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การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศูนย์การศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
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บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์คอื	1)	เพือ่ศกึษาการมส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษาของคณะกรรมการ	

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอโพนทอง	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 2)	 เพื่อเปรียบเทียบ

การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ	ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อ�าเภอโพนทอง	จงัหวดัร้อยเอด็	ทีม่สีถานภาพแตกต่างกนั	3)	เพือ่ศกึษาข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการมส่ีวนร่วม

ในการจดัการศกึษาของคณะกรรมการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัยอธัยาศยัอ�าเภอ

โพนทอง	จงัหวัดร้อยเอ็ด	กลุม่ตัวอย่างทีใ่ช้ในการศึกษาครัง้นี	้ได้แก่	คณะกรรมการ	ศนูย์การศกึษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอโพนทอง	จังหวัดร้อยเอ็ด	จ�านวน	252	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	คือ	

แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย	 ความถี่	 ร้อยละ	 

ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และสถิติทดสอบที	(t-test)

ผลการศกึษาพบว่า	1)	คณะกรรมการมส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษา	การศกึษานอกระบบและการ

ศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอโพนทอง	จังหวัดร้อยเอ็ด	เมื่อพิจารณาโดยรวมอยู่ในระดับมาก	2)	ผลการเปรียบ

เทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ	ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อธัยาศยัอ�าเภอโพนทอง	จังหวดัร้อยเอด็	คณะกรรมการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั

อ�าเภอโพนทอง	จงัหวดัร้อยเอด็มส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษาจ�าแนกตามสถานภาพทัง้โดยรวมและรายด้าน	

1	 นักศึกษาปริญญาโท	 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา,	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด.
2	 ปร.ด.	(การบริหารการศึกษา),	มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	วิทยาเขตร้อยเอ็ด.
3 ปร.ด.	 (การบริหารการศึกษา),	 ผู้อ�านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

อ�าเภอโพนทอง	จังหวัดร้อยเอ็ด.
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ไม่แตกต่างกนั	3)	ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการมส่ีวนร่วมในการจัดการศกึษาของคณะกรรมการศนูย์การศกึษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	อ�าเภอโพนทอง	จังหวัดร้อยเอ็ด	คือ	3.1)	ควรมีการอบรมให้ความรู้

เรื่องการติดตามและประเมินผลกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	3.2)	ควรส่งเสริมและสนับสนุน	ให้คณะกรรมการเข้า

มามส่ีวนร่วมในการก�าหนดโนบายและวางแผนจดัการเรยีนการสอน	และ	3.3)	ควรส่งเสรมิให้คณะกรรมการ

เข้ามามีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาบุคลากรของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยต�าบล

ค�าส�าคัญ :	1.	การจัดการศึกษา	2.	ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ABSTRACT

The	 purposes	 of	 the	 research	were:	 1)	 to	 study	 committees’	 participation	 in	 

learning	managements	at	Phon	Thong	Informal	and	Non-Formal	Education	Centre	in	Phon	

Thong	district	of	Roi	Et	province,	2)	to	compare	their	participation	in	learning	managements	

at	the	preceding	centre	among	their	different	statuses,	3)	to	examine	suggestions	for	their	

participation	in	its	learning	managements.	The	sampling	group	comprised	252	committees.	

The	tool	used	for	conducting	the	research	was	the	rating	scale	questionnaires.	Statistics	

used	for	analyzing	data	embraced:	frequencies,	percentages,	means,	standard	deviations	

and	t-test.	

The	 study	 have	 found	 the	 following	 findings:	 1)	 Committees’	 participation	 in	 

learning	managements	at	the	target	centre	has	been	found	rating	high	in	the	overall	aspect.	

2)	Comparative	results	of	their	participation	in	its	learning	managements	according	to	their	

different	statuses	show	no	distinctions	of	their	participation	in	its	learning	managements	in	

both	the	overall	aspect	and	a	single	one,	thereby	being	not	in	conformity	to	the	established	

hypotheses.	3)	Suggestions	for	their	participation	in	its	learning	managements	have	been	

summarized	in	descending	order	of	three	frequencies	that	the	centre	should:	3.1)	provide	

ones	 concerned	 with	 a	 training	 course	 on	 pursuing	 and	 assessing	 its	 performances,	 

3.2)	encourage	and	support	them	to	participate	in	setting	its	policies	and	planning	learning	

managements,	3.3)	support	the	committees	to	take	part	in	its	learning	managements	in	

collaboration	with	cluster	networks	to	develop	its	personnel	at	its	own	and	tambon	levels.

1.  ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย

สถานศึกษาสงักดัส�านักงานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั	มอี�านาจหน้าที่	

ส่งเสริม	 และสนับสนุนประสานงานและจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยร่วมกับภาค ี

เครือข่ายให้บุคคลได้รับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างทั่วถึง	 เป็นธรรม	 มีคุณภาพ
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เหมาะกับสภาพชวีติของประชาชน	โดยกระจายอ�านาจให้สถานศกึษาและให้ภาคเีครอืข่ายมส่ีวนร่วมในการ

จัดการศึกษา	 (กระทรวงศึกษาธิการ,	 2551,	 หน้า	 2-3)	 โดยให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	 ได้แก่	

บคุคล	ครอบครัว	ชมุชน	องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	เอกชน	องค์การวชิาชพี	สถาบันศาสนา	สถานประกอบ

การและสถาบนัสงัคมอืน่	ส่งเสรมิความเข้มแขง็ของชมุชนโดยจดักระบวนการเรยีนรูภ้ายในชมุชน	การระดม

ทรพัยากรเพือ่การศกึษา	การเป็นผูจ้ดัและมส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษา	(กระทรวงศกึษาธกิาร,	2546,	หน้า	

3)	จากรายงานการประเมนิภายนอกสถานศึกษาศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอ�าเภอ

โพนทอง	จงัหวดัร้อยเอด็	ปีงบประมาณ	2551	ของส�านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศึกษา	

(องค์การมหาชน)	ได้ให้ข้อ	เสนอแนะในมาตรฐานที	่4	การบรหิารจัดการว่าสถานศกึษาควรให้เครอืข่ายคณะ

กรรมการสถานศึกษา	องค์กร	ชุมชนท้องถิ่น	และบุคลากรมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการด�าเนินงานในการ

ปรับปรุงพัฒนาการด�าเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้นและเป็นไปตามความต้องการ

ของชุมชน	(ส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา,	2551,	หน้า	19)	

กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่จัดการศึกษาให้กับประชาชน	 โดยเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ซึ่งก�าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	มาตรา	49	ว่า	บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอ

กันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่า	 12	 ปี	 ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ	 พระราชบัญญัติการ

ศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	(แก้ไขเพิ่มเติม	ฉบับที่	2	พ.ศ.	2545)	มาตรา	15	(2),(3)	ก�าหนดให้ส�านักงาน 

ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	 เป็นองค์กรท่ีจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานให้กับบุคคล

ที่ไม่ได้อยู่ในระบบโรงเรียน	 ผู้ท่ีขาดโอกาสทางการศึกษาและไม่มีโอกาสทางการศึกษาให้ได้รับการศึกษา 

ขัน้พืน้ฐานตามศกัยภาพการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนอย่างทัว่ถงึและมคีณุภาพ	อนัจะเป็นรากฐานส�าหรบัการพฒันา

ประเทศต่อไป

พระราชบญัญติัส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั	พทุธศกัราช	2551	มาตรา	

19	 ก�าหนดให้ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยทุกอ�าเภอ	ต้องมีคณะกรรมการสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐาน	 และระเบียบว่าด้วยแหล่งเรียนรู้ราคาถูก	 :	 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยต�าบล	พ.ศ.	2553	ข้อ	9	ก�าหนดให้	ผู้อ�านวยการส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการ

ศกึษาตามอธัยาศยัจงัหวดัหรอืกรงุเทพมหานคร	แต่งตัง้กรรมการแหล่งเรยีนรูร้าคาถูก	:	ศนูย์การศกึษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต�าบลประกอบด้วย	 กรรมการที่เป็นตัวแทนจากหมู่บ้านหรือชุมชนละ	 2	

คน	ถ้าหากมีเกิน	10	หมู่บ้าน	ให้มีหมู่บ้านละ	1	คน	ซึ่งอาจมาจากผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ	ผู้แทนองค์กรชุมชน	

ผูแ้ทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	ผูน้�าศาสนา	เป็นต้น	กรรมการทีเ่ป็นผูแ้ทนองค์กรนกัศกึษา	2	คน	กรรมการ

ที่เป็นอาสาสมัคร	ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	1	คน	ประธานกรรมการเลือกจาก

ตวัแทนคณะกรรมการในข้อ	(1)	หวัหน้าแหล่งเรียนรูร้าคาถกู	:	ศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม

อธัยาศยัต�าบล	เป็นกรรมการและเลขานกุาร	และมวีาระการด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการตามข้อ	9	คราว

ละสี่ปี	นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแหล่งเรียนรู้ราคาถูก	 :	 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยต�าบล	คือ	ส่งเสริม	สนับสนุนการด�าเนินงานแหล่งเรียนรู้ราคาถูก	:	ศูนย์การศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอธัยาศัยต�าบล	ประสานงานและเช่ือมโยงข้อมลูเพือ่จดัการศกึษานอกระบบและการศกึษา
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ตามอัธยาศัยกับศูนย์การเรียนต่างๆในต�าบล	ประสานงานกับส่วนราชการในต�าบลและเครือข่ายการเรียนรู้

ในชุมชน	 ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นท่ีเพื่อสนับสนุน	 สื่อ	 วัสดุ	 ครุภัณฑ์	 อาคาร	 

สถานที่	 และน�าแผนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมาปฏิบัติ	 และ

ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมาย	ระเบียบ	ประกาศ	ฯลฯ	ก�าหนดให้เป็นบทบาทหน้าที่ของแหล่งเรียนรู้ราคาถูก	

:	ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต�าบล

ในส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนการด�าเนินงานที่ดีนอกจากจะต้องประกอบด้วย	1)	การวางแผน	(Plan)	

2)	การปฏิบัติตามแผน	(Do)	3)	การตรวจสอบ	(Check)	และ	4)	การปรับปรุงแก้ไข	(Action)	ครบวงจรของ

เดมมิ่ง	(Peter	Brophy	and	Kate	Couling,	1996)	แล้ว	ควรจะต้องประกอบด้วยแนวคิดการท�างานแบบ

มีส่วนร่วม	 ซึ่ง	 John	M.	 Cohen	 และ	Norman	 I.	 Uphoff	 (1980,	 p.	 10)	 กล่าวไว้ว่า	 การมีส่วนร่วม 

(Participation)	เป็นองค์ประกอบส�าคัญของการพัฒนา	มีองค์ประกอบ	4	ประการคือ	1)	การมีส่วนร่วมใน

การตัดสินใจ	(Decision	–	making)	2)	การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตน	(Implementation)	3)	การมีส่วน

ร่วมในผลประโยชน์	 (Benefits)	และ	4)	การมีส่วนร่วมในการประเมินผล	(Evaluation)	นอกจากแนวคิด

เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมแล้วยังประกอบด้วย	แนวคิดการท�างานแบบร่วมมือ	(Collaboration)	ซึ่ง	Sharon	

E.	Cramer	(1997,	p.	22)	กล่าวไว้ว่า	ผลของการท�างานแบบร่วมมือ	(Collaboration)	นั้น	พิจารณาได้

เป็น	4	ประการคือ	1)	การท�างานทีเ่น้นการร่วมมอืในการสร้างบรรยากาศสนบัสนนุให้นกัศึกษาบรรลศุกัยภาพ

สูงสุด	2)	การร่วมมือเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหา	3)	การร่วมมือเป็นกระบวนการในการสร้างคณะท�างาน

ที่มีความแตกต่างกันทางด้านความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ให้สามารถท�างานร่วมกันได้ในการแสวงหา

แนวทางแก้ไขปัญหาต่าง	ๆ	และ	4)	การน�าวัตถุประสงค์มาก�าหนดเป็นยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหา

ดังน้ัน	 การจัดการศึกษาของส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	 

ที่ประกอบด้วยขั้นตอนการด�าเนินงานครบถ้วนตั้งแต่	การวางแผน	การด�าเนินงานตามแผน	การตรวจสอบ	

และการปรบัปรุงแก้ไข	รวมทัง้การเปิดโอกาสให้ประชาชน	ชมุชน	เข้ามามส่ีวนร่วมในการพฒันาการจัดการ

ศึกษาร่วมกันทั้งในด้านการตัดสินใจร่วมกัน	การปฏิบัติงานร่วมกัน	การได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน	และการ

ประเมินผลร่วมกัน	 จึงน่าจะเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะเอื้ออ�านวยให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการ

จัดการศึกษานอกโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดและบรรลุจุดหมายปลายทางที่พึงประสงค์ต่อไป

อย่างไรกต็ามจากการศกึษา	พบว่า	คณะกรรมการแหล่งเรยีนรู้ราคาถูก	:	ศนูย์การศกึษานอกระบบ

และการศกึษาตามอัธยาศยัต�าบล	ส่วนมากยงัไม่มคีวามรู	้ความเข้าใจตระหนกัในความส�าคญัของการมส่ีวน

ร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา	ตลอดจนยังไม่ทราบถึงภาระหน้าที่ของ	ศูนย์การศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยต�าบล	 บทบาทของคณะกรรมคณะกรรมการแหล่งเรียนรู้ราคาถูก	 :	 ศูนย์การ

ศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัต�าบล	ทีจ่ะต้องร่วมรบัผดิชอบในการจดัการศกึษา	แนวนโยบาย

และทศิทางการบรหิารและการจัดการศกึษาทีส่นองความต้องการของสงัคม	ชมุชน	และประสบการณ์ใจการ

พัฒนาสถานศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจตระหนักในความส�าคัญของภาระหน้าที่และบทบาทของคณะ

กรรมการแหล่งเรยีนรูร้าคาถกู	:	ศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัต�าบล	ทีจ่ะต้องมส่ีวน

ร่วมในการจดัการศกึษาให้สถานศึกษาได้พฒันาและมคีวามก้าวหน้า	(ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาขอนแก่น	

เขต	5,	2548,	หน้า	20)	คณะกรรมการ	ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต�าบลที่ได้รับ
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การคัดเลือกมาจาก	 กรรมการที่เป็นตัวแทนจากหมู่บ้านหรือชุมชน	 กรรมการท่ีเป็นผู้แทนองค์กรนักศึกษา	

กรรมการที่เป็นอาสาสมัคร	 ประธานกรรมการเลือกจากตัวแทนคณะกรรมการในข้อ	 (1)	 หัวหน้าแหล่ง 

เรียนรู้ราคาถูก	:	ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต�าบล	เป็นกรรมการและเลขานุการ	

และมีวาระการด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการตามข้อ	 9	คราวละสี่ปี	 นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง	 ส่วน

มากยังขาดความรู้	 จึงท�าให้ไม่กล้าตัดสินใจไม่กล้าแสดงออกและไม่มั่นใจในการเข้าไปร่วมบริหารจัดการ

ศึกษาของ	 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต�าบล	 สภาพการมีส่วนร่วมของคณะ

กรรมการ	ศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัยต�าบล	อยูใ่นระดบัปานกลางคอืด้านวชิาการ	

ด้านงบประมาณและด้านบริหารงานบุคคล	(พงษ์ศักดิ์	ทุมสงคราม,	2546,	หน้า	54)

จากปัญหาดงักล่าวข้างต้น	ผูว้จิยัจึงมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาเรือ่งการมส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษา

ของคณะกรรมการ	 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต�าบล	ศูนย์การศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอโพนทอง	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 เพื่อน�าผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการ

บริหารจัดการและประกอบการพัฒนาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอ	 ให้ดียิ่ง

ขึ้นต่อไป

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1		 เพือ่ศึกษาการมส่ีวนร่วมในการจัดการศกึษาของคณะกรรมการศนูย์การศกึษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยอัธยาศัยอ�าเภอโพนทอง	จังหวัดร้อยเอ็ด

2.2		 เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ	 ศูนย์การศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอโพนทอง	จังหวัดร้อยเอ็ด	ที่มีสถานภาพแตกต่างกัน

2.3		 เพือ่ศึกษาข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการมส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษาของคณะกรรมการศนูย์การ

ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอัธยาศัยอ�าเภอโพนทอง	จังหวัดร้อยเอ็ด

3.  สมมติฐานการวิจัย

คณะกรรมการที่มีสถานภาพต่างกัน	 มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอโพนทอง	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

4.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

ได้ข้อมลูสารสนเทศทีเ่กีย่วกบัการมส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษาของคณะกรรมการ	ศนูย์การศกึษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต�าบล	 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอ

โพนทอง	จังหวัดร้อยเอ็ด	เพื่อน�าไปปรับปรุงพัฒนาการศึกษาของ	ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยต�าบล	ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

5. วิธีด�าเนินการวิจัย

5.1		 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 	 ประชากร	(Population)	ได้แก่	คณะกรรมการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อธัยาศยัอ�าเภอโพนทอง	ร้อยเอด็	จ�านวน	14	ต�าบล	รวมทัง้สิน้	252	คน	กลุม่ตวัอย่าง	(Sample)	ได้แก่	คณะ

กรรมการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอโพนทอง	ร้อยเอ็ด	จ�านวน	14	ต�าบล	

รวมทั้งสิ้น	252	คน	โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง

5.2		 ขอบเขตด้านเนื้อหา	 ได้แก่	 การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศูนย์การ

ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอัธยาศัยอ�าเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดจ�านวน	 3	 ด้าน	 คือ	 

1)	ด้านการให้ค�าปรึกษา	แนะน�าแก่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต�าบล	2)	ด้านการ

ให้ความเห็นชอบแผนการจัดการศึกษา	3)	ด้านการติดตามผลการด�าเนินงานของศูนย์การศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยต�าบล

5.3		 ขอบเขตด้านพื้นที่	ได้แก่	อ�าเภอโพนทอง	จังหวัดร้อยเอ็ด

5.4		 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	แบบสอบถาม	แบ่งออกเป็น	3	ตอน	ดังนี้

	 	 ตอนที่	1	ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม

	 	 ตอนที	่2	ระดับการมส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษาของคณะกรรมการศนูย์การศกึษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยอัธยาศัยอ�าเภอโพนทอง	จังหวัดร้อยเอ็ด	แบบสอบถามแบบปลายปิด	 (Close-

ended	Questionnaire)	แบ่งออกเป็น	3	ด้าน	คือ	1)	ด้านการให้ค�าปรึกษา	แนะน�าแก่ศูนย์การศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต�าบล	 2)	 ด้านการให้ความเห็นชอบแผนการจัดการศึกษา	 3)	 ด้านการ

ตดิตามผลการด�าเนนิงานของศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัต�าบล	แบบสอบถามเป็น

แบบมาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	Scale)	5	ระดับ	คือ	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	และน้อยที่สุด

	 	 ตอนที่	 3	 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ 

คณะกรรมการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอธัยาศยัอ�าเภอโพนทอง	จงัหวดัร้อยเอด็	

เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด	(Open-ended	Questionnaire)	

5.5		 การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ	การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ	 โดยหา

ค่าความเทีย่งตรง	(Content	Validity)	ค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ	(Discrimination	Power/DP)	และค่าความ

เชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ	(Reliability)	ดังนี้

	 	 5.5.1	 ตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ	น�าข้อค�าถามฉบับร่าง	 ท่ีผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ท่ี

ปรึกษาหลักเสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบปรับปรุงแก้ไข	 หาค่าความเที่ยงตรง	 (Content	 Validity) 

ทั้งโครงสร้างเนื้อหา	(Content	and	Construct	Validity)	และส�านวนภาษา	(Wording)	และประเมินดัชนี

ความสอดคล้องระหว่าง	ข้อค�าถามกบัวตัถปุระสงค์	ในเนือ้หา	(Index	of	Item	–	objective	Congruence	

/IOC)	จ�านวน	3	ท่าน	แล้วน�าผลการพิจารณา	และประเมินจากผู้เชี่ยวชาญสามท่านด�าเนินการหาค่าดัชนี

ความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกับวัตถุประสงค์	 (Index	 of	 Item	 -	 objective	 Congruence	 /IOC)	 

(ธีระศักดิ์	อุ่นอารมณ์เลิศ,	2549,	หน้า	65)
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	 	 5.5.2		ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง	(Index	of	Item	Objective	Congruence:	

IOC)	 IOC	 โดยเลือกข้อค�าถามที่มีค่าตั้งแต่	 0.67	 ขึ้นไป	 จากข้อค�าถามทั้งหมด	 จ�านวน	 59	 ข้อ	 ค่าดัชนี	 

ซึ่งใช้ได้ทั้งหมด	 แล้วน�าข้อค�าถามที่ใช้ได้ทั้งหมดไปหาค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ	 (Discrimination	 Power/

DP)	และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ	(Reliability)

	 	 5.5.3		ตรวจสอบกับประชากรไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง	 โดยน�าแบบสอบถามไปใช้ทดลองกับ

ประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง	(Try–out)	จ�านวน	30	คน	ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างในกองทุน

พัฒนาบทบาทสตรี	 อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 แล้วน�าผลการตอบแบบสอบถามกลับมาทดสอบ

หาคุณภาพของเครื่องมือทั้งฉบับ

	 	 5.5.4		 ค่าความเชือ่มัน่ของแบบสอบถาม	(Reliability)	น�าข้อท่ีมค่ีาอ�านาจจ�าแนกผ่านเกณฑ์

จากวิธีการหาค่า	 t-test	 แล้วหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า	 (α-coefficient)	 ตามสูตรของ	 ครอนบาค 

(Cronbach’s	Alpha	Coefficient)	(กัลยา	วานิชบัญชา,	2548,	หน้า	35)	ผลจากการทดสอบค่าความเชื่อ

มั่นของแบบสอบถาม	(Reliability)	เท่ากับ	0.96

5.4		 สถิติที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	ความถี่	(Frequency)	ร้อยละ	(Percentage)	ค่าเฉลี่ย	(Mean)	

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(Standard	Deviation)	

6.  ผลการวิจัย

6.1		 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม	ผลการวจิยัพบว่าผูต้อบแบบสอบถาม 

จ�านวน	 252	 คน	 เป็นเพศชาย	 จ�านวน	 128	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 50.79	 และเพศหญิง	 จ�านวน	 124	 คน	 

คดิเป็นร้อยละ	49.21	เมือ่จ�าแนกตามสถานภาพของคณะกรรมการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษา

ตามอธัยาศยัต�าบลขัน้พืน้ฐาน	พบว่า	ส่วนใหญ่มสีถานภาพเป็นตวัแทนจากหมูบ้่านหรอืชมุชน	จ�านวน	195	คน 

คิดเป็นร้อย	77.38	มีสถานภาพเป็น	ผู้แทนองค์กรนักศึกษา	จ�านวน	29	คน	คิดเป็นร้อย	11.51	มีสถานภาพ

เป็นกรรมการทีเ่ป็นอาสาสมคัร	กศน.	จ�านวน	14	คน	คดิเป็นร้อยละ	5.56	และมสีถานภาพเป็นหัวหน้าศนูย์

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต�าบล	จ�านวน	14	คน	คิดเป็นร้อย	5.56

6.2		 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศูนย ์

การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั	อ�าเภอโพนทอง	จงัหวดัร้อยเอด็	ผลการวจิยัพบว่า	คณะกรรมการ 

มส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษา	ศนูย์การศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั	อ�าเภอโพนทอง	จงัหวดั

ร้อยเอ็ด	เมื่อพิจารณาโดยรวม	พบว่า	อยู่ในระดับมาก	แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	ด้านที่มีค่าเฉลี่ย

สูงที่สุด	 คือ	 ด้านการให้ความเห็นชอบแผนการจัดการศึกษา	 รองลงมาคือด้านการให้ค�าปรึกษา	 แนะน�า 

แก่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยต�าบล	และด้านท่ีมค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุ	คอื	ด้านการตดิตาม

ผลการด�าเนินงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต�าบล	

6.3		 ผลการเปรยีบเทียบการมีส่วนร่วมในการจดัการศกึษาของคณะกรรมการ	ศนูย์การศกึษานอก

ระบบและการศกึษาตามอธัยาศัยต�าบล	ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ�าเภอโพนทอง	

จังหวัดร้อยเอ็ด	 พบว่า	 คณะกรรมการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต�าบลศูนย์การ

ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอโพนทอง	จังหวัดร้อยเอ็ด	มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

โดยจ�าแนกตามสถานภาพ	ทั้งโดยรวมและรายด้าน	ไม่แตกต่างกัน	ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

6.4		 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศูนย์การศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอโพนทอง	จังหวัดร้อยเอ็ด	สรุปคณะกรรมการได้เสนอแนะการ

มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	 อ�าเภอโพนทอง	

จงัหวัดร้อยเอด็	โดยรวมทัง้สามด้านล�าดับตามความถ่ีจากสงูไปหาต�า่สามอนัดบั	คอื	ควรมกีารอบรมให้ความ

รู้เรื่องการติดตามและประเมินผลกับผู้มีส่วนเก่ียวข้องควรส่งเสริมและสนับสนุน	 ให้คณะกรรมการเข้ามามี

ส่วนร่วมในการก�าหนดโนบายและวางแผนจัดการเรียนการสอนและควรส่งเสริมให้คณะกรรมการเข้ามามี

ส่วนร่วมกับภาคเีครอืข่ายเพือ่พัฒนาบคุลากรของศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัยต�าบล

7.  อภิปรายผลการวิจัย

7.1		 คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของศนูย์การศึกษานอกระบบและการศกึษาตาม

อธัยาศยัอ�าเภอโพนทอง	จังหวดัร้อยเอด็	เมือ่พจิารณาโดยรวม	พบว่า	อยูใ่นระดบัมาก	ทีป่รากฏเช่นนีอ้ภปิราย

ได้ว่าศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต�าบล	ได้ให้ความส�าคัญกับคณะกรรมการในการ

มีส่วนร่วมเกี่ยวกับการจัดการศึกษา	ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของวิทยา	วิริยพงศ์	(2548,	หน้า	30)	ได้กล่าว

ไว้ว่า	 การมีส่วนร่วม	 (Participation)	 หมายถึง	 รูปแบบของความเกี่ยวข้องผูกพันร่วมกันของสมาชิกใน

องค์การ	ในการประชมุ	ปรกึษาหารอื	เพือ่การตดัสนิใจและการควบคมุก�ากับดแูลการท�างานร่วมกนั	เพือ่ให้

เกิดประสิทธภิาพสงูสดุในการปฏบิติังาน	นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบังานวจิยัของกลุจริา	ว่องเกษการ	(2554,	

บทคัดย่อ)	 ได้ศึกษาการศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต	5	พบว่า	ระดับการมีส่วนร่วม

ในการจดัการศึกษาของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานโรงเรยีนในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศึกษานครราชสีมาเขต	5	ทั้ง	 4	ด้านโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ

วัลลภ	 แสงสว่าง	 (2555,	 บทคัดย่อ)	 ได้ศึกษาการศึกษาปัญหาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนอ�าเภอท่าสองยางสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตาก

เขต	2	พบว่า	โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อยที่สุด	เมื่อพิจารณารายด้าน	สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

	 	 1)		ด้านการให้ค�าปรึกษา	 แนะน�าแก่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ต�าบล	พบว่า	คณะกรรมการมส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษาของศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม	

อธัยาศยัอ�าเภอโพนทอง	จังหวดัร้อยเอด็	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	ทีป่รากฏเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า	คณะกรรมการ

เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ค�าปรึกษาแก่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต�าบลได้เป็น

อย่างด	ีสอดคล้องกบัแนวคดิของเดวดิและนวิสตอร์ม	(Devis	&	Newstrom,	1989,	p	3)	กล่าวว่าการมส่ีวน

ร่วมเป็นเรื่องของความเกี่ยวข้องทางด้านจิตใจและความรู้สึกนึกคิดของแต่ละคนท่ีมีต่อกิจกรรมใดกิจกรรม

หนึง่ของกลุม่หรอืเป็นความรบัผดิชอบต่อกจิกรรมร่วมกนัด้วยการเข้าไปเกีย่วข้อง	(Involvement)	ช่วยเหลอื	

(Contribution)	และร่วมรับผิดชอบ	(Responsibility)	นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ	โยธากานต์	

แสนแก้ว	 (2550,	 บทคัดย่อ)	 ได้ศึกษา	 การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่	1-2	ศูนย์ประสานงานที่	12	อ�าเภอฝาง	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	ขอนแก่น 
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เขต	 1	 ผลการศึกษาพบว่า	 การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	 ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 

โดยภาพรวมอยู่ในระมาก

	 	 2)		ด้านการให้ความเห็นชอบแผนการจัดการศึกษา	พบว่า	 คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการ

จัดการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอโพนทอง	 จังหวัดร้อยเอ็ด 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก	ที่ปรากฏเช่นนี้อภิปรายได้ว่าศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อ�าเภอโพนทอง	จงัหวดัร้อยเอด็ได้มกีารจดัท�าแผนการจดัการศกึษาทีค่รอบคลมุ	ทกุพนัธกจิและสามารถน�า

มาปรับใช้ได้จริง	ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของชัยยศ	อิ่มสุวรรณ์	(2544,	หน้า	6)	กล่าวว่าการมีส่วนร่วมคือ

กระบวนการให้ผู้ใต้บงัคบับญัชามส่ีวนร่วมเกีย่วข้องในกระบวนการตดัสนิใจเน้นการมส่ีวนร่วมอย่างเข้มแขง็

ของบุคคลเป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์และความเชี่ยวชาญของพวกเขาในการแก้ปัญหาของการบริหารที่

ส�าคัญนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของอานนท์	ไกรสังข์	(2550,	บทคัดย่อ)	ได้ศึกษาการบริหารงาน

โรงเรยีนกลุ่มบางปะกงรุง่โรจน์	ตามการรบัรูข้องคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	และครกูลุม่โรงเรยีน

บางปะกงรุ่งโรจน์	ส�านักงานการประถมศึกษาอ�าเภอบางปะกง	จังหวัดฉะเชิงเทราโดยรวมอยู่ในระดับมาก

	 	 3)		ด้านการติดตามผลการด�าเนินงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยต�าบล	 พบว่า	 คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและ 

การศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอโพนทอง	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	ที่ปรากฏเช่นนี้อภิปรายได้ว่า 

ทางศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอโพนทอง	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ได้เปิดโอกาสให้

คณะกรรมการเข้าตรวจสอบ	 ติดตามผลการด�าเนินงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยต�าบลในทุกๆด้าน	ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของวิทยา	วิริยพงศ์	(2548,	หน้า	30)	ได้กล่าวไว้ว่า	การ

มส่ีวนร่วม	(Participation)	หมายถงึรปูแบบของความเกีย่วข้องผกูพนัร่วมกนัของสมาชิกในองค์การ	ในการ

ประชมุ	ปรกึษาหารือ	เพือ่การตัดสนิใจและการควบคมุก�ากับดแูลการท�างานร่วมกนั	เพือ่ให้เกดิประสทิธภิาพ

สูงสุดในการปฏิบัติงานนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของพยุง	มดเจริญ	(2550,	บทคัดย่อ)	ได้ท�าการ

วิจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและชุมชนของโรงเรียนบ้านเนินพยอม	ส�านักงานเขต

พื้นที่	เขต	1	พบว่า	ในด้านการประเมินระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของคณะขั้นพื้นฐานและชุมชนของ

โรงเรียนบ้านเนินพยอม	ส�านักงานเขต	เขต	1	ใน	การจัดการศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก

7.2		 ผลการเปรยีบเทียบการมีส่วนร่วมในการจดัการศกึษาของคณะกรรมการ	ศนูย์การศกึษานอก

ระบบและการศกึษาตามอธัยาศัยต�าบล	ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ�าเภอโพนทอง	

จังหวัดร้อยเอ็ด	 พบว่า	 คณะกรรมการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต�าบลศูนย์การ

ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอโพนทอง	 จังหวัดร้อยเอ็ดมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	

โดยจ�าแนกตามสถานภาพ	 ทั้งโดยรวมและรายด้าน	 ไม่แตกต่างกัน	 ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ทั้งนี้

อาจเน่ืองมาจาก	กจิกรรมต่างๆ	ทีค่ณะกรรมการ	ศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัต�าบล

ได้มีส่วนร่วมกับทางคณะกรรมการ	 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอโพนทอง	

จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นสิ่งที่คณะกรรมการปฏิบัติเป็นประจ�า	 จึงท�าให้คณะกรรมการ	 ที่มีสถานภาพต่างกัน 

มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาไม่แตกต่างกัน	ดังที่	นภเนตร	ธรรมบวร	(2541,	หน้า	31)	กล่าวว่า	การมีส่วน

ร่วมของผู้ปกครอง	 หมายถึงผู้ปกครอง	 โรงเรียนและชุมชนร่วมมือกันเพื่อประโยชน์ของเด็กและพัฒนา
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คุณภาพการศึกษา	ดังนั้น	ถึงแม้ว่าผู้ปกครองจะมีเพศ	อายุ	และระดับการศึกษา	ต่างกันก็มีส่วนร่วมในการ 

เตรียมความพร้อมของเด็ก	ไม่แตกต่างกัน	สอดคล้องกับงานวิจัยของกุลจิรา	ว่องเกษการ	(2554,	บทคัดย่อ)	

ได้ศึกษาการศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนใน

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา	เขต	5	พบว่า	ผลการเปรียบเทียบระดับการมี

ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต	 5	 จ�าแนกตามท่ีตั้งของโรงเรียนโดยภาพรวมพบว่าไม่แตกต่างกัน

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านการบริหารงานบุคคลแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	

8.  ข้อเสนอแนะ

8.1		 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 	 จากการวจิยั	พบว่า	ด้านการตดิตามผลการด�าเนนิงานของศนูย์การศกึษานอกระบบและการ

ศึกษาตามอัธยาศัยต�าบลที่มีค่าเฉลี่ยต�่าน้ัน	 คณะกรรมการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อธัยาศยัต�าบล	และผูท้ีเ่กีย่วข้อง	ควรมนีโยบายในการพฒันาด้านการตดิตามผลการด�าเนนิงานของศนูย์การ

ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต�าบลให้สูงยิ่งขึ้นต่อไป

8.2		 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยต่อไป

	 	 8.2.1	 ควรศึกษาความต้องการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการศูนย์การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยต�าบลในการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อ�าเภอโพนทอง	จังหวัดร้อยเอ็ด

	 	 8.2.2	 ควรศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ	 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต�าบล	ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยอ�าเภอโพนทอง	จังหวัดร้อยเอ็ด

	 	 8.2.3	 ควรศึกษาปัญหาการมส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษาของคณะกรรมการ	ศนูย์การศกึษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต�าบล	 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอ

โพนทอง	จังหวัดร้อยเอ็ด
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10.  ค�าขอบคุณ

สารนพินธ์ฉบบันีส้�าเรจ็ได้ด้วยความกรณุาจาก	ดร.จ�านง	กมลศลิป์	อาจารย์ทีป่รกึษาหลกั	ดร.อทุยั	

กมลศลิป์	อาจารย์ทีป่รกึษาร่วม	ทีก่รณุาให้ค�าปรกึษาและเอาใจใส่ด้วยดเีสมอมาผู้วจิยัรูสึ้กซาบซ้ึงเป็นอย่างย่ิง 

จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้	ณ	โอกาสนี้	

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา	มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัย	วิทยาเขตร้อยเอ็ด	ที่กรุณาให้ความรู้	ให้ค�าปรึกษา	ตรวจแก้ไขและวิจารณ์ผลงาน	ท�าให้งานวิจัยมี

ความสมบรูณ์ยิง่ขึน้และผูท้รงคณุวฒุทิกุท่านท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบรวมทัง้ให้ค�าแนะน�าแก้ไข

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจัิยให้มคีณุภาพ	นอกจากนีย้งัได้รบัความอนเุคราะห์คณะกรรมการ	ศนูย์การศกึษานอก

ระบบและการศกึษาตามอธัยาศัยต�าบล	ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ�าเภอโพนทอง	

จังหวัดร้อยเอ็ด	และเพื่อนครูทุกคนในตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัยท�าให้สารนิพนธ์ฉบับนี้ส�าเร็จได้ด้วยดี

ขอขอบคุณครอบครัว	 ตลอดจนญาติพี่น้องท่ีเป็นก�าลังใจ	 ให้การสนับสนุนผู้วิจัยตลอดมา	 คุณค่า

และเป็นประโยชน์ของสารนิพนธ์ฉบับนี้ผู้วิจัยขอมอบเป็นกตัญญูกตเวทิตาแด่บุพการี	 บูรพาจารย์	 และผู้มี

พระคุณทุกท่านทั้งในอดีตและปัจจุบัน	 ที่ท�าให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีการศึกษาและประสบความส�าเร็จมาจน 

ตราบเท่าทุกวันนี้




