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บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสภาพและปัญหาการมีส่วนร่วมในการบริหาร

จดัการศึกษาของภาคีเครอืขา่ยของศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอำาเภอ ในจงัหวัด
ลพบุรี (2) ศึกษาความต้องการการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์การ
ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำาเภอในจังหวัดลพบุรีและ (3) นำาเสนอรูปแบบการมีส่วน
รว่มในการบรหิารจดัการศกึษาของภาคเีครอืขา่ยของศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัย
อำาเภอ ในจังหวัดลพบุรี  

กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย (1) ผู้บริหารสถานศึกษา จำานวน 11 คน (2) ครู กศน. จำานวน 107 
คน (3) ภาคีเครือข่าย จำานวน 469 คน ขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกน แล้วสุ่มอย่าง
ง่าย และ (4) ผู้ทรงคุณวุฒิในการสนทนากลุ่ม จำานวน 12 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามสำาหรับ 
ผู้บรหิารสถานศกึษา คร ูและภาคเีครอืขา่ย ซึง่มลัีกษณะเปน็แบบมาตรประมาณคา่และคำาถามปลายเปดิ 
มีค่าความเชื่อมั่น 0.96 และ 0.97 ตามลำาดับ การสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่  
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์เนื้อหา และนำาผลการประเมิน ข้อเสนอแนะจากการ
สนทนากลุ่ม จัดทำาเป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของภาคีเครือข่ายของศูนย์การ
ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำาเภอ ในจังหวัดลพบุรี

ผลการวิจัยพบว่า (1) สภาพการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนปัญหาการมีส่วนร่วม  
อยู่ในระดับปานกลาง (2) ความต้องการการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากที่สุด และ (3) รูปแบบการมี 
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ส่วนร่วม ประกอบด้วย 5 ด้านคือ (1) ด้านการวางแผนจัดการศึกษา (2) ด้านการประสานงาน (3) ด้าน
การพัฒนา (4) ด้านการจัดการเรียนรู้ และ (5) ด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผล

คำ�สำ�คัญ:  รูปแบบการมีส่วนร่วม ภาคีเครือข่าย การบริหารจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย จังหวัดลพบุรี

Abstract 
The research objectives were to: (1) study the present state and problems of  

educational administration participation of network of the District Non-formal and Informal 
education centres in Lopburi province ; (2) identify needs of the network for participation 
in educational administration of the District Non-formal and Informal education centres in 
Lopburi province ; and (3) to propose the model of educational administration participation 
of network of the District Non-formal and Informal education centres in Lopburi province.

The research samples consisted: (1) 11 Non-formal education administrators ;  
(2) 107 Non-formal education teachers ; (3) network who included 191 personal of local 
administration organization and local government organizations, 44 teachers and educators of 
local educational institutors, and 234 representatives of local groups and local organizations,  
and 12 experts for focus group discussion. Research instruments were questionnaires for 
administrators and teachers and questionnaires for network, which were in the forms of  
rating scale and open-ended questions with reliability at 0.96 and 0.97 respectively ; and 
items for focus group discussion. Data were analyzed by frequency, means, standard  
deviation and content analysis.

Research results showed that: (1) overall educational administration participation  
of the network of was at the highest level, (2) Needs of the network in overall educational 
administration participation was at a highest level, and (3) the proposed model of educational 
administration participation of the network composed of 5 aspects. They were: (1) the aspect  
of planning for educational provision, (2) the aspect of co-ordination, (3) the aspect of  
curriculum development, (4) the aspect of learning activities provision, and (5) the aspect  
of supervision. It was suggested, for example, that letting the network to participate in  
operating supervision, following up and evaluation and distributing. 

Keywords:  Participation model, network partners, management of Non-formal and informal 
education
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บทนำา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.

2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามมาตรา 8 การ
จดัการศึกษาใหย้ดึหลกั ให้สงัคมมสีว่นรว่มในการ
จัดการศึกษา มาตรา 9 การจัดระบบ โครงสร้าง 
และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักการมี
สว่นร่วมของบุคคล ครอบครวั ชุมชน องค์กรชุมชน 
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ เอกชน องค์กรเอกชน 
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
และสถาบันสังคมอื่น ประกอบกับมาตรา 29 ให้
สถานศกึษารว่มกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร 
ชมุชน องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ เอกชน องคก์ร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการและสถาบันสังคมอื่น ส่งเสริมความ
เขม้แขง็ของชมุชนโดยจดักระบวนการเรยีนรูภ้ายใน
ชมุชน เพือ่ใหช้มุชนมกีารจดัการศกึษาอบรม มกีาร
แสวงหาความรู้ ข้อมูลข่าวสารและรู้จักเลือกสรร
ภูมิปัญญาและวิทยาการต่างๆ เพื่อพัฒนาชุมชน
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ 
รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์พัฒนาระหว่างชุมชน (สำานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545) ซึ่งใน
การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยัเปน็การจัดการศกึษา ทียึ่ดหลักการศกึษา
ตลอดชีวิตให้กับประชาชน ดังนั้นทุกภาคส่วน
ของสังคมจึงมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพ่ือ
ให้สามารถพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนได้อย่างต่อเนื่องประกอบกับพระราช
บัญญตัส่ิงเสรมิการศกึษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ได้บัญญัติไว้มาตรา 6 
ให้มีการกระจายอำานาจแก่สถานศึกษาและให้
ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้และ
มาตรา 7 ภาคีเครือข่ายเกิดแรงจูงใจและมีความ
พร้อมในการมีส่วนร่วมเพื่อจัดกิจกรรมการศึกษา 

และมาตรา18 ให้สถานศึกษาทำาหน้าที่ส่งเสริม 
สนับสนุน ประสานงานและจัดการศึกษานอก 
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยร่วมกับภาคี 
เครอืขา่ย ซึง่ความสำาคญัดงักลา่ว สำานกังานสง่เสรมิ 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
มีความจำาเป็นต้องจัดการศึกษาให้กับประชาชน
กลุม่เปา้หมายทีมี่ความหลากหลาย ทัง้อาย ุอาชพี
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่แตกต่างกันตามสภาพ
บริบทสังคมที่อยู่ในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทย 
การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย จึงต้องร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการ
จดัการเรยีนรูใ้หก้บัประชาชนซึง่เปน็กลุม่เปา้หมาย
ร่วมกันการพัฒนาศักยภาพของเครือข่าย จึงเป็น
ยุทธศาสตร์หนึ่งที่จะสร้างพลังในการขับเคลื่อน
การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นได้ (สำานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย, 2551) 

ภาคีเครือข่ายของ กศน. เป็นเครือข่าย
ทางสังคมท่ีเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน 
องค์กรที่เก่ียวข้องกันในทุกระดับ มีเป้าหมาย
ในการทำางานร่วมกันคือการส่งเสริมการเรียนรู้ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน ซึ่งในปัจจุบัน
สังคมไทยมีการเปล่ียนแปลงไปมาก มีความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การสื่อสาร การ
คมนาคม ประชาชนมวีถิชีวีติทีเ่ปน็เปลีย่นแปลงไป 
ประชาชนส่วนใหญ่ยังมีฐานะยากจน ไม่สามารถ
พึง่พาตนเองได ้มหีนีส้นิ ขาดโอกาส พลาดโอกาส 
ทางการศึกษา ขาดทักษะชีวิตในการคิด วิเคราะห์
สถานการณ์ต่างๆ อย่างมีเหตุผล การแก้ปัญหา
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจึงมีความ
ซบัซอ้น ยากตอ่การแกไ้ขหรือพฒันาโดยหนว่ยงาน
ใดหน่วยงานหนึ่ง (อุไรรัตน์ ชนะบำารุง, 2552, น. 
6) การมสีว่นรว่มตอ่การดำาเนนิงาน มคีวามสำาคญั
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และจำาเป็นต่อการทำางานให้เกิดประสิทธิภาพ
เพราะเป็นผลที่เกิดขึ้นของความร่วมมือ ร่วมใจ 
ประสานงานและความรับผิดชอบร่วมกัน ซึ่งมี 
ผู้ใหค้วามหมายของการมสีว่นรว่มไวม้ากมาย แตก
ต่างตามบริบทที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้น ยุทธศิลป์ 
พานทอง (2550, น. 3) ได้กลา่ววา่ การมสีว่นรว่ม
เป็นกลยทุธห์นึง่ในการบรหิารจดัการสอดคลอ้งกบั
การเปลี่ยนแปลง การที่จะบริหารให้ประสบความ
สำาเรจ็และมปีระสทิธภิาพควรได้นำาหลกัการมีสว่น
ร่วมที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมรับผิด
ชอบและรว่มตดัสนิใจในการจัดการศกึษาเพ่ือสรา้ง
ความรูส้กึในการเปน็เจา้ของและรว่มจดัการศกึษา
ให้มากขึ้น ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการ
ความต้องการของบุคคลที่เกี่ยวข้องสร้างความ 
เข้มแข็งในการบริหารการศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง

ปจัจบุนั สำานักงานส่งเสรมิการศกึษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี  
มีสถานศึกษาในสังกัด ได้แก่ ศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำาเภอ จำานวน 
11 แห่ง โดยมี กศน. ตำาบล จำานวน 124 แห่ง 
เป็นหน่วยจัดกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย ซึง่เปน็หอ้งเรยีน
ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอำาเภอ ซ่ึงตั้งอยู่ในระดับตำาบล เพื่อ 
ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนในชุมชนและ
พัฒนา กศน. ตำาบล ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของชุมชนได้อย่างทั่วถึง และครอบคลุมเป้าหมาย 
ในพื้นที่ โดยได้ทำางานร่วมกับชุมชนและภาคี 
เครือข่าย ในการจัดการศึกษาของ กศน. โดย
สนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายเข้ามามีบทบาทหน้าที่
หรือมสีว่นรว่มในการศกึษาน้ัน เปน็เรือ่งท่ีดีจะช่วย
กนับรหิาร รว่มกนัพัฒนา หรอืรว่มกนัแกป้ญัหา แต่
สว่นใหญก่ารมสีว่นรว่มในการจดัการศกึษากบัทกุ
ฝ่ายทุกองค์กรที่จะร่วมกันในการพัฒนาและร่วม

ผลกัดนัภารกจิงานตา่งๆ ใหส้ำาเรจ็นัน้ยงัไมดี่เทา่ที่
ควร ซึง่อาจเกดิจากความไมช่ดัเจนในวัตถปุระสงค์
หรอืเปา้หมายของงานและขาดความรู ้ความเขา้ใจ 
ในภารกิจความร่วมมือซึ่งกันและกัน เมื่อการจัด
กิจกรรมเสร็จสิ้นไม่มีการสานต่อความสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่อง ทำาให้การดำาเนินงานตามภารกิจ
ของสถานศึกษาภาคีเครือข่ายของศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำาเภอร่วม
กับเครือข่ายไม่ครอบคลุมทุกกิจกรรม ภาคีเครือ
ข่ายเข้ามามีส่วนร่วมยังมีน้อย ชุมชนขาดความ
สนใจ ซึ่งพบว่ายังมีปัญหา อุปสรรค ที่จำาเป็นต้อง
รว่มกนัแกไ้ขกค็อื บคุลากรของ กศน.และภาคเีครอื
ข่ายบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในภารกิจ
ร่วมมือซึ่งกันและกัน รวมทั้งแนวทางปฏิบัติใน
เรื่อง ระเบียบ กฎหมาย วิธีการดำาเนินงาน งบ
ประมาณ และจากการสังเคราะห์รายงานการ
ประเมนิคณุภาพภายนอกรอบสามของ สำานกังาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) ในการประเมินสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ปี พ.ศ.2554-2558 ได้
ให้ข้อเสนอแนะให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการ
ดำาเนินงานจัดการศึกษาในด้านต่างๆ หลายด้าน 
คือ ด้านแผนงานและโครงการ ด้านการประเมิน
การดำาเนนิงานตามแผนพฒันาคุณภาพการจดัการ
ศึกษา การนำาผลการประเมินไปปรับปรุงกลยุทธ์
การจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้ครบตามวงจร
คุณภาพเด็มมิ่ง (PDCA) ด้านการมีส่วนร่วม
ประเมินและปรับปรุงการดำาเนินงาน การจัดทำา
หลกัสตูรและพฒันาหลกัสตูรและดา้นการประกนั
คุณภาพการศึกษา 

 ผูวิ้จัยในฐานะทีเ่ปน็ผูบ้ริหารสถานศกึษา 
สังกัดสำานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี มีหน้าที่จัด
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และส่งเสริมการพัฒนาการศึกษานอกระบบทุก
รูปแบบ เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมบทบาทของ
ภาคเีครอืขา่ย ประสานงานและสรา้งความรว่มมอื 
กับภาคีเครือข่ายให้เข้ามามีบทบาทในการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้และร่วมดำาเนินงานการศึกษา 
นอกระบบ ช่วยแก้ปัญหา จึงสนใจที่จะศึกษา
สภาพ ปัญหาความต้องการและรูปแบบการมี 
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของภาคีเครือ
ข่ายของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำาเภอ ในจังหวัดลพบุรี เพื่อจะนำา
ผลการศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการวางแผน
ปรับปรงุวิธกีาร เพือ่ให้สอดคลอ้งกบัความต้องการ
ของผู้เรียน ผู้สอนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
และนอกจากน้ียังเป็นการเก็บรวมรวมข้อมูล 
ที่อาจเป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วมของภาคี 
เครือข่ายในการบริหารจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย อันจะเป็นประโยชน์
ต่อการปรับปรุงพัฒนากระบวนการการทำางาน 
ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการมีส่วน

ร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของภาคีเครือข่าย
ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอำาเภอ ในจังหวัดลพบุรี

2. เพือ่ศกึษาความต้องการการมสีว่นรว่ม
ของภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการศึกษาของ
ภาคีเครือข่ายของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอำาเภอ ในจังหวัดลพบุรี

3. เพือ่เสนอรปูแบบการมสีว่นรว่มในการ
บริหารจัดการศึกษาของภาคีเครือข่ายของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อำาเภอ ในจังหวัดลพบุรี

ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยเรื่อง รูปแบบการมีส่วนร่วมใน

การบริหารจัดการศึกษาของภาคีเครือข่ายของ 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอำาเภอ ในจังหวัดลพบุรี มีขอบเขต ดังนี้

1 . ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
ศึกษา ประกอบไปด้วย 3 กลุ่ม ดังนี้

 1.1 ผู้บรหิารสถานศกึษาสงักัดสำานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดลพบุรี 

1.2 ครู กศน.สังกัดสำานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดลพบุรี 

1.3 ภาคีเครือข่ายท่ีมีส่วนร่วมจัดการ
ศกึษาของศนูยก์ารศกึษานอกระบบและการศึกษา
ตามอธัยาศยัอำาเภอ ในจงัหวดัลพบรุ ีประกอบดว้ย 
3 กลุ่ม ดังนี้ 

1) กลุ่มองค์กรปกครองท้องถิ่น/หน่วย
งานราชการ 2) กลุ่มสถานศึกษา 3) กลุ่มบุคคล/
องค์กรในท้องถิ่น

2. ขอบเขตด้านเนื้อหา

สำาหรับรูปแบบการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการศึกษาของภาคีเครือข่ายของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อำาเภอ ในจังหวัดลพบุรี ประกอบด้วย 5 ด้าน

1. ด้านการวางแผนจัดการศึกษา 

2. ด้านการประสานงาน 

3. ด้านการพัฒนาหลักสูตร

4. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

5. ดา้นการนเิทศ ตดิตามและประเมนิผล
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วิธีดำาเนินการวิจัย
วธิดีำาเนนิการวจัิย โดยแบ่งการดำาเนินการ

วิจัยเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้

ขัน้ตอนที ่1 ศกึษาสภาพปญัหาและความ
ต้องการการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา
ของภาคเีครือข่าย ประชากรทีใ่ช้ในการศกึษาครัง้นี ้
จำานวน 1,248 คน ประกอบไปด้วย 3 กลุ่มดังนี้
คอื 1) ผู้บรหิารสถานศกึษา จำานวน 11 คน 2) คร ู
กศน. จำานวน 124 คน 3) ภาคเีครอืขา่ย ประกอบ
ดว้ย 3 กลุม่ ดงัน้ี 1) กลุม่องคก์รปกครองท้องถิน่/
หนว่ยงานราชการ จำานวน 378 คน 2) กลุม่สถาน
ศึกษา จำานวน 47 คน 3) กลุ่มบุคคล/องค์กรใน
ท้องถิ่น จำานวน 588 คน

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ โดย
กำาหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างโดยใช้ตารางเครจซีแ่ละ
มอร์แกน แล้วสุ่มอย่างง่าย จากทุกอำาเภอใน 11 
อำาเภอ ประกอบด้วย 1) ผู้บริหารสถานศึกษา 
อำาเภอละ 1 คน รวมจำานวน 11 คน ผู้วิจัยจึงได้
ศกึษาทัง้หมด 2) ครู กศน. จาก 11 อำาเภอ ทัง้หมด
จำานวน 124 คน ได้จำานวน 107 คน 3) ภาคี 
เครือข่าย จำานวน 469 คน ประกอบด้วย 3 กลุ่ม 
ดังนี้ 1) กลุ่มองค์กรปกครองท้องถิ่น/หน่วยงาน
ราชการ จำานวน 191 คน 2) กลุ่มสถานศึกษา 
จำานวน 44 คน 3) บุคคล/องค์กรท้องถิ่น จำานวน 
234 คน

เครื่ อ ง มือ ใ ช้ ในการรวบรวมข้อมูล
ประกอบด้วย 1) ผู้บริหารสถานศึกษา 2) ครู 
กศน. และ 3) ภาคีเครือข่าย 

การสร้างเครื่องมือสำาหรับศึกษา ผู้วิจัย
ได้สร้างขึ้น และผ่านกระบวนการตรวจ แนะนำา 
แก้ไขและปรับปรุงจากอาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจ
สอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผ่านผู้เชี่ยวชาญ พบ
วา่แบบสอบถามทัง้ 3 ชุด ประกอบด้วย 1) สำาหรบั
ผู้บริหารสถานศึกษา 2) สำาหรับครู กศน. และ  

3) สำาหรับกลุ่มภาคีเครือข่าย มีค่าความเช่ือมั่น 
ดงันี ้สำาหรบัผู้บรหิารสถานศกึษาไมไ่ดท้ำาการหาคา่
เนื่องจากใช้เพียงแค่จำานวน 4 คน แบบสอบถาม
ครู กศน. เท่ากับ 0.96 กลุ่มภาคีเครือข่าย เท่ากับ 
0.97

ขัน้ตอนที ่2 สงัเคราะหแ์ละเสนอรปูแบบ
การมสีว่นรว่มในการบรหิารจดัการศกึษาของภาคี
เครือข่ายของศูนย์การศึกษานอกระบบและการ
ศึกษาตามอัธยาศัยอำาเภอ ในจังหวัดลพบุรี ผู้วิจัย
ได้ดำาเนินการดังนี้

1. ผูว้จิยัวเิคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถาม
ความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและคร ูกศน. 
และบุคลากรของภาคีเครือข่าย ต่อรูปแบบการ
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของภาคี 
เครือข่ายของศูนย์การศึกษานอกระบบและการ
ศึกษาตามอัธยาศัยอำาเภอ ในจังหวัดลพบุรี ตัด
เนื้อหาที่ซ้ำากันออก นำาเนื้อหาแต่ละประเด็นมาก
จัดเรียงลำาดับใหม่ ตรวจสอบความถูกต้องและ 
ปรับแต่งข้อความให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น แล้วนำา
ขอ้มลูทัง้หมดมาสรปุสงัเคราะห ์จดัทำาร่างรปูแบบ 
ซึง่แบง่เปน็ 5 ดา้น คอื 1) ดา้นการวางแผนจัดการ
ศกึษา 2) ดา้นการประสานงาน 3) ด้านการพฒันา
หลักสูตร 4) ด้านการจัดการเรียนรู้ และ 5) ด้าน
การนิเทศ ติดตามและประเมินผล เพื่อสร้างแบบ
บันทึกสนทนากลุ่ม 

2. การประชุมสนทนากลุ่ม กลุ่มตัวอย่าง 
คือผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาคีเครือข่ายการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งเลือก
แบบเจาะจง 12 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร
สถานศึกษา จำานวน 1 คน ครู กศน. จำานวน 2 
คน บุคลากรกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ 
หน่วยงานราชการ จำานวน 3 คน บุคลากรกลุ่ม
สถานศึกษา จำานวน 3 คน บุคลากรกลุ่มบุคคล/
องค์กรในท้องถิ่น จำานวน 3 คน 
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3.นำาผลการประเมินและข้อเสนอแนะ
จากการสนทนากลุ่ม มาจัดทำาเป็นรูปแบบการ
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของภาคี 
เครือข่ายของศูนย์การศึกษานอกระบบและการ
ศึกษาตามอัธยาศัยอำาเภอ ในจังหวัดลพบุรี 

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

ลักษณะของเครื่องมือเป็นแบบสอบถาม 
โดยใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้

ฉบับที่ 1 แบบสอบถามสำาหรับผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำานักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี

ฉบับที่ 2 แบบสอบถามสำาหรับครู กศน. 
ในสังกัดสำานักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี

ฉบับที่ 3 แบบสอบถามสำาหรับกลุ่มภาคี
เครือข่าย ประกอบด้วย

 - กลุ่มปกครองท้องถิ่น/หน่วยงาน
ราชการ 

 - กลุ่มสถานศึกษา 

 - กลุ่มบุคคล/องค์กรในท้องถิ่น 

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

 ในการศกึษาครัง้นี ้ผูว้จิยันำาแบบสอบถาม
ที่ได้รับกลับคืนมาและตรวจสอบความถูกต้อง
สมบูรณ์เรียบร้อยแล้วมาจัดกระทำาและวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์
ซึ่งมีขั้นตอนในการดำาเนินการดังนี้

1 .  สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม
วิเคราะห์หาค่าความถี่ และค่าร้อยละ

2. การมสีว่นรว่มของภาคีเครือขา่ยในการ
บริหารจัดการศึกษาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งใช้เกณฑ์สัมบูรณ์
ในการแปลความหมาย (บญุชมศรสีะอาด, 2553) 

3 .  รูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคี  
เครือข่ายในการบริหารจัดการศึกษาวิเคราะห์หา 
ค่าความถี่ และค่าร้อยละ 

ผลการวิจัย
การศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมในการ

บริหารจัดการศึกษาของภาคีเครือข่ายของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อำาเภอ ในจังหวัดลพบุรี โดยสรุปผลการวิจัย ดังนี้

1. สภาพการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการศึกษาของภาคีเครือข่าย ดังนี้

1.1 สภาพการมีส่วนร่วม ของผู้บริหาร
สถานศึกษา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมีส่วนร่วม
มากที่สุด ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการ
ประสานงาน 

1.2 สภาพการมีส่วนร่วม ของครู กศน. 
โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมสีว่นรว่มมากทีส่ดุ ดา้น
ที่มีค่าเฉลี่ยมากสุด คือ ด้านการวางแผนจัดการ
ศกึษา รองลงมา คอื ดา้นการพฒันาหลกัสตูร และ
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือด้านการจัดการเรียนรู้ 

1.3 สภาพการมีส่วนร่วม ของบุคลากร
ภาคีเครือข่ายองค์กรปกครองท้องถิ่น/หน่วยงาน
ราชการ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมีส่วนร่วมมาก 
ดา้นทีม่คีา่เฉลีย่มากทีสุ่ดคอื ด้านการประสานงาน
รองลงมา คือ ด้านการวางแผนจัด และด้านที่มี 
ค่าเฉลี่ยน้อยสุดคือ ด้านการจัดการเรียนรู้ 

1.4 สภาพการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ภาคเีครอืขา่ยสถานศกึษา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มสีว่นรว่มมาก ดา้นทีม่คีา่เฉลีย่มากทีส่ดุ คอื ดา้น
การนิเทศ ติดตามและประเมินผล รองลงมาคือ 
ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือ ด้านการพัฒนาหลักสูตร 
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1.5 สภาพการมีส่วนร่วม ของกลุ่ม
บุคคล/องคก์รในทอ้งถิน่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มสีว่นรว่มมาก ด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ คือ ดา้น
การวางแผนจัดการศึกษา รองลงมา คือ ด้านการ
นเิทศ ตดิตามและประเมนิผล และดา้นทีม่คีา่เฉลีย่
น้อยสุดคือด้านการพัฒนาหลักสูตร 

2. ปัญหาการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการศึกษาของภาคีเครือข่าย ดังนี้

2.1 ปัญหาการมีส่วนร่วม ของผู้บริหาร
สถานศกึษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมปีญัหาปาน
กลาง ดา้นทีม่คีา่เฉลีย่มากทีส่ดุ คอืด้านการจดัการ
เรียนรู้ รองลงมา คือ ด้านการประสานงาน และ
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการวางแผน
จัดการศึกษา

2.2 ปัญหาการมีส่วนร่วมของครู กศน. 
โดยภาพรวมรายในภาพรวม อยู่ในระดับมีปัญหา
ปานกลาง ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้าน
การประสานงาน รองลงมา คือด้านการพัฒนา
หลักสูตร และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ ด้าน
การวางแผนจัดการศึกษา  

2.3 ปัญหาการมีส่วนร่วม ของบุคลากร
ภาคเีครอืขา่ยปกครองทอ้งถิน่ โดยภาพรวม อยูใ่น
ระดบัมีปัญหาปานกลาง ด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ 
คือ ด้านการจัดการเรียนรู้ รองลงมา คือ ด้านการ
พัฒนาหลักสูตร และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ 
ด้านการวางแผนจัด  

2.4 ปัญหาการมีส่วนร่วม ของบุคลากร
ภาคีเครือข่ายสถานศึกษา โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดบัมีปัญหาปานกลาง ด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ 
คือ ด้านการประสานงาน รองลงมา คือ ด้านการ
พฒันาหลักสูตร และด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ คือ 
ด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

2.5 ปัญหาการมีส่วนร่วม ของกลุ่ม
บคุคล/องคก์รในทอ้งถิน่ โดยภาพรวม อยู่ในระดบั
มีปัญหาปานกลาง ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 
ด้านการวางแผนจัดการศึกษา รองลงมา คือ ด้าน
การพฒันาหลกัสตูร และดา้นทีม่ค่ีาเฉลีย่นอ้ยทีสุ่ด 
คือ ด้านการประสานงาน 

3. ความต้องการการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการศึกษาของภาคีเครือข่าย 

3.1 ความต้องการการมีส่วนร่วมของ 
ผู้บริหาร ต่อรูปแบบการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการศึกษาของภาคีเครือข่าย โดยภาพรวม อยู่
ในระดับความต้องการการมีส่วนร่วมมากที่สุด 
เมื่อพิจารณารายด้าน ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียมากที่สุด 
คือ ด้านการจัดการเรียนรู้ รองลงมา คือ ด้านการ
ประสานงาน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 
ด้านการวางแผนจัดการศึกษา 

3.2 ความต้องการการมีส่วนร่วมของครู 
กศน. โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านที่
มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ คือ ด้านการประสานงาน 
รองลงมา คือ ด้านการพัฒนาหลักสูตร และด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการจัดการเรียนรู้ 

3.3 ความต้องการการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรภาคีเครือข่ายกลุ่มองค์ปกครองท้องถิ่น/
หน่วยงานราชการ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านการพัฒนา
หลักสูตร ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือด้านการ
วางแผนจัดการศึกษา 

3.4 ความต้องการการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรภาคีเครือข่ายกลุ่มสถานศึกษา โดยภาพ
รวม อยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
คือ ด้านการจัดการเรียนรู้ รองลงมา คือ ด้านการ
ประสานงาน และดา้นทีม่คีา่เฉลีย่นอ้ยทีส่ดุคอืดา้น
การวางแผนจัดการศึกษา 
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4.1  ดานการวางแผนจัดการศึกษา 
 

 
ภาพแสดง รูปแบบการมีสวนรวม ดานการวางแผนจัด  
              การศึกษา 
 

4.2 ดานการประสานงาน 

 
ภาพแสดง รูปแบบการมีสวนรวม ดานการประสานงาน 
 

4.3 ดานการพัฒนาหลักสูตร 
 

 
ภาพแสดง รูปแบบการมีสวนรวม ดานการพัฒนาหลักสูตร 
 

4.4 ดานการจัดการเรียนรู  

 
ภาพแสดง รูปแบบการมีสวนรวม ดานการจัดการเรียนรู 

4.5 ดานการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

 
ภาพแสดง รูปแบบการมีสวนรวม ดานการนิเทศ ติดตาม  
              และประเมินผล 
 
อภิปรายผล 

จากการวิจัยเรื่องรูปแบบการมีสวน
รวมในการบริหารจัดการศึกษาของภาคี
เครือขายของศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ ในจังหวัด
ลพ บุ รี   มี ป ระ เด็นที่ สํ า คัญ ที่ จ ะนํ าม า
อภิปรายผลไดดังนี้ 

1. สภาพการมีสวนรวมของภาคี
เครือขายในการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ ในจังหวัด
ลพบุรี  โดยภาพรวมอยูในระดับมีสวนรวม
มาก ซึ่ งสภาพการมีส วนรวมของภาคี
เครือขายในการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ ในจังหวัด
ลพบุรีของผูบริหารสถานศึกษาและครู กศน.
จะอยูในระดับมากที่สุด สวนสภาพการมี
ส วน รวมของภาคี เค รือข ายในการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอ ในจังหวัดลพบุรี  ของภาคี
เครือขายจะอยูในระดับมาก ถึงแมวาสภาพ
การมีสวนรวมจะอยูในระดับมากแลวก็ตาม  
แตการที่ใหภาคีเครือขายเขามามีสวนรวม

3.5 ความต้องการการมีสว่นรว่มของกลุม่
บุคคล/องคก์รในทอ้งถิน่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านการพัฒนา
หลกัสตูร รองลงมา คือ ด้านการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล และดา้นทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุคือ ด้าน
การวางแผนจัดการศึกษา 

4.รูปแบบการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จดัการศกึษาของภาคเีครอืขา่ยของศนูยก์ารศกึษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำาเภอ  
ในจังหวัดลพบุรี 

4.1 ด้านการวางแผนจัดการศึกษา

ภ�พที่ 1 รูปแบบการมีส่วนร่วม  
ด้านการวางแผนจัดการศึกษา

4.1  ดานการวางแผนจัดการศึกษา 
 

 
ภาพแสดง รูปแบบการมีสวนรวม ดานการวางแผนจัด  
              การศึกษา 
 

4.2 ดานการประสานงาน 

 
ภาพแสดง รูปแบบการมีสวนรวม ดานการประสานงาน 
 

4.3 ดานการพัฒนาหลักสูตร 
 

 
ภาพแสดง รูปแบบการมีสวนรวม ดานการพัฒนาหลักสูตร 
 

4.4 ดานการจัดการเรียนรู  

 
ภาพแสดง รูปแบบการมีสวนรวม ดานการจัดการเรียนรู 

4.5 ดานการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

 
ภาพแสดง รูปแบบการมีสวนรวม ดานการนิเทศ ติดตาม  
              และประเมินผล 
 
อภิปรายผล 

จากการวิจัยเรื่องรูปแบบการมีสวน
รวมในการบริหารจัดการศึกษาของภาคี
เครือขายของศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ ในจังหวัด
ลพ บุ รี   มี ป ระ เด็นที่ สํ า คัญ ที่ จ ะนํ าม า
อภิปรายผลไดดังนี้ 

1. สภาพการมีสวนรวมของภาคี
เครือขายในการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ ในจังหวัด
ลพบุรี  โดยภาพรวมอยูในระดับมีสวนรวม
มาก ซึ่ งสภาพการมีส วนรวมของภาคี
เครือขายในการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ ในจังหวัด
ลพบุรีของผูบริหารสถานศึกษาและครู กศน.
จะอยูในระดับมากที่สุด สวนสภาพการมี
ส วน รวมของภาคี เค รือข ายในการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอ ในจังหวัดลพบุรี  ของภาคี
เครือขายจะอยูในระดับมาก ถึงแมวาสภาพ
การมีสวนรวมจะอยูในระดับมากแลวก็ตาม  
แตการที่ใหภาคีเครือขายเขามามีสวนรวม

4.1  ดานการวางแผนจัดการศึกษา 
 

 
ภาพแสดง รูปแบบการมีสวนรวม ดานการวางแผนจัด  
              การศึกษา 
 

4.2 ดานการประสานงาน 

 
ภาพแสดง รูปแบบการมีสวนรวม ดานการประสานงาน 
 

4.3 ดานการพัฒนาหลักสูตร 
 

 
ภาพแสดง รูปแบบการมีสวนรวม ดานการพัฒนาหลักสูตร 
 

4.4 ดานการจัดการเรียนรู  

 
ภาพแสดง รูปแบบการมีสวนรวม ดานการจัดการเรียนรู 

4.5 ดานการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

 
ภาพแสดง รูปแบบการมีสวนรวม ดานการนิเทศ ติดตาม  
              และประเมินผล 
 
อภิปรายผล 

จากการวิจัยเรื่องรูปแบบการมีสวน
รวมในการบริหารจัดการศึกษาของภาคี
เครือขายของศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ ในจังหวัด
ลพ บุ รี   มี ป ระ เด็นที่ สํ า คัญ ที่ จ ะนํ าม า
อภิปรายผลไดดังนี้ 

1. สภาพการมีสวนรวมของภาคี
เครือขายในการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ ในจังหวัด
ลพบุรี  โดยภาพรวมอยูในระดับมีสวนรวม
มาก ซึ่ งสภาพการมีส วนรวมของภาคี
เครือขายในการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ ในจังหวัด
ลพบุรีของผูบริหารสถานศึกษาและครู กศน.
จะอยูในระดับมากที่สุด สวนสภาพการมี
ส วน รวมของภาคี เค รือข ายในการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอ ในจังหวัดลพบุรี  ของภาคี
เครือขายจะอยูในระดับมาก ถึงแมวาสภาพ
การมีสวนรวมจะอยูในระดับมากแลวก็ตาม  
แตการที่ใหภาคีเครือขายเขามามีสวนรวม

4.2 ด้านการประสานงาน

ภ�พที่ 2 รูปแบบการมีส่วนร่วม  
ด้านการประสานงาน

4.3 ด้านการพัฒนาหลักสูตร

ภ�พที่ 3 รูปแบบการมีส่วนร่วม  
ด้านการพัฒนาหลักสูตร
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4.4 ด้านการจัดการเรียนรู้ 

ภ�พที่ 4 รูปแบบการมีส่วนร่วม  
ด้านการจัดการเรียนรู้

4.5 ด้านการนิเทศ ติดตามและประเมิน
ผล

ภ�พที่ 5 รูปแบบการมีส่วนร่วม  
ด้านการนิเทศ ติดตาม  และประเมินผล

อภิปรายผล
จากการวิจัยเรื่องรูปแบบการมีส่วนร่วม

ในการบริหารจัดการศึกษาของภาคีเครือข่าย
ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยัอำาเภอ ในจงัหวดัลพบรุ ีมปีระเดน็ทีส่ำาคญั
ที่จะนำามาอภิปรายผลได้ดังนี้

1.  สภาพการมีส่วนร่วมของภาคีเครือ
ข่ายในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอธัยาศัยอำาเภอ ในจงัหวดัลพบรุ ีโดยภาพรวม
อยูใ่นระดบัมสีว่นรว่มมาก ซึง่สภาพการมสีว่นรว่ม
ของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอำาเภอ ในจังหวัด
ลพบรุขีองผูบ้รหิารสถานศกึษาและคร ูกศน.จะอยู่
ในระดับมากที่สุด ส่วนสภาพการมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอำาเภอ ในจังหวัดลพบุรี 
ของภาคีเครือข่ายจะอยู่ในระดับมาก ถึงแม้ว่า
สภาพการมสีว่นร่วมจะอยูใ่นระดบัมากแล้วกต็าม 
แต่การที่ให้ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการศึกษา ถือเป็นเรื่องที่มีความสำาคัญ
และจำาเป็นสำาหรับการทำางานของ กศน. ฉะนั้นจึง
ควรได้เปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้า
มามสีว่นร่วมในการจัดการศกึษาใหม้ากยิง่ขึน้ เมือ่
จำาแนกเปน็รายดา้นพบวา่ สภาพการมสีว่นรว่มใน
ระดับสูงสุดได้แก่ ด้านการบริหารหลักสูตร ระดับ
รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นการวัดผลประเมนิผล ดา้นการ
นเิทศการศกึษาและสภาพการมสีว่นรว่มนอ้ยทีส่ดุ 
ได้แก่ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

2. ปัญหาการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จดัการศกึษาของภาคเีครอืขา่ยของศนูยก์ารศกึษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำาเภอ ใน
จังหวัดลพบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมีปัญหา
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุก
ด้านมีอยู่ในระดับมีปัญหาปานกลาง ด้านการ

4.1  ดานการวางแผนจัดการศึกษา 
 

 
ภาพแสดง รูปแบบการมีสวนรวม ดานการวางแผนจัด  
              การศึกษา 
 

4.2 ดานการประสานงาน 

 
ภาพแสดง รูปแบบการมีสวนรวม ดานการประสานงาน 
 

4.3 ดานการพัฒนาหลักสูตร 
 

 
ภาพแสดง รูปแบบการมีสวนรวม ดานการพัฒนาหลักสูตร 
 

4.4 ดานการจัดการเรียนรู  

 
ภาพแสดง รูปแบบการมีสวนรวม ดานการจัดการเรียนรู 

4.5 ดานการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

 
ภาพแสดง รูปแบบการมีสวนรวม ดานการนิเทศ ติดตาม  
              และประเมินผล 
 
อภิปรายผล 

จากการวิจัยเรื่องรูปแบบการมีสวน
รวมในการบริหารจัดการศึกษาของภาคี
เครือขายของศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ ในจังหวัด
ลพ บุ รี   มี ป ระ เด็นที่ สํ า คัญ ที่ จ ะนํ าม า
อภิปรายผลไดดังนี้ 

1. สภาพการมีสวนรวมของภาคี
เครือขายในการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ ในจังหวัด
ลพบุรี  โดยภาพรวมอยูในระดับมีสวนรวม
มาก ซึ่ งสภาพการมีส วนรวมของภาคี
เครือขายในการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ ในจังหวัด
ลพบุรีของผูบริหารสถานศึกษาและครู กศน.
จะอยูในระดับมากที่สุด สวนสภาพการมี
ส วน รวมของภาคี เค รือข ายในการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอ ในจังหวัดลพบุรี  ของภาคี
เครือขายจะอยูในระดับมาก ถึงแมวาสภาพ
การมีสวนรวมจะอยูในระดับมากแลวก็ตาม  
แตการที่ใหภาคีเครือขายเขามามีสวนรวม

4.1  ดานการวางแผนจัดการศึกษา 
 

 
ภาพแสดง รูปแบบการมีสวนรวม ดานการวางแผนจัด  
              การศึกษา 
 

4.2 ดานการประสานงาน 

 
ภาพแสดง รูปแบบการมีสวนรวม ดานการประสานงาน 
 

4.3 ดานการพัฒนาหลักสูตร 
 

 
ภาพแสดง รูปแบบการมีสวนรวม ดานการพัฒนาหลักสูตร 
 

4.4 ดานการจัดการเรียนรู  

 
ภาพแสดง รูปแบบการมีสวนรวม ดานการจัดการเรียนรู 

4.5 ดานการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

 
ภาพแสดง รูปแบบการมีสวนรวม ดานการนิเทศ ติดตาม  
              และประเมินผล 
 
อภิปรายผล 

จากการวิจัยเรื่องรูปแบบการมีสวน
รวมในการบริหารจัดการศึกษาของภาคี
เครือขายของศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ ในจังหวัด
ลพ บุ รี   มี ป ระ เด็นที่ สํ า คัญ ที่ จ ะนํ าม า
อภิปรายผลไดดังนี้ 

1. สภาพการมีสวนรวมของภาคี
เครือขายในการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ ในจังหวัด
ลพบุรี  โดยภาพรวมอยูในระดับมีสวนรวม
มาก ซึ่ งสภาพการมีส วนรวมของภาคี
เครือขายในการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ ในจังหวัด
ลพบุรีของผูบริหารสถานศึกษาและครู กศน.
จะอยูในระดับมากที่สุด สวนสภาพการมี
ส วน รวมของภาคี เค รือข ายในการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอ ในจังหวัดลพบุรี  ของภาคี
เครือขายจะอยูในระดับมาก ถึงแมวาสภาพ
การมีสวนรวมจะอยูในระดับมากแลวก็ตาม  
แตการที่ใหภาคีเครือขายเขามามีสวนรวม
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วางแผนจัดการศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยเฉพาะ
เรื่อง ปัญหาในการขาดความรู้ ความเข้าใจในการ
จัดทำาแผนปฎิบัติการประจำาปีของ กศน. สาเหตุ
อาจเป็นเพราะ ภาคีเครือข่ายยังไม่มีความรู้ ความ
เข้าใจในกระบวนการหรือวิธีการจัดทำาแผนปฏิบัติ
การของ กศน. ไม่มีโอกาสในการมีส่วนร่วมและ
เสนอความคิดเห็น ในการกำาาครั้งนี้ว่า สถาน
ศึกษาควรเปิดโดห็นในการกำาหนดประเด็นสำาคัญ
ครัง้น้ีวา่ สถานศกึษาควรเปดิโดอกาสใหป้ระชาชน 
เข้าร่วมวางแผนการจัดการศึกษหนดประเด็น
สำาคัญของการทำางาน ซึ่ง สถานศึกษาควรเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมในการวางแผนการ
จัดการศึกษาอย่างหลากหลาย และให้เสนอความ
คิดเห็น ความต้องการในพ้ืนที่ของตนอย่างเสรี 
และควรจัดอบรม/ประชุมชี้แจงภาคีเครือข่ายให้มี
ความรูค้วามเขา้ใจในการวางแผนจดัการศกึษาและ
บทบาทหน้าที่ เพราะยังไม่มีความรู้ความเข้าใจ 

3. ความต้องการการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการศึกษาของภาคีเครือข่ายของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อำาเภอ ในจังหวัดลพบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ความต้องการการมีส่วนร่วมมาก เมื่อพิจารณา
เปน็รายดา้น พบวา่ ด้านการพฒันาหลกัสตูร ดา้น
การจัดการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดตามลำาดับ ซึ่ง
หลักสูตรเปรียบเสมือนเข็มทิศที่ใช้ในการจัดการ
ศึกษาและการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุ
ผลตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา ที่ช่วยพัฒนา
บุคคลต่างๆ ให้เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถ
และพัฒนาการในทุกๆ ด้าน และช่วยทำาให้บุคคล
ต่างๆ สามารถกำาหนดแนวทางในการประกอบ
อาชีพตามความสามารถ ความถนัดและความ
สนใจของตนเองได ้โดยเฉพาะเรือ่งการมสีว่นรว่ม
ในการดำาเนินการพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษาและ
หลักสูตรการศึกษาต่อเน่ือง ของการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำาเภอ 

4. รูปแบบการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จดัการศกึษาของภาคเีครอืขา่ยของศนูยก์ารศกึษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำาเภอ ใน
จังหวัดลพบุรี โดยมีรูปแบบในภาพรวม ดังนี้ 

4.1 ด้านการวางแผนจัดการศึกษา กศน.
ควรให้ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการ
กำาหนดวิสัยทศันน์โยบายและเปา้หมายการจัดการ
ศึกษา ร่วมประชุม ชี้แจงเพื่อให้ภาคีเครือข่ายมี
ความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำาแผนปฏิบัติการ
ประจำาปีและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

4.2 ด้านการประสานงาน กศน. ควร
มีการประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ โรงเรียน วัดและ
สถานประกอบการต่างๆ จัดประชุมปรึกษาหารือ
เพือ่หาแนวทางการแกป้ญัหาในการประสานความ 
ร่วมมือ การประชาสัมพันธ์งานและการรับฟัง
ความต้องการของประชาชน 

4.3 ด้านการพัฒนาหลักสูตร กศน.ควร
ให้ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอแนะ
การจัดทำาหลักสูตรสถานศึกษาหรือหลักสูตรการ
ศึกษาต่อเน่ือง จัดให้มีการประชุมชี้แจง เพื่อให้ 
ภาคีเครือข่ายมีความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตร 
และการประเมินการใช้ 

4.4 ด้านการจัดการเรียนรู้ กศน.ควรจัด
ให้มีการประชุมคณะทำางานการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำา
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ภาคีเครือข่าย 
เข้ามามีส่วนร่วมร่วมในการออกแบบ จัดทำา
แผนการจัดกิจกรรม 

4.5 ด้านการนิเทศ ติดตามและประเมิน
ผล กศน.อำาเภอควรจดัประชมุชีแ้จงการดำาเนนิงาน
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เกีย่วกบัการนเิทศ ตดิตามและประเมนิผลกจิกรรม 
เพ่ือให้ภาคเีครอืขา่ยมคีวามรู ้ความเขา้ใจสามารถ
ปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัย
ไปใช้

จากผลการศกึษาสภาพการมสีว่นร่วมใน
การบรหิารจดัการศกึษาของภาคีเครอืขา่ยของศนูย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อำาเภอ ในจังหวัดลพบุรี พบว่า ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณา ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด 
คือ ด้านการพัฒนาหลักสูตรและด้านการวางแผน
จดัการศึกษา ดังน้ัน สำานกังาน กศน.จงัหวัดลพบรุี
และสถานศึกษาในสังกัด ควรดำาเนินการในเรื่อง
ต่อไปนี้ 

1.1 ด้านการพัฒนาหลักสูตร สำานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดลพบุรี และสถานศึกษาในสังกัด 
ควรให้ภาคีเครือข่ายเข้ามาร่วมในการเสนอแนะ
การจัดทำาหลักสูตรสถานศึกษาหรือหลักสูตร
การศึกษาต่อเนื่อง เพื่อให้ภาคีเครือข่ายมีความรู้ 
ความเข้าใจในหลักสูตร โดยนำาภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาบูรณาการ

1.2 ด้านการวางแผนจัดการศึกษา 
สำานักงาน กศน.จังหวัดลพบุรีและสถานศึกษาใน
สังกัด ควรจัดทำานโยบายและยุทธศาสตร์ การจัด
ทำาแผนปฏิบัติการประจำาปีของหน่วยงานร่วมกับ
ภาคีเครอืขา่ยอยา่งเปน็รปูธรรม ภาคเีครอืขา่ยควร
เขา้มามส่ีวนรว่มในการกำาหนด วสิยัทศัน ์นโยบาย
และเป้าหมายการจัดการศึกษา

1.3 จากข้อค้นพบปัญหาการมีส่วนร่วม
ของของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอำาเภอ ในจงัหวัด
ลพบุรี ด้านการวางแผนจัดการศึกษา มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด ดังนั้น สำานักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี และ
สถานศึกษาในสังกัด ควรสร้างความรู้ความเข้าใจ
และความตระหนักในการจัดการศึกษาให้สถาน
ศึกษาและภาคีเครือข่ายจัดการศึกษาร่วมกันใน
พื้นที่ของตนเองอย่างอิสระ 

1.4 จากข้อค้นพบ เรื่องความต้องการ
การมสีว่นรว่มในการบรหิารจดัการศกึษาของภาคี
เครอืขา่ย ดา้นการพฒันาหลกัสตูร มคีา่เฉลีย่สงูสดุ 
สำานักงาน กศน.จังหวัดลพบุรีและสถานศึกษาใน
สงักดั ควรใหภ้าคเีครอืขา่ยควรเขา้มามสีว่นรว่มใน
การเสนอแนะการจัดทำาหลักสูตรสถานศึกษาและ
หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง จัดให้มีการประชุม
ชี้แจง เพื่อให้ภาคีเครือข่ายมีความรู้ ความเข้าใจ 

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมใน
การบรหิารจดัการศกึษาของภาคเีครอืขา่ยของศนูย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อำาเภอ ในจังหวัดลพบุรี 

2.2 ควรศึกษาการมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายในการจัดการศึกษานอกระบบและการ
ศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดอ่ืนๆ ด้วยเน่ืองจาก
ภาคีเครือข่ายในแต่ละพื้นที่ ค่อนข้างมีความ 
แตกต่างกัน เช่น ภาคีเครือข่ายสถานประกอบการ

2.3 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการมี
ส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษา 
ในระบบและนอกระบบโรงเรียน

2.4 ควรศึกษาการติดตามประเมินผล
การการดำาเนินงานของศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ในการจัดการศึกษา
ที่สอดคล้องตามความต้องการของชุมชน
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