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การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของศนูย์การศึกษานอก 

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอปะคํา จังหวัดบรุีรัมย์ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของชุมชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมจัดใน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอปะคํา จังหวัดบุรีรัมย์ ประชากรที่ศึกษา จํานวน 231 คน กลุ่มตัวอย่าง
ได้มาจากการกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางสําเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกนได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 205 คน   
โดยใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยเป็นแบบสอบถามมี 3 ลักษณะ คือ แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า และแบบปลายเปิด มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.897 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย 
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การทดสอบค่าที
แบบแบ่งกลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกัน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว เมื่อพบความแตกต่างในแต่ละด้านจะทําการ
เปรียบเทียบรายคู่ตามวิธีการของเชฟเฟ่ ผลการวิจัยพบว่า (1) ชุมชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอปะคํา จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก (2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของชุมชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอปะคํา จังหวัดบุรีรัมย์ จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และอายุโดยรวม
และรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน   
 
คําสําคัญ : การมีส่วนร่วม การจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 
Abstract 

The purposes of this research were to study and compare the Educational Administration 
Participation 0f the Community Pakham District Non-Formal and Informal Education Center of 
Buriram Province. The population included 231 person. The samples were 205 person, selected by 
using the table of Krejcie and Morgan, and simple random sampling. The instrument used in this 
study was a 3-part questionnaire including check list, 5-rating scale, and open-ended form with its 
reliability at 0.897. The statistics used for analyzing the collected data were frequency, percentage, 
mean, and standard deviation. The hypotheses were tested by independent samples t-test and 
one-way ANOVA, and Scheffé method was used to compare each pair of the aspects. 
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The statistically significant difference was set at the level of .05. The findings were as follows: (1) 
The attitude of the Educational Administration Participation 0f the Community of Pakham District 
Non-Formal and Informal Education Center of Buriram Province as a whole and at each aspect, 
were at a high level. (2) The comparisons of the Educational Administration Participation 0f the 
Community of Pakham District Non-Formal and Informal Education Center of Buriram Province 
classified by the gender Education and older, both as a whole and at each aspect was not different.  
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บทนํา 
 การศึกษาเป็นกระบวนการที่มุ่งพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ท่ีมีคุณภาพ และมีความสามารถเต็มศักยภาพ มีการ
พัฒนาท่ีสมดุลท้ังสติปัญญา จิตใจ ร่างกาย และสังคม เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศดังที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553  มาตรา 4 กล่าวว่า การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคล
และสังคม การถ่ายทอดความรู้ การฝึกหัด การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้า
ทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคมการเรียนรู้  และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคล
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ. 2553 : 2) การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ถือ
เป็นการศึกษาระบบหนึ่งที่มีความสําคัญในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาประชาชนทุกระดับโดยมีบทบาทหน้าท่ีใน
การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  มุ่งให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 33)  ในการจัดการศึกษาของ
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนั้น ได้กําหนดแนวทางไว้ว่า  การจัดการศึกษาเป็น
กระบวนการถ่ายทอดและเรียนรู้เพื่อสร้างและพัฒนาคน  ท้ังในแง่ความรู้ความคิดตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรม  
เพื่อให้บุคคลสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  สามารถตอบสนองทิศทางในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศชาติ  (สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. 2552 : 1)  จึงจําเป็นที่
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดซ่ึงมีอํานาจหน้าท่ี ส่งเสริม และสนับสนุน
ประสานงานและจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยร่วมกับภาคีเครือข่าย จะต้องจัดให้บุคคลในความ
รับผิดชอบได้รับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างทั่วถึงเป็นธรรม มีคุณภาพเหมาะกับสภาพชีวิต
ของประชาชน โดยส่งเสริมการกระจายอํานาจให้สถานศึกษา และให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม ส่งเสริมความเข้มแข็งของ
ชุมชนโดยการระดมทรัพยากร เพื่ อการศึ กษา  ตลอดจนเป็นผู้ จั ดและมี ส่ วนร่ วมในการจั ดการศึ กษา 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 2-3) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอปะคํา  จังหวัดบุรีรัมย์ 
มีบทบาทหน้าท่ีในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่อําเภอปะคํา จังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อให้
กลุ่มเป้าหมายสามารถศึกษาเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 
 จากความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาท่ีกล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับสภาพ
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอปะคํา ว่ามี
สภาพอย่างไร  ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอปะคํามีข้อเสนอแนะอย่างไร  ท้ังนี้เพื่อนําข้อมูลท่ีได้ไปเป็นแนวทางสําหรับผู้ท่ีเกี่ยวข้องใช้ในการวางแผน  
ปรับปรุง ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย                  
อําเภอปะคําให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
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วัตถุประสงค์การวิจัย   
 1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอปะคํา จังหวัดบุรีรัมย์ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของชุมชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมจัดในการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอําเภอปะคํา จังหวัดบุรีรัมย์ จําแนกตาม เพศ อายุ และระดับการศึกษา   
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร ตํารา คู่มือ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอปะคํา  และรวมรวม
นําเสนอตามลําดับดังนี้ 
 1.  กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 2.  แนวคิดและหลักการของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 3.  แนวคิด ทฤษฏี เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
 4.  ชุมชนกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 5.  บริบทของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอปะคํา 
 6.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเกี่ยวข้องผู้วิจัยได้กําหนดกรอบแนวคิด  หลักการ  และทฤษฎีสําคัญที่
เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอปะคํา  ตามแผนภูมิแสดงกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย  ดังนี้ 
กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย 
                ตัวแปรต้น                        ตัวแปรตาม 

  
ภาพประกอบที่  1  กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย 

 

ลักษณะตัวแปร 
  
1.  เพศ  จําแนกเป็น 
    1.1  ชาย 
    1.2  หญิง 
2.  อายุ  จําแนกเป็น 
    2.1  น้อยกว่า  35 ปี 
    2.2   35 – 45  ปี 
    2.3   มากกว่า  45  ปี      
3.  ระดับการศึกษา  จําแนกเป็น 
    3.1  ระดับมัธยมศึกษา 
    3.2  สูงกว่ามัธยมศึกษา 

 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา 
  
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ประกอบด้วย 4 ด้าน  ได้แก่ 
    1  ด้านการวางแผน 
    2. ด้านการประสานงาน 
    3.  ด้านการจัดหาทรัพยากร 
    4.  ด้านการประเมินผล 
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วิธีดําเนินการวิจัย  
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร ได้แก่  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยของอําเภอปะคํา จังหวัดบุรีรัมย์ จํานวนทั้งสิ้น 231 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการสุ่มประชากร  
โดยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 608 ; อ้างถึงใน  
ประสิทธ์ิ สุวรรณรักษ์. 2542 :148 - 149) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 205 คน  โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple  Random  
Sampling)   
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยได้รับคําปรึกษาจากท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู้เชี่ยวชาญ ให้คําแนะนําในการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจั  เป็นการหาความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา แล้วนําแบบสอบถามไปทดลองใช้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน เพื่อหาค่าอํานาจ
จําแนกแบบสอบถามเป็นรายข้อ โดยทดสอบด้วย t-test ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 หรือถ้าค่  t มีค่า 1.75 ขึ้นไป  
ถือว่ามีอํานาจจําแนกสูง ผลปรากฏว่ามีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 2.112 ถึง 5.898 และหาความเชื่อมั่นโดย
ใช้สัมประสิทธ์ิแอลฟา ตามวิธีของครอนบาค ผลปรากฏว่าค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.897 ซ่ึงผ่านเกณฑ์และนําไปใช้เก็บ
ข้อมูลต่อไป 
 3. การเก็บรวมรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวม โดยส่งแบบสอบถามยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของอําเภอปะคํา จังหวัดบุรีรัมย์จํานวน 205 ฉบับ และได้รับกลับคืน
มา จํานวน 205 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
 4.  การวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้ดําเนินการในการจัด
กระทําข้อมูล  โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ดังนี้ 1) การศึกษาข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ด้วยการแจก
แจงความถี่ (Frequency) หาร้อยละ (Percentage) เสนอข้อมูลเป็นตารางประกอบความเรียง  2) การศึกษาความ
คิดเห็นของชุมชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  วิเคราะห์ด้วยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) การแปลความหมายและการจัดอันดับความคิดเห็น  เสนอข้อมูลเป็นตารางประกอบ
ความเรียง 3) การเปรียบเทียบความคิดเห็นของชุมชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา จําแนกตามเพศ และ
ระดับการศึกษา  วิเคราะห์โดยการทดสอบค่าที (t-test ) เสนอข้อมูลเป็นตารางประกอบความเรียง กําหนดความมี
นัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 4) การเปรียบเทียบความคิดเห็นของชุมชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
จําแนกตามอายุ  ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) เมื่อพบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  จะทําการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ตามวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe′) 
แล้วนําเสนอข้อมูลในรูปตารางประกอบความเรียง 5) การวิเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา  โดยแจกแจงความถี่และสรุปเป็นความเรียง 

สรุปผลการวิจัย  
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการมุ่งศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอปะคํา จังหวัดบุรีรัมย์ สรุปผลการวิจัยได้  ดังนี้ 
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ตาราง 1  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของชุมชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอปะคําจังหวัดบุรีรัมย์  โดยรวมและรายด้าน 
ข้อ การมีส่วนร่วมในการการจัดการศึกษา Χ S.D. ความหมาย ลําดบัที ่
1 ด้านการวางแผน 4.20 0.66 มาก 1 
2 ด้านการประสานงาน 4.05 0.63 มาก 4 
3 ด้านการจดัหาทรพัยากร 4.12 0.66 มาก 3 
4 ด้านการประเมินผล 4.19 0.58 มาก 2 

 รวมเฉลี่ย 4.14 0.57 มาก  
 

 จากตาราง  1  พบว่า  ความคิดเห็นของชุมชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอปะคํา  จังหวัดบุรีรัมย์  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ( X = 4.14)  และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน  โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ  ด้านการวางแผน ( X= 4.20) 
รองลงมาคือ  ด้านการประเมินผล ( X = 4.19)  ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือ  ด้านการประสานงาน ( X = 4.05) 

ตาราง  2 เปรียบเทียบความคิดเห็นของชุมชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมจัดในการศึกษานอกระบบ 
             และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอปะคํา  จังหวัดบุรีรัมย์  จําแนกตามเพศ  โดยรวม 
             และรายด้าน 
 

ข้อ  
ชาย หญิง t 

Χ S.D. Χ S.D. 
  1 ด้านการวางแผน 4.11 0.79 4.27 0.55 1.548 

2 ด้านการประสานงาน 3.96 0.67 4.12 0.60 1.834 
3 ด้านการจดัหาทรพัยากร 4.03 0.75 4.18 0.59 1.539 
4 ด้านการประเมินผล 4.21 0.63 4.18 0.54 -.413 

                     รวมเฉลี่ย 4.08 0.63 4.19 0.52 1.303 
 

 จากตาราง 2  พบว่า ความคิดเห็นของชุมชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอปะคํา จังหวัดบุรีรัมย์ โดยรวมไม่แตกต่างกัน และพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าทุกด้านไม่แตกต่างกันเช่นเดียวกัน 

ตาราง 3  เปรียบเทียบความคิดเห็นของชุมชนเกี่ยวกับการมีส่วนรว่มจัดในการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอปะคํา จังหวัดบุรีรัมย์ จําแนกตามระดับการศึกษา  โดยรวมและรายด้าน 
 

ข้อ  
ระดับมัธยมศึกษา สูงกว่ามัธยมศึกษา t 

Χ S.D. Χ S.D. 
  1 ด้านการวางแผน 4.29 0.49 4.16 0.73 1.374 

2 ด้านการประสานงาน 4.06 0.59 4.05 0.66 0.171 
3 ด้านการจดัหาทรพัยากร 4.14 0.66 4.10 0.66 0.419 
4 ด้านการประเมินผล 4.24 0.58 4.17 0.58 0.837 

                     รวมเฉลี่ย 4.18 0.52 4.11 0.59 0.780 
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 จากตาราง 3 พบว่า  ความคิดเห็นของชุมชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอปะคํา  จังหวัดบุรีรัมย์ โดยรวมไม่แตกต่างกัน  และพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าทุกด้านไม่แตกต่างกันเช่นเดียวกัน 

ตาราง 4 เปรียบเทียบความคิดเห็นของชุมชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมจัดในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอปะคํา  จังหวัดบุรีรัมย์  จําแนกตามอายุ โดยรวมและรายด้าน 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F 
1.  ด้านการวางแผน     
ระหว่างกลุม่ (Between  Groups) 1.658 2 0.829 1.923 
ภายในกลุ่ม (Within  Groups) 87.052 202 0.431  
รวม (Total) 88.709 204   
2.  ด้านการประสานงาน     
ระหว่างกลุม่ (Between  Groups)   2.853 2 1.426 3.630* 
ภายในกลุ่ม (Within  Groups)   79.371 202 0.393  
รวม (Total)   82.224 204   
3.  ด้านการจดัหาทรัพยากร     
ระหว่างกลุม่ (Between  Groups)   1.905 2 0.952 2.200 
ภายในกลุ่ม (Within  Groups)    87.421 202 0.433  
รวม (Total)   89.326 204   
4.  ด้านการประเมินผล     
ระหว่างกลุม่ (Between  Groups)   2.495 2 1.248 3.855* 
ภายในกลุ่ม (Within  Groups)   65.378 202 0.324  
รวม (Total)   67.874 204   
รวมทุกดา้น     
ระหว่างกลุม่ (Between  Groups)   1.896 2 0.948 2.999 
ภายในกลุ่ม (Within  Groups)   63.862 202 0.316  
รวม (Total)   65.758 204   
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
  จากตาราง 4 พบว่า ความคิดเห็นของชุมชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอปะคํา จังหวัดบุรีรัมย์ จําแนกตามอายุ โดยรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
   
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 อภิปรายผล 
  1.ชุมชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศยั  อําเภอปะคําจังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน  ท้ังนี้เพราะว่าศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ที่มุ่งเน้นการกระจายอํานาจทางการศึกษาให้ท้องถิ่น จึงต้องประสานความ
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ร่วมมือและรวมใจกันจัดการศึกษาให้เอื้อต่อการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของสังคมชุมชน  ดังนั้น ทุกภาคส่วนของ
สังคมจึงมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อให้สามารถพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่าง
ต่อเนื่องไม่ว่าด้านการวางแผนโดยได้ร่วมการวางแผนและจัดหาวิทยากรท่ีมีความรู้ความชํานาญในงานและโครงการมา
ใช้ในการจัดการศึกษา (สมพิศ  โห้งาม. 2555 : 136)  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของเบญจรงค์  แสงสุกวาว  (2551 : 
168 - 169) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารการศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานัก
เทศบาลนครในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการ
บริหารการศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยภาพรวมและรายด้านการบริหารวิชาการ 
ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป อยู่ในระดับมาก   
 2.  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของชุมชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอปะคํา  จังหวัดบุรีรัมย์  จําแนกตามเพศ  โดยรวมและรายด้านทุกด้านมีความ
คิดเห็นไมแ่ตกต่างกัน  ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานการวิจัยท่ีต้ังไว้  อาจเป็นเพราะว่าปัจจุบันชุมชนได้เข้ามามีบทบาท
ในการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  และให้ความสําคัญของการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมากขึ้น  ทําให้ความคิดเห็นของชุมชนในแต่ละเพศเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาของศูนย์ฯไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของภาณุวัฒน์  โสคําภา  (2552 :  92 )  ได้ศึกษาการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาเขตตําบลนาเวียง  จังหวัดอํานาจเจริญ พบว่า ประชาชนในชุมชนที่มีเพศต่างกัน
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาไม่แตกต่างกัน   
 3.  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของชุมชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอปะคํา  จังหวัดบุรีรัมย์  จําแนกตามระดับการศึกษา  โดยรวมและรายด้าน
ทุกด้านมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน  ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานการวิจัยท่ีต้ังไว้  ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่าศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้เล็งเห็นความสําคัญของการจัดการศึกษาโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาของศูนย์ฯ  ไม่ว่าจะด้านการวางแผน  ด้านการให้การแสวงหาทรัพยากร  ด้านการประสานงาน  และ
ด้านการประเมินผล  ส่งผลให้การจัดการศึกษาดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงสอดคล้องงานวิจัยของ  
บุญณภัทร์  เดือนกลาง (2552 : 87 - 88) ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
บ้านลาดใหญ่ อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้ปกครองที่มี  ระดับการศึกษา และ
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในตําบลลาดใหญ่ต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านลาดใหญ่  ในภาพรวมไม่
แตกต่างกัน   
 4. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของชุมชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอปะคํา  จังหวัดบุรีรัมย์ จําแนกตามอายุ โดยรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่าง
กัน  ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานการวิจัยท่ีต้ังไว้  สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่
แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 กําหนดให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเหมือนกันทุกโรงเรียน และ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้ให้ความสําคัญในการส่งเสริม  สนับสนุนให้ชุมชนให้มามีส่วน
ร่วมในจัดและพัฒนาการศึกษา โดยการจัดการประชุม ศึกษาดูงาน ร่วมกิจกรรมทางการศึกษาระหว่างศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สมพิศ โห้งาม. 2555 : 142)  เป็นเหตุผลท่ีชุมชนที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาไม่แตกต่างกัน  สอดคล้องกับงานวิจัยของบุญณภัทร์  เดือนกลาง (2552 : 
87 - 88) ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านลาดใหญ่ อําเภอเมือง จังหวัด
ชัยภูมิ  พบว่า ผลการทดสอบสมมติฐาน ผู้ปกครองที่มี อายุ สถานภาพการสมรส และอาชีพต่างกันมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนบ้านลาดใหญ่ อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ผู้ปกครองที่มี เพศ ระดับการศึกษา และระยะเวลาที่
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อาศัยอยู่ในตําบลลาดใหญ่ต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ของโรงเรียน บ้านลาดใหญ่ ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน   
 5.  ผลจากการตอบแบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอปะคํา  จังหวัดบุรีรัมย์   ตามความคิดเห็นของชุมชนมีความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะในด้านการแสวงหาทรัพยากรมากท่ีสุด  คือ  การระดมทรัพยากรควรมีการจัดทําผ้าป่าเพื่อ
การศึกษา ท้ังนี้อาจเนื่องจากชุมชนตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน ให้ความร่วมมือ
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้ประสบผลสําเร็จ รวมทั้งมีความเข้าใจปัญหาความยากจนความขาดแคลนของ
นักเรียนและเพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษา จึงให้ความร่วมมือในการระดมจัดหาทุนการศึกษาสําหรับนักเรียน  ดังนั้นการจัด
การศึกษาจะให้มีคุณภาพได้  จะต้องอาศัยการร่วมแรงร่วมใจกันทุกฝ่ายในสังคม  มีการระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการ
จัดการศึกษาอย่างหลากหลาย  ซ่ึงสอดกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 หมวด  8  มาตรา 58 (2) ให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน 
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ระดมทรัพยากร เพื่อการศึกษา 
โดยเป็นผู้จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพย์สินและทรัพยากรอื่นให้แก่สถานศึกษา และมีส่วนร่วม
รับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและความจําเป็น (กรมวิชาการ.  2545  : 24-56)  ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของวรการ  สระคูพันธ์ (2550 : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ต่อการปฏิรูปการศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2  พบว่า  ความพึงพอใจของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการปฏิรูปการศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากในด้านทรัพยากรและการลงทุนทาง
การศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  และระบบการศึกษา  ตามลําดับ 
 ข้อเสนอแนะ   
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป 

1. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอปะคํา  จังหวัดบุรีรัมย์  และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยในอําเภออื่น ๆ ท่ัวประเทศ 

2. ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบกับตัวแปรมากขึ้น  เช่น  ตําแหน่ง  ประสบการณ์  ขนาด 
ของสถานศึกษา เพราะจะทําให้มีผลงานวิจัยท่ีชัดเจนและได้แนวทางการพัฒนาตรงกับสภาพจริง 
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