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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบ
ตามการรั บ รู ข องนั ก ศึ ก ษาศู น ย ก ารศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ตํ า บลจั น ทร เ พ็ ญ
อําเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร จําแนกตามระดับการศึกษาและอายุของกลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กศน. ตําบลจันทรเพ็ญ อําเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร ประจําปการศึกษา 2555 จํานวน
111 คน กลุมตัวอยางที่ไดมาโดยวิธีการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) เครื่องมือ
ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีคาอํานาจจําแนก
รายขอระหวาง 0.89 - 0.91 และคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.91 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช f-test (One-way ANOVA)
ผลการศึกษาคนควา พบวาสภาพการดําเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบตามการรับรูของ
นักศึกษา กศน. ตําบลจันทรเพ็ญ อําเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร โดยรวมอยูในระดับมาก เมือ่ พิจารณา
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เปนรายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการมีสวนรวม และดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ
ดานการติดตาม ประเมินผลและรายงานผล ผลการเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานการจัดการศึกษา
นอกระบบตามการรับรูของนักศึกษา กศน. ตําบลจันทรเพ็ญ จําแนกตามระดับการศึกษา ระหวางระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยรวมไมแตกตางกัน ผลการเปรียบเทียบ
สภาพการดําเนินงานจัดการศึกษานอกระบบของ กศน. ตําบลจันทรเพ็ญ จําแนกตามอายุ ระหวาง
อายุตํ่ากวา 35 ป อายุระหวาง 35 - 45 ป และอายุ 45 ปขึ้นไป โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ 0.01 โดยนักศึกษาที่มีอายุ 45 ปขึ้นไป จะมีการรับรูที่มากกวานักศึกษาที่มีอายุตํ่ากวา 35 ป
และนักศึกษาที่มีอายุระหวาง 35 - 45 ป
คําสําคัญ : การศึกษานอกระบบ; การรับรู; กศน. ตําบล

Abstract
This study was aimed at studying and comparing situations of implementation in
non-formal education based on students’ perceptions under non-formal education and
informal education center in chanpen Sub-district, Tao-ngoi District, Sakon Nakhon
Province classified by educational background and age. The samples were 111 preliminary
students of non-formal education and informal education center in Chanpen Sub-district,
Tao-ngoi District, Sakon Nakhon Province in academic year 2012; they were selected
by Stratified Random Sampling. The instrument used in data collection was a
five-rating scale questionnaire with the discrimination between 0.89 and 0.91, and the
reliability was 0.91. The statistics employed in data analysis were percentage, mean,
standard deviation and f-test (One-way ANOVA).
The results were found that overall situations of implementation in non-formal
education based on students’ perceptions under non-formal education and informal
education center in Chanpen Sub-district, Tao-ngoi District, Sakon Nakhon Province
were at the high level. Considering in an individual aspect, it was found that the
highest average was Participation, whereas the lowest ones were Monitoring,
Evaluation and Reporting. In comparison, overall situations of implementation in
non-formal education based on students’ perceptions under non-formal education
and informal education center in chanpen Sub-district classified by educational
backgrounds: primary, junior secondary and senior secondary, were not different.
In comparison, overall situations of implementation in non-formal education based
on students’ perceptions under non-formal education and informal education
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center in Chanpen Sub-district classified by ages: lower than 35 year, between
35 - 45 year and 45 year and over, were statistically significant different at the 0.01 level.
The result showed that the students who were 45 year and over had more perceptions
than those who were lower than 35 year and 35 - 45 year.
Keywords: Non-Formal Education; Perceptions; Sub-district Non-Formal Education Center

บทนํา
ภายใตวิสัยทัศน “คนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ” ของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
(พ.ศ. 2552 - 2561) ไดมุงเนนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
และเรียนรู และสงเสริมการมีสว นรวมของทุกภาคสวนเพือ่ ใหคนไทยทุกคนไดเรียนรูต ลอดชีวติ ทัง้ ในระบบ
นอกระบบ และตามอัธยาศัยอยางมีคณ
ุ ภาพในทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษา โดยมีกลไกทีว่ เิ คราะหปญ
 หา
ของระบบการศึกษา และเรียนรูท เ่ี ชือ่ มโยงกับระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและกฎหมายของประเทศ
(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552) ซึง่ ในการดําเนินงานใหสนองตอบวิสยั ทัศนไดนน้ั จําเปนตอง
มีหลายปจจัยชวยผลักดัน และปจจัยสําคัญที่จะทําใหเกิดสังคมแหงการเรียนรูอีกประการหนึ่ง คือ
ทุก ๆ ฝายในชุมชน กลุมประชาชนตาง ๆ ภูมิปญญาทองถิ่น ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา และเครือญาติ
พี่นอง จะตองรวมแรงรวมใจ ชวยเหลือกันในการเรียนรู และถายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน
ซึง่ กลไกทีเ่ ชือ่ มตอองคความรูภ ายในชุมชนกับองคความรูภ ายนอกชุมชนดังกลาว ไดแก “ศูนยการเรียนรู
ชุมชน (ศรช.)” นั่นเอง (พิมพใจ, 2552)
“ศูนยการเรียนชุมชน” เปนศูนยกลางการจัดการศึกษาเพือ่ การเรียนรูต ลอดชีวติ สําหรับประชาชน
ในชุมชน เปนสถานที่ที่เสริมสรางโอกาสในการเรียนรู ถายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณวิทยาการ
ตลอดจนภูมิปญญาของชุมชน และเปนแหลงบริการชุมชนในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่สอดคลองกับ
ความตองการของประชาชน โดยเนนกระบวนการเรียนรูในวิถีชีวิตใหทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม
ในยุคโลกาภิวัฒน และกอใหเกิดสังคมแหงการเรียนรู เสริมสรางวิถีประชาธิปไตย และมุงการพัฒนา
แบบพึง่ ตนเอง โดยศูนยการเรียนชุมชนจะจัดตัง้ อยูในชุมชน กํากับดูแลโดยองคกรชุมชน ยึดหลักการใช
ชุมชนเปนฐานในการจัดการศึกษาของชุมชน (กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น, 2557)
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สํานักงาน กศน.) สังกัดสํานัก
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีบทบาทหนาที่ในการจัดและสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 สําหรับประชาชน ผูพลาดโอกาส ดอยโอกาส และ
ขาดโอกาสทางการศึกษา ตามวิสัยทัศนที่วา “คนไทยไดรับการศึกษาตลอดชีวิต และการศึกษาอาชีพ
เพื่อการมีงานทําที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง และเทาเทียมกัน เพื่อใหเกิดสังคมฐานความรู และการมีอาชีพ
อยางยั่งยืน” โดยใชวิธีการจัดการศึกษาอยางหลากหลายรูปแบบภายในศูนยการเรียนชุมชน (ศรช.)
ที่มีอยูในทุกตําบล ทั้งนี้เพื่อมุงประโยชนสูงสุดตอประชาชน ซึ่งศูนยการเรียนชุมชนจะเกิดขึ้นไดนั้น
ตองเปนความตองการของประชาชนในชุมชน ดังนั้นการสงเสริมใหมีศูนยการเรียนชุมชนขึ้นในชุมชน
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จึ ง เป น อี ก ทางเลื อ กหนึ่ ง ของสํ า นั ก งานส ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย
(สํานักงาน กศน.) เสนอใหกับชุมชน เมื่อการศึกษาไดมีการปฏิรูปขึ้น ศูนยการเรียนชุมชน (ศรช.)
จึงเกิดการเปลีย่ นแปลงและพัฒนา โดยในปงบประมาณ 2553 สํานักงาน กศน. ไดดาํ เนินการปรับเปลีย่ น
ศูนยการเรียนชุมชนในทุกตําบลใหเปน “กศน.ตําบล” (กรมการศึกษานอกโรงเรียน, 2541) ทั้งนี้เพื่อให
สอดคลองกับการปฏิรปู การศึกษาในทศวรรษทีส่ อง และรวมผลักดันใหการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยไปสูเปาหมายที่กําหนดไว อีกทั้งยังสนองตอบวิสัยทัศน คนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิต
อยางมีคุณภาพอีกดวย
เมื่อ กศน.ตําบล ถูกกําหนดใหเปนกลไกขับเคลื่อนภารกิจ การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
ของชุมชน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร
หนึง่ ในหนวยงานในสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสกลนคร
จึงไดจัดตั้ง กศน.ตําบล ใหครอบคลุมพื้นที่ทุกตําบลในอําเภอ ไดแก กศน. ตําบลเตางอย ตําบลนาตาล
ตําบลบึงทวาย และตําบลจันทรเพ็ญ เพื่อดําเนินการจัดและสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ภายใน กศน.ตําบล ใหสอดคลองตามนโยบายรัฐบาล นโยบายสํานักงาน กศน. และนโยบาย
ระดับจังหวัด รวมถึงนโยบายระดับอําเภอ สําหรับประชาชนในอําเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร โดยมุง เนน
ในดานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย การสงเสริมกลุมผูไมรูหนังสือ การจัดการศึกษาตอเนื่อง ไดแก
การจัดการศึกษาเพือ่ พัฒนาทักษะชีวติ การจัดการศึกษาเพือ่ พัฒนาอาชีพ การจัดการศึกษาเพือ่ พัฒนาสังคม
และชุมชน การสงเสริมกระบวนการเรียนรูตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการจัดกิจกรรม
การศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งการจัดตั้งและจัดกิจกรรมใน กศน.ตําบลนั้น นับวาเปนวิธีการที่ดีที่เปน
การเปดพื้นที่ใหผูคนในชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สอดคลองกับความตองการ
ของประชาชนอยางแทจริง
ตลอดระยะเวลาการดําเนินงานจากศูนยการเรียนชุมชน (ศรช.) สูศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยตําบล (กศน.ตําบล) โดยศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ
เตางอย (กศน. อําเภอเตางอย) พบวามีนกั ศึกษาทีเ่ ขารวมกิจกรรมการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจําปการศึกษา 2553 ภาคเรียนที่ 1 มีนักศึกษา
ที่สําเร็จการศึกษา จํานวน 56 คน จากนักศึกษา 640 คน ภาคเรียนที่ 2 มีนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
จํานวน 60 คน จากนักศึกษา 713 คน ปการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1 มีนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
36 คน จากนักศึกษา 984 คน และภาคเรียนที่ 2 (ระหวางเดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือนมีนาคม 2555)
มีนักศึกษาทั้งสิ้น 864 คน แตยังไมปรากฏขอมูลผูสําเร็จการศึกษา ซึ่งจากขอมูลตัวเลขพบวา การจัด
กิจกรรมการศึกษาภายใน กศน.ตําบล ของอําเภอเตางอย มีนักศึกษาที่เขารับการศึกษาจํานวนมากกวา
นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในแตละภาคเรียน
ดังนัน้ หากทราบถึงสภาพและปญหา เพือ่ เปนแนวทางพัฒนา กศน.ตําบล ใหบรรลุตามวัตถุประสงค
ที่ตั้งไว ผูวิจัยในฐานะครู กศน.ตําบล หนึ่งในบุคลากรของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอําเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร ซึ่งทําหนาที่จัดและสงเสริมกิจกรรมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยใน กศน.ตําบล จึงมีความสนใจทําการศึกษาสภาพการดําเนินงานการจัดการศึกษา
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สภาพการดําเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบตามการรับรูของนักศึกษาศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ตําบลจันทรเพ็ญ อําเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร

นอกระบบตามการรับรูข องนักศึกษา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตําบลจันทรเพ็ญ อําเภอเตางอย
จังหวัดสกลนคร ดวยเห็นวาผูร บั บริการซึง่ เปนนักศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย เปนกลุมเปาหมายที่ตองรวมกิจกรรมภายในศูนยการ
ศึกษานอกระบบและการศึกษาตําบลจันทรเพ็ญ ไมนอยกวา 2 ป ถึงจะจบหลักสูตร จึงเปนผูรับรูที่สามารถ
สะทอนแนวคิดความตองการไดเปนอยางดี โดยในการศึกษาครั้งนี้จะทําการศึกษาตามมาตรฐาน
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตําบลของสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย (สํานักงาน กศน.) ประจําป 2554 ทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานการบริหารจัดการ ดานการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ดานการมีสวนรวม และดานการติดตาม ประเมินผล และรายงานเพื่อนําขอมูล
เปนแนวทางในการพัฒนางาน กศน.ตําบล ที่เริ่มจากอําเภอเตางอย สามารถขยายผลสูอําเภออื่น ๆ
ของจังหวัดสกลนคร และจังหวัดอื่น ๆ ไดตอไป และเพื่อความเขาใจที่ตรงกัน จึงใชชื่อยอของ
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบลจันทรเพ็ญวา “กศน. ตําบลจันทรเพ็ญ”
เพื่อความสะดวกและงายในการอานรายงานการศึกษา

วัตถุประสงคการศึกษา
เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบตามการรับรูของนักศึกษา
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตําบลจันทรเพ็ญ อําเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร

สมมุติฐานการศึกษา
1. นั ก ศึ ก ษาของศู น ย ก ารศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ตํ า บลจั น ทร เ พ็ ญ
อําเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร ที่ศึกษาในระดับการศึกษาตางกัน มีการรับรูเกี่ยวกับการดําเนินการ
จัดกิจการศึกษานอกระบบแตกตางกัน
2. นั ก ศึ ก ษาของศู น ย ก ารศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ตํ า บลจั น ทร เ พ็ ญ
อําเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร ที่มีอายุตางกัน มีการรับรูเกี่ยวกับการดําเนินการจัดกิจการศึกษา
นอกระบบแตกตางกัน

กรอบแนวคิดการศึกษา
ไดศกึ ษาถึงสภาพการดําเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบตามการรับรูข องนักศึกษาศูนยการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยตําบลจันทรเพ็ญ อําเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร เปนกรอบแนวคิดการวิจัย
ตามมาตรฐานศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล ของสํานักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ไดแก ดานการบริหารจัดการ ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ดานการมีสวนรวม และดานการติดตาม ประเมินผล และรายงานผล

วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559
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วิธีดําเนินการศึกษา
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ไดแก นักศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน. ตําบลจันทรเพ็ญ อําเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร
ประจําปการศึกษา 2555 จํานวน 156 คน
กลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน. ตําบลจันทรเพ็ญ อําเภอเตางอย จังหวัด
สกลนคร ประจําปการศึกษา 2555 จํานวน 111 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชตารางสัดสวน
ของเครซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970) กลุมตัวอยางไดมาโดยวิธีการสุมแบบแบงชั้น
(Stratified Random Sampling)

2. เครื่องมือที่ ใช ในการศึกษา

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) จํานวน 1 ฉบับ
ที่ผูศึกษาสรางขึ้นตามกรอบแนวคิดในการศึกษา แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ
(Check List)
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบ
ตามการรับรูของนักศึกษา กศน. ตําบลจันทรเพ็ญ เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating
Scale) 5 ระดับ มีคาอํานาจจําแนกรายขอระหวาง 0.89 - 0.91 และคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ทั้งฉบับเทากับ 0.91

3. การเก็บรวบรวมขอมูล

ผูศึกษาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับขั้นตอนดังนี้
1. ขอหนังสือจากคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ถึงผูบริหาร
ในสังกัดศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร เพือ่ ขอความ
อนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล
2. นําหนังสือจากคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม พรอมดวย
แบบสอบถามสงถึงศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร
เพือ่ สงตอให กศน. ตําบลจันทรเพ็ญ อําเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร ทีม่ กี ลุม ตัวอยาง เพือ่ ขอความรวมมือ
และตอบแบบสอบถามโดยผูศึกษาสงและขอรับแบบสอบถามคืนดวยตนเอง
3. เก็บรวบรวมแบบสอบถาม โดยผูศ กึ ษาขอรับแบบสอบถามคืนดวยตนเองไดรบั แบบสอบถาม
กลับคืนมาทั้งหมด 111 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100

4. การวิเคราะหขอมูล

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. วิเคราะหขอมูลผูตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่ และหาคารอยละ
2. วิเคราะหระดับสภาพปญหาการดําเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบตามการรับรูของ
ผูรับบริการที่ศึกษาใน กศน.ตําบล อําเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร โดยภาพรวมรายดาน และรายขอ
การวิเคราะหใชคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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สภาพการดําเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบตามการรับรูของนักศึกษาศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ตําบลจันทรเพ็ญ อําเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร

3. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของเครื่องมือ
3.1 หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง
(Index of Congruence : IC)
3.2 หาคาอํานาจจําแนกรายขอ โดยวิธีการหาความสัมพันธระหวางคะแนนรายขอ
กับคะแนนรวมทั้งฉบับ (Item Total Correlation) โดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายตาม
วิธีของเพียรสัน (Pearson’s Product - Moment Coefficient of Correlation) (บุญชม, 2551)
3.3 คาความเชือ่ มัน่ ของแบบสอบถามโดยหาคาสูตรสัมประสิทธิแ์ อลฟา ( - Coefficicnt)
ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach)

สรุปผลการศึกษา
1. สภาพการดําเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบตามการรับรูข องนักศึกษา กศน. ตําบลจันทรเพ็ญ
อําเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุด คือ ดานการมีสว นรวม และดานทีม่ คี า เฉลีย่ ตํา่ สุด คือ ดานการติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
ผลการเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบตามการรับรูข องนักศึกษา กศน. ตําบล
จันทรเพ็ญ จําแนกตามระดับการศึกษา ระหวางระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โดยรวมไมแตกตางกัน
2. ผลการเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานจัดการศึกษานอกระบบของ กศน. ตําบลจันทรเพ็ญ
จําแนกตามอายุ ระหวางอายุตา่ํ กวา 35 ป อายุระหวาง 35 - 45 ป และอายุ 45 ปขน้ึ ไป โดยรวมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 โดยนักศึกษาที่มีอายุ 45 ปขึ้นไป จะมีการรับรูที่มากกวานักศึกษาที่มี
อายุตํ่ากวา 35 ป และนักศึกษาที่มีอายุระหวาง 35 - 45 ป

อภิปรายผลการศึกษา
1. การศึกษาสภาพการดําเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบของ กศน. ตําบลจันทรเพ็ญ
อําเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร พบวานักศึกษาใหความสําคัญในดานการมีสวนรวม โดยเฉพาะการที่
ชุมชนไดมสี ว นรวมในการสงเสริมการดําเนินงาน ซึง่ กศน. ตําบลจันทรเพ็ญ ไดตง้ั อยูในชุมชน เปนสถานที่
ในการจัดกิจกรรม สถานที่เรียนรู สถานที่ศึกษาดูงาน และเปนแหลงเรียนรูระดับตําบล กศน. ตําบล
จันทรเพ็ญ เกิดขึ้นจากความรวมมือรวมใจจากทุกภาคสวน ไดแก หนวยงานภาครัฐที่จัดสรรครู กําหนด
กิจกรรม กําหนดหลักสูตร สนับสนุนงบประมาณ หนวยงานภาคีเครือขายระดับชุมชน ตั้งแตผูนําชุมชน
ไปถึงประชาชน เปนผูใหการสนับสนุนสถานที่จัดตั้ง กศน. ตําบล ดังนั้น กศน. ตําบลจันทรเพ็ญ จึงเปน
แหลงเรียนรูที่เกิดจากความรวมแรงรวมใจของคนในชุมชน ชุมชนจึงมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม
การศึกษานอกระบบอยูเ ปนประจํา ซึง่ มีความสอดคลองกับมาตรฐานการจัดการศึกษาของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ที่ระบุมาตรฐานในการจัดการศึกษาขอที่ 4 การบริหาร
จัดการวา สถานศึกษาควรใหเครือขายคณะกรรมการสถานศึกษา องคกร ชุมชนทองถิ่น และบุคลากร
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มีสวนรวมรับผิดชอบตอผลการดําเนินงานในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ใหบรรลุเปาหมายไดดียิ่งขึ้นและเปนไปตามความตองการของชุมชน อีกทั้งผูบริหารและครูผูสอน
มีความเปนกันเองกับชุมชน ซึ่งมีความสอดคลองกับประสิทธิ์ อดมาก (ประสิทธิ์, 2549) ไดศึกษา
กิจกรรมสรางความสัมพันธระหวางชุมชนกับโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลําปาง เขต 3
สรุปวาบุคคลในชุมชนมีความคิดเห็นวา กิจกรรมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนทั้ง 5 ดาน
มีความเหมาะสมมาก โดยเรียงตามลําดับ คือ ดานการใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ดานวัฒนธรรมประเพณี ดานการเยี่ยมเยียนชุมชน ดานการใหบริการ และดานการประชาสัมพันธ และ
ศุภวัฒน มณีอรุณฉาย (ศุภวัฒน, 2548) ไดศกึ ษาความคิดหวังของผูป กครองเกีย่ วกับการปฏิบตั งิ านชุมชน
สัมพันธของผูบริหารโรงเรียนวัดสันทรายมูล และโรงเรียนวัดสันโคง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม
พบวาผูปกครองมีความคาดหวังมากในการที่ผูบริหารโรงเรียน สนับสนุนใหบุคลากรเขารวมกิจกรรม
ประเพณีชมุ ชน นําโรงเรียนเขารวมกิจกรรมกับชุมชน ขอความชวยเหลือดานแรงงานและวิชาการจากชุมชน
เปดโอกาสใหชุมชนเขามาใชสนามกีฬาของโรงเรียน และนํานักเรียนออกไปศึกษาสถานที่สําคัญในชุมชน
2. ผลการเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานจัดการศึกษานอกระบบของ กศน. ตําบลจันทรเพ็ญ
อําเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร จําแนกตามอายุ ระหวางอายุตํ่ากวา 35 ป อายุระหวาง 35 - 45 ป และ
อายุ 45 ปขึ้น โดยรวมและรายดานแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไววา นักศึกษาของ กศน.
ตําบลจันทรเพ็ญ ทีม่ รี ะดับการศึกษาแตกตางกันจะมีการรับรูเ กีย่ วกับสภาพการดําเนินการจัดกิจการศึกษา
นอกระบบแตกตางกัน ที่เปนเชนนี้เนื่องมาจากผูรับบริการการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบสวนมาก
อยูในวัยผูใหญ จึงมีความคิดเห็นแตกตางกันตามการรับรูดวยประสบการณ แรงจูงใจ การตอบสนอง
และปจจัยสวนตัว ไมวาจะเปนความสามารถ สติปญญา หรือความสมบูรณหรือความบกพรอง
ทางดานรางกาย เปนตน ซึง่ คนเรานัน้ จะมีความแตกตางกัน และมีความตองการเรียนรู โดยเฉพาะการเรียนรู
จากประสบการณ ตามทฤษฎีความตองการเรียนรูข องมนุษยของ เดวิค ซี.แมลเคิลแลนด (McClelland’s
Learned Need Theory) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร,ี 2557) ที่ไดกลาวถึงความตองการ
ของมนุษยวาเปนความตองการจากการเรียนรู จะมุงความตองการที่บุคคลไดพัฒนาขึ้นจากประสบการณ
นอกจากนี้ยังมีความสอดคลองกับ สุกจิ จันทรังสิกลุ (สุกจิ , 2548) กลาววา อายุ และการศึกษา เปนปจจัย
ทีท่ าํ ใหคนมีความแตกตางกันในเรือ่ งของความคิด และพฤติกรรม คนทีอ่ ายุนอ ยมักจะมีความคิดเสรีนยิ ม
ยึดถืออุดมการณ และมองโลกในแงดมี ากกวาคนทีอ่ ายุมาก ในขณะทีค่ นอายุมากมักจะมีความคิดทีอ่ นุรกั ษนยิ ม
ยึดถือการปฏิบัติ ระมัดระวัง มองโลกในแงรายกวาคนที่มีอายุนอย เนื่องมาจากผานประสบการณชีวิต
ที่แตกตางกัน และการศึกษาเปนปจจัยที่ทําใหคนมีความคิด คานิยม ทัศนคติและพฤติกรรมแตกตางกัน
คนที่มีการศึกษาสูงจะไดเปรียบอยางมากในการเปนผูรับสารที่ดี
3. ขอคนพบจากการวิจัยพบวา นักศึกษาที่มีระดับการศึกษาแตกตาง และมีอายุแตกตางกัน
จะมีการรับรูแ ตกตางกัน ดังนัน้ ระดับการศึกษา และอายุ มีผลตอการรับรูข องนักศึกษาเกีย่ วกับการดําเนินการ
จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบของ กศน. ตําบลจันทรเพ็ญ อําเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร
ซึง่ มีความสอดคลองกับทฤษฎีความแตกตางระหวางบุคคล (Individual Differences Theory) ทีก่ ลาววา
บุคคลมีความแตกตางกันในดานบุคลิกภาพและสภาพจิตวิทยา ความแตกตางดังกลาวนี้เปนเพราะบุคคล
มีการเรียนรู บุคคลทีอ่ ยูต า งสภาพแวดลอมกันจะไดรบั การเรียนรูท แ่ี ตกตางกัน การเรียนรูจ ากสภาพ แวดลอม
ที่แตกตางกันทําใหบุคคลมีทัศนะคติ คานิยม ความเชื่อถือและบุคลิกภาพที่แตกตางกัน ดังนั้นในการจัด
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สภาพการดําเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบตามการรับรูของนักศึกษาศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ตําบลจันทรเพ็ญ อําเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร

กิจกรรมการศึกษานอกระบบจําเปนตองคํานึงถึงความแตกตางและความตองการของผูร ว มกิจกรรมเปนสําคัญ
การใหการศึกษาควรคํานึงถึงธรรมชาติของผูเรียนเปนสําคัญ โดยผูเรียนแตละคนมีลักษณะแตกตางกัน
การจัดการศึกษาควรจัดใหสอดคลองกับลักษณะของผูเรียนเปนรายบุคคล คํานึงถึงเอกัตภาพของบุคคล
ซึ่งแตกตางกัน วิธีสอนที่เหมาะสมและการจัดการเรียนการสอนที่ดีจึงควรเปนไปเพื่อสนองความแตกตาง
ระหวางบุคคล

ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษา
1. ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใช
1.1 ผูบริหารควรใหความสําคัญในการนิเทศติดตามผลการดําเนินงานการจัดการศึกษา
นอกระบบของ กศน. ตําบลจันทรเพ็ญ อําเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร ทั้งนี้เพื่อกระตุนใหเกิดการทํางาน
ที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ สงผลดีตอประชาชนผูรับบริการและตอหนวยงานได
1.2 บุคลากรที่ดําเนินงานจัดการศึกษานอกระบบ ควรใหความสําคัญ และตระหนักรู
ในการปฏิบัตงิ านการศึกษานอกระบบของ กศน. ตําบลจันทรเพ็ญ อําเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร ทั้งนี้
เพื่อสามารถรายงานผลขอมูลและการปฏิบัติงานได
1.3 ควรปรับปรุงดานการอํานวยความสะดวก โดยเพิม่ สือ่ และอุปกรณในการจัดการเรียน
การสอนใหเพียงพอตอความตองการของผูเ รียนอยางเหมาะสม และควรมีการประชาสัมพันธขอ มูลขาวสาร
ที่เปนประโยชนตอผูเรียนและชุมชนมากยิ่งขึ้น
1.4 การจัดการเรียนรูของ กศน. ตําบลจันทรเพ็ญ อําเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร
ควรมีกิจกรรมที่สามารถเชื่อมโยงประสบการณที่เปนประโยชนตอผูเรียน กิจกรรมการเรียนรูที่จัดใหกับ
นักศึกษา จะตองมีสวนกระตุนใหนักศึกษาเกิดการอยากใฝเรียนใฝรู ควรมีเนื้อหาที่นาสนใจ และกิจกรรม
การเรียนรูควรมีเนื้อหาที่เปนประโยชนตอการประกอบอาชีพ
1.5 การนําชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาของ กศน. ตําบลจันทรเพ็ญ อําเภอ
เตางอย จังหวัดสกลนคร นัน้ ควรมีการนําแหลงเรียนรูต า ง ๆ ทีม่ อี ยูในชุมชนมาใชในการจัดการเรียนรู
อาทิ ภูมิปญญาทองถิ่น กลุมวิชาชีพ กลุมวิสาหกิจชุมชนตาง ๆ เปนตน และควรใหผูเรียนมีสวนรวม
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผูสอน ชุมชนควรมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการศึกษา
นอกระบบ ผูบริหารและครูควรมีความเปนกันเอง ควรมีวิธีการประเมินผลที่ถูกตอง

2. ขอเสนอแนะในการศึกษาคนควาครั้งตอไป

2.1 ควรทําการศึกษาในการติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยที่ดําเนินการโดย กศน. ตําบล
2.2 ควรทําวิจัยและพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมภายในศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยตําบล
2.3 ควรทําวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย เพื่อผลในการจัดกิจกรรมการศึกษาใหทั่วถึงและครอบคลุม และเปนแนวทางในการจัด
กิจกรรมการศึกษานอกระบบในพื้นที่อื่น ๆ ไดในอนาคต
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