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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารงานวิชาการ
เพื่อเพิ่มสมรรถนะของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 เพื่อสร้างและประเมินรูปแบบการบริหารงานวิชาการ
เพื่อเพิ่มสมรรถนะของผู้เรี ยน ในศตวรรษที่ 21 ของสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย โดยมีขั้นตอนการวิจัยประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษา แนวคิด ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษานอกระบบโรงเรียน การบริหารวิชาการ และการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
แล้ว ทาการวิเคราะห์ สั งเคราะห์ เนื้อหา 2) การสั มภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริห ารการศึกษาและ
การศึกษานอกระบบ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจานวน 5 คน โดยแบบสัมภาษณ์ชนิดปลายเปิดการ
วิเคราะห์ ข้ อมู ล โดยการวิ เคราะห์ เ นื้อ หา 3) การพัฒ นารู ปแบบการบริ ห ารงานวิช าการเพื่อ เพิ่ ม
สมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย โดยใช้เทคนิคเดลฟาย จานวน 3 รอบ ตัวอย่างเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษาและ
การศึกษานอกระบบจานวน 17 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง และแบบสอบถามชนิดมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่ามัธยฐานพิสัยระหว่างควอไทล์ และ
4) การประเมินรูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อเพิ่มสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของ
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้บริหาร
ศูนย์และครูผู้สอนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จานวน 364 คน โดยการสุ่มแบบ
หลายขั้นตอน ซึ่งใช้แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับมีความตรงเชิงเนื้อหาอยู่
ระหว่าง 0.60-1.00 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.99 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ
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ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า 1) การศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการ
บริหารงานวิชาการเพื่อเพิ่มสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของสานักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัย พบว่าประกอบด้ว ย 5 ประกอบคือ องค์ประกอบที่ 1
หลักสูตร มีองค์ประกอบย่อยคือ หลักการจุดหมายเป้าหมายการประเมินผลการเรียนรู้การเทียบโอน
เทียบระดับ และภาคีเครือข่ายองค์ประกอบที่ 2 วิธีการจัดการเรียนรู้มีองค์ประกอบย่อยคือยึดผู้เรียน
เป็ น ส าคัญ และหลากหลายกิจ กรรมพัฒ นาทักษะองค์ประกอบที่ 3 การพัฒ นาสื่ อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีและแหล่งการเรีย นรู้เพื่อการศึกษามีองค์ประกอบย่อยคือ สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ที่
ทันสมัย และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายองค์ประกอบที่ 4 การพัฒนาครู/ผู้สอนมีองค์ประกอบย่อยคือ
สมรรถนะของผู้สอนการพัฒนาผู้สอน และการจัดการเรียนรู้ของผู้สอนและองค์ประกอบที่ 5 การ
ประกันคุณภาพการศึกษามีองค์ประกอบย่อยคือด้านผู้เรียนด้านผู้สอนด้ านการจัดการเรียนรู้ด้านสื่อ
และแหล่งเรี ย นรู้ และด้านบริ ห ารจัดการ 2) การสร้างรูปแบบการบริห ารงานวิช าการเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบคือ องค์ประกอบด้านหลักสูตร องค์ประกอบด้านวิธีการ
จั ด การเรี ย นรู้ อ งค์ ป ระกอบด้ า นการพั ฒ นาสื่ อ นวั ต กรรม เทคโนโลยี แ ละแหล่ ง การเรี ย นรู้ เ พื่ อ
การศึ ก ษา องค์ ป ระกอบด้ า นการพั ฒ นาครู / ผู้ ส อน และองค์ ป ระกอบด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา 3) การประเมินรูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อเพิ่มสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่
21 ของสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พบว่า มีความเหมาะสม
ความเป็นไปได้ในระดับมาก
คาสาคัญ : รูปแบบ, การบริหารงานวิชาการ, สมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

Abstract
The purpose of this research was to study the characteristics of the
academic administration model for creating and evaluating the academic
administration model in the 21st century of the Office of Non-formal education and
Informal education. By conducting 4 steps of research: 1) the study of theory,
theories related to non-formal education, academic administration and educational
management in the 21st century, then analyzing the content, 2) non-formal
education interview samples used in the research of 5 people, how to choose the
form by open-ended interview, data analysis by content analysis.3) Developing the
academic administration model to enhance the performance of students in the 21st
century of the Office of Non-Formal and Informal Education. By using Delphi
technique, 3 times of samples, 17 experts in educational administration and nonformal education by using a semi-structured interview and the questionnaire which is
a 5-level estimation model. The statistics used in the analysis are median data, inter-
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quartile range. 4) Evaluation of the academic administration of non-formal education
to enhance the performance of students in the 21st century of the Office of NonFormal and Informal Education Promotion Examples used in the research are Center
administrators and teachers, non-formal and informal education, 364 people, multistage random sampling Which uses a questionnaire that is a 5-level estimation model
with content validity between 0.60-1.00 and has a confidence value of 0.99Statistics
used in data analysis were percentage, mean and standard deviation. The result
shown that 1) The elements of the academic administration model to enhance the
performance of students in the 21st century of the Office of Non-Formal and Informal
Education Promotion It is found that it consists of 5 components, which is the first
element. The curriculum has sub-elements, namely, principles, destinations, goals,
assessment, learning, transfer, comparison, level, and network partners. Element 2
Learning management methods There are sub-elements Capture students as
important. And various skills development activities.Element 3: Media development,
technological innovation and learning resources for education There are subelements which are modern technology innovation media. And various learning
resources Element 4 Teacher / Instructor Development There are sub-elements
Teacher Performance Instructor development And learning management of teachers
And element 5, educational quality assurance There is a sub-element which is the
learner, the instructor, the learning management. Media and learning resources And
management 2) What forms of education academic administration system to
maximize the performance of our students in the 21st Century 21 Office promotes
education and educational system individually composed course 5. How to manage
the media, development, technological innovation, learning, and learning resources
for education.The development of teachers/instructors and quality assurance studies.
3) Evaluation model of academic education system to enhance the performance of
students in the 21st Century 21 Office promotes education and education systems
individually. Found to be appropriate and possible in many levels.
Keywords : the model, academic administration, student performance in the 21st
century
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บทนา
การจั ด การศึ ก ษาในยุ ค โลกาภิ วั ต น์ จ ะต้ อ งเพิ่ ม ความเข้ ม แข็ ง ในการผลิ ต คนที่ มี
ประสิทธิภาพ มีสมรรถนะทั้งในด้านความรู้ การมีทักษะและการมีคุณลักษณะส่วนบุคคลอย่างรอบ
ด้านเพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ (competency) ที่พึงประสงค์และสามารถอยู่ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ได้
อย่างรู้เท่าทันและอยู่ได้อย่างปลอดภัย โดยนากระบวนการศึกษาและการเรียนรู้มาใช้เป็นแกนหลักใน
การพัฒนาสมรรถนะของคนในชาติเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งการจัดการศึกษาจะพัฒนาคนให้
สมบูรณ์ได้นั้น ต้องมีกระบวนการในการจัดตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิจนถึงแก่ความตาย ซึ่งถือว่าเป็นการจัด
การศึกษาตลอดชีวิตที่มีการจัดการศึกษาทั้งในห้องเรียน นอกห้องเรียนและการศึกษาจากแหล่ง
ความรู้ทั่วไปเพื่อสร้างคนให้ดารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552 : 15)
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552 : 5-9) กล่าวว่า การจัดการศึกษาของไทย
ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกต้องเน้นการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เ ด็ก
ทุกคนบรรลุศักยภาพสูงสุดของตนและการบริหารการศึกษาจึงต้องคานึงถึงการเป็นศตวรรษที่ 21 ทิศ
ทางการจัดการศึกษาแห่ งศตวรรษที่ 21 ต้องพัฒนาทักษะที่ประกอบด้วยทักษะหลัก 3 ประการ ให้
เกิดขึ้นในตัวคนรุ่นใหม่ ได้แก่ ทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ
สื่อและเทคโนโลยี เนื่องจากการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ต้องเตรียมคนออกไปเป็นคนทางานที่ใช้
ความรู้ (knowledge worker) และเป็นบุคคลพร้อมเรียนรู้ (learning person) (วิจารณ์ พานิช,
2558 : 5) ดังนั้น การศึกษาในระบบแต่เพียงอย่างเดียวไม่เป็นการเพียงพอในการจัดการศึกษา
สาหรับประชากรไทย จึงต้องอาศัยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยโดยแนวทางของ
การจั ด การศึ ก ษานอกระบบเป็ น กระบวนการของการศึ ก ษาตลอดชี วิ ต มี ภ ารกิ จ ส าคั ญ ที่ มุ่ ง ให้
ประชาชนได้รับ การศึกษาอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะการศึกษาพื้นฐานที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตตาม
มาตรฐานของสังคมซึ่งเป็นสิทธิที่คนทุกคนพึงได้รับ นอกจากนั้นยังจะต้องได้รับการศึกษาที่ต่อเนื่อง
จากการศึกษาพื้นฐานนาความรู้ไปพัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาชุมชนและสังคมใน
ที่สุด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ เป็นสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีบทบาทและภารกิจในการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถดารงชีวิต ร่ว มกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2553 : 13-14)
งานวิชาการเป็นงานที่สาคัญของสถานศึกษา เพราะเป็นงานพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
ตามบริบทและสอดคล้องกับสภาพสังคมทั้งด้านความรู้ความสามารถในการอ่าน เขียน คิดคานวณ
และทักษะการคิดวิเคราะห์ นาไปสู่ความจาเป็นต้องพัฒนาครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาการ
ปรับปรุงพัฒนาหลั กสูตร เทคนิควิธีการและสื่อการเรียนการสอน ตลอดจนการปรับปรุงการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ การยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศเพื่อให้เกิดความทัดเทียมกับ
อารยประเทศและสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นความมุ่งหวังของคนไทยทั้งประเทศ จึง
เป็นภารกิจสาคัญที่ส ถานศึกษาจะต้องตระหนักถึงความจาเป็นในการดาเนินงานที่ต้องอาศัยความ
ร่ ว มมื อ ร่ ว มใจจากทุ ก ฝ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ยุ ท ธศาสตร์ ก ารปฏิ รู ป การศึ ก ษาในทศวรรษที่ ส องซึ่ ง
กระทรวงศึกษาธิการ จะพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
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คุณ ธรรม รั ก ความเป็ น ไทย มี ทัก ษะการคิ ด วิเ คราะห์ ส ร้ างสรรค์ รวมทั้ ง มีทั ก ษะด้ านเทคโนโลยี
สามารถทางานร่ว มกับ ผู้อื่น สามารถอยู่ร่ว มกับผู้ อื่นในสังคมได้อย่างสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ,
2554 : 20)
จากความเป็ น มาและความส าคัญของสภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวโน้มการเตรียม
ผู้เรียนให้พร้อมเผชิญกั บความเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคศตวรรษที่ 21 และการจัดการศึกษาที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยจึงตระหนักถึงความสาคัญและความจาเป็นในการปรับ
กลยุทธ์และรูปแบบการบริหารงานวิชาการให้ก้าวทันยุคสมัยเพื่อนาพาผู้เรียนให้เพิ่มพูนสมรรถนะเพื่อ
การดารงชีวิตสาหรับศตวรรษที่ 21 สาหรับประชากรส่วนใหญ่ของประเทศที่อยู่ในวัยแรงงานแต่ขาด
โอกาสทางการศึกษาในระบบ ผู้วิจัยจึงดาเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการบริหารงาน
วิชาการเพื่อเพิ่มสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอั ธยาศัย เพื่อนาผลของการวิจัยสู่การเปลี่ยนแปลง เทคนิค วิธีการ กลยุทธ์ และ
รูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยเฉพาะระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของ
การจัดการศึกษาและเป็นแนวทางสาหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยสืบไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อเพิ่มสมรรถนะของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
2. เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อเพิ่มสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่
21 ของสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
3. เพื่อประเมินรูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อเพิ่มสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่
21 ของสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ ก รอบแนวคิ ด ทฤษฎี เพื่ อ น ามาสร้ า ง
องค์ประกอบและการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อเพิ่มสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่
21 ของสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งผู้วิจัยกาหนดเนื้อหาใน
การวิจัยคือ คือ หลักสูตร วิธีการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งการ
เรียนรู้เพื่อการศึกษา การพัฒนาครูผู้สอน การบริหารงานวิชาการ การศึกษานอกระบบของสานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การบริหารในศตวรรษที่ 21 สมรรถนะของ
ผู้เรียน การศึกษาในศตวรรษที่21 และผู้เรียนในศตวรรษที่ 2๑ โดยมีวิธีดาเนินการวิจัย ดังนี้
๑. รูปแบบการวิจัย
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อเพิ่มสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ของสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อ
เพิ่มสมรรถนะของ ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
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1) ศึกษา และวิเคราะห์ ห ลั กการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน การบริหารวิชาการ และการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของรูปแบบการบริหารงาน
วิชาการเพื่อเพิ่มสมรรถนะของ ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
2) นาองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อเพิ่มสมรรถนะของผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ของสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่ได้จากการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์แนวคิดทฤษฏี ไปทาการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 5 คนที่เลือกมาแบบ
เจาะจง โดยแบบสัมภาษณ์ชนิดปลายเปิด ซึ่งทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา
ขั้นตอนที่ 2 รูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อเพิ่มสมรรถนะของ ผู้เรียนในศตวรรษที่
21 ของสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
1) ตรวจสอบความเหมาะสมองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย โดยการสัมภาษณ์และสอบถามความคิดเห็นของของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้เทคนิคเดลฟาย
จานวน 3 รอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 17 คน ซึ่งเลือกมาแบบเจาะจง โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง และแบบสอบถามที่เป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ
มัธยฐานและพิสัยระหว่างควอไทล์
2) นาองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อเพิ่มสมรรถนะของ ผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ของสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่ผ่านการ
สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฏีร่วมกับการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ และสัมภาษณ์และสอบถามความคิดเห็น
ของของผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ มาสร้ างรู ป แบบการบริ ห ารงานวิ ช าการเพื่อ เพิ่ มสมรรถนะของ ผู้ เ รีย นใน
ศตวรรษที่ 21 ของสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินรูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อเพิ่มสมรรถนะของผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ของสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยตัวอย่าง
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นครูของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 364 คน เครื่องมือที่
ใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า การวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
๒. ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการประเมินรูปแบบครั้งนี้ได้แก่ ผู้ บริห ารศูนย์และครู การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในระดับตาบล ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 7,424 คน กลุ่มตัวอย่างเป็น
ผู้บริหารศูนย์และครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในระดับตาบล จานวน 364 คน
กาหนดขนาดตัวอย่าง โดยใช้ตารางสาเร็จรูปของเครซี่และมอร์แกน และดาเนินการสุ่มแบบหลาย
ขั้นตอน
๓. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
๓.๑ ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างและวิเคราะห์โดยใช้สถิติบรรยาย คือ ความถี่ ร้อยละ
๓.๒ การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามโดยใช้เทคนิคเดลฟาย
ใช้การวิเคราะห์ โดยใช้ค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์
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๓.๓ การวิเคราะห์ เ พื่อประเมินรูปแบบใช้ การวิเคราะห์ ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ ย และส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อเพิ่มสมรรถนะของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พบว่า
ประกอบด้วย 5 ประกอบคือ องค์ประกอบที่ 1 หลักสูตร องค์ประกอบที่ 2 วิธีการจัดการเรียนรู้
องค์ ป ระกอบที่ 3 การพั ฒ นาสื่ อ นวั ตกรรม เทคโนโลยี แ ละแหล่ ง การเรี ย นรู้ เ พื่อ การศึ ก ษา
องค์ประกอบที่ 4 การพัฒนาครู/ผู้สอน และองค์ประกอบที่ 5 การประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งแต่
ละองค์ประกอบมีรายละเอียดดังนี้
1.1 องค์ประกอบที่ 1 หลักสูตร มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก
และเมื่อพิจารณารายองค์ประกอบย่อยสามารถสรุปได้ ดังนี้
1) หลักการ มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า มีค่า เฉลี่ ย อยู่ ใ นระดั บ มากที่สุ ด โดยสามารถเรี ยงล าดับค่ าเฉลี่ ยจากมากไปหาน้อย ได้แ ก่
ส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพตามความสนใจ และความถนัดในการ
ประกอบอาชีพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีเจตคติที่ดี ส่งเสริมให้ผู้เรียนทางาน
ร่วมกัน สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ คานึงและยอมรับถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
2) จุดหมาย มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดและมาก โดยสามารถเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
ได้แก่ ผู้เรียนอ่านออก เขียนได้ คิดเลข ผู้เรียนมีทักษะความยืดหยุ่นทางความคิด และผู้เรียนมีทักษะ
การทางานร่วมกัน
3) เป้าหมาย มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก สามารถเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ผู้ขาดโอกาส เช่น ผู้ที่อยู่ห่างไกลความเจริญ ผู้ที่อยู่ตามชายขอบ ผู้ต้องขัง แรงงานต่างด้าว
เป็นต้น ประชาชนทั่วไปที่ไม่ต้องการรับการศึกษาในระบบ
4) การประเมินผลการเรียนรู้ มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดและมาก โดยสามารถเรียงลาดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ให้ผู้เรียนได้มีการประเมินตนเองเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าของตน ไม่
ประเมิ น จากเวลาการเข้ า เรี ย น เพราะสามารถเรี ย นจากที่ บ้ า นโดยผ่ านสื่ อ ออนไลน์ และเน้ น ที่
ความสามารถที่เพิ่มขึ้นของผู้เรียนแทน และประเมินจากคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติของผู้เรี
5) การเทียบโอน เทียบระดับ มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากโดยสามารถเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย ได้แก่ สถาบันการศึกษาในระบบควรสร้างเครื่องมือในการรับเทียบประสบการณ์ มีการเทียบ
ระดับ โดยการนาประสบการณ์ของผู้เรียนมาเทียบ เพื่อรับประกาศนียบัตร เทียบเท่ากับระดับต่างๆ
ในระบบ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ประชาชนสนใจ มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และสามารถเทียบโอนจากความรู้
และประสบการณ์ ความสามารถในการประกอบอาชีพ เทียบโอนจากผลลัพธ์ของผู้เรียนเป็นหลัก
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6) ภาคีเครือข่าย มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากโดยสามารถเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ส่งเสริม
ภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียนรู้ ส่งเสริมภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมตั้งแต่การ
วางแผน กาหนดนโยบาย หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยจัด
กระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน
1.2 องค์ประกอบที่ 2 วิธีการจัดการเรียนรู้ มีความเหมาะสมและเป็นไปได้อยู่ในระดับ
มากและเมื่อพิจารณารายองค์ประกอบย่อยสามารถสรุปได้ ดังนี้
1) ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ ซึ่งเรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรกคือ ให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนความรู้ และ
ประสบการณ์ซึ่งกันและกันตามความรู้ความสามารถที่ ตนเองถนัดมาก ผู้เรียนสามารถเลือกเนื้อหา
หรือวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง และบูรณาการเนื้อหาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตจริง ผู้เรียนสามารถนาไปใช้
ในชีวิตประจาวันได้ หรือสร้างรายได้ให้กับตนเอง
2) หลากหลายกิจกรรมพัฒนาทักษะ มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ ซึ่งเรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรกคือ ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ฝึกทักษะ การใช้ภาษา การคิดวิเคราะห์ และการสื่อสาร เช่น การเขียน Blog หรือ การโต้ตอบผ่าน
Web Board เป็นต้น ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีในการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เช่น นัด
พบกลุ่มทางเฟสบุ๊ค (face book) หรือ ไลน์ (Line) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากทุกมุมโลกและ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้าน Digital เพื่อให้ประชาชน มีความรู้พื้นฐานด้าน Digital และความรู้เรื่อง
กฎหมายว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ทั้งในการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน และ
การประกอบอาชีพ
1.3 องค์ประกอบที่ 3 การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งการเรียนรู้เพื่อ
การศึกษามีความเหมาะสมและเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบย่อยสรุปได้
ดังนี้
1) สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความเหมาะสมและเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นราย ซึ่งข้อเรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรก คือ จัดหาสื่อการ
เรียนรู้ประเภทต่าง ๆ อย่างหลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ทุก รูปแบบ เช่น เอกสาร
วารสาร บทเรียนออนไลน์ สื่อคอมพิวเตอร์ ห้องเรียนเสมือนจริง การเรียนรู้บ นเว็บ เป็นต้น จัดหา
อุปกรณ์ สื่อ ระบบ internet 3g 4g ให้เพียงพอต่อความต้องการในแต่ละตาบล มีแหล่งเรียนรู้ที่มี
คอมพิวเตอร์ และ internet เพื่อการค้นคว้าหาข้อมูลได้ และส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้
ภายนอกศูนย์การศึกษา โดยแนะนาแหล่งเรียนรู้ ภายในชุมชน แหล่งเรียนรู้ที่จัดขึ้นโดยเอกชน แหล่ง
เรียนรู้ตามธรรมชาติ เช่น ห้ องสมุด นิทรรศการ พิพิธภัณฑ์ สถานประกอบการ แหล่งวัฒนธรรม
เก่าแก่ เป็นต้น
2) แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายมีความเหมาะสมและเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ ซึ่งเรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรกคือ พัฒนาระบบสื่อเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาให้ได้หลายช่องทาง ทั้งทางอินเทอร์เน็ต และรูปแบบอื่น ๆ เช่น Application บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และTablet เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง จัดให้มีแหล่งการเรียนรู้เพื่อ
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ชุมชนประจาตาบล/อาเภอ และสามารถแลกเปลี่ยนการ เรียนรู้กับ ตาบล/อาเภออื่นได้ และส่งเสริม
ให้ผู้สอนนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการสร้างสื่อให้สอด คล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียนในพื้นที่
1.4 องค์ประกอบที่ 4 การพัฒนาครู/ผู้สอนมีความเหมาะสมและเป็นไปได้อยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบย่อยสรุปได้ดังนี้
1) สมรรถนะของผู้สอน มีความเหมาะสมและเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อเรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อ ย 3 ลาดับแรกคือ มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู มี
จิตสาธารณะ ทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นและรู้เท่าทันสื่อ และเทคโนโลยี และมีทักษะในการเข้าถึง
เทคโนโลยีในรูปแบบที่หลากหลาย
2) การพัฒนาผู้สอน มีความเหมาะสมและเป็นไปได้อยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อเรี ย งตามล าดับ ค่า เฉลี่ ย จากมากไปหาน้ อย 3 ล าดับแรกคือ จัดให้ มีการอบรมเพิ่มเติ ม
นอกเหนือจากปกติ สาหรับผู้สอนที่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้าน เทคโนโลยีพัฒนาให้ผู้สอนมีทักษะการ
สอน ให้ตรงตามแต่ละกลุ่มเป้าหมายและส่งเสริมให้ผู้เรียน พัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่และทักษะใน
การถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียน
3) การจัดการเรียนรู้ของผู้สอน มีความเหมาะสมและเป็นไปได้อยู่ในระดับมากเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อเรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรกคือผู้สอนมีความคิด
วิเคราะห์และสร้างสรรค์ สามารถสอนให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด และมีความคิดสร้างสรรค์ที่มี
ประโยชน์ผู้สอนต้องวิเคราะห์ผู้เรียน สามารถวางแผน ออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสม และ
ผู้สอนต้องเข้าใจถึงทักษะการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 และสามารถวางแผนจัดการ เรียนรู้เพื่อเพิ่ม
สมรรถนะของผู้เรียนได้
1.5 องค์ประกอบที่ 5 การประกันคุณภาพการศึกษามีความเหมาะสมและเป็นไปได้อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบย่อยสรุปได้ดังนี้
1) ด้านผู้เรียน มีความเหมาะสมและเป็นไปได้อยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรกคือ ผู้เรียนมีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
ผู้เรียนสามารถหารายได้ มีทักษะในการประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่ อในระดับที่สูงขึ้น และผู้เรียน
สามารถใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและรู้เท่าทันสื่อ
2) ด้านผู้สอน มีความเหมาะสมและเป็นไปได้อยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือผู้สอนมีทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี สามารถถ่ายทอด
ทักษะ และผลิ ตสื่ อการเรี ย นรู้ ได้ ผู้ ส อนมีความรู้ในวิช าที่ ส อน และมีจานวนเพี ยงพอผู้ ส อนมีการ
วิเคราะห์ผู้เรียนก่อน เพื่อให้จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมและผู้สอนมีเจตคติที่ดี ประพฤติตนเหมาะสม
เหมาะสม
3) ด้านการจัดการเรียนรู้ มีความเหมาะสมและเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อเรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือ มีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับหลักสูตร มีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสมกับผู้เรียน และมีวิธีการประเมินผู้เรียน
อย่างหลากหลาย
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4) ด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้ มีความเหมาะสมและเป็นไปได้อยู่ในระดับมา เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อเรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรกคือ มีการใช้สื่อที่หลากหลาย
เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะด้านเทคโนโลยีให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกการพั ฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มี
ความพร้อมเพื่อรองรับระบบการศึกษาด้วยตนเองหรือเพื่อการศึกษาค้นคว้าของผู้เรียนด้วยตนเองให้
มากขึ้น และการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และดูแลสื่อให้
อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
5) ด้านบริหารจัดการ มีความเหมาะสมและเป็นไปได้อยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อเรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ เน้นการกระจายอานาจ การบริหารจัดการแบบ
มีส่วนร่วม ประเมินคุณภาพการจัดการ เรียนรู้ โดยเน้นที่การมีส่วนร่วมกับภาคเครือข่าย ศูนย์การ
เรีย นรู้ มีการจั ดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ส ามารถตรวจสอบได้ง่าย ผู้บริห ารมี
วิสัยทัศน์ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและมีความเป็นผู้นา
2. รูปแบบการบริหารงานวิชาการการศึกษานอกระบบเพื่อเพิ่มสมรรถนะของผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ของสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประกอบด้วย
5 องค์ประกอบ ดังแสดงในภาพ
1. องค์ประกอบด้านหลักสูตร

5. องค์ประกอบด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา

4. องค์ประกอบด้านการ
พัฒนาครู/ผู้สอน

รูปแบบการบริหารงานวิชาการ
การศึกษานอกระบบเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะของผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21

2. องค์ประกอบด้าน
วิธีการจัดการเรียนรู้

3. องค์ประกอบด้านการพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งการเรียนรู้
เพื่อการศึกษา

ภาพรูปแบบการบริหารงานวิชาการการศึกษานอกระบบเพื่อเพิ่มสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษ
ที่ 21 ของสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
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รูป แบบการบริ ห ารงานวิชาการการศึกษานอกระบบเพื่อเพิ่มสมรรถนะของผู้ เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ของสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประกอบด้วย
5 ประกอบคือ องค์ประกอบที่ 1 หลักสูตร องค์ประกอบที่ 2 วิธีการจัดการเรียนรู้ องค์ประกอบที่ 3
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งการเรียนรู้เพื่อการศึกษา องค์ประกอบที่ 4 การพัฒนา
ครู/ผู้สอน องค์ประกอบที่ 5 การประกันคุณภาพการศึกษา
3. การประเมินรูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อเพิ่มสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่
21 ในภาพรวมมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก สรุปผลการประเมินรูปแบบได้ดัง
แสดงในตารางดังนี้
ตารางค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินรูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อ
เพิ่มสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21ของสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยโดยรวม
องค์ประกอบ
1. หลักสูตร
2. วิธีการจัดการเรียนรู้
3. การพัฒนาสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งการ
เรียนรู้เพื่อการศึกษา
4. การพัฒนาครู/ผู้สอน
5. การประกันคุณภาพการศึกษา
รวมเฉลี่ย

ระดับความเหมาะสมและความเป็นไปได้
̅
4.38
4.43
4.44

S.D.
0.43
0.42
0.43

แปลผล
มาก
มาก
มาก

4.41
4.34
4.40

0.42
0.40
0.37

มาก
มาก
มาก

จากตาราง พบว่า การประเมินรูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อเพิ่มสมรรถนะของ
ผู้ เ รี ย นในศตวรรษที่ 21 ในภาพรวมมี ค วามเหมาะสมและความเป็ นไปได้ อ ยู่ใ นระดั บมาก เมื่ อ
พิจารณาตามองค์ประกอบโดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีและแหล่งการเรียนรู้เพื่ อการศึกษา วิธีการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาครู/ผู้สอน หลักสูตร
และการประกันคุณภาพการศึกษา
อภิปรายผลการวิจัย
1. จากผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อเพิ่มสมรรถนะของ
ผู้เรี ย นในศตวรรษที่ 21 ของส านั กงานส่ งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัย
สามารถน ามาอภิป รายผลได้ดัง นี้ ผ ลการศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการบริห ารงานวิช าการ
การศึกษานอกระบบเพื่อเพิ่มสมรรถนะของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 ของสานักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พบว่า ประกอบด้วย 5 ประกอบ คือ หลักสูตร วิธีการจัดการ
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เรียนรู้ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งการเรียนรู้เพื่อการศึกษา การพัฒนาครู/ผู้สอน
และการประกันคุณภาพการศึกษา ได้ข้อสรุปเช่นนี้อาจเนื่องมาจากว่า หลักการความเป็นวิชาการ
(Academic) เป็น ลักษณะที่ครอบคลุ มเนื้อหาสาระของวิช าการได้แก่ หลักการพัฒ นาหลักสูต ร
หลั กการเรี ย นรู้ หลั กการสอน หลั ก การวั ดผลประเมิ น ผลหลั ก การนิ เทศการศึก ษาและการวิ จั ย
นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งการเรียนรู้เพื่อการศึกษา การพัฒนาครู/ผู้สอน และการประกัน
คุณภาพการศึกษาหลักการต่างๆ เหล่านี้เป็นองค์ประกอบสาคัญ ก่อให้เกิดลักษณะความเป็นวิชาการ
ที่ต้องอาศัยองค์ความรู้เพื่อทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์ ดังนั้น การบริหารงานวิ ชาการ
จะต้องคานึงถึงหลักการต่างๆ เพราะด้านการบริหารวิชาการมีหลักและกระบวนการในการดาเนินการ
จึ ง จ าเป็ น ต้อ งสอดคล้ อ งกั บ หลั กการของศาสตร์ ในสาขาวิ ช านั้น เช่ น เดี ยวกัน ส านัก งานส่ ง เสริ ม
การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอัธ ยาศั ย ได้ ก าหนดนโยบายและจุ ด เน้ น การด าเนิ น งาน
สานักงานส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ปลูกฝังคุณธรรม สร้างวินัยจิตสาธารณะ และอุดมการณ์
ความยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ รวมทั้งการมีจิตอาสา ผ่านกิจ กรรมลูกเสือ การศึกษานอกระบบ
และกิจ กรรมอื่น ๆ ตลอดจนสนั บสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝั งคุณธรรม จริยธรรม โดยจัด
กิจ กรรมพัฒ นาทักษะการรู้ ห นั งสื อในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับสานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (2551 : 2- 3) ที่ว่าบทบาท หน้าที่ของสถานศึกษาในการศึกษา
นอกระบบและตาอั ธ ยาศั ย ในการบริ ห ารงานวิ ช าการควรจะต้ อ งด าเนิ น การตามแนวทางที่
กระทรวงศึกษาธิการกาหนดคือ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาวิชาการด้านการจัดการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยการจัด ส่งเสริม และพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ในเรื่องนี้
สานั กงานส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (2561 : 13) ยัง ได้กาหนด
นโยบายและจุดเน้นของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยไว้ว่าจะส่งเสริมการพัฒนา
หลั ก สู ตร รู ป แบบการจั ด กระบวนการเรี ยนรู้และกิจ กรรมเพื่อส่ งเสริม การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยที่หลากหลาย ทันสมัย รวมทั้งหลักสูตรท้องถิ่นที่สอดคล้องกับสภาพบริบทของ
พื้นที่ และความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและชุมชน พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาทางไกลให้มี
ความทันสมัยด้วยระบบห้องเรียนและการควบคุมการสอบออนไลน์ และพัฒนาระบบการประเมินเพื่อ
เทีย บระดั บ การศึกษา และการเที ยบโอนความรู้แ ละประสบการณ์ให้ มีคุณภาพ มาตรฐาน และ
สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. รูปแบบการบริหารงานวิชาการการศึกษานอกระบบเพื่อเพิ่มสมรรถนะของผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ของสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประกอบด้วย
5 ประกอบคือ หลักสูตร วิธีการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งการ
เรียนรู้เพื่อการศึกษา การพัฒนาครู/ผู้สอน และการประกันคุณภาพการศึกษา ในการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญสร้างความรู้ความเข้าใจ และส่งเสริมให้ครูร่วมบู รณาการวิชา เพื่อจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เตรียมความพร้อมให้ครูจัดแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญและเน้นการปฏิบัติจริง ดูแลติดตามการจัดบรรยากาศชั้นเรียน บรรยากาศเลือกต่อการเรียนรู้
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ประเมินผลการสอนวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน จากผลการวิจัย พบว่า องค์ประกอบของการ
บริหารงานวิชาการการศึกษานอกระบบเพื่อเพิ่มสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย
หลักสูตร วิธีการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งการเรียนรู้เพื่อการศึกษา
การพัฒนาครู/ผู้สอน และการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้เนื่องจากว่าการจัดการเรียนการสอน
จาเป็นจะต้องมีหลักสูตรเป็นกรอบประมวลเนื้อหา แนวทางการจัดกิจกรรม และแนวทางการวัดและ
ประเมินผล เกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร ส่วนการจัดการเรียนการสอนได้แก่กาหนดนโยบายให้ครู
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญสร้างความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมให้ครูร่วมบูรณาการ
วิชา เพื่อจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เตรียมความพร้อมให้ครูจัดแผนการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญและเน้นการปฏิบัติจริง ดูแลติดตามการจัดบรรยากาศชั้นเรียน บรรยากาศเลือกต่อ
การเรียนรู้ประเมินผลการสอนวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและจัดหาเอกสารสื่อการเรียนรู้และ
แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกศึกษาพัฒนา และนานวัตกรรมเทคโนโลยีมาให้บริการแก่
ผู้เรียนและครูจัดสิ่งอานวยความสะดวกให้แก่ครูและผู้เรียนสร้างเครือข่ายกับสถานศึกษาอื่นและ
เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายการเรี ยนการสอน ซึ่งผลการวิจัยในการศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการ
บริหารงานวิชาการการศึกษานอกระบบเพื่อเพิ่มสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของสานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้องค์ประกอบที่ครอบคลุมการบริหารงาน
วิชาการการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของกมล ภู่ประเสริฐ (2544 : 19) ที่ว่าการบริหารงานวิชาการ
ในสถานศึกษาใช้กระบวนการระดมทรัพยากรบุคคลให้มีส่วนร่วมจัดการศึกษากระบวนการจัดการ
เรียนรู้ การประกันคุณภาพการจัดการศึกษา การพัฒนาครู -นักเรียน การจัดแหล่งเรียนรู้ การสร้าง
บรรยากาศทางวิ ช าการด้ ว ยการส่ ง เสริ ม ให้ ใ ช้ ก ระบวนการวิ จั ย สร้ า งองค์ ค วามรู้ ใ หม่ เ พื่ อ การ
บริหารงาน และเพื่อการแก้ปัญหา จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ เต็มตาม
ศักยภาพ ให้มีความรู้คู่คุณธรรม และยังสอดคล้องกับเพชริน สงค์ประเสริฐ (2550) ได้ศึกษารูปแบบ
การบริหารงานวิชาการโดยยึดหลักการทางานเป็นทีมได้มี 4 องค์ประกอบ คือ ภาวะผู้นาทางการ
เรียนการสอน ประกอบด้วย พฤติกรรมของผู้นา ด้านการจัดองค์กรเพื่อการเรียนการสอน การ
วางแผนองค์กรเพื่อการสอน การพัฒนาหลักสูตรและการบริหารการเรียนการสอน การจัดโครงการ
พัฒนาบุคลากร การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน ขั้นตอนการทางานเป็นทีมในสถานศึกษา
ประกอบด้วย การรับรู้ และค้นหาปัญหา การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การวางแผนปฏิบัติการ
การนา แผนไปปฏิบัติ การประเมินผลลัพธ์ ภารกิจและขอบข่ายงานวิชาการประกอบด้วย การพัฒนา
หลักสูตร การพัฒนากระบวนการเรียนรู้การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา การพัฒนาแหล่งการ
เรียนรู้ การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึ กษา การส่ ง เสริ ม ความรู้ ท างวิ ช าการแก่ชุ ม ชน และกระบวนการบริ ห ารงานวิ ช าการใน
สถานศึกษา ประกอบด้วย การวางแผนงานวิชาการการนาแผนไปปฏิบัติ การตรวจสอบประเมินผล
งานวิชาการ การปรับปรุงงานวิชาการ
3. การประเมินรูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อเพิ่มสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่
21 ในภาพรวมมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบ
โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งการ
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เรียนรู้เพื่อการศึกษา วิธีการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาครู/ผู้สอน หลักสูตร การประกันคุณภาพ
การศึกษา การที่ได้ข้อสรุปเช่นนี้สะท้อนให้เห็นว่า การบริหารงานวิชาการเพื่อเพิ่มสมรรถนะของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปัจจัย
หรือองค์ประกอบที่สาคัญ ในการบริหารงานวิชาการได้แก่ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและ
แหล่งการเรียนรู้เพื่อการศึกษา วิธีการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาครู/ผู้สอน หลักสูตร การประกัน
คุณภาพการศึกษา ทั้งนี้เนื่องจากว่า ในการบริหารการศึกษาจะต้องมุ่งเน้นเพื่อนาไปสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ การศึกษาตามอัธยาศัยควรจัดหาสื่อการเรียนรู้ประเภทต่างๆ อย่างหลากหลายเพื่อให้
ผู้เรียนเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ทุก รูปแบบ เช่น เอกสาร วารสาร บทเรียนออนไลน์ สื่อคอมพิวเตอร์ วิทยุ
ห้องเรียนเสมือนจริง การเรียนรู้บนเว็บจาเป็นต้องดาเนินการพัฒนาระบบสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ให้ได้หลายช่องทาง ทั้งทางอินเทอร์เน็ตและรูปแบบอื่นๆ เป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้ผู้เรียนพัฒนา
ศักยภาพเป็นที่ยอมรับของสังคมในระดับสากลมากขึ้นเพื่อเพิ่มสมรรถนะของ ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของกษม โสมศรีแพง (2554 : 45) ที่ได้สรุปขอบข่ายงานวิชาการที่นามาเป็น
กรอบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาจานวน 9 ประเด็นคือ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
การพัฒ นากระบวนการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาสื่อ การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ การนิเทศการศึกษาการแนะแนว
การศึ ก ษา และการพั ฒ นาระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายใน และยั ง สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ
กระทรวงศึกษาธิการ (2550 : 35-38) ที่ว่าขอบข่ายและภารกิจงานวิชาการมี 12 ด้าน คือ 1) การ
พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) การวัดผล ประเมินผลและการ
เทียบโอนผลการเรียน 4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 5) การพัฒนาสื่ อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 6) การพัฒนาและแหล่งเรียนรู้ 7) การนิเทศการศึกษา 8)
การแนะแนวการศึกษา 9) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 10) การส่งเสริม
ความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 11) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิ ชาการกับสถานศึกษาและ
องค์กรอื่นๆ 12) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถาน
ประกอบการและสถานบันอื่นที่จัดการศึกษา
ข้อเสนอแนะ
๑. ข้อเสนอแนะจากการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 หน่ ว ยงานในระดับนโยบาย ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานส่ งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ในระดับ จั งหวัด อาเภอ และระดับตาบลสามารถนารูปแบบการบริหารงานวิช าวิช าการเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะของ ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ที่เป็นจากผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการกาหนด
นโยบายและขั้นตอนในการดาเนินงานพัฒนาการบริหารงานวิชาการเพื่อเพิ่มสมรรถนะของผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ของสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้น
1.2 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในระดับจังหวัด อาเภอ และ
ระดับตาบล ควรจัดหาสื่อการเรียนรู้ประเภทต่างๆ อย่างหลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึงสื่อการเรียนรู้
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ทุก รูปแบบ เช่น เอกสาร วารสาร บทเรียนออนไลน์ สื่อคอมพิว เตอร์ วิทยุ ห้องเรียนเสมือนจริง การ
เรียนรู้บนเว็บจาเป็นต้องดาเนินการพัฒนาระบบสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้ได้หลายช่องทางทั้ ง
ทางอินเทอร์เน็ตและรูปแบบอื่น ๆ เช่น Application บนโทรศัพท์ เคลื่อนที่ เพื่อเพิ่มสมรรถนะของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
1.3 ผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัย สามารถนารูปแบบการ
บริหารงานวิชาการเพื่อเพิ่มสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของสานักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ไปประยุกต์ใช้จัดการบริหารงานวิชาการเพื่อเพิ่มสมรรถนะของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและบริบทของสถานศึกษา
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) รูปแบบบริหารงาน
วิช าการหรื อการบริห ารงานอื่น ๆ เพื่อเพิ่มสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
2.2 ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อบริหารงาน
วิชาการหรือการบริหารงานอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน สังกัดสานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
2.3 ควรมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม (Participatory Action Research)
ของการบริหารการศึกษาในศูน ย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในระดับจังหวัด
อาเภอ และระดับตาบลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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