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The Research Synthesis on Nonformal Education
นฤมล ตันธสุ รเศรษฐ์* และคณะ**
บทคัดย่ อ
การวิจัย นี้ มีว ตั ถุ ประสงค์เพื่อ 1) ศึ กษาคุ ณลักษณะของงานวิ จัย เกี่ ย วกับการศึ กษานอกระบบ และ 2)
สังเคราะห์งานวิจยั เกี่ยวกับการศึกษานอกระบบ
ประชากรที่ใช้ คือ วิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ และงานวิจยั สถาบันเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบ
ที่ทาํ การวิจยั ในระหว่างปี 2550-2554 จํานวน 87 เรื่ อง เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบประเมินคุณภาพงานวิจยั
และแบบสรุ ปคุณลักษณะของงานวิจยั สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจยั พบว่า 1) คุณลักษณะของงานวิจยั เกี่ยวกับการศึกษานอกระบบ คือ (1) ปี พ.ศ.2552 มีการทําวิจยั
เกี่ ยวกับการศึ กษานอกระบบ มากที่ สุด (2) มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็ นสถาบันที่ ทาํ วิจัยในด้านนี้ มากที่ สุด
(3) สาขาหรื อวิชาเอกที่ทาํ วิจยั มากที่สุด คือ บริ หารการศึกษา (4) หัวข้อของงานวิจยั เกี่ยวกับการศึกษานอกระบบ ที่
มีการศึกษาวิจยั มากที่สุด คือ การพัฒนาครู และบุคลากร (5) รู ปแบบการใช้วิธีวิจยั เชิ งสํารวจมากที่สุด (6) วิธีการ
ได้มาของกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจงและการสุ่ มอย่างง่ายมากที่สุด (7) เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั มาก
ที่สุดคือ แบบสอบถาม และ(8) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลมากที่สุดคือ ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และ 2) เนื้อหาสาระของการสังเคราะห์งานวิจยั เกี่ยวกับการศึกษานอกระบบ สรุ ปได้ 10 หัวข้อคือ (1) การพัฒนาครู
และบุคลากร (2) การพัฒนาผูเ้ รี ยน (3) การพัฒนารู ปแบบและการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ (4) การบริ หาร
จัดการการศึ กษานอกระบบ (5) ความพึงพอใจ-ขวัญ-กําลังใจของบุคคลากรและของผูเ้ รี ยน (6) ภาวะผูน้ าํ ของ
ผูบ้ ริ หาร (7) การมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษานอกระบบ (8) ความต้องการการศึกษานอกระบบของประชาชน
(9) การประกันคุณภาพของสถานศึกษาการศึกษานอกระบบ และ (10) การใช้เทคโนโลยีของบุคลากรและของ
ผูเ้ รี ยน
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Abstract
The objectives of this research were 1) to study the characteristics of the research on nonformal education
and 2) to synthesize the research on nonformal education.
The population was 87 theses, independent studies, and institutional researches on nonformal education
which were conducted between 2007- 2011 B.C. The instruments used were the research evaluation and the
research characteristics forms. The statistics employed were the frequency, percentage, mean, standard deviation
and content analysis.
The results of the research were 1) the characteristics of the research on nonformal education were: (1)
researches on nonformal education were conducted the most in 2009 B.C., (2) Mahasarakham University
conducted the most, (3) the school and major in Educational Administration conducted the most, (4) the
development of teachers and staff was the category which was researched the most, (5) the methodology employed
most was survey research, (6) the purposive and simple random sampling techniques were employed the most, (7)
The research instrument used most was the questionnaire, and (8) the statistic employed most were mean and
standard deviation. And 2) the research contents on the research synthesis on nonformal education could be
concluded into 10 topics which were (1) teachers and staff development, (2) learners development, (3) ) nonformal
education models and activity – organizing development, (4) nonformal education management, (5) staff and
learners’ satisfaction, spirit, and morale, (6) administrator’s leadership, (7) the participation in the nonformal
education management, (8) people needs of nonformal education, (9) quality assurance of nonformal education
institutes, and (10) technology usage of staff and learners.
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
กระแสโลกาภิวตั น์นาํ เอาความเปลี่ยนแปลงซับซ้อนมาสู่ สังคมยุคใหม่ ทําให้มีการแข่งขันกันสู งมากใน
สังคมโลก ระบบการศึกษาที่เป็ นอยูไ่ ม่สอดคล้องกับความต้องการ ปั ญหาที่ดาํ รงอยูแ่ ละที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การ
ปฏิรูปการศึกษาเป็ นสิ่ งจําเป็ นไม่แต่เพียงในประเทศไทย หากแต่ในบริ บทสากลและนานาประเทศ ด้วยเป้ าหมายที่
เป็นไปในทิศทางคล้ายคลึงกัน คือ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการแข่งขันของประชากร (เสาวนี ย ์ เลวัลย์ 2554: 6-6)
ประเทศที่พฒั นาแล้วคนในสังคมต้องมีการพัฒนาตนเองตลอดเวลาเพื่อให้เป็ นคนที่มีความรู ้ ความสามารถ รู ้เท่าทัน
คนในสังคมอื่น เป็ นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า และเป็ นแรงงานที่มีสมรรถนะในการทํางาน ประเทศไทยซึ่ งเป็ น
ประเทศกําลังพัฒนาจําเป็ นต้องมีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของตน การให้การศึกษาในระบบโรงเรี ยนเป็ นการให้
ความรู ้เพื่อเตรี ยมคนในระดับหนึ่ ง เพื่อให้คนเข้าสู่ ตลาดแรงงานและเพื่อให้คนแสวงหาความรู ้ในระดับสู งขึ้นไป
เมื่อพ้นจากการศึกษาในระบบโรงเรี ยนแล้ว คนเรายังต้องเรี ยนรู ้ อยู่ตลอดเวลา เพื่อพัฒนาตนเองและร่ วมพัฒนา
ประเทศในสังคมเศรษฐกิจฐานความรู ้และสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ที่เป็นอยู่ในปั จจุบนั การศึกษานอกระบบ เป็นการ
จัด การศึ ก ษาที่ ยึด หลัก การศึ ก ษาตลอดชี วิ ต ที่ เ ข้า มาช่ ว ยเสริ ม เติ ม เต็ม และสนองความต้อ งการของผูเ้ รี ย นที่
หลากหลาย โดยสามารถจัดให้ตรงกับความต้องการลักษณะต่างๆของผูเ้ รี ยน ดังนั้นการให้การศึกษานอกระบบ จึง
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เป็ นสิ่ งช่ วยเสริ ม บ่มเพาะความใฝ่ รู ้ และทําให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความคุน้ เคยกับการศึกษาจนมี นิสัยรั กการเรี ยนรู ้ อย่าง
ต่อเนื่อง ก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ นําไปสู่ การเรี ยนรู ้ที่ไม่สิ้นสุ ดต่อเนื่องตลอดชีวิต
นอกจากนี้ แม้ว่าการวิจยั เกี่ ยวกับการศึกษานอกระบบจะมีมานานแล้ว แต่เนื่ องจากเป็ นงานที่ปฏิบตั ิใน
พื้นที่ ใกล้ชิดกับประชาชนกลุ่มเป้ าหมายผูร้ ับบริ การมาก การเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ
และการเมือง ตลอดจนการปฏิรูปการศึกษา มีความเป็ นพลวัตสู ง เพื่อให้การศึกษาตอบสนองความต้องการที่แท้จริ ง
ของประชาชนกลุ่มเป้ าหมายผูร้ ับบริ การ จุดเน้นและทิศทางการวิจยั งานการศึกษานอกระบบต้องมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา อีกทั้งงานวิจยั ส่ วนหนึ่ งที่ได้จดั ทําไปแล้วแม้จะนํามาใช้ได้แต่ยงั กระจัดกระจาย ไม่มีการรวบรวมจัด
หมวดหมู่ ทําการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อให้มีงานวิจยั ที่จะนํามาใช้ในการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษานอก
ระบบ และเป็ นประโยชน์กบั ผูป้ ฏิบตั ิงาน เท่าที่คณะผูว้ ิจยั ได้ศึกษา ค้นคว้าเกี่ยวกับการสังเคราะห์งานวิจยั พบว่า มี
ผูท้ าํ การสังเคราะห์งานวิจยั ทั้งในเรื่ องการอ่าน แหล่งวิทยาการในชุ มชน การเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษา คุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริ ยธรรมของประเทศต่างๆ 10 ประเทศ พัฒนาการ
และการสังเคราะห์งานวิจยั คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษในประเทศไทย และงานวิจยั ทางการศึกษาใน
ประเทศไทย ผลการศึ ก ษาดัง กล่ า วมี ก ารค้น พบแนวทางที่ เ ป็ นระบบ และทํา ให้ไ ด้ค วามรู ้ ที่ ส ามารถนํา ไป
ประยุกต์ใช้หรื อทําวิจยั ต่อเนื่องในศาสตร์ต่างๆที่มีผทู ้ าํ วิจยั ในด้านนั้นๆ
ด้วยเหตุดงั กล่าวการสังเคราะห์งานวิจยั ครั้งนี้ คณะผูว้ ิจยั จึงคาดว่าจะนําไปสู่ ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับการพัฒนา
การศึกษานอกระบบในด้านต่างๆ ทั้งในด้านการจัดกิจกรรม การเรี ยนการสอน การบริ หารจัดการ การพัฒนาครู
และบุ ค ลากร ตลอดจนเป็ นประโยชน์กับผูป้ ฏิ บ ัติ ง าน นิ สิ ต นัก ศึ ก ษา การตัด สิ น ใจเพื่ อ วางแผนงาน การจัด
โครงสร้างการบริ หาร และจัดทํานโยบาย ผ่านวิธีการวิจยั หลายๆประเภท ซึ่งจะทําให้เกิดมุมมองเกี่ยวกับการศึกษา
นอกระบบที่จดั อยูใ่ นประเทศไทย นํามาเป็ นแนวทางในการส่ งเสริ มการจัดการศึกษานอกระบบให้มีคุณภาพต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของงานวิจยั เกี่ยวกับการศึกษานอกระบบ
2. เพื่อสังเคราะห์งานวิจยั เกี่ยวกับการศึกษานอกระบบ
ขอบเขตการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ได้กาํ หนดขอบเขตการวิจยั ดังนี้
1. เป็ นการสั งเคราะห์ งานวิจัยเกี่ยวกับการศึ กษานอกระบบ จากงานวิจยั ของนักวิจยั และนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาด้านศึกษาศาสตร์ ครุ ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่พิมพ์เผยแพร่ ระหว่างปี
พ.ศ. 2550-2554 จากฐานข้อมูลวิทยานิ พนธ์ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชและจากเครื อข่าย
อินเทอร์เน็ต
2. เนือ้ หาทีส่ ั งเคราะห์ งานวิจัยเกีย่ วกับการศึกษานอกระบบบ ประกอบด้วย 10 หัวข้อ ได้แก่
1) การพัฒนาครู และบุคลากร 2) การพัฒนารู ปแบบและการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ 3) การ
พัฒนาผูเ้ รี ยน 4) การบริ หารจัดการการศึกษานอกระบบ 5) ความพึงพอใจ ขวัญ กําลังใจของบุคคลากรและของ
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ผูเ้ รี ยน 6) ภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หาร 7) การมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษานอกระบบ 8) ความต้องการการศึกษานอก
ระบบของประชาชน 9) การประกันคุณภาพของสถานศึกษาการศึกษานอกระบบ และ 10) การใช้เทคโนโลยีของ
บุคลากรและของผูเ้ รี ยน
3. คุณลักษณะของงานวิจัยทีน่ ํามาสั งเคราะห์ ประกอบด้ วย
3.1 ปี ที่พิมพ์เผยแพร่ งานวิจยั
3.2 สถาบันที่พิมพ์เผยแพร่
3.3 สาขาหรื อวิชาเอกที่ทาํ การวิจยั
3.4 หัวข้อที่ทาํ วิจยั
3.5 รู ปแบบการวิจยั
3.6 วิธีการสุ่ มตัวอย่าง
3.7 เครื่ องมือที่ใช้ในงานวิจยั
3.8 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. การศึกษานอกระบบ หมายถึง กิจกรรมการศึกษาที่มีกลุ่มเป้ าหมายผูร้ ับบริ การและวัตถุประสงค์ของการ
เรี ยนรู ้ที่ชดั เจน มีรูปแบบ หลักสู ตร วิธีการจัดและระยะเวลาเรี ยนหรื อฝึ กอบรมที่ยดื หยุน่ และหลากหลายตามสภาพ
ความต้อ งการและศัก ยภาพในการเรี ย นรู ้ ข องกลุ่ ม เป้ าหมายนั้น และวิ ธี ก ารวัด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ ที่ มี
มาตรฐานเพื่อรับคุณวุฒิทางการศึกษา หรื อเพื่อจัดระดับผลการเรี ยนรู ้
2. การวิจัยเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบ หมายถึง การทําวิทยานิ พนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระและงานวิจยั
ของหน่วยงาน/สถาบันการศึกษา และนักศึกษาระดับปริ ญญาเอก-โท จากสถาบันอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
นอกระบบ ที่พิมพ์เผยแพร่ ระหว่างปี 2550 – 2554
3. การศึกษาคุณลักษณะของงานวิจัย หมายถึง การจัดกระทําข้อมูลงานวิจยั ในส่ วนที่เป็ นลักษณะงานวิจยั
และรายละเอี ย ดวิ ธี ด ําเนิ น การวิ จัย โดยใช้ก ารสั ง เคราะห์ เ ชิ ง ปริ ม าณที่ ต ้อ งใช้ร ะเบี ยบวิ ธี การวิ จัย ทางสถิ ติ มี
รายละเอียด ดังนี้ 1) ปี ที่พิมพ์เผยแพร่ งานวิจยั 2) สถาบันที่พิมพ์เผยแพร่ 3) สาขาหรื อวิชาเอกที่ทาํ การวิจยั 4) หัวข้อที่
ทําวิจยั 5) รู ปแบบการวิจยั 6) วิธีการสุ่ มตัวอย่าง 7) เครื่ องมือที่ใช้ในงานวิจยั และ 8) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
4. การสั งเคราะห์ งานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบ หมายถึง การจัดกระทําข้อมูลงานวิจยั ด้วยวิธีการ
สังเคราะห์เชิงคุณภาพโดยการบรรยาย หรื อการวิเคราะห์เนื้อหา ผลของการสังเคราะห์ดว้ ยวิธีบรรยายจะได้บทสรุ ป
รวมข้อค้นพบของรายงานการวิจยั ที่นาํ มาสังเคราะห์
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากการวิจัย
1. ได้ขอ้ สรุ ปภาพรวมของงานวิจยั เกี่ยวกับการศึกษานอกระบบ
2. ได้แนวทางที่จะนําไปสู่ การทําวิจยั เกี่ยวกับการศึกษานอกระบบให้มีคุณภาพและประสิ ทธิภาพต่อไป
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วิธีดาํ เนินการวิจัย
1. ประชากร
ประชากร คือ งานวิจยั เกี่ยวกับการศึกษานอกระบบ ได้แก่ วิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ และ
งานวิจยั สถาบัน ที่ทาํ การวิจยั ในระหว่างปี พ.ศ. 2550-2554 จํานวน 87 เรื่ อง โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือก คือ
1. เป็ นงานวิจยั ของนักวิจยั และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านศึกษาศาสตร์ ครุ ศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่พิมพ์เผยแพร่ ระหว่างปี พ.ศ. 2550-2554 จากฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ในห้องสมุดของ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราชและจากเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
2. เป็นงานวิจยั เกี่ยวกับการศึกษานอกระบบในช่วงเวลาระหว่างปี พ.ศ. 2550-2554 เนื่ องจากหลังปี พ.ศ.
2546 ได้มีการปฏิรูประบบราชการ การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ส่งผลให้ กระทรวงศึกษาธิ การต้องเปลี่ยนโครงสร้างครั้ง
ใหญ่ กรมการศึกษานอกโรงเรี ยนมีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง ปรับสถานะเป็ นสํานักบริ หารงานการศึกษานอก
โรงเรี ยน และเป็นสํานักงานส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามพระราชบัญญัติส่งเสริ ม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ผูว้ ิจยั จึงต้องการสังเคราะห์งานวิจยั เกี่ยวกับการศึกษา
นอกระบบในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านก่อนที่งานการศึกษานอกระบบจะผนวกงานการศึกษาตามอัธยาศัยเข้ามาอย่าง
เต็มรู ปแบบ
2. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบประเมินคุณภาพงานวิจยั และแบบสรุ ปคุณลักษณะของงานวิจยั ซึ่ ง
คณะวิจยั นํามาจากรายงานการวิจยั เรื่ อง “การสังเคราะห์งานวิจยั เกี่ยวกับแหล่งวิทยาการในชุมชน” (นฤมล ตันธสุ ร
เศรษฐ์และคณะ 2553: 74 และ 76) แล้วนํามาปรับเพื่อใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย เป็ นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับมี ท้ งั หมด 18 รายการ ตามข้อมูล
เกี่ยวกับองค์ประกอบของการรายงานผลการวิจยั
เกณฑ์ในการแปลความหมายของคุณภาพงานวิจยั มีดงั นี้
4.50 – 5.00
มีคุณภาพดีอย่างยิง่
3.50 – 4.49
มีคุณภาพดี
2.50 – 3.49
มีคุณภาพปานกลาง
1.50 – 2.49
มีคุณภาพไม่ดี
1.00 – 1.49
มีคุณภาพไม่ดีอย่างยิง่
การคัดเลือกงานวิจยั ที่นาํ มาสังเคราะห์ครั้งนี้ใช้ระดับคุณภาพ 3.5 คะแนนขึ้นไป คือ มีคุณภาพดี
2. แบบสรุปคุณลักษณะของงานวิจัย เป็ นแบบกรอกข้อมูลโดยสรุ ปแบ่งออกเป็ น 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของงานวิจยั
ตอนที่ 2 เนื้อหาและระเบียบวิธีวิจยั
ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับผลการวิจยั และข้อเสนอแนะ
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3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. เก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยแบบประเมินคุณภาพงานวิจัย
1.1 สํารวจรายชื่องานวิจยั เกี่ยวกับการศึกษานอกระบบ ระหว่างปี พ.ศ. 2550 – 2554
1.2 ดําเนิ นการรวบรวมงานวิจยั จากฐานข้อมูลวิทยานิ พนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิ สระ และงานวิจยั
สถาบันเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบในสํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัย สุ โขทัยธรรมาธิราช และจากเครื อข่าย
อินเทอร์เน็ต
1.3 คัดเลือกและรวบรวมงานวิจยั
1.4 ทําการประเมินคุณภาพงานวิจยั โดยบันทึกข้อมูลงานวิจยั ลงในแบบสรุ ปประเมินคุณภาพงานวิจยั
ได้งานวิจยั ที่มีระดับคุณภาพอยูใ่ นระดับดี (ค่าเฉลี่ย 3.5 คะแนนขึ้นไป) จํานวน 87 เรื่ อง
2. เก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยแบบสรุปคุณลักษณะของงานวิจัย
บันทึกข้อมูลงานวิจยั ที่ผ่านการประเมินคุณภาพแล้ว ในแบบสรุ ปคุณลักษณะของงานวิจยั จํานวน 87
เรื่ อง นําผลที่ได้จากการบันทึกข้อมูลมาวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลดําเนินการใน 2 ลักษณะ คือ
1. ข้ อมูลจากแบบประเมินคุณภาพงานวิจัย วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. ข้ อมูลจากแบบสรุปคุณลักษณะของงานวิจัย ดําเนินการดังนี้
2.1 ข้อมูลจากแบบสรุ ปคุณลักษณะของงานวิจยั ตอนที่ 1 ซึ่ งเป็ นข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลเกี่ ยวกับ
เนื้อหาของงานวิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการแจกแจงความถี่และร้อยละ
2.2 ข้อมู ลจากแบบสรุ ปคุ ณลักษณะของงานวิ จัยตอนที่ 2 ซึ่ งเป็ นข้อมู ลเกี่ ยวกับผลการวิ จัยและ
ข้อเสนอแนะ ใช้การสังเคราะห์เชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) และสรุ ปประเด็นหลักของงานวิจยั
ผลการวิจัย
1. ผลการวิจัยคุณลักษณะของงานวิจัยเกีย่ วกับการศึกษานอกระบบ ซึ่งเป็ นข้อมูลพื้นฐานและข้อมูล
เกี่ยวกับเนื้อหาของงานวิจยั ในประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้
1.1 ปี ที่มีการทําวิจยั เกี่ ยวกับการศึกษานอกระบบ มากที่สุด 2 อันดับแรก คือ ปี พ.ศ. 2552 พบว่า มี
งานวิจยั จํานวน 34 เรื่ อง คิดเป็นร้อยละ 39.08 รองลงมา คือ ปี พ.ศ. 2553 พบว่า มีงานวิจยั จํานวน 28 เรื่ อง คิดเป็น
ร้อยละ 32.18 ปี ที่มีการทําวิจยั น้อยที่สุด คือ ปี พ.ศ. 2551 พบว่า มีงานวิจยั เพียง 5 เรื่ อง คิดเป็ นร้อยละ 5.75
1.2 สถาบัน ที่ ผ ลิ ต งานวิ จัย เกี่ ย วกับ การศึ ก ษานอกระบบ มากที่ สุ ด ในช่ ว งปี พ.ศ. 2550 – 2554
2 อัน ดับ แรก คื อ มหาวิ ท ยาลัย มหาสารคาม มี ง านวิ จัย จํา นวน 23 เรื่ อง คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 26.43 รองลงมา คื อ
มหาวิทยาลัยบูรพา มีงานวิจยั จํานวน 15 เรื่ อง คิดเป็นร้อยละ 17.24 มหาวิทยาลัยที่ผลิตงานทําวิจยั น้อยที่สุด มี 11
มหาวิทยาลัย แต่ละมหาวิทยาลัยมีงานวิจยั เพียง 1 เรื่ อง คิดเป็ นร้อยละ 1.15
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1.3 สาขาวิชาที่ผลิ ตงานวิจยั เกี่ ยวกับการศึกษานอกระบบ มากที่สุด 2 อันดับแรก คือ สาขาวิชาการ
บริ หารการศึกษา มีงานวิจยั จํานวน 57 เรื่ อง คิดเป็ นร้อยละ 65.51 รองลงมา คือ สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ ด้าน
การศึกษานอกระบบโรงเรี ยนและการศึกษาผูใ้ หญ่ มีงานวิจยั จํานวน 10 เรื่ อง คิดเป็ นร้อยละ 11.49 สาขาวิชาที่ผลิต
งานวิจยั น้อยที่สุด คือ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
และสาขาวิชาบริ หารธุรกิจ มีงานวิจยั เพียงสาขาวิชาละ 1 เรื่ อง คิดเป็ นร้อยละ 1.15
1.4 หัวข้อที่ทาํ วิจยั เกี่ยวกับการศึกษานอกระบบ มากที่สุด 2 อันดับแรก คือ การพัฒนาครู และบุคลากร
มีงานวิจยั จํานวน 28 เรื่ อง คิดเป็ นร้อยละ 32.18 รองลงมา คือ การพัฒนารู ปแบบและการจัดกิจกรรมการศึกษานอก
ระบบ มีงานวิจยั จํานวน 17 เรื่ อง คิดเป็ นร้อยละ 19.54 หัวข้อที่ทาํ วิจยั น้อยที่สุด คือ การใช้เทคโนโลยีของบุคลากร
มีงานวิจยั เพียง 1 เรื่ อง คิดเป็ นร้อยละ 1.15
1.5 รู ปแบบการวิจยั ที่ใช้ในการทําวิจยั เกี่ยวกับการศึกษานอกระบบ มากที่สุด 2 อันดับแรก คือ การ
วิจยั เชิ งสํารวจ มี งานวิจยั จํานวน 33 เรื่ อง คิดเป็ นร้ อยละ 37.50 รองลงมา คือ การวิจยั เชิ งปฎิ บตั ิการ มีงานวิจยั
จํานวน 22 เรื่ อง คิดเป็ นร้ อยละ 25.00 รู ปแบบการวิจยั ที่ใช้น้อยที่ สุด คือ การวิจยั เชิ งประเมิ นและการวิจยั แบบ
ผสมผสานวิธี มีงานวิจยั รู ปแบบละ 1 เรื่ อง คิดเป็ นร้อยละ 1.14
1.6 วิธีการได้มาของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั เกี่ยวกับการศึกษานอกระบบ มากที่สุด คือ การเลือก
แบบเจาะจงและการสุ่ มอย่างง่าย มีงานวิจยั จํานวน 40 เรื่ องเท่ากัน คิดเป็ นร้อยละ 39.60 วิธีการที่ใช้นอ้ ยที่สุด คือ
การสุ่ มหลายขั้นตอน มีงานวิจยั เพียง 1 เรื่ อง คิดเป็ นร้อยละ .99
1.7 เครื่ องมื อ วิ จัย ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จัย เกี่ ย วกับ การศึ ก ษานอกระบบ มากที่ สุ ด 3 อัน ดับ แรก คื อ
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบทดสอบ/แบบวัด มีงานวิจยั จํานวน 55 เรื่ อง 26 เรื่ อง และ 23 เรื่ อง คิดเป็ น
ร้อยละ 34.59, 16.35 และ 14.46 ตามลําดับ เครื่ องมือวิจยั ที่ใช้นอ้ ยที่สุด คือ แบบสรุ ปผล มีงานวิจยั เพียง 1 เรื่ อง คิด
เป็ นร้อยละ .63
1.8 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบ เรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อย 4 อันดับ
แรก คือ ค่าเบี่ยงเบน σ/ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าμ/ค่าเฉลี่ย การทดสอบค่าที และร้อยละ มีงานวิจยั จํานวน 62 เรื่ อง
61 เรื่ อง 38 เรื่ อง และ 33 เรื่ อง คิดเป็ นร้อยละ 25.83, 25.42, 15.83 และ 13.75 ตามลําดับ สถิติที่ใช้นอ้ ยที่สุดเพียงสถิติ
ละ 1 เรื่ อ ง คิ ด เป็ นร้ อ ยละ .42 คื อ มัธ ยฐาน ไคสแควร์ พิ สั ย ควอไทล์ การเปรี ย บเที ย บรายคู่ นิ ว แมนคู น ส์ และ
สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั /สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย
2. ผลการวิจัยเกีย่ วกับการสั งเคราะห์ งานวิจัย
จากการสังเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับผลการวิจยั และข้อเสนอแนะของงานวิจยั เกี่ยวกับการศึกษานอกระบบ
พบข้อสรุ ปที่ครอบคลุม 10 หัวข้อ ได้แก่ 1) การพัฒนาครู และบุคลากร 2) การพัฒนารู ปแบบและการจัดกิจกรรม
การศึกษานอกระบบ 3) การพัฒนาผูเ้ รี ยน 4) การบริ หารจัดการการศึกษานอกระบบ 5) ความพึงพอใจ ขวัญ กําลังใจ
ของบุคคลากรและของผูเ้ รี ยน 6) ภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หาร 7) การมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษานอกระบบ 8) ความ
ต้องการการศึกษานอกระบบของประชาชน 9) การประกันคุณภาพของสถานศึกษาการศึกษานอกระบบ และ10)
การใช้เทคโนโลยีของบุคลากรและของผูเ้ รี ยน
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หัวข้อที่มีผศู ้ ึกษามากที่สุด ได้แก่ การพัฒนาครู และบุคลากร รองลงมา ได้แก่ การพัฒนารู ปแบบและการ
จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ รองลงมาอีก ได้แก่ การบริ หารจัดการการศึกษานอกระบบ ความพึงพอใจ ขวัญ
กําลังใจของบุคคลากรและของผูเ้ รี ยน ภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หาร การพัฒนาผูเ้ รี ยน การมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
นอกระบบ การใช้เทคโนโลยีของบุคลากรและของผูเ้ รี ยน ความต้องการการศึกษานอกระบบของประชาชน และ
การประกันคุณภาพของสถานศึกษาการศึกษานอกระบบ
อภิปรายผล
การสังเคราะห์งานวิจยั ครั้งนี้ มีขอ้ ค้นพบที่น่าสนใจดังนี้
1. ผลการวิจัยเกีย่ วกับคุณลักษณะของงานวิจยั เกีย่ วกับการศึกษานอกระบบ
ผลการศึกษาในครั้งนี้พบว่า
1.1 ปี ที่มีผทู ้ าํ วิจยั มากที่สุด คือ ปี 2552
ที่เป็ นเช่นนี้ อาจเป็นเพราะในช่วงก่อนปี ดังกล่าว สํานักบริ หารงานการศึกษานอกโรงเรี ยน (ในขณะ
นั้น) ต้องเร่ งดําเนินการในเรื่ อง “การส่ งเสริ มการศึกษาตลอดชีวิต การพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบ
และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเรี ยนรู ้ตามอัธยาศัย เพื่อสนองนโยบายและแผนการบริ หารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. 2548-2551 ของรัฐบาล โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2546 และ แผนการดําเนิ นงาน (Roadmap)
ของกระทรวงศึกษาธิ การ พ.ศ. 2548-2551 จึ งต้องกําหนดยุทธศาสตร์ การดําเนิ นงานให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงการ
ดําเนิ นงานในองค์กรให้สอดรับกับแนวทางการบริ หารประเทศ (แผนยุทธศาสตร์ ปฏิรูปการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อการเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิต พ.ศ. 2549-2551 กลุ่มแผนงาน สํานักบริ หารงานการศึกษานอก
โรงเรี ยน (http://www.nfe.go.th) ส่ งผลให้มีการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับการศึกษานอกระบบในหลายๆด้าน
1.2 สาขาหรื อวิชาเอกที่ผลิตงานวิจยั เกี่ยวกับการศึกษานอกระบบมากที่สุด คือ การบริ หารการ ศึกษา
โดยมีงานวิจยั ด้านนี้มากที่สุดถึง 57 เรื่ อง
ทั้ง นี้ อาจเป็ นเพราะนโยบายดัง กล่ า วข้า งต้น เกี่ ย วข้อ งกับ ผูท้ ี่ ท าํ งานด้า นบริ ห ารการศึ ก ษาโดยตรง
เนื่ องจากต้องศึกษาหาวิธีการนํานโยบายไปสู่ การปฎิบตั ิได้อย่างแท้จริ ง จึงจําเป็ นต้องใช้การวิจยั เป็นเครื่ องมือสําคัญ
ในการพัฒนางานให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย อี กทั้งจุ ดเน้นและกลยุทธ์การดําเนิ นงานการศึกษานอกระบบโรงเรี ยน
ปี งบประมาณ 2550-2551 (www.krukorsornor.com) ได้กาํ หนดแนวทางการดําเนิ นการการพัฒนากระบวนการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการขององค์กรและเครื อข่าย และ
พัฒนาบุคลากรให้มีวิสัยทัศน์และศักยภาพในการปฏิบตั ิงาน ปรับปรุ งระบบและกลไกการบริ หารจัดการให้มีความ
คล่ อ งตัว และมี ป ระสิ ทธิ ภ าพมากขึ้ น ส่ ง เสริ ม การใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อ สาร พัฒ นานวัต กรรม
การศึกษานอกระบบ เพื่อสนับสนุ นการดําเนิ นงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายการปฏิรูปการศึกษา โดยใช้
การศึ กษาวิจยั เป็ นกลไกสําคัญในการพัฒนา ดังนั้น จึ งต้องทําวิจยั จํานวนมากและหลากหลาย เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่
เพียงพอในการตัดสิ นใจดําเนินการตามนโยบายดังกล่าว
1.3 รู ปแบบการวิจยั เกี่ยวกับการศึกษานอกระบบ พบว่า ผูว้ ิจยั ใช้การวิจยั เชิงสํารวจมากที่สุด 33 เรื่ อง
ซึ่งสอดคล้องกับการสํารวจโดย พนม พงษ์ไพบูล (อ้างถึงใน อาชัญญา รัตนอุบล 2556: 17) ที่ระบุว่า ระเบียบวิธีวิจยั
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การศึกษานอกระบบส่ วนมากประมาณร้ อยละ 90 ใช้วิธีการวิจยั เชิ งสํารวจ และ อาจเนื่ องมาจากแผนยุทธศาสตร์
ปฏิรูปการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต พ.ศ. 2549-2551 ที่ประกาศใช้ทาํ ให้
จําเป็ นต้องใช้การวิจยั เชิ งสํารวจเพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆ และสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่
เกี่ยวข้อง เช่น ครู ผูบ้ ริ หาร ศึกษานิเทศก์ บุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อให้ได้ขอ้ มูลมาใช้เป็ นแนวทางในการ
บริ หารจัดการ ขณะเดียวกันมีการใช้การวิจยั เชิ งปฎิบตั ิการ จํานวนมากรองลงมา ซึ่ งเป็ นรู ปแบบการวิจยั ที่ใช้เพื่อ
ปรับปรุ งหรื อพัฒนางานในความรับผิดชอบที่ดาํ เนิ นการอยูใ่ ห้ดีข้ ึน และเหมาะสมกับงานการศึกษานอกระบบที่มี
ลักษณะงานและกลุ่มเป้ าหมายที่หลากหลาย
2. ผลการสั งเคราะห์ เนือ้ หางานวิจัยเกีย่ วกับการศึกษานอกระบบ
ผลการสังเคราะห์เนื้อหาสาระเฉพาะส่ วนที่เป็ นข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อการวิจยั มีหวั ข้อครอบคลุม 10 หัวข้อ
ได้แก่ 1) การพัฒนาครู และบุคลากร 2) การพัฒนารู ปแบบและการจัดกิ จกรรมการศึกษานอกระบบ 3) การพัฒนา
ผูเ้ รี ยน 4) การบริ หารจัดการการศึกษานอกระบบ 5) ความพึงพอใจ ขวัญ กําลังใจของบุคคลากรและของผูเ้ รี ยน 6)
ภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หาร 7) การมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษานอกระบบ 8) ความต้องการการศึกษานอกระบบของ
ประชาชน 9) การประกันคุณภาพของสถานศึกษาการศึกษานอกระบบ และ10) การใช้เทคโนโลยีของบุคลากรและ
ของผูเ้ รี ยน ทั้ง 10 หัวข้อนี้ได้ใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงบรรยายหรื อการวิเคราะห์เนื้อหาโดยได้เขียนบทสรุ ปในลักษณะ
ภาพรวม เน้นประโยชน์การนํารายละเอียดมาใช้ ซึ่ งในประเด็นนี้สอดคล้องกับหลักการของการสังเคราะห์งานวิจยั
ดังที่ นงลักษณ์ วิรัชชัย และสุ วิมล ว่องวาณิ ช (2542) กล่าวไว้ว่า การสังเคราะห์เนื้ อหาสาระเฉพาะส่ วนที่เป็ นข้อ
ค้นพบของรายงานการวิจยั โดยใช้วิธีการสังเคราะห์เชิงบรรยายหรื อการวิเคราะห์เนื้อหา ผลของการสังเคราะห์ดว้ ย
วิธีการบรรยายจะได้บทสรุ ปรวมข้อค้นพบของรายงานการวิจยั ที่นาํ มาสังเคราะห์ โดยอาจยังคงสาระของงานวิจยั
แต่ละเรื่ องได้ดว้ ย หรื ออาจจะนําเสนอบทสรุ ปรวมในลักษณะภาพรวม โดยไม่คงสาระของงานวิจยั แต่ละเรื่ องได้
ผลการวิจยั ยังพบว่า หัวข้อการวิจยั ที่มีการศึกษามากที่สุด คือ การพัฒนาครู และบุคลากรมีจาํ นวน 28 เรื่ อง
ครอบคลุมทั้งด้านการเรี ยนการสอน (จํานวน 15 เรื่ อง) ด้านระบบและการดําเนิ นงาน (จํานวน 10 เรื่ อง) และด้าน
สารสนเทศ (จํานวน 3 เรื่ อง) ทั้งนี้เพราะการพัฒนาบุคลากร หมายถึง กรรมวิธีในอันที่จะเพิ่มพูนสมรรถภาพในการ
ทํางานของผูป้ ฏิ บตั ิ งานแต่ละคน ทั้งในด้านความคิด การกระทํา ความสามารถ ความรอบรู ้ ความชํานาญและ
ทัศนคติ เป็นการดําเนิ นความพยายามใด ๆ ที่จะทําให้สมรรถภาพเชิงสร้างสรรค์ของบุคคลแต่ละคนสอดคล้องกับ
งานในหน้าที่ที่บุคคลนั้นต้องกระทํา เป็ นกระบวนการที่จะเสริ มสร้ างและเปลี่ยนแปลงผูป้ ฏิบตั ิงานในด้านต่างๆ
เช่ น ความรู ้ ความสามารถ ทักษะ อุปนิ สัย ทัศนคติ และวิธีการในการทํางาน อันจะนําไปสู่ ประสิ ทธิ ภาพในการ
ทํางาน (กุลธน ธนาพงศธร 2543: 167-169) การพัฒนาครู และบุคลากรจึงเป็ นหัวใจสําคัญของหน่วยงานทุกประเภท
หัวข้อ นี้ จึงจําเป็ นที่ จะต้องมี การทําวิจยั มาก โดยเฉพาะด้านการเรี ยนการสอน เพราะการศึ กษานอกระบบเป็ น
การศึกษาที่มีความยืดหยุน่ และหลากหลายรู ปแบบ ไม่มีขอ้ จํากัดเรื่ องอายุและสถานที่ โดยมุ่งหมายให้เป็ นการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพมนุษย์ มีการกําหนดจุดมุ่งหมาย หลักสู ตร วิธีการเรี ยนการสอน สื่ อ การวัดผลและประเมินผลที่
สอดคล้องกับสภาพปั ญหาและความต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย และเมื่อการเรี ยนการสอนในปั จจุบนั ยึดผูเ้ รี ยนมี
ความสําคัญที่สุด (learner-centered) การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยซึ่ งมีความเชื่อว่าผูเ้ รี ยนมี
ศักยภาพในการเรี ยนรู ้ การเรี ยนรู ้จะเป็ นการพัฒนาตามลักษณะของตนเองอย่างไม่มีที่สิ้นสุ ด ผูเ้ รี ยนมีศกั ดิ์ศรี และ
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โอกาสที่ได้รับการเรี ยนรู ้ตามความแตกต่างของแต่ละบุคคล การจัดการศึกษาจึงต้องเป็ นกระบวนการที่เปิ ดโอกาส
ให้ทุกคนได้รับการศึกษาตามศักยภาพของแต่ละคนและได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ (ปาน กิมปี 2554: 10-11)
นอกจากนี้ เพื่ อ ให้ ส อดคล้อ งกับ จุ ด เน้ น และกลยุ ท ธ์ ก ารดํา เนิ น งานการศึ ก ษานอกระบบโรงเรียน
ปี งบประมาณ 2550-2551 ที่กาํ หนดให้มีการปรับวิธีเรี ยนเปลี่ยนวิธีสอนให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการ
ของแต่ละกลุ่มเป้ าหมาย โดยมีตวั ชี้ วดั คือ สถานศึ กษามีนวัตกรรมการเรี ยนการสอนที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
สภาพและความต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย รวมทั้งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่เป็ นกฎหมายแม่บทในการบริ หารและจัดการศึกษาอบรมและเป็ นกลไกสําคัญของ
การปฏิรูปการศึกษา ได้กาํ หนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของประเทศไว้อย่างชัดเจน ซึ่ งในส่ วนของ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีหลักการของการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับปรัชญา
การศึกษา ปาน กิมปี (2555: 5) ที่ระบุว่า 1) การมีส่วนร่ วมของทุกส่ วน การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยเป็ นการศึกษาของประชาชน ซึ่ งจําเป็นต้องเปิ ดโอกาสและจัดเวทีให้ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยมีส่วนร่ วมใน
การจัดการศึกษา ทั้งการมีส่วนร่ วมในการวางแผน การปฏิบตั ิ การได้ รับประโยชน์ และการประเมินผล การประกัน
คุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจึงต้องเป็ นกระบวนการที่ประชาชนมีส่วนร่ วมและยอมรับ
รวมทั้งมีส่วนร่ วมในการตรวจสอบและตัดสิ นใจในคุณภาพของผูเ้ รี ยน 2) การกระจายอํานาจทางการศึกษา การ
จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่ วมอย่างสมบูรณ์จะต้องกระจายอํานาจ
ทางการศึกษาให้กบั ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยกับผลการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับผูเ้ รี ยน ทั้งผูป้ กครอง ชุมชน สถานศึกษา และอื่นๆ จะทําให้เกิดความตระหนักและสามารถมีส่วนร่ วม
ในการจัดการศึกษาทุกขั้นตอน การประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจึงต้องคํานึงถึงผู ้
มีส่วนได้ส่วนเสี ย ให้มีบทบาทและหน้าที่ใน การประกันคุณภาพการศึกษา 3) การบริ หารจัดการโดยใช้สถานศึกษา
เป็ นฐาน เมื่อการกระจายอํานาจทางการศึกษาเกิดขึ้น การจัดการศึกษาเป็ นบทบาทและหน้าที่ของสถานศึกษาที่จะ
วางแผนพัฒนาผูเ้ รี ยนด้วยแนวคิ ดและหลักการของสถานศึ กษาเป็ นฐานและการมี ส่วนร่ วมของชุ มชนในการ
วางแผน การปฏิบตั ิการที่มุ่งผูเ้ รี ยนมีความสําคัญที่สุดเป็ นศูนย์กลางในการเรี ยนรู ้ในการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึ กษาตามอัธยาศัยที่ เหมาะสมกับชุ มชนและเป็ นเอกลักษณ์ของตน 4) การมี ความรั บผิดชอบต่อสังคมและ
สามารถตรวจสอบได้ สถานศึกษาและทุกฝ่ ายเกิดความตระหนัก มีจิตสํานึ กในการมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ปฏิบตั ิงานที่ตรวจสอบได้ ที่จะทําให้ชุมชน สังคมมีความมัน่ ใจว่าผูเ้ รี ยนที่จบการศึกษามีคุณภาพตามเป้ าหมายของ
หลักสู ตรหรื อกิจกรรมที่กาํ หนดไว้ และ 5) การสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจะต้องเป็ นความพยายามของทุกๆ ฝ่ ายและเป็ นการดําเนินการอย่างปกติ มีความรับผิดชอบต่อคุณภาพ
ของผูจ้ บหลักสู ตร ที่จะมีคุณภาพในการอยูใ่ นสังคมและมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชน สังคม การประกันคุณภาพ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจึงเป็ นความหวัง และความพยายามอย่างเป็ นนิสัยที่จะจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีคุณภาพ ดังนั้นครู และบุคลากรจึงต้องได้รับการพัฒนาด้านการเรี ยน
การสอน เพื่อตอบสนองแนวคิดนี้
ในส่ วนของการพัฒนาครู และบุคลากรด้านระบบการดําเนิ นงานและสารสนเทศ เป็ นการสอนงานการ
อบรม ให้ความรู ้ บุคลากรที่ ทาํ งานให้สามารถปฏิ บตั ิ งานได้เป็ นอย่างดี ในองค์การ ช่ วยทําให้ระบบและวิธีการ
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ปฏิบตั ิงานมีสมรรถภาพดียงิ่ ขึ้น มีการติดต่อประสานงานดียงิ่ ขึ้น ช่วยทําให้เกิดการประหยัด ลดความสิ้ นเปลืองของ
วัสดุที่ใช้ในการปฏิบตั ิงาน ทั้งนี้ เพราะเมื่อบุคลากรได้รับการพัฒนามาเป็ นอย่างดีแล้ว ย่อมสามารถปฏิบตั ิงานได้
อย่างถูกต้อง มีความผิดพลาดในการปฏิบตั ินอ้ ยลง เพื่อการเปลี่ยนแปลง ความก้าวหน้าและมีชื่อเสี ยงขององค์การ
ทํา ให้ อ งค์ก ารมี ค วามสมบู ร ณ์ แ ละพร้ อ มที่ จ ะดํา รงอยู่ ท่ า มกลางการแข่ ง ขัน เพื่ อ การจะดํา รงคงอยู่ ความ
เจริ ญก้าวหน้า เติบโตอย่างกว้างขวาง องค์การจึ งต้องพร้ อมในการฝึ กอบรมและพัฒนา และปั จจุบนั สังคมมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าด้านสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร จึงจําเป็ นต้องมีการอบรมบุคลากรให้มีความรู ้ความสามารถในการปรับตัว ให้เข้ากับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป (วิจิตร อาวะกุล 2540: 25–27; กุลธน ธนาพงศธร 2543: 169-171; สมาน รังสิ โยกฤษฎ์
2544: 83; และนุชตรี ยา ผลพานิชย์ 2550: 13-14: 7-8)
หัวข้อการวิจยั ที่มีการศึกษารองลงมา ได้แก่ การพัฒนารู ปแบบและการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ
จํานวน 17 เรื่ อง เหตุที่มีการวิจยั หัวข้อนี้จาํ นวนมากเช่นกัน เนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษา แห่ งชาติ พ.ศ. 2542
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กล่าวไว้ในหมวด 3 มาตรา 15 (2) ดังนี้ การศึกษานอกระบบเป็ นการศึกษาที่มีความยืดหยุน่ ใน
การกําหนดจุดมุ่งหมาย รู ปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็ นเงื่อนไข
สําคัญของการสําเร็ จการศึกษา โดยเนื้ อหาและหลักสู ตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปั ญหาและ
ความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม (สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 2550: 6) และจากแนวคิดที่วา่ การจัดการศึกษานอก
โรงเรี ยนเพื่อพัฒนาคนต้องมีลกั ษณะของการจัดกิ จกรรมการศึกษาอย่างกว้างขวางในหลายๆ รู ปแบบตามสภาพ
สถาบันและสภาพแวดล้อมต่ างๆ เช่ น โครงการฝึ กอบรมให้ผูไ้ ร้ ฝีมื อในสถาบันพัฒนาฝี มื อแรงงาน มี การจัด
การศึ กษานอกระบบโรงเรี ยนสําหรั บผูป้ ฏิ บตั ิ งานอยู่เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู ้ เช่ น ในรู ปแบบของการอบรม
สัมมนา มีการจัดกิจกรรมในรู ปแบบของการให้การศึกษา เพื่อเพิ่มความรู ้ หรื อการศึกษาต่อเนื่ อง สําหรับผูท้ ี่ออก
จากการศึกษาในระบบโรงเรี ยนแล้ว (อุ่นตา นพคุณ 2543: 126) และแนวคิดการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรี ยน
ของ เกียรติวรรณ อมาตยกุล (2546:17) ที่ว่ากิจกรรมการศึกษานอกโรงเรี ยน เป็ นกิจกรรมการศึกษาที่ไม่สามารถ
สรุ ปแบบแผนแน่นอน มีการจัดขั้นตอนตามความเหมาะสมและความต้องการของผูเ้ รี ยนยึดแนวคิด “การศึกษาคือ
ชีวิต ชีวิตคือการศึกษา” มุ่งพัฒนาให้ผเู ้ รี ยนใช้ความคิด รู ้จกั ตัดสิ นใจ รู ้จกั เรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเอง ช่วยเหลือตัวเอง รวมทั้ง
ให้ผเู ้ รี ยนมีอิสระภาพจากสิ่ งแวดล้อมมากที่สุด
นอกจากนี้ สนอง โลหิ ตวิเศษ (2544: 28) ได้กล่าวว่า การศึกษานอกระบบเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่
ประเทศต่างๆ ทัว่ โลกโดยเฉพาะประเทศในโลกที่สาม ได้นาํ มาใช้เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาการศึกษาที่เป็ นความ
จําเป็ นขั้นพื้ นฐานของประชาชนตั้ง แต่ ประมาณปลายทศวรรษของปี 1960-1969 จนถึ ง ปั จจุ บนั มี จุด มุ่ ง หมาย
เริ่ มแรกเพื่อแก้วิกฤตทางการศึกษา ในขณะนั้นมีประชากรที่อยู่นอกระบบโรงเรี ยนรวมทั้งผูท้ ี่ออกจากโรงเรี ยน
กลางคันเป็ นจํานวนมหาศาล ซึ่ งเป็นทั้งผูท้ ่ีอยูใ่ นวัยเรี ยนและวัยผูใ้ หญ่ ที่ไม่มีโอกาสได้รับการศึกษาจากในระบบ
โรงเรี ย นหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่ ก ํา ลัง พัฒ นาได้จัด โครงการการศึ ก ษาผูใ้ หญ่ อ ยู่แ ล้ว แต่ เ พื่ อ ให้
ครอบคลุมประชาชนวัยเรี ยนที่อยู่นอกระบบ มุ่งเน้นให้ประชากรผูข้ าดโอกาสทางการศึกษาได้รับความเสมอภาค
ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งด้านการศึกษาต่อเนื่ อง การฝึ กอาชี พ การฝึ ก อบรม ในรู ปแบบการศึกษา
นอกระบบต่าง ๆ อย่างหลากหลาย โดยมุ่งเน้นให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมายและสิ่ งแวดล้อมของแต่ละบริ บท แต่
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ละประเทศจึ งมี รู ปแบบและวิธีการของตนเอง ทั้งนี้ ข้ ึ นอยู่กับสภาพความเป็ นอยู่ วัฒนธรรม สิ่ งแวดล้อม และ
นโยบายของการพัฒนาประเทศ ประกอบกับจุ ดเน้นและกลยุทธ์การดําเนิ นงานการศึ กษานอกระบบโรงเรี ยน
ปี งบประมาณ 2550-2551 (สํานักบริ หารงานการศึกษานอกโรงเรี ยน สํานักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิ การ 2549: 78) มีประเด็นสําคัญเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ที่ให้มีนวัตกรรมการเรี ยนการสอนที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
สภาพและความต้องการของกลุ่มเป้ าหมายหลากหลาย เช่น แบบกลุ่ม แบบชั้นเรี ยน แบบทางไกล จากการปฏิบตั ิ
จริ ง ฯลฯ ส่ งเสริ มให้มีการพัฒนาและนํานวัตกรรมมาใช้เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ การมากยิ่งขึ้น การพัฒนา
รู ปแบบและการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบจึงเป็ นเรื่ องสําคัญที่ตอ้ งมีการทําวิจยั เพื่อค้นหา พัฒนา ปรับเปลี่ยน
รู ปแบบและการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบใหม่ๆตลอดเวลาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมาย
อย่างไรก็ดีเมื่อมีพระราชบัญญัติส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 เกิดขึ้น
หัวข้อที่ทาํ วิจยั เกี่ยวกับการศึกษานอกระบบควรมีทิศทางที่ตอบสนอง ส่ งเสริ มและสนับสนุนการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยในด้านต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติ เช่น ภาคีเครื อข่าย ซึ่งเป็ นจุดเน้นของพระราชบัญญัติฯ
ฉบับนี้ ที่เล็งเห็นว่างานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็ นงานที่ตอ้ งการการมีส่วนร่ วมจากทุกฝ่ าย
เพื่อให้วตั ถุประสงค์ในการดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็ นไปตามที่ต้ งั ไว้ เช่น
1. หัวข้อการวิจยั เกี่ยวกับภาคีเครื อข่าย
1.1 วิธีการ แนวทางการส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้ภาคีเครื อข่ายมีส่วนร่ วมในการจัดการเรี ยนรู ้ และ
แนวทางการกระจายอํานาจแก่สถานศึกษาให้มีส่วนร่ วมในการจัดการเรี ยนรู ้ (ตามมาตรา 6)
1.2 วิธีการจูงใจ (การส่ งเสริ ม และสนับสนุน) ให้ภาคีเครื อข่ายเกิดความพร้อมในการมีส่วนร่ วมเพื่อ
จัดกิจกรรมการศึกษา (ตามมาตรา 7)
1.3 แนวทางการกําหนดสิ ทธิ ประโยชน์ที่ผสู ้ ่ งเสริ มและสนับสนุนการศึกษานอกระบบพึงได้รับ (ตาม
มาตรา 10)
1.4 วิธีการส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้ภาคีเครื อข่ายได้รับการจัดสรรทรัพยากรและเข้าถึงแหล่งเงินทุน
เพื่อการดําเนินงานแหล่งการเรี ยนรู ้ ศูนย์การเรี ยนชุมชน สื่ อและเทคโนโลยีที่หลากหลาย (ตามมาตรา 11)
1.5 แนวทางส่ งเสริ ม สนับสนุ น และประสานงานให้ (บุคคล ครอบครั ว ชุ มชน องค์กรชุ มชน องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และองค์กรอื่น) รวมตัวกันเป็น
ภาคีเครื อข่าย (ตามมาตรา 12) โดยมีรูปแบบการวิจยั : คือ วิจยั เชิงสํารวจเพื่อสอบถามความคิดเห็น วิจยั พัฒนาหรื อการ
วิจยั โดยใช้เทคนิคเดลฟายเพื่อหาแนวทางหรื อรู ปแบบ วิจยั แบบผสมผสานวิธีเพื่อศึกษาวิธีการและแนวทาง เป็ นต้น
2. หัวข้อการวิจยั เกี่ยวกับแหล่งการเรี ยนรู ้: ตามมาตรา 6
2.1 การศึกษาแหล่งการเรี ยนรู ้ที่มีอยูใ่ นท้องถิ่น
2.2 การพัฒนาแหล่งการเรี ยนรู ้ที่เป็ นภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.3 การพัฒนาแหล่งการเรี ยนรู ้ที่นาํ เทคโนโลยีมาใช้เพื่อการศึกษา
2.4 การใช้แหล่งการเรี ยนรู ้ที่มีอยูใ่ นท้องถิ่นเพื่อการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
2.5 การศึกษาแหล่งการเรี ยนรู ้ที่สอดคล้องกับความสนใจและวิถีชีวิตของผูเ้ รี ยนโดยมีรูปแบบการวิจยั :
คือ วิจยั เชิงสํารวจเพื่อจัดแหล่งการเรี ยนรู ้ที่มีอยูใ่ นท้องถิ่นเป็ นหมวดหมู่ เพื่อศึกษาแหล่งการเรี ยนรู ้ที่สอดคล้องกับ
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ความสนใจและวิถีชีวิตของผูเ้ รี ยน การวิจยั พัฒนาเพื่อหาแนวทางการใช้แหล่งการเรี ยนรู ้ลกั ษณะต่างๆ
3. หัวข้อการวิจยั เกี่ยวกับการให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพกําลังคนและ
สังคม: ตามมาตรา 8 และมาตรา 12
3.1 การศึกษาทักษะพื้นฐานในการแสวงหาความรู ้ที่จะเอื้อต่อการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต
3.2 การศึกษาสาระที่สอดคล้องกับความสนใจและความจําเป็ นในการยกระดับคุณภาพชีวิต
3.3 แนวทางการจัดทําและการพัฒนาระบบการเทียบโอนผลการเรี ยนรู ้
3.4 แนวทางการเทียบโอนผลการเรี ยนการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ
3.5 รู ปแบบการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามความต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย
3.6 แนวทางการใช้ประโยชน์เครื อข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (สถานี วิทยุโทรทัศน์เพื่อ
การศึกษา วิทยุชุมชน ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษา ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรี ยนชุมชน และแหล่ง
การเรี ยนรู ้ อื่น) เพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ อย่างต่อเนื่ องของประชาชนโดยมีรูปแบบการวิจยั : คือ วิจยั เชิ งสํารวจเพื่อ
สอบถามความคิดเห็น วิจยั พัฒนาหรื อการวิจยั โดยใช้เทคนิคเดลฟายเพื่อหาแนวทางหรื อรู ปแบบ วิจยั แบบผสมผสาน
วิธีเพื่อศึกษาวิธีการและแนวทาง
ซึ่งงานวิจยั ดังกล่าวเป็ นงานวิจยั ที่จะจัดทําโดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ครู อาจารย์ นิสิต นักศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา หรื อบุคลากรจากภาคีเครื อข่ายที่สนใจ หรื อบุคลากรที่ดูแลแหล่งการเรี ยนรู ้น้ นั ๆ หรื อผูส้ นทัว่ ไป
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการนําผลการวิจัยไปใช้
1.1 ผลที่ได้จากการสังเคราะห์งานวิจยั จะเห็ นได้ว่าหัวข้องานวิจยั ที่มีค่อนข้างน้อย คือ การพัฒนา
ผูเ้ รี ยน การมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษานอกระบบ ความต้องการการศึกษานอกระบบของประชาชน การประกัน
คุณภาพของสถานศึกษาการศึกษานอกระบบ และการใช้เทคโนโลยีของบุคลากรและผูเ้ รี ยน
1.2 รู ปแบบการวิจัยที่ มีมาก คื อ การวิจัยสํารวจและการวิจัยเชิ งปฎิ บตั ิ การ ซึ่ งนับเป็ นสิ่ งที่ ดี เพื่อ
นําไปใช้ในการค้นหาสิ่ งใหม่ๆ และพัฒนา ปรับปรุ งงานการศึกษานอกระบบ อย่างไรก็ดีการวิจยั เชิงประเมิน การ
วิจยั แบบผสมผสานวิธี การวิจยั เชิงทดลอง และการวิจยั ทดลอง มีการทําน้อย
1.3 วิธีการได้มาของกลุ่มตัวอย่างเป็ นการเลือกแบบเจาะจงมากที่สุดวิธีหนึ่ง ซึ่ งการได้กลุ่มตัวอย่างมา
ด้วยวิธีน้ ีทาํ ให้ผลที่ได้อยูใ่ นวงแคบ ไม่อาจอ้างอิงไปยังกลุ่มอื่นๆได้
1.4 ผลที่ได้จากการสังเคราะห์คุณภาพของงานวิจยั มีรายละเอียดที่ได้รวบรวมและจัดหมวดหมู่เป็ น
แนวทาง ที่สามารถนํามาจัดเป็ นหัวข้อศึกษาเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบเพื่อใช้ศึกษาค้นคว้าต่อไปได้อีกเนื่องจากมี
การทําวิจยั น้อย คือ
1) การพัฒนาผูเ้ รี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ และสื่ อวีดิทศั น์ ซึ่ งในปั จจุบนั ทั้งคอมพิวเตอร์ และ
วีดิทศั น์ เป็ นสิ่ งที่มีใช้แพร่ หลายจึงควรมีการจัดทําให้มากขึ้น เนื่ องจากเหมาะกับการศึกษานอกระบบที่ยึดผูเ้ รี ยน
เป็ นศูนย์กลาง สามารถเรี ยนรู ้ได้ทุกที่ ทุกเวลาเมื่อต้องการเรี ยน
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2) การมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษานอกระบบของภาคีเครื อข่าย ขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น และของชุมชนในการจัดการศึกษา ซึ่งสอดคล้องและตอบสนองกับจุดเน้นของพระราชบัญญัติส่งเสริ ม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยพ.ศ. 2551
3) ความต้องการการศึกษานอกระบบของประชาชน และการศึกษาตามอัธยาศัยของชุมชน และ
ความต้องการและแนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของบ้านหนังสื อ ซึ่งทั้งการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย คือ การเรี ยนรู ้ตลอดชี วิตที่พระราชบัญญัติส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.
2551 ต้องการเน้นให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
4) การประกันคุ ณภาพของสถานศึ กษาการศึ กษานอกระบบ ความพร้ อมเพื่ อรั บการประเมิ น
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษา และปั จจัยที่ส่งผลต่อการดําเนิ นงานประกันคุณภาพ ซึ่ งเป็นเรื่ องสําคัญที่ระบุไว้ใน
หมวดที่ 6 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่ปรับปรุ งแก้ไข พ.ศ. 2545 มาตรา 47, 48 และ 50
5) การใช้เทคโนโลยีของบุคลากรและผูเ้ รี ยน สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ของสํานักงานส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
การศึกษาในการจัดการเรี ยนการสอนของครู และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของผูเ้ รี ยน ซึ่งเป็ นเรื่ องสําคัญที่ระบุไว้
ในหมวดที่ 9 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่ปรับปรุ งแก้ไข พ.ศ. 2545 มาตรา 65 และ 66
2. ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการทําวิจัยครั้งต่ อไป
2.1 ควรให้ ความสํ าคัญและทําวิจัยเกี่ยวกับหัวข้ อเหล่ านีใ้ ห้ มากขึน้ เช่น การพัฒนาหลักสู ตร การวิจยั
เชิ งนโยบายเพื่อพัฒนาหลักสู ตรโดยเฉพาะหลักสู ตรด้านวิชาชี พ หลักสู ตรท้องถิ่น การพัฒนาผูเ้ รี ยน การบริ หาร
จัดการการเรี ยนการสอน การมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษานอกระบบ ความต้องการการศึกษานอกระบบของ
ประชาชน การประกันคุณภาพของสถานศึกษาการศึกษานอกระบบ การใช้เทคโนโลยีของบุคลากรและผูเ้ รี ยน การ
พัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ ภาคีเครื อข่าย ฯลฯ
2.2 ควรมีรูปแบบการวิจัยอื่นๆ ให้ มากขึน้ เช่น การวิจยั เชิ งประเมิน การวิจยั แบบผสมผสานวิธี และ
การวิจยั เชิงทดลอง เพราะจะเป็ นการตรวจสอบการดําเนิ นงานในรายละเอียดเพื่อให้ได้ขอ้ มูลต่างๆ มากขึ้น รวมทั้ง
มีการยืนยันผลที่ได้จากการวิจยั ที่น่าเชื่อถือ เปิ ดแนวคิด วิธีการและมุมมองใหม่ๆให้การศึกษานอกระบบได้ขยาย
ขอบเขตออกไปกว้างขวางขึ้น
2.3 หัวข้ อที่ทําการวิจัยในแต่ ละช่ วงจะขึ้นอยู่กับแนวนโยบายของการศึ กษาในช่ วงนั้นๆ นับตั้งแต่
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2542 เป็ นต้นมา พระราชบัญญัติส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ทําให้การศึกษานอกระบบมีการปรับเปลี่ยนหลายประเด็นทั้งในด้านโครงสร้าง
ชื่อหน่วยงาน ภารกิจ กลุ่มเป้ าหมาย ฯลฯ รวมทั้งนโยบาย จุดเน้นและกลยุทธ์การดําเนิ นงานการ ศึกษานอกระบบ
โรงเรี ยนในแต่ละปี งบประมาณ ดังนั้นการกําหนดหัวข้อการทําวิจยั บางหัวข้อจึงควรเป็ นไปเพื่อสนองแนวนโยบาย
จุดเน้นและกลยุทธ์การดําเนินงานดังกล่าว
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การสังเคราะห์งานวิจยั เกี่ยวกับการศึกษานอกระบบ

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.
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