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บทคัดย่ อ
การวิ จ ัย เรื่ อง การสร้ า งความสั ม พันธ์ ก ับ ผู้น าชุ มชนในการจัดการศึ ก ษาของศู น ย์
การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศัย อ าเภอจอมพระ จัง หวัด สุ ริ นทร์ ในครั้ งนี้
มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาการสร้ า งความสั ม พันธ์ ก ับ ผู้น าชุ มชนในการจัด การศึ ก ษา และเพื่ อ
เปรี ยบเทียบความคิดเห็ นเกี่ ยวกับการสร้ างความสัมพันธ์กบั ผูน้ าชุ มชนในการจัดการศึกษาของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอจอมพระ จังหวัดสุ รินทร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจยั ได้แก่ ผูน้ าชุมชนในเขตพื้นที่อาเภอจอมพระ จังหวัดสุ รินทร์ ประกอบด้วย กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น
และสมาชิ กองค์การบริ หารส่ วนตาบล รวมทั้งสิ้ น จานวน 340 คน กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
ตารางเครจซี่ และมอร์ แกน (Krejcie and Morgan) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จานวน 181 คน เครื่ องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มีค่า
ความเชื่ อมัน่ ทั้งฉบับเท่ากับ 0.86 สถิติที่ใช้ใน การวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ ยเลขคณิ ต
และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า
ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับสร้ างความสัมพันธ์ กบั ผูน้ าชุ มชนในการจัดการศึกษาของ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอจอมพระ จังหวัดสุ รินทร์ ใน 4 ด้านพบว่า
ระหว่างความคิดเห็นของกานัน, ผูใ้ หญ่บา้ น และสมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบล มีความเห็น
ส่ วนใหญ่ ส อดคล้อ งกัน อยู่ใ นระดับ มาก โดยเมื่ อจ าแนกในแต่ ล ะด้า นออกเป็ นรายการย่อ ย ๆ
สามารถสรุ ปได้ดงั นี้ ด้านการประชาสัมพันธ์สถานศึกษา พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ x = 3.98 ด้านการร่ วมกิจกรรมของชุ มชน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่
x = 3.97 ด้านการให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของสถานศึกษา พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก มี ค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ x = 4.05 ด้านการสร้ างความสัมพันธ์ กบั ชุ มชนและผูน้ าชุ มชน พบว่า โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ x = 3.93

ข

เมื่อจาแนกตามเพศ พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
ด้านการสร้างความสัมพันธ์กบั ชุ มชนและผูน้ าชุ มชนมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 จาแนกตามอายุ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และทาการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ ตามวิธีการของ
เชฟเฟ่ พบว่า อายุ 31-45 ปี มี ความคิ ดเห็ นแตกต่างกับ อายุ 46-60 ปี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ .05 จาแนกตามตาแหน่ ง พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
ด้านการร่ วมกิ จกรรมของชุ มชน มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จาแนก
ตามการศึกษา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่าง
กัน เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการสร้ างความสัมพันธ์กบั ชุ มชนและผูน้ าชุมชน มีความ
คิดเห็นแตกต่างกัน และเมื่อทาการทดสอบเป็ นรายคู่ตามวิธีของเชฟเฟ่ พบว่า วุฒิการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี มีความคิดเห็นแตกต่างกับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05

