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บทคัดยอ 

การวิจยัคร้ังนีมี้วัตถุประสงคเพื่อศึกษาการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลเกีย่วกับ
การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  จังหวดัสระแกว  

กลุมตัวอยาง คือ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลท่ีอยูในเขตพื้นท่ีการศึกษาจังหวัด
สระแกว  เขต  1  และ  เขต  2  จํานวน  302 คน  และ  ครูท่ีปฏิบัติราชการป  พ.ศ.  2548  ของจังหวัด
สระแกว  จํานวน 351 คน โดยการสุมตัวอยางดวยวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย  เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคาระดับการปฏิบัติงานตามบทบาทเก่ียวกับการ
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลจังหวัดสระแกว จํานวน 49 ขอ  มีคาความเช่ือม่ัน  
0.90  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  คือ  คารอยละ  คาเฉล่ีย  คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  สถิติการ
ทดสอบคาที  t-test (Independent)  โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

ผลการวิจัยพบวา การปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาข้ัน
พื้นฐานจังหวัดสระแกว ผูวิจัยไดวิเคราะหโดยการหาคาเฉล่ีย ( X) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
แสดงระดับการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานจังหวัด
สระแกว ท้ัง  4  ดาน  โดยรวมและรายขอ  ดังนี้ 

ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา โดยเฉล่ียในภาพรวม การปฏิบัติงานขององคการบริหารสวน
ตําบลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานจังหวัดสระแกว อยูในระดับปานกลาง เม่ือจําแนกออกเปนราย
ดาน  พบวา มีการปฏิบัติงานดานการบริหารท่ัวไปดีกวาดานอ่ืนๆ รองลงมา ไดแก  ดานงบประมาณ 
และดานวิชาการ ตามลําดับ ตรงกันขามมีการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  จังหวัดสระแกว  ดานบุคลากร  นอยกวาดานอ่ืน ๆ    
___________________________ 
1)นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ               
  ในพระบรมราชูปถัมภ 
2)อาจารยประจําหลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ        
  ในพระบรมราชูปถัมภ 
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เม่ือจําแนกการปฏิบัติงานการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  จังหวัดสระแกว  ดานบุคลากร ไดขอคนพบดังนี้ 

1. ดานบุคลากร ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา การปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน จังหวัดสระแกว  ดานบุคลากร โดยเฉล่ียอยูในระดับนอย   

2. ดานงบประมาณ ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา การปฏิบัติงานการปฏิบัติงานขององคการ
บริหารสวนตําบลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  จังหวัดสระแกว   ดานงบประมาณ  โดยเฉล่ียอยู
ในระดับปานกลาง   

3.  ดานวิชาการ ผลการวิเคราะหขอมูล  พบวา  การปฏิบัติงานการปฏิบัติงานขององคการ
บริหารสวนตําบลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน จังหวัดสระแกว ดานวิชาการ โดยเฉลี่ยอยูใน
ระดับปานกลาง   

4. ดานบริหารทั่วไป ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา การปฏิบัติงานการปฏิบัติงานขององคการ
บริหารสวนตําบลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน จังหวัดสระแกว ดานบริหารท่ัวไป  โดยเฉล่ียอยู
ในระดับปานกลาง   

ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล เกี่ยวกับการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  จังหวัดสระแกวตามความคิดเห็นของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล  และครู  
พบวา  ในภาพรวม  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  และครู  มีความคิดเห็นเร่ือง การปฏิบัติงาน
ขององคการบริหารสวนตําบล เกี่ยวกับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน จังหวัดสระแกวแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  โดยสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมีระดับความคิดเห็นการ
ปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล เกี่ยวกับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  จังหวัดสระแกวโดย
เฉล่ีย สูงกวาครู  และเม่ือจําแนกออกเปนรายดาน  พบวา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  และครู  
มีความคิดเห็นเร่ือง การปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล  เกี่ยวกับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
จังหวัดสระแกว  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ทุกดาน 
 

ABSTRACT 
The objective of this research was to study operation of Sub-district Administration 

Organizations (SAO) toward primary education management in Sakaeo province. 
The sample consisted of 302 members of SAO Councils in Sakaeo Educational Service Area, 

Zone 1 and Zone 2 and 351 teachers, selected from a simple random sampling method. The instrument 
used to collect the data was 49-item questionnaires with a reliability level of 0.90. A statistical program 
was used to analyze the data in terms of percentage, mean, standard deviation, and t-test. 

The findings of the study were as follow: 
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Operation levels of SAO toward primary education management in Sakaeo province were 
studied in four aspects: personnel, budget, academic, and general administration. Overall, the operation 
was at a moderate level. In addition, the operation regarding general administration was at the highest 
level, followed by budget, and academic. On the other hand, the operation regarding personnel was at the 
lowest level. 

The results indicated that : 
1. Operation regarding personnel was at a low level on the average; 
2. Operation regarding budget was at a moderate level on the average; 
3. Operation regarding academic was at a moderate level on the average; and 
4. Operation regarding general administration was at a moderate level on the average. 
The results of the comparative analysis of the opinions of members of SAO Councils and 

teachers showed that the members of SAO Councils and the teachers had different opinions toward the 
operation of SAO toward primary education management in Sakaeo Province at a statistically significant 
level of 0.05. It was found that the opinions of the members of SAO Councils had higher mean than 
those of the teachers. Besides, the members of SAO Councils and the teachers had different opinions 
toward the operation of SAO toward primary education management in Sakaeo province in every aspect 
at a statistically significant level of 0.05. 

 
ความสําคัญของปญหา 

การศึกษาถือวาเปนหัวใจในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยซ่ึงสงผลใหเกิดการพัฒนาประเทศใน
ดานการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรมละเทคโนโลยีตางๆ ท่ีสนับสนุนความสะดวกสบายในการ
ดํารงชีพและเพื่อพัฒนาศาสตรสาขาวิชาตางๆ ใหเจริญกาวหนาดวยสติปญญาอันสูงสง     สานตออารยะ
ธรรมเผาพันธุมนุษยใหคงสถาพรสืบไป ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งท่ีมีประชากร 61 ลานคนเศษ 
(กรมการปกครอง, 2543 หนา 1) หรือคิดเปนรอยละ 1 ของประชากรโลกในทามกลางสภาวะการแขงขัน
แบบตลาดเสรีในสังคมโลกอยางรุนแรงและรวดเร็วตามความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีโทรคมนาคม
ท่ีส่ือสารท้ังขอความ เสียง รูปภาพเคล่ือนไหว ณ เวลาจริงไดท่ัวทุก   มุมโลก กระตุนใหแตละประเทศ
พัฒนาประชากรใหมีคุณภาพโดยปฏิรูปการศึกษา สรางสรรค        ภูมิปญญาใหกับประชาชนเพื่อ
รองรับระบบเศรษฐกิจท่ีต้ังม่ันอยูบนพื้นบนฐานแหงองคความรูอันจะนํามาซ่ึงความไดเปรียบในเวที
การแขงขันทางการคาในตลาดโลก ความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ ความผาสุขของสังคมโดยสวนรวม 
ประเทศไทยไดตระหนักมองเห็นคุณคาในการพัฒนาประชากรของชาติ มีการผลักดันอยางมากจากมวล
มหาชนทุกสาขาอาชีพใหมีบทบัญญัติวาดวยปฏิรูปการศึกษาไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
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พุทธศักราช  2540  ซ่ึงเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศเพ่ือเปนหลักประกันวา ตอจากนี้ไปรัฐบาลคณะ
ใดก็ตามที่เขามาบริหารประเทศจะตองใหความสําคัญทางดานการศึกษาใหแกประชาชนและรัฐบาล
จะตองจัดสรรปจจัยในการบริหารใหเพียงพอเหมาะสม จะละเลยเพิกเฉยตอไปมิได 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 (สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2540 
หนา 10) มีบทบัญญัติดานการศึกษาหลายมาตรา กลาวคือ มาตรา 43 บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการ
รับการศึกษาข้ันพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปท่ีรัฐจะตองจัดใหอยางท่ัวถึงละมีคุณภาพโดยไมเก็บ
คาใชจายการจัดการศึกษาอบรมของรัฐตองคํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
เอกชนท้ังนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ การจัดการศึกษาอบรมขององคกรวิชาชีพและเอกชนภายใตการกํากบั
ดูแลของรัฐยอมไดรับการคุมครอง ท้ังนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ มาตรา 81  รัฐตองจัดการศึกษาอบรม
และสนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษาอบรมใหเกิดความรูคูคุณธรรม จัดใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา
แหงชาติ ปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมสรางเสริม
ความรูและปลูกฝงจิตสํานึกท่ีถูกตองเกี่ยวกับการเมืองสารปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สนับสนุนการคนควาวิจัยในศิลปะวิทยาการตางๆเรงรัดพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครูและสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน 
ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติแลมีบทบัญญัติดานการปกครอง       สวนทองถ่ิน ดังนี้ มาตรา 284 องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินยอมมีความเปนอิสระในการกําหนดนโยบายการปกครองการบริหาร การ
บริหารงานบุคคล การเงินและการคลังเพื่อพัฒนาการกระจายอํานาจเพ่ิมข้ึนใหแกทองถ่ินอยางตอเนื่อง 
ใหมีกฎหมายกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ 

อยางไรก็ดีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ตลอดจน พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 และ พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนในการกระจายอํานาจใหแกองคการปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ตางก็กําหนดใหองคการปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีในการจัดการศึกษา จึงถือเปน
สถานการณบังคับท่ีตองปฏิบัติตาม ดังนั้นกระแสความขัดแยงยังคงมีอยู       ตางฝายตางต้ังเง่ือนไข
เจรจาตอรอง ประกอบกับเปนชวงระยะเวลาท่ีมีการผลัดเปล่ียนรัฐบาล จึงมีการรอดูทาทีของรัฐบาลใหม 
และไมมีทาทีวาจะทําความตกลงรวมกันได 

 
คําสําคัญ 

องคการบริหารสวนตําบล  การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
 

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 
ความคิดเหน็ของครูและสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล  จังหวัดสระแกว  เกี่ยวกับการ

จัดการศึกษาแตกตางกันหรือไมอยางไร 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล เกีย่วกับการจดัการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน  จงัหวัดสระแกว 
2. เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล เกี่ยวกับการ

จัดการ ศึกษาข้ันพื้นฐาน  ซ่ึงแยกตามความคิดเห็นของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล  และครู 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากร คือ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลท่ีอยูในเขตพื้นท่ีการศึกษาจังหวัด

สระแกว เขต  1  และ เขต  2  จํานวน  1,378  คน  ครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา  จังหวัดสระแกว  3,833  คน  รวมประชากรท้ังหมด  5,211  คน   

กลุมตัวอยาง   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดสระแกว และครูใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  จังหวัดสระแกว  จํานวน  372   คน  ได
จากการคํานวณ  ดังนี้   

2.  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยไดสรางขึ้น

โดยการศึกษาเอกสาร ตํารา ผลการวิจัยที่เกี่ยวของ เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล         
แบงออกเปน 2  ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ 
Check List จํานวน 5 ขอ ประกอบดวย เพศ ตําแหนงปจจุบัน อายุ ประสบการณทํางาน วุฒิ
การศึกษา     

ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน จังหวัดสระแกว ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบ
รายการใหตอบตามรายการท่ีกําหนดใหมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) แบง
ออกเปน  5  ระดับ  ตามวิธีของลิเคิรท (Likert  Scales)  ไดแก  มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  นอย  และ
นอยท่ีสุด  โดยเลือกเพียงคําตอบเดียว จํานวน 49 ขอ ซ่ึงคลอบคลุมท้ัง 4 ดาน ของการจัดการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน  แตละดานมีจํานวนขอคําถาม 

3.  การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
3.1  การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 

นําแบบสอบถามและขอเสนอแนะจากทานผูทรงคุณวุฒิปรึกษาประธานผูควบคุม
วิทยานิพนธและกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ เพื่อรวมพิจารณาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมกอน
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นําไปใช ใชการหาคาความสอดคลอง คา Index of Item Objective Congruence (IOC) แบบสอบถาม 
ท่ีผานความเห็นชอบตองมีคา IOC  ของแตละขอคําถามมากกวาหรือเทากับ  0.5 และผลการวิเคราะหคา 
IOC พบวาทุกขอ มีคา IOC = 1.0 ผานเกณฑท่ีกําหนดไว โดยผูทรงคุณวุฒิเห็นชอบเปนเอกฉันททุกขอ 

3.2  การหาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม 
หลังจากปรับปรุงแกไขแบบสอบถามอยางละเอียดแลว เพื่อใหแบบสอบถามชุดนี้

มีคาความเช่ือม่ัน  (Reliability)  สําหรับการวิจัย  ผูวิจัยจึงนําไปทดลองใช  (Try-Out)  กับบุคคลที่มี
ลักษณะใกลเคียงกับตัวอยาง จํานวน 30 คน จากประชากรท่ีไมไดรับเลือกเปนกลุมตัวอยาง จากนั้น
นําแบบสอบถามท่ีทดลองใชแลวไปหาความเช่ือม่ันดวยวิธีของครอนบาค (Cronbach)  สัมประสิทธ์ิ
อัลฟา  (α - Coefficient) ใชการหาคาความเช่ือม่ันรวมท้ังฉบับได  .90 

4.  การเก็บรวบรวมขอมูล   
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการศึกษาวิจัยคร้ังนี้โดย 
4.1 ขอหนังสือแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ  

ในพระบรมราชูปถัมภ เพื่อขออนุญาตและขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลไปยัง
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจังหวัดสระแกว เขต 1 และเขต 2 และทองถ่ินจังหวัดสระแกว 

4.2 ขอหนังสือแนะนําตัว จากเขตพื้นท่ีการศึกษาจังหวัดสระแกว เขต 1 และ เขต 2      เพื่อ
ขออนุญาตและขอความอนุเคราะหในการทดลองใชเคร่ืองมือไปยังโรงเรียนท่ีสังกัดในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาจังหวัดสระแกว เขต 1  และ  เขต 2  และทองถ่ินจังหวัดสระแกว  ท่ีไมไดเปนกลุมตัวอยาง3. 
ขอหนังสือแนะนําตัว จากเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัดสระแกว เขต 1 และ เขต 2  เพื่อขออนุญาตและขอ
ความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลไปยังโรงเรียนท่ีสังกัดในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัดสระแกว 
เขต 1 และ เขต 2 และทองถ่ินจังหวัดสระแกว ท่ีเปนกลุมตัวอยาง ซ่ึงผูวิจัยสงแบบสอบถามไปยัง
ผูบริหารสถานศึกษา ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดสระแกว จํานวน 169  ชุด โดยผูวิจัยนํา
แบบสอบถามไปสงและเก็บคืนดวยตัวเอง 

4.3 นําแบบสอบถามในสวนของครูท่ีรับกลับคืนมา จํานวน 302 ชุด คิดเปนรอยละ 100 
และแบบสอบถามในสวนของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลจงัหวัดสระแกว ท่ีรับกลับคืนมาจํานวน 
351 ชุด คิดเปนรอยละ 100 มาตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณเพื่อทําการวิเคราะหขอมูลตอไป   

5.  การวิเคราะหขอมูล 
5.1 การศึกษาการปฏิบัติงานของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล เกี่ยวกับการจัด

การศึกษาข้ันพื้นฐาน จังหวัดสระแกว วิเคราะหขอมูล ใชการแจกแจงความถ่ี หาคารอยละ และนําเสนอ
ในรูปตารางประกอบความเรียง   
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5.2  การเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล เกี่ยวกับการ
จัดการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงแยกตามความคิดเห็นของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล และครูใชการ
หาคาการทดสอบที (t-test  แบบ Independent)   
 
ผลการวิจัย 

การปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลเกี ่ยวกับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน
จังหวัดสระแกว ท้ัง  4  ดาน  โดยรวมและรายขอ  ดังนี้ 

ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา โดยเฉล่ียในภาพรวม การปฏิบัติงานขององคการบริหาร
สวนตําบลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานจังหวัดสระแกว อยูในระดับปานกลาง เม่ือจําแนก
ออกเปนรายดาน พบวา มีการปฏิบัติงานดานการบริหารทั่วไปดีกวาดานอื่นๆ รองลงมา ไดแก    
ดานงบประมาณ และดานวิชาการ ตามลําดับ ตรงกันขามมีการปฏิบัติงานตามบทบาทดาน
บุคลากรนอยกวาดานอ่ืนๆ     

เม่ือจําแนกการปฏิบัติงานตามบทบาทเกี่ยวกับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานขององคการ
บริหารสวนตําบล จังหวัดสระแกว  ไดขอคนพบดังนี้ 

ดานบุคลากร  ผลการวิเคราะหขอมูล  พบวา  การปฏิบัติงานตามบทบาทเกี่ยวกับการจัด
การศึกษา ข้ันพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบล จังหวัดสระแกว ดานบุคลากร โดยเฉล่ียอยูใน
ระดับนอย เม่ือจําแนกออกเปนรายขอ พบวา มีการปฏิบัติงานเร่ืองการวางแผนอัตรากําลัง และ
กําหนดตําแหนงดีกวาเร่ืองอ่ืนๆ รองลงมา ไดแก การสรรหาและบรรจุแตงต้ัง และการเสริมสราง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  ตามลําดับ  ตรงกันขามมีการปฏิบัติงานเร่ืองวินัยและการรักษา
วินัยนอยกวาเร่ืองอ่ืนๆ  

ดานงบประมาณ ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา การปฏิบัติงานตามบทบาทเกีย่วกบัการ
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบล จังหวัดสระแกว ดานงบประมาณ โดยเฉล่ียอยู
ในระดับปานกลาง  จําแนกออกเปนรายขอ  พบวา  มีการปฏิบัติงานเร่ือง  การจัดทําและเสนอขอ
งบประมาณดีกวาเร่ืองอ่ืนๆ รองลงมา ไดแก การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  และการ
บริหารการเงิน ตามลําดับ ตรงกันขามมีการปฏิบัติงานเร่ืองการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และ
รายงานผลการใชเงินและผลการดําเนินงานนอยกวาเร่ืองอ่ืนๆ     

ดานวิชาการ ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา การปฏิบัติงานตามบทบาทเก่ียวกับการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบล จังหวัดสระแกว  ดานวิชาการ โดยเฉลี่ยอยูใน
ระดับปานกลาง เม่ือจําแนกออกเปนรายขอ พบวา มีการปฏิบัติงานเร่ือง การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาดีกวาเร่ืองอ่ืนๆ รองลงมา  ไดแก  การพัฒนาแหลงเรียนรู  และการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู  ตามลําดับ  ตรงกันขามมีการปฏิบัติงานเร่ืองการแนะแนวการศึกษานอยกวาเร่ืองอ่ืนๆ      
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ดานบริหารทั่วไป ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา การปฏิบัติงานตามบทบาทเกี่ยวกับการจัด
การศึกษา ข้ันพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบล จังหวัดสระแกว ดานบริหารทั่วไป โดยเฉล่ียอยูใน
ระดับปานกลาง เม่ือจําแนกออกเปนรายขอ พบวา มีการปฏิบัติงานเร่ือง การสงเสริมงานกิจการนักเรียน
ดีกวาเร่ืองอ่ืนๆ รองลงมา ไดแก การประชาสัมพันธงานการศึกษา และการจัดทําสํามโนนักเรียน
ตามลําดับ ตรงกันขาม มีการปฏิบัติงานเร่ืองงานเทคโนโลยีสารสนเทศนอยกวาเร่ืองอ่ืนๆ   

ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล เกี่ยวกับการ จัด
การศึกษาข้ันพื้นฐาน จังหวัดสระแกว ตามความคิดเห็นของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล  และครู 

ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล เกี่ยวกับการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐาน จังหวัดสระแกวตามความคิดเห็นของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลและครู  
พบวา ในภาพรวม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล และครู มีความคิดเห็นเร่ือง การปฏิบัติงานของ
องคการบริหารสวนตําบล เกี่ยวกับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน จังหวัดสระแกวแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมีระดับความคิดเห็นการ
ปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล เกี่ยวกับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน จงัหวัดสระแกวโดยเฉล่ีย 
สูงกวาครู  และเม่ือจําแนกออกเปนรายดาน  พบวา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  และครู  มี
ความคิดเห็นเร่ือง การปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล  เกี่ยวกับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
จังหวัดสระแกว  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ทุกดาน 
 
อภิปรายผล 

จากผลการวิเคราะหขอมูลการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล เกี่ยวกับการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  จังหวัดสระแกว  มีประเด็นสําคัญท่ีผูวิจัยนํามาอภิปรายผล  ดังนี้ 

ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา โดยเฉล่ียในภาพรวม การปฏิบัติงานขององคการบริหาร
สวนตําบล เกี่ยวกับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน จังหวัดสระแกว อยูในระดับปานกลางท้ังนี้อาจเปน
เพราะวาองคการบริหารสวนตําบล ยังไมเขาใจเกี่ยวกับระบบการบริหารงานของโรงเรียนอยาง
ชัดเจน ทําใหสามารถชวยโรงเรียนไดในระดับหนึ่ง อาจเปนเพราะครูและองคการบริหารสวนตําบล  
มีระบบการบริหารงาน  การจัดองคการ  ตลอดจนองคประกอบตาง ๆ ที่แตกตางกัน  ทําใหมีความ
เขาใจ  และการปฏิบัติงานท่ีแตกตางกัน  ซ่ึงเม่ือจําแนกออกเปนรายดาน  พบวา  มีการปฏิบัติงาน
ดานการบริหารทั่วไปดีกวาดานอ่ืนๆ เปนเพราะองคการบริหารสวนตําบล  สามารถเขามาสนับสนุน
ไดมากที่สุดเชนในเรื่องของ สัมพันธชุมชน ประชาสัมพันธ รองลงมา ไดแก ดานงบประมาณ       
ในสวนของงบประมาณองคการบริหารสวนตําบล ก็เขามาชวยสนับสนุนงบประมาณในการบริหารงาน
ดานตาง ๆ ซ่ึงในดานนี้ไมจําเปนตองใชความรูเฉพาะดาน  เหมือนงานวิชาการ ซ่ึงทําใหงานวิชาการ
มีระดับการปฏิบัติอยูในลําดับท่ี 3 เพราะคนท่ีจะเขามาทํางานวิชาการตองมีความรูเฉพาะในการจัด
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การศึกษา สวนท่ีนอยท่ีสุดคือ ดานบุคคลากร เพราะการสรรหาแตงต้ังบุคคลากรนั้น สวนกลาง   
เปนผูกําหนดตําแหนงและคุณสมบัติ ทําใหองคการบริหารสวนตําบล ไมมีบทบาทในดานนี้เทาไร  
และอาจเนื่องมาจากสังคมโลก รวมทั้งสังคมไทยในปจจุบันไดมีการเปลี่ยนแปลงไปสูยุคขอมูล
ขาวสาร  การติดตอส่ือสารเปนไปอยางรวดเร็ว  ทุกองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดสระแกวมีการ
รับขอมูลขาวสารทางระบบอินเตอรเน็ต (Internet) เกือบทุกองคการบริหารสวนตําบล จังหวัด
สระแกวมีเว็บไซต (Website) เพื่อประชาสัมพันธขอมูลสารสนเทศท่ีจําเปน  จึงทําใหการปฏิบัติงาน
ขององคการบริหารสวนตําบล เกี่ยวกับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน จังหวัดสระแกวดานบริหารงาน
ท่ัวไปดีกวาดานอ่ืนๆ 

ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล เกี่ยวกับการ 
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดสระแกว ตามความคิดเห็นของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล  
และครู พบวา ในภาพรวม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล และครู มีความคิดเห็นเร่ือง      
การปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล  เกี่ยวกับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  จังหวัดสระแกว
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมีระดับ
ความคิดเห็นการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล เกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
จังหวัดสระแกว  โดยเฉล่ีย สูงกวาครู  และเม่ือจําแนกออกเปนรายดาน  พบวา  สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล และครู มีความคิดเห็นเรื่อง การปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล  
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน จังหวัดสระแกว แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
ทุกดาน ท้ังนี้อาจเนื่องจากสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล และครู มีบทบาทหนาท่ีการทํางาน  
ความรับผิดชอบ ประสบการณการทํางาน สภาพแวดลอมการทํางานที่แตกตางกัน อีกทั้งสังกัด
หนวยงานตนสังกัดที่แตกตางกัน มีนโยบายการปฏิบัติราชการที่แตกตางกันออกไป จึงมีมุมมอง
ความเห็นเร่ืองความคิดเห็นการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน  จังหวัดสระแกว  แตกตางกัน 
 
ขอเสนอแนะ 

1.  ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
1.1 ควรรณรงค ใหองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดสระแกว มีการปฏิบัติงานตาม

บทบาทเกี่ยวกับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานมากยิ่งข้ึนดวยวิธีการตาง ๆ   
1.2 องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดสระแกว ควรสํารวจความพรอมและประสบการณ

ตลอดจนความชํานาญของเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
1.3 องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดสระแกว ควรพัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ี

ผูรับผิดชอบ  ตลอดจนผูมีสวนเกี่ยวของเกี่ยวกับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดวยวิธีการตางๆ  
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2.  ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไป 
2.1  ควรศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล  เกี่ยวกับ

การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  จังหวัดสระแกว 
2.2 ควรศึกษารูปแบบแนะแนวการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล เกี่ยวกับ

การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  จังหวัดสระแกว  อยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
2.3  ควรศึกษาเคร่ืองมือการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล  เกี่ยวกับการจัด

การศึกษาข้ันพื้นฐาน จังหวัดสระแกวใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารการศึกษา 
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