ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการติดตามผลการนิเทศการจัดการศึกษาของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาบล สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ
Problems and Approaches for the Monitoring Development of
Educational Management Supervision Results of Subdistrict Non-Formal
and Informal Education Centre under the Jurisdiction of Office of the
Non-Formal and Informal Education, Chaiyaphum Province
สุปราณี รักถาวร1 ภควรรณ ลุนสาโรง2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับ ปัญหาการติดตามผลการนิเทศการจัดการศึกษาของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาบล สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึก ษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ 2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการติดตามผลการนิเทศการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาบล สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดชัยภูมิ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด
ชัยภูมิ ปีการศึกษา 2563 จานวน 220 คน และนาไปสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิชนิดที่เป็นสัดส่วน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ
1) แบบสอบถามปัญหาการติดตามผลการนิเทศการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยตาบล สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดชัยภูมิ ที่มีความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.87 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2)แบบสัมภาษณ์แนวทางการพัฒนาการ
ติดตามผลการนิเทศการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาบล สังกัดสานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดชัยภูมิ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ผลการวิจัยพบว่า
1. ปัญหาการติดตามผลการนิเทศการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ตาบล สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึก ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้า น ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านการจัดการเรียนการสอน
รองลงมาคือ ด้านสื่อการเรียนการสอน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านการพัฒนาหลักสูตร
1
2

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอภูเขียว supranee1979jake@gmail.com
คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา
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2. แนวทางการการติดตามผลการนิเทศการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยตาบล สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ ด้านการจัดการ
เรียนการสอน คือ (2.1) ควรพัฒนาครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาบล ที่จบตรงและไม่ตรง
ตามสาขาวิชา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอน ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย (2.2)ควรมีการนิเทศกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบพบกลุ่ม การนาแผนการจัดการเรียนรู้สู่
กระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการและการใช้สื่อ
คาสาคัญ: การนิเทศ, ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาบล

Abstract
The research purposes were: 1) to study the problem levels for the monitoring development
of educational management supervision results of Subdistrict Non-Formal and Informal Education
Centre under the jurisdiction of Office of the Non-Formal and Informal Education, Chaiyaphum
Province; and 2) to study the approaches for the monitoring development of educational
management supervision results of Subdistrict Non-Formal and Informal Education Centre under the
jurisdiction of Office of the Non-Formal and Informal Education, Chaiyaphum Province
The sample was the 220 personnel of Subdistrict Non-Formal and Informal Education Centre
academic year 2020, selected by the proportion stratified random sampling method. The research
instruments were: 1) the questionnaire about the problem levels for the monitoring development of
educational management supervision results of Subdistrict Non-Formal and Informal Education
Centre under the Jurisdiction of Office of the Non-Formal and Informal Education, Chaiyaphum
Province with reliability 0.87 and the data analyzed by the mean and standard deviation; 2) the
interview form about the approaches for the monitoring development of educational management
supervision results of Subdistrict Non-Formal and Informal Education Centre under the Jurisdiction of
Office of the Non-Formal and Informal Education, Chaiyaphum Province and the data analyzed by
qualitative method.
The research findings were:
1. The problem levels for the monitoring development of educational management
supervision results of Subdistrict Non-Formal and Informal Education Centre under the Jurisdiction of
Office of the Non-Formal and Informal Education, Chaiyaphum Province, overall was at high level.
When each aspect consideration, every aspect was at high level; the highest mean was the teaching
and learning management aspect, followed by the instructional media aspect, and the lowest mean
was the curriculum development aspect.
2. The approaches for the monitoring development of educational management supervision
results of Subdistrict Non-Formal and Informal Education Centre under the Jurisdiction of Office of
the Non-Formal and Informal Education, Chaiyaphum Province were: (2.1) should develop teachers
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at the district non-formal education center and informal education who graduated directly and did
not meet the field of study, in order to increase the capacity of teaching and learning management
for non-formal and informal education management; (2.2) should be supervision of the teaching and
learning process on a group basis, and implementation of the learning management plan to integrate
the teaching and learning process and the use of media.
Keywords: Supervision, Subdistrict Non-Formal and Informal Education Centre
ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาบล กกศน ตาบล) จึงเป็นหน่วยปฏิบัติการในการ
ดาเนินการบริหารจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดกระบวนการเรียนรู้
ประสานการมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษากับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา ติดตามประเมินผลการดาเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นศูนย์กลางการจัด
การศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสาหรับประชาชน ในชุมชนเป็นสถานที่เสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้ถ่ายทอดและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของวิทยากร ตลอดจนภูมิปัญญาของชุมชนอีกทั้งยังเป็นแหล่งบริการชุมชนในการจัดกิจกรรม
ต่างๆที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ในวิถีชีวิตให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลกยุคโลกาภิวัฒน์ และก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้การเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยและมุ่งการพัฒนาแบบ
พึ่งพาตนเองศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาบล ได้ดาเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชน โดยจัด
กิจกรรมการศึกษาเพื่อปวงชนตามแนวทางการจัดการศึกษาตลอดชีวิต มีการบริหารจัดการกิจกรรมการศึกษานอก
ระบบและการจัดการศึกษาตามอัธ ยาศัย ในชุม ชนเพื่ อ ให้บริ การศึ กษาแก่ ประชาชน โดยให้บริการสื่อทุกรู ป แบบ
ตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการประสานงานของชุมชน และเป็นแหล่งข้อมูลการเรียนรู้ของชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่วม ใน
การบริหารจัดการและจัดการศึกษาให้กับคนในชุมชน รวมทั้งเป็นทางให้เกิดกิจกรรมใน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ตลอดจน
กิจกรรมอื่นๆของประชาชน กสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. 2553 : 9-10)
ในการติดตามผลการนิเทศการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาบล
ยังพบปัญหา คือ มีการนิเทศ ติดตามผลการจัดการศึกษาที่ไม่เป็นระบบอย่างชัดเจน ซึ่งสานักการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ก2552 : 25-26) ได้ให้ความสาคัญกับการนิเทศเป็นอย่างมากและมีความจาเป็นที่จะต้องดาเนิน
ควบคู่ไปกับการบริหารเพราะการนิเทศเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารองค์ประกอบของการบริหารย่อมขี้ นอยู่กับคน เงิน
วัสดุและการจัดการ การจะบริหารคนให้มีประสิทธิภาพในการทางาน ผู้บริหารจะต้องมีเทคนิคที่เหมาะสม เทคนิคใน
การบริหารอย่างหนึ่ง คือ การนิเทศเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ สามารถใช้เงิน วัสดุได้อย่างคุ้มค่า
มีหลักการจัดการที่ดี ดังนั้นการควบคุมการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ ของหน่วยงานที่กาหนดไว้ผู้บริหารต้องใช้
เทคนิคการบริหารงานและการนิเทศควบคู่กัน การนิเทศการศึกษาเป็นความพยายามในการแนะนา กระตุ้น ให้กาลังใจ
ช่วยเหลือของผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพ หรือปรับปรุงกระบวนการจั ดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีก ารสูญเปล่าทางการศึกษาน้ อยที่สุด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอั ธยาศัยที่มีการจัดกิจกรรมการศึกษาที่หลากหลาย
ให้ บ ริ ก ารแก่ ก ลุ่มเป้ าหมายประเภทต่า งๆ และไม่ ได้ สังกัดสานัก งาน กศน ท าให้ เ ป็ น ความจาเป็น ของการนิเทศ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอั ธยาศัย เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาทุกประเภทเข้าใจนโยบาย
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ปรัชญาการจัด กศน ที่สามารถสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผู้เรียนในทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพ
พืน้ ทีก่ ารจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ
จากเหตุผลที่กล่าวมา ผู้วิจัยในฐานะที่ปฏิบัติงานด้ านการนิเทศศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยตาบล จึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการติดตามผลการนิเทศการจัดการศึกษาของ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาบล สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย จังหวัดชัยภูมิ เพื่อนาผลมาใช้ปรับปรุง แก้ไข และการนิเทศ ติดตามผลการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาบล อันจะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมสนับสนุนงานให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
เป็นข้อมูลที่สาคัญในการพัฒนาการปฏิบัติงานของผู้วิจัย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ต่อชุม ชนและเป็นการพัฒนาที่ยั่ งยืน
ต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ปั ญหาการติด ตามผลการนิ เทศการจัด การศึ กษาของศู น ย์ก ารศึ ก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยตาบล สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ
2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการติดตามผลการนิเทศการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยตาบล สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาปัญหาการติดตามผลการนิเทศการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยตาบล สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ
ซึ่งประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน การวัดผลและ
ประเมินผล การพัฒนาบุคลากรทางการเรียนการสอน และการฝึกอบรม
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ งนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หาและแนวทางการพั ฒ นาการติ ด ตามผลการนิ เ ทศการจัด
การศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาบล สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึก ษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามลาดับขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาปัญหาการติดตามผลการนิเทศการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยตาบล สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั่งนี้ ได้แก่ บุคลากรในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดชัยภูมิ ปีการศึกษา 2563 จานวน 516 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดชัยภูมิ ปีการศึกษา 2563 โดยใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางของเครจซีและมอร์แกน กKrejcie&Morgahn.
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1970 : 607 - 610) จ านวน 220 คน และน าไปสุ่ม แบบแบ่งชั้ น ภูมิ ชนิ ดที่ เป็ น สัดส่ วน กProportionate Stratified
Random Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม กQuestionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นแบ่งเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และตาแหน่ง ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ กCheck List) มี 2 ตัวเลือก จานวน 4 ข้อ
ตอนที่ 2 ปัญหาการติดตามผลการนิเทศการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยตาบล สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดชัยภูมิ มีลักษณะเป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า กRating Scales) 5 ระดับของลิเคิร์ท กLikert) ซึ่งมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
มีความหมาย ดังนี้ กบุญชม ศรีสะอาด. 2555 : 103)
5 หมายถึง มีปัญหาการดาเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีปัญหาการดาเนินงานอยู่ในระดับมาก
3 หมายถึง มีปัญหาการดาเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีปัญหาการดาเนินงานอยู่ในระดับน้อย
1 หมายถึง มีปัญหาการดาเนินงานอยู่ในระดับน้อยทีส่ ุด
การสร้างเครื่องมือ
ผู้วิจัยดาเนินการสร้างเครื่องมือสาหรับใช้ในการวิจัย ดังนี้
1. ศึกษาทฤษฎี ตารา แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษา และ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาบล
สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ
2. กาหนดกรอบแนวคิดและนิยามศัพท์ เพื่อสร้างคาถามให้ครอบคลุมเกี่ยวกับปัญหาการติดตามผลการนิเทศ
การจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาบล สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการ
สอน สื่อการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล การพัฒนาบุคลากรทางการเรียนการสอนและการฝึกอบรม
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. นาร่างแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา
แบบสอบถามลงความเห็นเป็นค่าระดับคะแนนและวิเคราะห์หาค่าดัช นีความสอดคล้อง กIndex Of Congruence :
IOC) ระหว่าง ข้อคาถามและเนื้อหา โดยผู้เชี่ยวชาญมีรายนามดังนี้ 1) นางสาวหลิ งฟ้า ขันติรัตน์ รองผู้อานวยการ
ส านั ก งานส่ ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ 2) ดร.เกษม ทาขามป้ อ ม
ผู้ อ านวยการศู น ย์ ก ารศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย อ าเภอเมื อ งชั ย ภู มิ 3) นางขวั ญ ใจ ไลนอก
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 4) ดร วิรัลพัชร วงศ์วัฒน์
เกษม อาจารย์ประจาคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา และ5) ดร ชุติมา พรหมผุย อาจาร ย์ประจาคณะ
ศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา ซึ่งข้อคาถามจานวน 35 ข้อ มีค่า 1.00 จานวน 33 ข้อ และ 0.80 จานวน 2 ข้อ
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2. นาร่างแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญและนาเสนออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบและแนะนาเพื่อจัดแบบสอบถามให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
3. นาแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มทดลอง จานวน 30 คน กับผู้บริหารสถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาบล จังหวัดนครราชสีมา และนาผลการทดลองใช้ทุกฉบับมาหาความเชื่อมั่น
กReliability) ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา กAlpha coefficient) ของครอนบาค กConbach) ได้ค่าความเชื่อมัน่
ของแบบสอบถามปัญหาการติดตามผลการนิเทศการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยตาบล ทั้งฉบับมี่ค่าเท่ากับ 0.87
4. นาแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข และเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อขอคาแนะนา และ
จัดทาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปใช้ในการเก็บข้อมูลวิจัยต่อไป
การเก็บและรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้ วิ จั ย ขอหนั งสื อจากสานั ก งานคณะศึก ษาศาสตร์ วิ ท ยาลั ย นครราชสีม า เพื่ อ ขอท าหนั งสื อ ขอความ
อนุเคราะห์ในการเก็ บรวบรวมข้อมูลถึงผู้อานวยการสถานศึกษาสานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ เพื่อขออนุญาตให้บุคลากรในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาบล จังหวัด
ชัยภูมิ เป็นกลุ่มประชากรและเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ผู้วิจัยจัดเก็บข้อมูลโดยแจกแบบสอบถามในวันประชุมประจาเดือน ที่สานักงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดชัยภูมิ
3. ผู้วิจัยตรวจสอบความครบถ้วนของการตอบแบบสอบถามและเลือกฉบับ ที่มีข้อมูล การตอบครบถ้ ว น
สมบูรณ์ได้เพื่อใช้ในการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้ความถี่และค่าร้อยละ และนาเสนอในรูปแบบตาราง
พร้อมกับคาบรรยายประกอบ
2. ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการพัฒนาการติดตามผลการนิเทศการจัดการศึกษาของ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาบล สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย จังหวัดชัยภูมิ วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย X̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. โดยนาค่าคะแนนเฉลี่ย มาแปล
ผลตามเกณฑ์ของเบสท์และคาน กบุญชม ศรีสะอาด. 2555 : 23-24 ; อ้างอิงจาก Best & Kahn. 1993 : 122)
4.51 – 5.00 หมายถึง มีระดับปัญหาการดาเนินงานอยู่ในระดับ มากที่สดุ
3.51 – 4.50 หมายถึง มีระดับปัญหาการดาเนินงานอยู่ในระดับ มาก
2.51 – 3.50 หมายถึง มีระดับปัญหาการดาเนินงานอยู่ในระดับ ปานกลาง
1.51 – 2.50 หมายถึง มีระดับปัญหาการดาเนินงานอยู่ในระดับ น้อย
1.00 – 1.50 หมายถึง มีระดับปัญหาการดาเนินงานอยู่ในระดับ น้อยที่สุด
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาแนวทางการพัฒนาการติดตามผลการนิเทศการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาบล สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดชัยภูมิ
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ตอนที่ 3 แนวทางการพัฒนาการติดตามผลการนิเทศการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยตาบล สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดชัยภูมิ
โดยการสัมภาษณ์ในประเด็นปัญหาที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด จากการวิเคราะห์ปัญหาการติดตามผลการนิเทศการจัด
การศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาบล สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดชัยภูมิ ผู้ที่ให้ข้อมูล คือ ผู้อานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอาเภอ ในจังหวัดชัยภูมิที่ประสบความสาเร็จในการบริหารงานวิชาการ เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์
ดาเนินการสร้างและเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ผู้วิจัยประสานนัดวันเวลา เพื่อสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย โดยได้
บันทึกผลการสัมภาษณ์ในเครื่องอัดเสียงและทาการบันทึกการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง ตาราง 1
ตารางที่ 1 กาหนดการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย ผู้อานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อาเภอ ในจังหวัดชัยภูมิ
ชื่อหน่วยงาน
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
วัน เดือน ปี
เวลา
1. กศน.อาเภอหนองบัวระเหว 1. นางกุหลาบ ชัยประสิทธิ์
ผอ.กศน.
4 ม.ค.64
10.30 น.
2. กศน.อาเภอจัตุรสั
2. นางจิตมาษ ฉัตรวิชัย
ผอ.กศน.
4 ม.ค.64
13.30 น.
3. กศน.อาเภอหนองบัวแดง
4. กศน.อาเภอเนินสง่า
5. กศน.อาเภอเกษตรสมบูรณ์

3. นายประเสริฐ ประโพศรี
4. นางพิมพ์วิภา พงษ์เดชา
ตระกูล
5. นางนวพร สุ่ยวงศ์

ผอ.กศน.
ผอ.กศน.

5 ม.ค. 64
5 ม.ค. 64

10.00 น.
11.00 น.

ผอ.กศน.

5 ม.ค. 64

14.00 น.

ตอนที่ 1 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพผูต้ อบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นบุคลากรในศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดชัยภูมิ
จานวนและร้อยละของบุคลากรของสถานศึกษาจาแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ
จานวน
ร้อยละ
1. เพศ
ชาย
67
30.45
หญิง
153
69.55
รวม
220
100.00
2. ตาแหน่ง
ผอ.กศน.
16
7.27
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
15
6.82
ครูอาสา
14
6.36
ครูกศน.ตาบล
78
35.45
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สถานภาพ
ครูประจาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
รวม
3. ประสบการณ์
1 - 10 ปี
11 - 20 ปี
มากกว่า 20 ปี
รวม
4. ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม

จานวน
97
220

ร้อยละ
44.09
100.00

198
10
12
220

90.00
4.55
5.45
100.00

197
20
3
220

89.55
9.09
1.36
100.00

จากตาราง 2 พบว่า บุคลากรในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดชัยภูมิ ทั้งหมด
220 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 69.55 ตาแหน่งครูประจาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
44.09 มีประสบการณ์อายุ 1 - 10 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.00 และส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิด
เป็นร้อยละ 89.55
ตอนที่ 2 ปัญหาการติดตามผลการนิเทศการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยตาบล สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดชัยภูมิ แสดงได้
ดังตาราง 4 – 10
ตาราง 3 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานปัญหาการติดตามผลการนิเทศการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาบล สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดชัยภูมิ
̅
X
3.92
4.07
4.06
3.99
4.03
4.01
4.01

ปัญหาการติดตามผลการนิเทศการจัดการศึกษา
ด้านการพัฒนาหลักสูตร
ด้านการจัดการเรียนการสอน
ด้านสื่อการเรียนการสอน
ด้านการวัดและประเมินผล
ด้านการพัฒนาบุคลากรทางการเรียนการสอน
ด้านการฝึกอบรม
รวมเฉลี่ย
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S.D.
0.80
0.75
0.74
0.80
0.77
0.78
0.77

ความหมาย
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 4 พบว่า ปัญหาการติดตามผลการนิเทศการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยตาบล สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด ชัยภูมิ
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก กx
̅ =4 01, S.D.=0.77) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุดคือ ด้านการจัดการเรียนการสอน กx
̅ =4 07, S.D.=0.75) รองลงมาคือ ด้านสื่อการเรียนการสอน กx̅ =4 06,
S.D.=0.74) ด้านที่มีคา่ เฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านการพัฒนาหลักสูตร กx
̅ =3 92, S.D.=0.80)
ตอนที่ 3 แนวทางการพัฒนาการติดตามผลการนิเทศการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยตาบล สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด
ชัยภูมิ
แนวทางการพัฒนาการติดตามผลการนิเทศการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อั ธ ยาศั ย ตาบล สั งกั ด ส านั กงานส่งเสริมการศึ ก ษานอกระบบและการศึก ษาตามอั ธ ยาศัย จั งหวั ด ชั ย ภู มิ โดยการ
สัมภาษณ์ในประเด็นปัญหาที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน ผู้ที่ให้ข้อมูล คือ ผู้อานวยการ

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ ในจังหวัดชัยภูมิ ที่ประสบความสาเร็จในการ
บริหารงานวิชาการ
ตาราง 4 แนวทางการพัฒนาการติดตามผลการนิเทศการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยตาบล สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด ชัยภูมิ
ด้านการจัดการเรียนการสอน

ผู้ให้สัมภาษณ์/
ตาแหน่ง
1. นางกุหลาบ ชัย
ประสิทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ
หนองบัวระเหว
2. นางจิตมาษ
ฉัตรวิชัย ผู้อานวยการศูนย์
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ
จัตุรสั

แนวทางการพัฒนาการติดตามผลการนิเทศการจัดการศึกษาของ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาบล สังกัดสานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดชัยภูมิ ด้านการ
จัดการเรียนการสอน
“การนิเทศการจัดการศึกษาควรมีการนิเทศที่เป็นประจา ครูมีการติดตาม
ผู้เรียนอย่างจริงจัง และมีการจัดการเรียนการสอนตามแผนที่กาหนด และผู้นิเทศ
ต้องมีแผนการนิเทศที่ชัดเจน”
“ควรมีแผนการนิเทศที่ชัดเจน มีเครื่องมือนิเทศและทาความเข้าใจกับ
เครื่องมือให้กับผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ คือ ครูด้วย”
“การนิเทศการจัดการศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน ควรนิเทศแบบ
องค์รวม ทั้งด้านบุคลากรทีจ่ ัดกระบวนการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ การสอน
การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และปัจจัยต่าง ๆ ล้วนส่งผลต่อการเรียนรู้ การให้
ความสาคัญเพียงด้านใดด้านหนึ่งอาจจะไม่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนของผู้เรียน
เท่าที่ควรจะเป็น”
“แนวทางการนิเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน คือ การนิเทศแบบกัลยามิตร
โดยนิเทศแบบทีมภาคี เครือข่ายร่วมนิเทศ เพราะกิจกรรม กศน. มีหลากหลาย
รูปแบบทั้งการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาตามอัธยาศัยทีต่ ้องอาศัย
ความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายให้ร่วมจัดและร่วมนิเทศ เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงตาม
ภาคโปสเตอร์
93

3. นายประเสริฐ
ประโพศรี
ผู้อานวยการศูนย์
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ
หนองบัวแดง

4. นางพิมพ์วิภา
พงษ์เดชาตระกูล
ผู้อานวยการศูนย์
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ
เนินสง่า

5. นางนวพร สุ่ยวงศ์
ผู้อานวยการศูนย์
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ
เกษตรสมบูรณ์

บริบทของสังคมและชุมชนนั้นๆ อนึ่ง ลักษณะของกิจกรรมที่แตกต่างผู้นิเทศต้องมี
เครื่องมือในการนิเทศที่เหมาะสม ดังนั้น เครื่องมือนิเทศจึงมีความสาคัญและ
จาเป็นในการนิเทศเพื่อเก็บข้อมูลนามาพัฒนารูปแบบกิจกรรม กศน ต่อไป”
“การนิเทศถือเป็นหัวใจสาคัญในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน เพราะ
การนิเทศจะสะท้อนให้ทราบถึงการจัดกระบวนการเรียนการสอนตั้งแต่เริ่มต้น จน
จบกระบวนการ การนิเทศที่ควรนิเทศมากที่สุดของการจัดการเรียนการสอน คือ
1)แผนการสอน
2)กระบวนการสอน 3)บันทึกหลังการสอน 4)รายงานผลการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ เพราะว่า การจะจัดการเรียนการสอนนั้น สิ่งสาคัญทีส่ ุดคือ แผนการสอน
เพราะกระบวนการสอนจะต้องมาจากแผนการสอน ระหว่างครูสอนผู้เรียน ผู้นิเทศ
จะต้องสังเกตการสอนของครูว่ามีการใช้สื่อการเรียนการสอนอะไรบ้าง เหมาะสม
กับบทเรียนที่กาลังสอนหรือไม่ หลังจากสอนเสร็จ ครูมีการบันทึกหลังการสอน
ทันทีหรือไม่ เพราะความเป็นจริงแล้ว ครูจะไม่บันทึกหลังการสอนทันที แต่จะ
บันทึกหลังจากทาการสอนไปแล้ว 1 ถึง 2 วัน หรือไม่บันทึกเลยก็ม”ี
“สถานศึกษาควรให้ความสาคัญกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู
อย่างจริงจัง มีการนิเทศติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการจัดทา
แผนการสอนแบบบูรณาการหลายหลายวิชา โดยเฉพาะวิชาบังคับ มีการนาผูม้ ี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ได้แก่
เชิญครูภาษาอังกฤษ ครูวิทยาศาสตร์ ครูคณิตศาสตร์ และสอดแทรกจิตวิทยา
การศึกษาผู้ใหญ่ ครูไม่สามารถสร้างสื่อการเรียนการสอนที่ตรงกับความต้องการ
ของผู้เรียน เนื่องจากครู กศน ส่วนมากจบการศึกษาทีไ่ ม่ตรงกับการสอน และยังไม่
มีการนาสื่อประกอบมาใช้ในการเรียนการสอนเท่าที่ควร”
“การนิเทศกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบพบกลุ่ม การนาแผนการ
จัดการเรียนรู้สู่กระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการและการใช้สื่อ เนื่องจาก
การจัดการพบกลุ่มยังไม่เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่กาหนดไว้ และยังไม่มี
การนาสื่อประกอบมาใช้ในการเรียนการสอนเท่าที่ควร
“สถานศึกษาต้องทาแผนการนิเทศที่สามารถปฏิบัตไิ ด้จริง แต่งตั้งบุคลากร/
ภาคีเครือข่ายที่มีความรู้ความสามารถ/ประสบการณ์เฉพาะเรื่องการจัดการเรียน
การสอนรับผิดชอบในการนิเทศ สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้นิเทศ สร้าง
เครื่องมือการนิเทศที่ครอบคลุมประเด็นการนิเทศ มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการ
นิเทศ มอบหมาย ดูแล กากับติดตามให้ผู้นิเทศออกนิเทศตามแผนที่วางไว้ พร้อม
นาผลการนิเทศมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป”
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อภิปรายผล
1. ปัญหาการติดตามผลการนิเทศการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ตาบล สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากและรายด้านทุกด้ านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริ จันทผล ก2553 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา แนว
ทางการพัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับปัญหาการ
นิเทศภายในโรงเรียน โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านพบว่าอยู่ในระดับ มาก ปัญหาด้านการเตรียมการนิเทศ พบว่า
ควรมีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองเพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา
และความต้องการ ด้านการวางแผนการนิเทศ การนาเอานโยบายสานักงานเขตพื้นที่และสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มาเป็นแนวทางในการนิเทศ การเขียนเป็นโครงการไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปี ด้านการปฏิบัติ
ตามแผนการนิเทศผู้บริหาร คณะครู ต้องดาเนินการนิเทศตามกิจกรรมที่กาหนดไว้ด้านการประเมินผลการนิเทศ ควร
ประเมินตามสภาพจริงและให้ครอบคลุมทั้ง 4 งาน ด้านการปรับปรุงและแก้ไขวิธีการนิเทศ ควรร่วมกั นวิเคราะห์
พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ว่าเรื่องใดเด่นเรื่องใดด้อย และเรื่องใดมีปัญหา แล้วร่วมมือกันหาทางแก้ไขปรับปรุงหรือ
พัฒนาให้ดีขึ้น และสอดคล้องกับ งานวิจัยของ สมปอง วิมาโร ก2554 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพปัญหาการ
ดาเนินงานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาบล ในสังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ ในภาพรวมพบว่า สภาพการปัญหาดาเนินงานของศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาบล สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
ศรีสะเกษ ในภาพรวมมีสภาพปัญหาการดาเนินงานอยู่ในระดับมาก ส่วนในรายด้านพบว่า ด้านการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้มีสภาพปัญหาการดาเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุด
2. แนวทางการพัฒนาการติดตามผลการนิเทศการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยตาบล สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดชัยภูมิ ด้านการ
จัดการเรียนการสอน
2.1 ควรพัฒนาครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาบล ที่จบตรงและไม่ตรงตาม
สาขาวิชา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอน ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมปอง วิมาโร ก2554 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพปัญหาการดาเนินงาน
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธยาศั ยตาบล ในสังกัดสานักงานส่งเสริมการศึก ษานอกระบบและ
การศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ยจั งหวั ดศรีสะเกษ จากการวิ จั ยพบว่ า แนวทางหรื อ ข้อ เสนอแนะในการด าเนิ น งานเพื่อจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยการศึกษาให้กับชุมชนของ
ตนเอง พบว่าเป็นด้านที่มีปัญหาสูงกว่าด้านอื่น ๆ ของการศึกษาในครั้งนี้ คือ ควรพัฒนาครูศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยตาบล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ซึ่งเป็นบทบาทของหน่วยงานและสถานศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เนื่องจากครูเป็น
ผู้ที่มีบทบาทมากที่สุดในการจัดการเรียนการสอน
2.2 ควรมี ก ารนิ เทศกระบวนการจัด การเรียนการสอนแบบพบกลุ่ม การน าแผนการจั ดการเรียนรู้สู่
กระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการและการใช้สื่อ เนื่องจากการจัดการพบกลุ่มยังไม่เป็นไปตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่กาหนดไว้ และยังไม่มีการนาสื่อประกอบมาใช้ในการเรียนการสอนเท่าที่ควร สอดคล้องกับงานวิจัยของ นัน
ธิดา ปินดาวงศ์ ก2557 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาการดาเนินงานจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษานอก
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ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาบล จังหวัดลาปาง ตามความคิดเห็นของผู้รับผิดชอบศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ครู กศน ครูศูนย์การเรียนชุมชนที่รับผิดชอบศูนย์
การศึกษาระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาบล ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาที่สาคัญคือ ด้านการจัดการเรียนรู้ พบว่า
การส่งเสริมสนับสนุนงาน กศน ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนยังน้อย เช่น การศึกษา
ค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาเป็นต้น งบประมาณในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไม่เพียงพอ นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่มา
พบกลุ่มและไม่ให้ความสาคัญกับการเรียนรู้ ครูส่วนใหญ่ไม่มีแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ชัดเจน และสื่อการเรียนรู้
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไม่เพียงพอ
ข้อเสนอแนะ
สรุปแนวทางการพัฒนาการติดตามผลการนิเทศการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยตาบล สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดชัยภูมิ ด้านการ
จัดการเรียนการสอน ได้ดังนี้
1. ควรพัฒนาครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาบล ที่จบตรงและไม่ตรงตาม
สาขาวิชา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอน ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย
2. ครูผู้สอนควรได้รับการอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบพบกลุม่ การนาแผนการจัดการเรียนรูส้ ู่
กระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการและการใช้สื่อ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมีการศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารงานของศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาบล สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย
2. ควรมีการศึกษาสภาพและปัญหาการจั ดกิจกรรมหลักการจัดการเรียนรู้ของศูนย์ การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาบล สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย จังหวัดชัยภูมิ
3. ควรศึกษาสภาพและปัญหาการมีส่วนร่วมของชุมชนของศูนย์การศึกษานอก ระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยตาบล สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัย
จังหวัดชัยภูมิ
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