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บทคัดย่อ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหาร

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขต กลุ่มเขตกรุงธนเหนือและกลุ่มเขตกรุงธนใต้ 

สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร 2) เปรียบเทียบ

การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยระดับเขตสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร

จำแนกตาม เพศ อายุ และระดับการศึกษา การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ  ประชากรประกอบ

คณะกรรมการสถานศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขต สังกัด

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร 15 เขต จำนวน  

135 คน กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีแบบแบ่งช้ันภูมิ ประกอบด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาของศูนย์การศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขต จำนวน 103 คน วิธีดำเนินการวิจัยมี 4 ข้ัน ได้แก่ (1) ศึกษา

ปัญหาการวิจัย (2) การออกแบบการวิจัย (3) การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล (4) การเขียน

รายงานการวิจัย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยคือแบบสอบถามชนิดประมาณค่า 5 ระดับ 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบ

สมมติฐานโดยการทดสอบค่าทีแบบ 2 กลุ่มเป็นอิสระต่อกัน 

ผลการวิจัยพบว่า 1) การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารศูนย์การศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขต  กลุ่มเขตกรุงธนเหนือและกลุ่มเขตกรุงธนใต้ สังกัด
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สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร พบว่า โดยรวมค่าเฉล่ีย

อยู่ในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารศูนย์

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขตกลุ่มเขตกรุงธนเหนือและกลุ่มเขตกรุงธนใต้ สังกัด

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร จำแนกตามเพศ อายุ 

และระดับการศึกษาไม่แตกต่างกัน 
 

คำสำคัญ: การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 

ABSTRACT 

 The objectives of this research were: 1) To study participation of school board in 

the administration of Informal and Nonformal of Educational Administration’s Committee 

Center at district level, Northern Krungthon and Southern Krungthon District, under the 

Office of Informal and Nonformal Educational Bangkok. 2) To compare the participation of 

the Educational Administration’s Committee Center at district level of Non-formal and 

Informal Educational Center Bangkok under the Office of Non-formal and Informal 

Education Bangkok classified by gender, age and education level. Research methodology 

was a survey research. The population, totaling 191 persons, included school board in the 

administration of Informal and Nonformal of Educational Administration’s Committee 

Center. Sample, totaling 135 persons, obtained via stratified random sampling technique 

comprised of school board in the administration of Informal and Nonformal of  

Educational Administration’s Committee Center. Research procedure consist of 4 steps: (1) 

study research problems (2) research design (3) data collection and analysis data (4) 

research paper writing. The instrument was a 5-rating scales questionnaire. The statistics 

used for data analysis were percentage, mean, standard deviation and hypothesis testing 

by Independent t-test. 

 Major Finding: 1) The participation of school board in the administration of 

Informal and Nonformal of Educational Administration’s Committee Center at district level 

was at high level in overall. (2). A comparison of the participation results of school board 

in the administration of Informal and Nonformal of Educational Administration’s 

Committee Center at district level, classified by gender, age and education level had not 

difference in overall. 
 

Keywords: Participation of School Board 
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บทนำ   

 การศึกษาเป็นกระบวนการท่ีมุ่งพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ท่ีมีคุณภาพ มีความสามารถเต็มศักยภาพ 

มีการพัฒนาท่ีสมดุลท้ังสติปัญญา จิตใจ ร่างกายและสังคม เพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาและการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย การศึกษาเป็นกระบวนการถ่ายทอดและเรียนรู้ในการจะ

สร้างสรรค์และพัฒนาคนท้ังในแง่ความรู้ ความคิด ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือให้สามารถดำรงชีวิต

อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถตอบสนองทิศทางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติได้ 

การศึกษามีความสำคัญ ย่ิงต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในยุคโลกาภิ วัฒน์ ท่ีโลกมี 

การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ประชาชนในชาติจำเป็นต้องได้รับการศึกษาอย่างหลากหลายรูปแบบเพ่ือให้มี

การพัฒนาท่ีสมดุล พร้อมกับการเสริมสร้างศักยภาพของคนท้ังในด้านร่างกาย จิตใจและสติปัญญา ให้มี

สุขภาพแข็งแรง มีความรู้ความสามารถและมีทักษะในการประกอบอาชีพ พร้อมท้ังสามารถปรับตัวให้ทันต่อ

กระแสการเปล่ียนแปลงท้ังด้านเศรษฐกิจสังคมและการปกครอง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 12 ได้ดำเนินการต่อเน่ืองจากจะมุ่งบรรลุเป้าหมายในระยะ 5 ปี ท่ีจะสามารถต่อยอดในระยะต่อไป

เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีหลักการสำคัญของแผนพัฒนาฯ 

ข้อท่ี 2 ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะท่ีดีสำหรับคนไทย พัฒนาคน

ให้มีความเป็นคนท่ีสมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์  มีทัศนคติท่ีดี รับผิดชอบต่อ

สังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อย่างมี

คุณภาพรวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับส่ิงแวดล้อมอย่างเก้ือกูล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ใช้ประโยชน์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างเหมาะสม นอกจากน้ัน ยังต้องการให้การศึกษาเป็นปัจจัยนำ 

เพราะปัจจุบันเรามักมองว่าการศึกษาเป็นตัวรับ ท่ีการศึกษาเป็นเพียง “สอดรับ สอดคล้องสนองตอบ”  

จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณค่า และมีคุณภาพชีวิตท่ี

เหมาะสมต่อสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง ดังน้ัน จึงเป็นบทบาทอันสำคัญของกระบวนการทางการศึกษาท่ี

จะต้องจัดและพัฒนาประชาชนในชาติให้มีคุณค่าและคุณภาพอันเหมาะสม ครูจึงมีความสำคัญอย่างย่ิงใน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในฐานะท่ีเป็นผู้จัดประสบการณ์และสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ ครูจึงต้องมี

คุณสมบัติเฉพาะ มีความรู้ความสามารถสูง มีการพัฒนาตนเองและต้องได้รับการพัฒนาโดยเฉพาะผู้บริหาร

จะต้องจัดการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน โดยเลือกกระบวนการและกิจกรรมท่ีใช้ในการพัฒนาท่ีมี

ผลสัมฤทธ์ิให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประชากรของชาติต่อไป 

(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2550: 1-2) 

 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในการรับรู้ ความเข้าใจและการยอมรับกันของ

ผู้ปฏิบัติงาน คือ การศึกษาท่ีจัดในรูปแบบของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยท่ีมี

วัตถุประสงค์เพ่ือเติมเต็มหรือชดเชยโอกาสทางการศึกษาในระบบ รวมท้ังเช่ือมโยงสานต่อโอกาสการเรียนรู้

ตลอดชีวิตกับประชาชนโดยจัดกิจกรรมการศึกษา 4 ประเภท คือ การศึกษาข้ันพ้ืนฐานการศึกษาเพ่ือพัฒนา

อาชีพ การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ซ่ึงมีความสอดคล้อง
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กับแนวนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศการ

บริหารการศึกษาของชาติ ปัญหาและความต้องการการพัฒนาเฉพาะพ้ืนท่ี ความเปล่ียนแปลงของสังคม 

รวมท้ังปัญหาความต้องการและความสนใจในการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายท้ังระดับชุมชน กลุ่มบุคคลและ

ปัจเจกบุคคล (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับท่ี 2, 2554: 25) 

 สำหรับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ของสถานศึกษาในระดับเขตกลุ่มเขตกรุงธน

เหนือและกลุ่มเขตกรุงธนใต้ สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

กรุงเทพมหานคร หวังใช้เป็นกลไกประสานพลังขับเคล่ือนนโยบายการศึกษาให้มีความรู้และสมรรถนะ 

ในการส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือในด้านการจัดการศึกษาให้ประชาชนสามารถท่ีจะพ่ึงตนเองได้ 

สามารถเสริมสร้างพลังทางการศึกษาและเกิดการผสานพลังขับเคล่ือนนโยบายด้านการศึกษาสู่ประชาชน 

โดยเน้นการให้แนวคิดและแนวทางการพัฒนาเครือข่ายการศึกษาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการ

เข้าถึงหลักประกันคุณภาพการศึกษาซ่ึงจะเกิดแรงผลักดันให้เกิดนโยบายการประสานงานประสานความ

ร่วมมือของภาคีเครือข่ายการศึกษาจากภาครัฐ เอกชนและภาคประชาชน ให้มีการทำงานร่วมกันมากข้ึน 

ก่อเกิดความเข้มแข็งบนพ้ืนฐานของการยอมรับ การเข้าใจในประโยชน์ของการร่วมมือปฏิบัติงาน  

ซ่ึงเครือข่ายมีความสัมพันธ์ในการกระตุ้นและประสานงานแหล่งเรียนรู้ แหล่งความรู้ต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพ่ือ

รับและส่งหรือถ่ายทอดความรู้ประเภทต่าง ๆ ไปยังประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้อย่างต่อเน่ือง 

 จากความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะท่ีเป็นบุคลากร สังกัดศูนย์

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร มีหน้าท่ีจัดและส่งเสริมการบริหารการศึกษานอกระบบทุก

รูปแบบจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารสถานศึกษา

ระดับเขต ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขต กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ และกลุ่ม

เขตกรุงธนใต้  โดยจะนำผลการศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนปรับปรุงวิธีการ เพ่ือให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของผู้เรียน ผู้สอนและผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย และนอกจากน้ียังเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล

ท่ีอาจเป็นประโยชน์ในการบริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อันจะเป็นประโยชน์ต่อ

การปรับปรุงพัฒนากระบวนการการทำงานต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารศูนย์การศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขต สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาต่อการมีส่วนร่วมในการบริหาร

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขต สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร จำแนกตาม เพศ อายุ และระดับการศึกษา 
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สมมติฐานการวิจัย 

 1. คณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมีเพศต่างกันมีส่วนร่วมต่อการบริหารศูนย์การศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขต สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 

 2. คณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมีอายุต่างกันมีส่วนร่วมต่อการบริหารศูนย์การศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขต สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 

 3. คณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีส่วนร่วมต่อการบริหารศูนย์การศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขต สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 การศึกษาเร่ืองน้ี ผู้วิจัยได้กำหนดกรอบด้านตัวแปรต้น ได้แก่ สถานภาพของคณะกรรมการ

สถานศึกษา จำแนกตาม (1) เพศ ประกอบด้วย เพศชาย เพศหญิง  (2) อายุ ประกอบด้วย ต่ำกว่า 60 ปี 

และ 60 ปีข้ึนไป และ (3) ระดับการศึกษา ประกอบด้วย มัธยมศึกษาตอนปลายหรือต่ำกว่า และสูงกว่า

มัธยมศึกษาตอนปลาย และผู้วิจัยมุ่งทำการศึกษาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาใน 

การบริหารสถานศึกษา โดยใช้ทฤษฎีการบริหารจัดการของฟาโยล์ (Fayol, 1949: 57) ประกอบด้วย  

5 ด้าน คือ (1) การวางแผน (2) การจัดองค์กร (3) การบังคับบัญชา (4) การประสานงาน และ (5) การ

ควบคุม ผู้วิจัยจึงนำข้อมูลประชากรและประเด็นการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหาร

สถานศึกษา มากำหนดเป็นกรอบแนวคิด ได้ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 

 
วารสารศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2564 

ตัวแปรต้น  ตัวแปรตาม 

สถานภาพของคณะกรรมการสถานศึกษา

จำแนกตาม 
1. เพศ 

    - เพศชาย 

    - เพศหญิง 

2. อายุ 
    - ต่ำกว่า 60 ปี 

    - 60 ปีข้ึนไป 

3. ระดับการศึกษา 

    - มัธยมศึกษาตอนปลายหรือต่ำกว่า 

    - สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย 

 การมีส่วนร่วมในการบริหารศูนย์การศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับ
เขต สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

กรุงเทพมหานคร 
 

1. การวางแผน 

2. การจัดองค์กร 

3. การบังคับบัญชา 

4. การประสานงาน  

5. การควบคุม 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

การดำเนินการวิจัย 

 ขอบเขตด้านเน้ือหา 

 การวิจัยเร่ือง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารศูนย์การศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขต สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานครโดยใช้ทฤษฎีการบริหารจัดการของฟาโยล์ (Fayol, 1949, p.57) 

ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ การวางแผน การจัดองค์กร การบังคับบัญชา การประสานงาน และการควบคุม 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 1. ประชากร คือ คณะกรรมการสถานศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยระดับเขต สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร  

15 เขต จำนวน 135 คน 

 2. กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้าคร้ังน้ี เพ่ือให้ได้มาซ่ึงตัวอย่างท่ีเป็นตัว

แทนท่ีดีและมีความเช่ือถือได้ ผู้วิจัยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างจากคณะกรรมการสถานศึกษาของศูนย์การศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขต กลุ่มเขตกรุงธนเหนือและกลุ่มเขตกลุ่มธนใต้ในกรุงเทพมหานคร 

โดยใช้ตารางของเครซ่ีและมอร์แกน (Robert V. Krejcie, and Daryle W. Morgan.1970: 608) ได้กลุ่ม

ตัวอย่าง จำนวน  103 คน  จากน้ันใช้ วิ ธี สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน  (stratified random sampling)  

โดยจำแนกคณะกรรมการสถานศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขต  

ในกรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น 15 กลุ่มโดยเทียบสัดส่วนจากประชากรท้ังหมด 
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 ตัวแปรในการวิจัย 

   ตัวแปรในการวิจัยประกอบด้วย  

 1. ตัวแปรต้น คือ สถานภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขต จำแนกตาม เพศ อายุ และระดับการศึกษา 

 2. ตัวแปรตาม คือ การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารศูนย์การศึกษา 

นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขต สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยในเร่ืองการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหาร

สถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขต กลุ่มเขตกรุงธนเหนือและกลุ่ม

เขตกรุงธนใต้ สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร  

เป็นแบบสอบถามจำนวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 2 ตอนดังน้ี 

  ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา ซ่ึงออกแบบในลักษณะแบบตรวจสอบรายการ (check list) 

  ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหาร

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขต กลุ่มเขตกรุงธนเหนือและกลุ่มเขตกรุงธนใต้ 

สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร 

  แบบสอบถามตอนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท 

(Likert, 1961: 74)  ดังน้ี 
 

 ระดับ 5 หมายถึง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา  อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

 ระดับ 4  หมายถึง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา  อยู่ในระดับมาก 

 ระดับ 3  หมายถึง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา  อยู่ในระดับปานกลาง  

 ระดับ 2  หมายถึง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา  อยู่ในระดับน้อย  

 ระดับ 1  หมายถึง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา  อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยคร้ังน้ี  เม่ือได้รับแบบสอบถามคืนมาแล้วผู้วิจัยดำเนินการดังน้ี  

 1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 

 2. นำข้อมูลดังกล่าวไปคำนวณหาค่าสถิติโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปของคอมพิวเตอร์ 

 3. การวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามสถิติท่ีใช้คือค่าความถ่ี (f) และค่าร้อยละ (%)  

 4. การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาต่อมีส่วนร่วมของ

คณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
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ระดับเขต กลุ่มเขตกรุงธนเหนือและกลุ่มเขตกรุงธนใต้ สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร สถิติท่ีใช้คือ ค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

โดยพิจารณาค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามของผู้ให้ข้อมูลแล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์

ตามแนวคิดของเบสท์ (John W. Best, 1970: 190) ดังน้ี 
 

  4.50-5.00 แสดงว่าการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา  อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

  3.50-4.49 แสดงว่าการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา  อยู่ในระดับมาก  

  2.50-3.49 แสดงว่าการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา  อยู่ในระดับปานกลาง  

  1.50-2.49 แสดงว่าการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา  อยู่ในระดับน้อย  

  1.00-1.49 แสดงว่าการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา  อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
 

 5. วิเคราะห์ระดับการ เพ่ือเปรียบเทียบ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต่อการมีส่วนร่วมของ

คณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ระดับเขต กลุ่มเขตกรุงธนเหนือและกลุ่มเขตกรุงธนใต้ สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร สถิติท่ีใช้คือ ค่า t-test (Independent) 
 

 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติพรรณนา 

    1) ร้อยละ (Percentage) 

    2) ค่าเฉล่ีย (Mean) 

    3) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deriation) 

 2. สถิติในการทดสอบสมมติฐาน ใช้การทดสอบค่าทีแบบ Independent t-test 

 

ผลการวิจัย 

 1. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารศูนย์การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขตสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็น รายด้านพบว่า ด้านการวางแผน  

ด้านการจัดองค์กร ด้านการบังคับบัญชา ด้านการประสานงาน อยู่ในระดับมากเรียงตามลำดับ ค่าเฉล่ีย คือ 

ด้านการประสานงาน รองลงมาคือ ด้านการบังคับบัญชา ด้านการวางแผน และด้านการจัดองค์กร สำหรับ

ด้านการควบคุม พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง  

 2. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารศูนย์การศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขต สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร ท่ีมีเพศต่างกัน โดยภาพรวม พบว่า การมีส่วนร่วมในการบริหารศูนย์

X
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การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขตสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน  

 3. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารศูนย์การศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขต สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุต่างกัน โดยภาพรวม พบว่า การมีส่วนร่วมในการบริหารศูนย์

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขต สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน  

 4. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารศูนย์การศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขต สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน โดยภาพรวม พบว่า การมีส่วนร่วมในการบริหาร

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขตสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน 

 

อภิปรายผล 
ผลจากการศึกษา เร่ืองการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารศูนย์การศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขต สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผล ได้ดังน้ี 

  1. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารศูนย์การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขต สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ท้ังน้ี เน่ืองมาจากคณะกรรมการสถานศึกษา 

มีส่วนร่วมในการวางแผน จัดองค์กร บังคับบัญชา ประสานงาน การควบคุม ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

วิจิตราภรณ์ โตแก้ว (2558) ศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการบริหารการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยเขต พบว่า การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

  2. ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารศูนย์

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขต สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร จำแนกตามเพศ พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษา เพศหญิงและ

เพศชาย มีส่วนร่วมโดยรวมไม่แตกต่างกัน เพ่ือพิจารณารายด้าน พบว่าด้านการบังคับบัญชาแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะปัจจุบันชายและหญิง มีความเสมอภาคกัน 

ในทุก ๆ ด้าน สอดคล้องกับอัญชลี แย้มกมล (2552: 104) วิจัยเร่ือง บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานท่ีมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนในเขตหนองจอก สังกัด กรุงเทพมหานคร

ผลการวิจัยพบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความคิดเห็นว่ามีส่วนร่วม ในการจดัการศึกษา 

ข้ัน พ้ืนฐานของโรงเรียนในเขตหนองจอก  สังกัดกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมากท้ัง 12 ด้าน  
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เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจำแนกตามเพศ 

มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน   

 3. เม่ือจำแนกตามอายุ  พบว่าระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหาร

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขต สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะว่า

คณะกรรมการสถานศึกษาในแต่ละช่วงอายุ ต่างมีความสนใจในการท่ีจะมีส่วนร่วมใน การจัดการศึกษาเพ่ือ

ต้องการให้ผู้เรียนมีอนาคตท่ีดีและดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จึงจำเป็นท่ีจะต้อง อาศัยความ

ร่วมมือกันระหว่างกันในการจัดการศึกษา อันจะส่งผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน และการมีส่วนร่วมอย่าง

แท้จริงจะเกิดข้ึนได้ถ้าคณะกรรมการสถานศึกษาได้เกิดความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของสถานศึกษาและได้เข้ามา

มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ซ่ึงจะเกิดประโยชน์กับตัว ผู้เรียนและยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างกัน การมีส่วนร่วมจะช่วยให้ทุกฝ่าย เกิดความเข้าใจตรงกันและเห็นความสำคัญในการจัดการศึกษา

ร่วมกัน สนับสนุนให้ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงทำให้การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ

เครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษาในแต่ละช่วงอายุ โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน 

สอดคล้องกับหลักการกระทรวงศึกษาธิการ (2542) กล่าวว่า ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการขับเคล่ือนให้ระบบ

การศึกษาสามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล ผู้เรียนมีคุณภาพอย่างแท้จริงได้

น้ัน ย่อมเกิดจากความมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการบริหารและจดั การศึกษา ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร  

ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการจัดการศึกษาให้ประสบ

ความสำเร็จและเป็นไปตามแผนแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พุทธศักราช 2542 (แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช 2545) และสอดคล้องกับสาระสำคัญของแผนการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ.2560-2574 โดยหลักการข้อ 1กล่าวว่า “รัฐมีหน้าท่ีจัดการให้พลเมืองทุกคนได้รับการศึกษา 

ท่ีมีคุณภาพและ มาตรฐาน สามารถพัฒนาขีดความสามารถท่ีมีอยู่ในตัวตนของแต่ละบุคคลให้เต็มศักยภาพ 

จากการมีส่วนร่วมของ ทุกภาคส่วนในสังคม” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559: 15) 

 4. เม่ือจำแนกตามระดับการศึกษา  พบว่าระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ในการบริหารศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขตสังกัดสำนักงานส่งเสริม

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  

อาจเป็นเพราะว่า ระดับการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีแตกต่างกันน้ัน ไม่ได้เป็นตัวช้ีวัดหรือ 

บ่งบอกว่าบุคคลน้ันจะมีความชำนาญ  และความเข้าใจเก่ียวกับแนวปฏิบั ติของการมี ส่วนร่วม 

ในการบริหารงานของสถานศึกษา ซ่ึงอาจเป็นเพราะว่าผู้ท่ีมีระดับการศึกษาท่ีต่ำกว่า มีความชำนาญ  

ความเข้าใจท่ีมากกว่าผู้ท่ีมีระดับการศึกษาท่ีสูงกว่า จึงทำให้ระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ

สถานศึกษาไม่ได้แตกต่างกัน สอดคล้องกับเบญจรงค์ แสงสุกวาว (2551: 172-173) การมีส่วนร่วม 

ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการบริหารการศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครในภาค 

ตะวันออก เฉียงเหนือ ผลการศึกษาพบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีระดับการศึกษาท่ี 
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ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครในภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัย การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารศูนย์การศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขต สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร ดังน้ี 

1. ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้จากผลการวิจัยได้ ดังน้ี 

    1.1 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขตควรให้คณะกรรมการ

สถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารศูนย์การศึกษนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขต 

ด้านการควบคุม  

    1.2 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขตควรให้คณะกรรมการ

สถานศึกษามีส่วนร่วมในการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนบริหารการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยเขต 

    1.3 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขตควรให้คณะกรรมการ

สถานศึกษามีส่วนร่วมในการเป็นสถานศึกษาภาคีเครือข่ายโดยใช้หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีสำนักงาน 

กศน.กำหนด เช่น โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจัดการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานตามหลักสูตร กศน. 

    1.4 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขตควรให้คณะกรรมการ

สถานศึกษามีส่วนร่วมมีวิสัยทัศน์ท่ีดีและกว้างไกลเก่ียวกับงาน กศน.เขตและงานอ่ืน ๆ  

    1.5 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขตควรให้คณะกรรมการ

สถานศึกษามีส่วนร่วมในการสอดส่องการปฏิบัติงานด้านการศึกษา 

    1.6 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขตควรให้คณะกรรมการ

สถานศึกษามีส่วนร่วมในการปฏิบัติการนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/

กิจกรรมของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต 

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

    2.1 ควรศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ในการจัดการศึกษาด้านวิชาการของศูนย์

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขต 

    2.2 ควรศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการท่ีมีประสิทธิผล ของศูนย์การศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขต 

    2.3 ควรศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ของศูนย์การศึกษา  

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขต 
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