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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ งนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ สมรรถนะการบริ ห ารจั ด การ
เครือข่ายการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการ
บริ หารจัด การเครือ ข่ ายการศึก ษานอกระบบและการศึ กษาตามอั ธ ยาศัย และเพื่ อทดลองใช้ และ
ประเมินผลรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการเครือข่ายการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยในจังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มตัวอย่างเป็นสมาชิกเครือข่ายการศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นรูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายการศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 5 ขั้นตอน แบบสอบถาม แบบประเมินความสอดคล้อง และ
แบบประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน Multiple Regression Analysis และ Paired t-test
ผลการวิจัย พบว่า 1) ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการเครือข่ายการศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ได้แก่ 1.1) สมรรถนะด้านการทางานเป็นทีม และประสานงาน
1.2) สมรรถนะด้านความรอบรู้ใ นงาน 1.3) สมรรถนะด้านการบริหารความคิด เชิ งวิเ คราะห์ 1.4)
สมรรถนะด้านการคิดเชิงระบบ 1.5) สมรรถนะด้านการเป็นผู้นา 1.6) สมรรถนะด้านการติดต่อสื่อสารที่
ดี และ 1.7) สมรรถนะด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง ตัวแปรทั้งหมดร่วมกันทานายประสิทธิผลการ
บริหารจัดการเครือข่ายได้ คิดเป็นร้อยละ 86.6 2) รูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายการศึกษานอก
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ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย 5 ขั้น ได้แก่ การตระหนักถึงความ
จาเป็นของเครือข่าย/ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา/คืนข้อมูล วางแผน และสร้างพันธะสัญญาร่วมกัน การ
ปฏิบัติตามแผน การรักษาความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง และการประเมินผลลัพธ์ การสะท้อนผล และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (APIRE Model) โดยที่รูปแบบการบริหารจัดการฯ มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (Mean = 4.73, S.D. = 0.21, Mdn = 4.50-5.00) และ 3) ภายหลังการพัฒนา พบว่า
เครือข่ายมีสมรรถนะการบริหารจัดการ โดยรวมทุกด้าน เพิ่มขึ้นจากก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ (P-Value < 0.001)
คาสาคัญ : เครือข่าย, บริหารจัดการ, การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
Abstract
This study has three major purposes are to 1) investigate factors affecting
network management of informal education and informal education, 2) create network
management models of informal education and informal education, and 3) implement
and evaluate network management model of informal education and informal
education in Kalasin province. The samples were selected from members of informal
and informal education networks. Tools used in research to collect information as a
form of network management, education, non-formal and informal education 5 steps
evaluation questionnaire consistent, and performance appraisal. Statistics used in data
analysis were mean, standard deviation, multiple regression analysis and paired t-test.
It was concluded that in the first part ; Independent variables affect network
management, informal education and informal education. The variables are selected in
the respective equations were 1) teamwork and coordination skills, 2) competency
competence, 3) analytical thinking competence, 4) systematic thinking competency, 5)
leadership competencies, 6)good communication performance, and 7) change
management performance. All variables together predict of network management
86.6%. In the second part ; the network management model in Kalasin Province
consists of 5 stages : (1) awareness of need for network/sharing, (2) problem
analysis/restoration Plan and create a shared commitment, (3) Plan implementation, (4)
Keeping relationship going and evaluation, (5) reflection and learning (APIRE Model),
and In the third part ; after development, it was found that network had management
capabilities, all in all, increased significantly before development (P-Value <0.001). The
mean score was the highest (Mean = 4.73, S.D. = 0.21, Mdn = 4.50-5.00).
Keyword : Network, Management, and Informal Education and Non-Formal Education
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บทนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง ยั่งยืนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) เรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนให้ความสาคัญ
กับการสนับสนุนการจัดกิจ กรรมการศึก ษา และการเรียนรู้ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน และชุมชนให้ทันเวลา จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ต ลอดชีวิตเชิงรุกที่หลากหลาย ทันสมัย
สร้างสรรค์ ต่อเนื่อง และส่งเสริมการอ่านในรูปแบบต่าง ๆ ในชุมชน (Prime Minister’s Office. 2011
: 11) ขณะเดียวกันการศึกษาตลอดชีวิตมุ่งพัฒนาคนในระยะยาว โดยให้ภาคีเครือข่ายการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยมีส่วนร่วมในการดาเนินการจัดการศึกษา แต่สถานการณ์
จริงในปัจจุบันยังพบว่า ความร่วมมือจากเครือข่ายต่าง ๆ ยังมีน้อย และมีปัญหาในการดาเนินงาน
(Sakkarin Chonpracha. 2007 : 2) มาร่วมสอน หรือทดแทนการศึกษาในระบบ เช่น การศึกษานอก
ระบบ (Non-Formal Education) เป็นต้น ดังผลการวิจัยของ Office of the Private Education
Commission (2002 : 25 ; Office of the National Education Commission. 2002 : 122-123,
Theera Runchareon. 2002 : 4-6) พบว่า ครูไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย
ขาดการบูรณาการหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น ขาดการประยุกต์ใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ขาดการแสวงหา และนาสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน มีความรู้ความสามารถไม่ตรงกับสาขาวิชาที่สอน ขาดประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนในกรณีที่เด็ก ที่มีความรู้พื้นฐาน และวัยที่แตกต่างกัน
แนวคิดการจัดการศึกษาให้แก่ชุมชนโดยอาศัยเครือข่ายการเรียนรู้ปรากฏขึ้น เมื่อมีการประกาศ
ปฏิญญาโลกว่าด้วยการศึกษาปวงชน เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2533 ซึ่งให้ความสาคัญกับการจัดระบบ
เครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสได้เรียนรู้อย่างกว้างขวางและต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้ง
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนาเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ เพื่อขยายบริการการศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนและ
กระจายความรู้ข้อมูลข่าวสารไปสู่วงกว้างอย่างรวดเร็ว (Jatuporn Sutthiwiwat. 2011 : 144) ผล
การศึกษาของ Thitichaporn Phongjan (2010 : 75-76) พบว่า เครือข่ายมีส่วนร่วมในการกาหนด
ปัญหาของชุมชน จัดทาแผนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของชุมชนในการพัฒนาการศึกษา นอกจากนั้น
เครือข่ายยังให้ความช่วยเหลือในการประสานงานระหว่างหน่วยงานกับชุมชนสนับสนุนกิจกรรม เพื่อ
สร้างความร่วมมือระหว่างศูนย์การเรียนชุมชนกับชุมชนในพื้นที่ เช่นเดียวกับผลการวิจัยของ Thawinee
Suphutthikul (2007 : 112-125) ซึ่งพบว่า การจัดกิจกรรม เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การพึ่งพา
ของผู้ป่วยยาเสพติดในการศึกษานอกระบบโรงเรียน ประกอบด้วย กิจกรรมรู้สึกไม่พอใจกับสภาพการณ์
ที่เป็นอยู่ การตรวจสอบตนเอง การประเมินตนเอง การวิพากษ์วิจารณ์ร่วมกัน การค้นหาทางเลือก การ
วางแผนปฏิบัติ การศึกษาหาความรู้ ทักษะที่ใช้เพื่อดาเนินตามแผน การทดลองการประเมินผลย้อนกลับ
การพัฒนาความสามารถและความเชื่อมั่นบทบาทใหม่ และการบูรณาการมโนทัศน์ใหม่กับวิถีชีวิต และ
กลุ่มทดลองมีระดับพฤติกรรมแบบพึ่งพาหลังการทดลองต่ากว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ
.05 เช่ น เดี ย วกั บ การส ารวจความต้ อ งการของประชาชน พบว่ า ประชาชนส่ ว นใหญ่ ต้ อ งการให้
การศึกษานอกระบบมีการจัดกิจกรรม และเนื้อหาอยู่ในระดับมาก โดยต้องการให้จัดกิจกรรม เพื่อ
พัฒนาความคิดริเริ่มสร้า งสรรค์ การจัดกิจกรรมสาหรับกลุ่มบุคคลตามช่วงอายุ เช่น การเล่านิทาน
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ส าหรั บ เด็ ก การฝึ ก อาชี พ ส าหรั บ วั ย รุ่ น การดู แ ลสุ ข ภาพตนเอง ส าหรั บ ผู้ สู ง อายุ ( Ratchada
Kongkaluang. 2007 : 116)
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ข้างต้น ชี้ให้เห็นว่า การสร้างเครือข่ายการทางาน กศน.
อาเภอ เป็นกระบวนการสร้างภาคีเครือข่ายทางสังคม เพื่อความร่วมมือในการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึ กษาตามอัธยาศัย ตามพระราชบั ญญั ติส่ งเสริมการศึ กษานอกระบบและการศึ กษาตามอัธยาศั ย
พุทธศักราช 2551 รวมทั้งนโยบาย และยุทธศาสตร์การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ได้เน้นย้าให้หน่วยงาน สถานศึกษา สังกัด กศน. ส่งเสริม สนับสนุน ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายจัดการศึกษา
ร่วมกัน จากการถอดองค์ความรู้ในประเด็นการสร้างเครือข่ายการทางาน กศน. จากการปฏิบัติจริงของ
บุคลากร กศน. ในแต่ละพื้นที่ พบว่า การสร้างภาคีเครือข่ายเริ่มก่อเกิ ดจากความสัมพันธ์ในระดับปัจเจก
บุคคล นั่นคือ ผู้บริหาร ครูในหน่วยงาน สถานศึกษาสังกัด กศน. มีการสร้างความสัมพันธ์ส่วนบุคคลในการ
ทางานร่วมกันในระดับพื้นที่มาก่อน ก่อให้เกิดความคุ้นเคย เกิดความสัมพันธ์ส่วนบุคคล และเคยร่วมจัด
กิ จกรรมในพื้ น ที่ ร่ วมกั นมาก่ อ น มี ค วามไว้ วางใจ ในการท างานซึ่ งกั นและกั น จากนั้ นมี การพั ฒนา
ความสั มพั นธ์ ในระดั บกลุ่ มองค์ กรกระบวนการความร่ วมมื อที่ ก่ อให้ เกิ ดการท างานร่ วมกั นขึ้ นอยู่ กั บ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดกิจกรรมในแต่ละโครงการเป็นหลัก เมื่อมีเป้าหมายการทางานใน
โครงการนั้น ๆ ตรงกันความร่วมมือในการทางาน ในแต่ละครั้งจึงเกิดขึ้น ดังนั้น ผู้วิจัย จึงได้ศึกษารูปแบบ
การพัฒนาสมรรถนะบริหารจัดการเครือข่ายการศึกษานอกและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดกาฬสินธุ์
ซึ่งผลของการศึกษาวิ จั ยครั้ งนี้ จะเป็ นประโยชน์ โดยตรงต่อส านั กบริ หารงานการศึ กษานอกโรงเรี ยน
หน่วยงานภาครัฐ องค์กรชุมชน และองค์กรภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยที่เป็นรูปธรรม อัน
จะเป็นพื้นฐานนาไปสู่สังคมแห่งความรู้ และสังคมแห่งภูมิปัญญาต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะการบริหารจัดการเครือข่ายการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดกาฬสินธุ์
2. เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการเครือข่ายการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดกาฬสินธุ์
3. เพื่อทดลองใช้ และประเมินผลรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการเครือข่าย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดกาฬสินธุ์
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยระยะที่ 1 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะการบริหารจัดการเครือข่ายการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดกาฬสินธุ์
1.1 ขอบเขตด้านพื้นที่ : การศึกษาครั้งนี้ศึกษากับ เครือข่ายการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดกาฬสินธุ์
1.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา : การพัฒนาสมรรถนะเครือข่ายการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยในจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ สมรรถนะการบริหารการเปลี่ยนแปลง สมรรถนะการคิดเชิง
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ระบบ สมรรถนะความรอบรู้ ใ นงาน สมรรถนะการติ ดต่ อ สื่อ สารที่ดี สมรรถนะการทางานเป็น ที ม
สมรรถนะประสานงานการบริหารความคิดเชิงวิเคราะห์ และสมรรถนะการเป็นผู้นา
1.3 ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล
1.3.1. ประชากร การวิจัยในครั้งนี้มีหน่วยการวิเคราะห์ (Unit of Analysis) เป็นปัจเจก
บุคคล เป็นสมาชิกภาคีเครือข่ายการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดกาฬสินธุ์ ช่วง
ปี 2558-2559 และอาศัยอยู่ จนถึงเวลาที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ คือ เดือนกันยายนตุลาคม พ.ศ. 2559 บุคคลเหล่านี้ ยังคงสภาพเป็นเป็นสมาชิกภาคีเครือข่ายการศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยจากการลงพื้นที่สารวจ (Pre-Survey) สัมภาษณ์ผู้นาชุมชน และชาวบ้าน และ
จากการทาแบบประเมินเครือข่ายที่ ผู้วิจัย สร้างขึ้นมาจานวนเครือข่าย 145 เครือข่าย สมาชิก จานวน 560 คน
1.3.2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สมาชิกภาคีเครือข่ายการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย จังหวัดกาฬสินธุ์ จานวน 233 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย
(Simple Random Sampling) โดยวิธีจับฉลาก
1.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา : เมษายน-กรกฎาคม 2557
การวิจัยระยะที่ 2 การสร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการเครือข่ายการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดกาฬสินธุ์
2.1 ขอบเขตด้านพื้นที่ : การศึกษาครั้งนี้ศึกษากับเครือข่ายการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดกาฬสินธุ์
2.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา : รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการเครือข่าย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดกาฬสินธุ์
2.3 ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล : กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 12 คน ที่ได้มาจาก
การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
2.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา : สิงหาคม-ธันวาคม 2557
การวิจัยระยะที่ 3 การทดลองใช้ และประเมินผลรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหาร
จัดการเครือข่ายการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดกาฬสินธุ์
3.1 ขอบเขตด้านพื้นที่ : การศึกษาครั้งนี้ศึกษากับ เครือข่ายการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดกาฬสินธุ์
3.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา : ตัวแปรอิสระ ได้แก่ รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหาร
จัดการเครือข่ายการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนตัวแปรตาม
ได้แก่ ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเครือข่ายการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัด
กาฬสินธุ์
3.3 ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล : กลุ่มตัวอย่าง เป็นสมาชิกเครือข่ายการศึกษานอกระบบและ
การศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย จั งหวั ด กาฬสิ น ธุ์ จ านวน 60 คน ซึ่ ง ได้ ม าจากการสุ่ ม ตั ว อย่ า ง (Random
Assignment) เข้ากลุ่มทดลองด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีจับฉลาก
3.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา : เดือนธันวาคม 2557-กรกฎาคม 2558
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ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการ
บริหารจัดการเครือข่ายการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งนี้ ผู้วิจัย
ได้แบ่งการวิจัยออกเป็น 3 ระยะ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
การวิจัยระยะที่ 1 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะการบริหารจัดการเครือข่ายการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการใช้กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ
1.1 กลุ่ มตั วอย่า ง ได้ แก่ สมาชิก ภาคีเ ครื อข่ าย การศึก ษานอกระบบและการศึ กษาตาม
อัธยาศัยในจังหวัดกาฬสินธุ์ จานวน 145 เครือข่าย สมาชิก จานวน 560 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา
จานวน 233 คน ผู้วิ จัย ได้กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Cohen, Manion and
Morrisson (2000 : 95)
1.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล (1) การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบรรยายปัจจัยส่วน
บุคคล ใช้ สถิ ติเชิ งพรรณนา(Descriptive Statistics) ได้ แก่ ความถี่ (Frequencies) ร้อ ยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (2) การวิเคราะห์
ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการการบริหารจัดการเครือข่ายการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย สถิติที่ใช้ทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นของสถิติถดถอย (Multiple Regression Analysis)
การวิจัยระยะที่ 2 การสร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการเครือข่ายการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ใช้วิธีการวิการวิจัยเชิงคุณภาพ
1.1 กลุ่มเป้าหมายระยะที่ 2 ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 12 คน ที่ได้มาจากการเลือกตัวอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling)
1.2 สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลระยะที่ 2 ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่ามัธยฐาน (Median)
และค่าพิสัยระหว่าง ควอไทล์ (Interquartile Rang : IQR) เพื่อวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
เกี่ยวกับความเหมาะสมในทางปฏิบัติของรูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
การวิจัยระยะที่ 3 การทดลองใช้ และประเมินผลรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการ
เครือข่ายการศึกษานอกระบบ และการศึ กษาตามอัธยาศัย แล้วสรุปผลการใช้รูปแบบ (Model) การ
บริหารจัดการเครือข่ายการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ขั้นตอนนี้ ผู้วิจัย ใช้การวิจัยกึ่ง
ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 60 คน
1.1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ใช้ชุดกิจกรรมการบริหารจัดการเครือข่าย 5 ขั้น หรือ
(APIRE model) จานวน 1 ชุด แบบประเมินการปฏิบัติงาน จานวน 1 ชุด ลักษณะเป็นแบบสอบถาม
แบบมาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.933 และค่าอานาจจาแนกราย
ข้อตั้งแต่ 0.308-0.830
1.2 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ผลการนารูปแบบไปทดลองใช้ว่ารูปแบบที่พัฒนามี
ประสิทธิภาพ หรือมีผลในการแก้ไขปัญหาตัวแปรตามหรือไม่ อย่างไร มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
โดยใช้แบบสอบถาม (Pretest-Posttest) และทดสอบด้วยสถิติทดสอบ (Paired t-test)
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ผลการวิจัย
ผู้วิจัย สรุปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
1.1 ตัวแปรอิสระส่งผลต่อสมรรถนะการบริหารจัดการเครือข่ายการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยมีตัวแปรที่ถูกเลือกเข้าในสมการตามลาดับ (ค่า beta) คือ 1) สมรรถนะด้านการ
ทางานเป็นทีมและประสานงาน 2) สมรรถนะด้านความรอบรู้ในงาน 3) สมรรถนะด้าน การบริหาร
ความคิดเชิงวิเคราะห์ 4) สมรรถนะด้านการคิดเชิงระบบ 5) สมรรถนะด้านการเป็นผู้นา 6) สมรรถนะ
ด้านการติดต่อสื่อสารที่ดี และ 7) สมรรถนะด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง (P-Value <0.001,
<0.001, <0.001, 0.002, <0.001, <0.001 และ 0.039 ตามลาดับ) กล่าวได้ว่าตัวแปรอิสระทั้ง 7 ตัว
เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะการบริหารจัดการเครือข่ายการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ซึ่งตัวแปรเหล่านั้นสามารถร่วมกันทานายสมรรถนะการบริหารจัดการเครือข่ายการศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยได้ คิดเป็นร้อยละ 86.6
1.2 รู ปแบบการพั ฒนาสมรรถนะการบริ หารจั ดการเครื อข่ ายการศึ กษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย 5 ขั้น ได้แก่ 1) การตระหนักถึงความจาเป็นของ
เครือข่าย/ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา/คืนข้อมูล 2) วางแผนและสร้างพันธะสัญญาร่วมกัน 3) การปฏิบัติตาม
แผน 4) การรั กษาความสั มพั นธ์ อย่ างต่ อเนื่ อง และ 5) การประเมิ นผลลั พธ์ การสะท้ อนผล และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือ (APIRE Model) โดยมีเนื้อหาสมรรถนะที่เป็นปัจจัยที่ส่งต่อการบริหารจัดการ
เครือข่ายทั้ง 7 ตัว ได้แก่ สมรรถนะด้านการทางานเป็นทีมและประสานงาน สมรรถนะด้านความรอบรู้ ใน
งาน สมรรถนะด้านการบริหารความคิดเชิงวิเคราะห์ สมรรถนะด้านการคิดเชิงระบบ สมรรถนะด้านการเป็น
ผู้นา สมรรถนะด้านการติดต่อสื่อสารที่ดี และสมรรถนะด้านการบริหาร การเปลี่ยนแปลง ให้ผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 12 คน พบว่า ร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการเครือข่ายการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดย รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการฯ มี
ความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (Mean = 4.73, S.D. = 0.21, Mdn = 4.50-5.00)
1.3 ภายหลังการพัฒนา พบว่า เครือข่ายการศึกษานอกระบบเครือข่ายการศึกษานอกระบบ
มีผลต่างของคะแนนเฉลี่ยการปฏิบัติงานโดยรวม เพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ (P-Value < 0.001)
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัย ผู้วิจัย ได้อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะการบริหารจัดการเครือข่ายการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยมีตัวแปรที่ถูกเลือกเข้าในสมการตามลาดับ คือ สมรรถนะด้านการทางานเป็นทีมและ
ประสานงาน ด้านความรอบรู้ในงาน ด้านการบริหารความคิดเชิงวิเคราะห์ ด้านการคิดเชิงระบบ ด้าน
การเป็นผู้นา ด้านการติดต่อสื่อสารที่ดี และด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง กล่าวได้ว่า ตัวแปรอิสระทั้ง
7 ตัวแปร เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะการบริหารจัดการเครือข่ายการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอั ธ ยาศั ย โดยตั ว แปรเหล่ า นั้ น สามารถร่ ว มกั น ท านายสมรรถนะการบริ ห ารจั ด การเครื อ ข่ า ย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้ คิดเป็นร้อยละ 86.6 สอดคล้องกับ ผลการศึกษาของ
Somboon Boonranasirirak (2010 : 85-89) ซึ่งพบว่า ตัวแปรปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต่อความ
เข้มแข็งของภาคีเครือข่ายมี 6 ปัจจัย เรียงลาดับค่าอิทธิพลจากมากไปหาน้อย ประกอบด้วยปัจจัย ด้าน
การบริหารจัดการ ปัจจัยการมีส่วนร่วม ปัจจัยการเรียนรู้ ปัจจัยการสื่อสาร ปัจจัยภาวะผู้นา และปัจจัย
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การสนับสนุนทรัพยากร ในทานองเดียวกับงานวิจัยของ Archanya Ratana-Ubol and Others (2009
: 65-67) ซึ่งพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย ปัจจัยภายนอก
เครือข่าย คือ การประสานเชิงนโยบาย ความร่วมมือในลักษณะหุ้นส่วนการกระจายอานาจ ภาพลักษณ์
ที่ดีของสถานสงเคราะห์ และความเป็นอิสระในการดาเนินงาน ปัจจัยภายในเครือข่าย คือ องค์ประกอบ
ของบุคลากรในเครือข่าย การมีจิตอาสา ความสามารถของผู้นา กระบวนการกลุ่ม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และการได้รับประโยชน์โดยตรง
การที่ผลการวิจัยปรากเช่นนี้ อาจเนื่องมาจากการที่จะพัฒนาสมรรถนะของสมาชิกเครือข่ายให้
ได้ผลนั้น สมาชิกเครือข่ายต้องรู้จุดเด่น จุดด้อย ของความสามารถในการปฏิบัติงานของตน รวมถึงสามารถ
พัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการจาเป็นของตนเองและเครือข่าย จากสถานการณ์การพัฒนา
เครือข่ายในปัจจุบัน พบว่า เป็นการพัฒนาที่ไม่ทั่วถึง ไม่สนองกับความต้องการของสมาชิก ไม่ส่งผลถึง
ผู้เรียนทาให้ครูต้องทิ้งห้องเรียน ทั้งนี้การเรียนรู้ของเครือข่าย และการพัฒนาเครือข่าย จะมีความหมายและ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นหากกระบวนการพัฒนานั้น ๆ เป็นส่วนหนึ่งในการทางานประจาวันของเครือข่าย
หรือของเพื่อนร่วมงาน ซึ่งการพัฒนาทางวิชาชีพมีรูปแบบวิธีการและแนวคิด ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการ
ฝึกอบรม แนวคิดการพัฒนาครูประจาการ แนวคิดการพัฒนาครูวิชาชีพทั้งโรงเรียน หรือแนวคิดวัฒนธรรม
แห่งการเรียนรู้ ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และวิเคราะห์ด้วยสถิติขั้นสูง
เพื่อให้ได้ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการเครือข่ายการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผล
การวิเคราะห์ดังกล่าว ส่งให้ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ต้องมีเนื้อหาและกิจกรรม
การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของผู้เรียนเพื่อตอบสนองความสนใจความพึงพอใจ และเป็ น
ตัวเลือกในการตัดสินใจซึ่งวิถีการดาเนินชีวิตและประสบการณ์ของแต่ละบุคคลมีผลต่อความสนใจความพึง
พอใจและแรงจูงในการเรียนรู้หลังจากจบการศึกษา
2. รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการเครือข่ายการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอั ธ ยาศั ย ในจั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ ประกอบด้ ว ย 5 ขั้ น ได้ แ ก่ 1) การตระหนั ก ถึ งความจ าเป็ น ของ
เครือข่าย/ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา/คืนข้อมูล 2) วางแผนและสร้างพันธะสัญญาร่ วมกัน 3) การปฏิบัติ
ตามแผน 4) การรักษาความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง และ 5) การประเมินผลลัพธ์ การสะท้อนผล และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือ (APIRE Model) โดยมีสมรรถนะที่เป็นปัจจัยที่ส่งต่อการบริหารจัดการเครือข่าย
ทั้ง 7 ตัวแปร ได้แก่ สมรรถนะด้านการทางานเป็นทีม และประสานงาน สมรรถนะความรอบรู้ในงาน
สมรรถนะการบริ ห ารความคิ ด เชิ งวิ เ คราะห์ สมรรถนะการคิ ด เชิ ง ระบบ สมรรถนะการเป็ น ผู้ น า
สมรรถนะการติดต่อสื่อสารที่ดี และสมรรถนะการบริหารการเปลี่ยนแปลง แล้วให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน
12 คน โดยที่รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการฯ มีความเหมาะสมโดยรวม อยู่ในระดับมาก
ที่สุด สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Pisit Thepkraiwun (2011 : 284-291) ที่พัฒนารูปแบบเครือข่าย
ความร่วมมือ เพื่อคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก พบว่า ประกอบด้วย
กระบวนการสร้างเครือข่าย 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นตระหนักถึ งความจาเป็น ในการสร้างเครือข่าย 2)
ขั้นประสานหน่วยงาน/องค์กรเครือข่าย 3) ขั้นสร้างพันธะสัญญาร่วมกัน 4) ขั้นบริหารจัดการเครือข่าย
5) ขั้นพัฒนาความสัมพันธ์ และ 6) ขั้นรักษาความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ดังผลการศึกษาของ Shaeffer
(1994 : 148-150) ที่กล่าวถึง กระบวนการมีส่วนร่วมที่สามารถ ไปประยุกต์ในบริบทการจัดการศึกษา
ได้แก่ 1) การรวบรวม และตรวจสอบ การวิเคราะห์ และพิจารณาข้อมูลสภาพปัญหา 2) กาหนดนิยาม
จัดลาดับความสาคัญของปัญหาและกาหนดเป้าหมาย 3) การประเมินความเป็นไปได้ของข้อมูล 4) การ
ตัดสินใจ และการวางแผนการดาเนินงาน 5) การออกแบบยุทธศาสตร์เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผล 5)
การออกแบบยุทธศาสตร์ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผล การจัดสรรงานและความรับผิดชอบให้กับ
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ทีมงาน 6) การปฏิบัติตามแผนงาน 7) การตรวจสอบความก้าวหน้าของแผนงาน และ 8) การประเมิน
ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดขึ้น สอดคล้องกับงานิวิจัยของ Phichai Phetcharat (2004 : 89) ที่
กล่าวถึง พัฒนาการ และวงจรชีวิตของเครือข่ายมี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นเกิดแรงจูงใจ ขั้นที่ 2 ขั้น
วางใจกลุ่ม ขั้นที่ 3 ขั้นขยายผล และขั้นที่ 4 กลุ่มสัมพันธ์เป็นการบริการเครือข่ายหลังจากที่เครือข่ายได้
ดาเนินการจนมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนากิจกรรม
ความสัมพันธ์ เพื่อร่วมรักษาเครือข่ายให้ยั่งยืน
การที่ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้ อาจเนื่องมาจากรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการ
เครือข่ายการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้วิจัย ได้ให้ความสาคัญกับ
การพัฒนาจุดแข็งของภาคีเครือข่ายหลายแนวทาง เช่น 1) ลักษณะแบบไม่เป็นทางการ มีความยืดหยุ่ น
สมาชิกของเครือข่ายรวมตัวเป็นกลุ่ม แต่เปิดโอกาสให้สมาชิกในเครือข่ายทางานแบบกระจายงานไปอย่าง
ทั่วถึง โดยเน้นความคิดสร้างสรรค์เป็นกลุ่ม 2) การพัฒนาศักยภาพของ แต่ละคนให้เข้มแข็ง โดยตระหนัก
ถึงประสบการณ์ของแต่ละคนในเครือข่าย รวมทั้งมีการจูงใจและกระตุ้นให้สมาชิ กแบบขับเคลื่อนการ
ท างานไปสู่ เป้ าหมาย 3) สนั บสนุ น สมาชิ ก ให้ ทุ ก คนมี ห น้ าที่ รั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ที่ ได้ รั บ
มอบหมายเต็มกาลังความสามารถ 4) ทุกคนในเครือข่ายมีความร่วมมือกัน ประสานงาน แบ่งปันความรู้
ประสบการณ์ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันให้เครือข่ายสามารถพึ่งตนเองได้ และ 5) มีการสนับสนุนให้ทางานเป็น
ระบบ โดยมีการกากับติดตาม และประเมินผลการทางาน สนับสนุน การบริหารจัดการทรัพยากรให้
สามารถปฏิบัติได้ กล่าวโดยสรุปแล้ว Ogili (2008 : 236) ให้แนวคิดเกี่ยวกับจุดแข็งของภาคีเครือข่าย
การศึกษาในระบบทางไกลสามารถวิเคราะห์ได้ 3 ประการ ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพให้สมาชิกมีความ
เข้มแข็ง สนับสนุนให้มีการพึ่งตนเอง โดยร่วมมือร่วมใจในการทางานและเน้นการทางานเป็นระบบ
3. ภายหลังการพัฒนา พบว่า เครือข่ายมีสมรรถนะการบริหารจัดการ โดยรวมทุกด้าน เพิ่มขึ้น
จากก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P-Value < 0.001) โดยที่รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการ
บริหารจัดการฯ มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (Mean = 4.73, S.D. = 0.21, Mdn = 4.505.00) สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Somboon Tanya, Sittisak Julsiripong, Pramual Tanya, Sirinat
Jongkulklang, Chayapol Thongphukdee and Lalita Thongphukdee (2016 : 14-22) ซึ่งพบว่า 1)
กลยุทธ์ในการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการสอนตามแนวปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษา ขั้น
พื้นฐาน จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย มาตรการในการพัฒนา 4 ข้อ คือ 1) ดาเนินการเสริมพลัง
อานาจให้แก่ครูที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมการสอน 2) จัดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ถ่ายทอดนวัตกรรมการสอน 3) ส่งเสริมให้ใช้นวัตกรรมการสอนพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนและ 4) เผยแพร่นวัตกรรมการสอนและผลการใช้นวัตกรรมการสอนในการ
พัฒ นาการเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย น 2) เครื อ ข่ า ยการเรี ย นรู้ ด้ า นการสอน ตามแนวปฏิ รู ป การศึ ก ษาใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย ครูแกนนา 30 คน ครูเครือข่าย 29 คน
นวัตกรรมการสอนที่นามาใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีจานวน 13 นวัตกรรม 3) ผลการดาเนินกิจกรรม
ของเครื อ ข่ า ยการเรี ย นรู้ ด้ า นการสอนตามแนวปฏิ รู ป การศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาขั้ นพื้ น ฐาน จั งหวั ด
นครราชสีมา พบว่า ครูแกนนา และครูเครือข่ายมีความรู้ความสามารถในการใช้นวัตกรรมการสอน
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และมาก นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้นวัตกรรมการสอนมี
ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นหลังเรีย นสูงกว่ า ก่อ นเรี ยน และสูงกว่ า เกณฑ์ที่ กาหนด ครู แกนนาและครู
เครือข่ายมีความพึงพอใจต่อการดาเนินกิจกรรมของเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการสอน โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ในทานองเดียวกับผลการวิจัยของ Somsak Aiumdee, Manit Chaiyagij, Kanchana
ngrorangsri and Sumali Chanchalor (2013 : 216-224) ซึ่งพบว่า รูปแบบที่มีประสิทธิผลของระบบ
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การบริหารเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เป็นเครือข่าย ผสมผสานระหว่างบุคคล และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งอย่างไม่เป็นทางการและเป็น
ทางการช่ ว ยการท างานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และประสิ ท ธิ ผ ล ประกอบด้ ว ย 4 องค์ ป ระกอบ ดั ง นี้
องค์ประกอบที่ 1 องค์การของเครือข่าย ประกอบด้วย วัตถุประสงค์เป้าหมายของ เครือข่าย สมาชิก
เครื อ ข่ า ย และบทบาทหน้ า ที่ ข องสมาชิ ก ในเครื อ ข่ า ยองค์ ป ระกอบที่ 2 การจั ด การเครื อ ข่ า ย
ประกอบด้วย การพัฒนาแผนกลยุทธ์การออกแบบ เครือข่าย การบูรณาการ และการเชื่อมโยงการ
ดาเนินการ และการวัดผล การประยุกต์ใช้ ICT ในการ จัดการเครือข่าย การพัฒนาความรู้ และทักษะ
บุคลากร และการจัดระบบติดต่อสื่อสาร องค์ประกอบที่ 3 การใช้ประโยชน์จากเครือข่าย ประกอบด้วย
การประสานงานร่วมกันการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ และความรู้การแลกเปลี่ยน และระดมทรัพยากร
และการพัฒนาความรู้ และทักษะ องค์ประกอบที่ 4 การธารงรักษาเครือข่าย ประกอบด้วย การจัด
กิจกรรมร่วมกัน การสร้างสัมพันธภาพระหว่างสมาชิก การสร้างระบบการจูงใจ การจัดหาทรัพยากร
สนับสนุน การสร้างที่ปรึกษา และการสร้างผู้นารุ่นใหม่
การที่ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้ อาจเนื่องมาจากการเรียนรู้ของบุคคลเกิดจากการปฏิบัติจริง และการ
ประกอบอาชีพที่สามารถนาไปสู่ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ ๆ การเรียนรู้ตามสภาพจริง
ในชุมชนสนับสนุนให้สมาชิกจานวนหนึ่งมีการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสมาชิกส่วนหนึ่ง
สามารถพัฒนานวัตกรรมได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น และสภาพที่เป็นจริง
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 จากผลการศึกษา พบว่า สมรรถนะด้านการบริหารความคิดเชิงวิเคราะห์มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดั บ ต่ ากว่ า ทุก ด้ า นดั งนั้ น หน่ ว ยงานที่ เ กี่ย วข้ อ งควรพัฒ นาทั ก ษะด้ า นการคิ ด เชิ งวิเ คราะห์ ใ ห้ กั บ
เครือข่ายอย่างต่อเนื่อง
1.2 จากผลการศึกษา พบว่า สมรรถนะที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการเครือข่ายการศึกษานอก
ระบบ และการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย มี ตั ว แปรมากที่ สุ ด คื อ สมรรถนะด้ า นการท างานเป็ น ที ม และ
ประสานงาน รองลงมา คือ สมรรถนะด้านความรอบรู้ในงาน สมรรถนะด้านการบริหารความคิดเชิง
วิเคราะห์ สมรรถนะด้านการคิดเชิงระบบ สมรรถนะด้านการเป็นผู้นา สมรรถนะด้านการติดต่อสื่อสารที่
ดี และสมรรถนะด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง ตามลาดับ ดังนั้นการพัฒนานวัตกรรม เพื่อพัฒนา
สมรรถนะของเครือข่ายควรนาสมรรถนะเหล่านี้ไปใช้ตามลาดับอิทธิพล
1.3 การนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการเครือข่ายการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยหรือ APIRE Model ไปสู่การปฏิบัติ ควรแบ่งขั้นตอนการดาเนินการเป็น 3
ขั้น คือ ขั้นเตรียมการ ขั้นดาเนินการ และขั้นประเมินผล
1.4 การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัย ใช้ระยะเวลา 8 เดือน ซึ่งผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดบางตัว ยัง
ไม่สามารถประเมินได้ ดังนั้น ควรใช้เวลาในการดาเนินการอย่างน้อย 12 เดือน
1.5 การประเมินผลการปฏิบัติงาน สาหรับการวิจัยครั้งนี้ เป็นการประเมิน โดยเครือข่าย
ประเมินตนเอง ซึ่งอาจจะมีอคติในการประเมิน ดังนั้น ควรมีการประเมินแบบ 360 องศา เพื่อให้ผลการ
ประเมินน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น
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2. ข้อเสนอแนะ สาหรับการศึกษาครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการวิจัย เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการคิดเชิงวิเคราะห์ ของเครือข่าย
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย หรือสมรรถนะด้านอื่นที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของเครือข่าย
2.2 ควรมีการวิจัย เพื่อศึกษาการนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการเครือข่าย
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ไปใช้ในการส่งเสริมสมรรถนะที่จาเป็นของนักเรียน
และนักศึกษา
2.3 ควรศึกษาวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เพื่อติดตามและ
ประเมินผลการนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการเครือข่ายการศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยอย่างต่อเนื่อง
2.4 จากผลการศึกษา หลังการพัฒนา พบว่า สมรรถนะในการสื่อสารเพื่อหาเสียงสนับสนุน)
มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นน้อยกว่าสมรรถนะด้านอื่น ๆ ดังนั้น ควรศึกษาวิจัย และพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะด้านนี้
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