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บทคดัย่อ 
การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคข์องการวิจยัเพื่อศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมในการจดั

การศึกษาเฉพาะดา้นงบประมาณของเทศบาลในจงัหวดัสระบุรีและเพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วม
ในการจดัการศึกษาดา้นงบประมาณของเทศบาลในจงัหวดัสระบุรี ตามประเภทของบุคลากรและ
ตามขนาดชั้นของเทศบาล  โดยใชแ้นวคิดหลกัการมีส่วนร่วม 4 ระดบั ดงัน้ี การมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจ การมีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรม การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์และการมี
ส่วนร่วมในการประเมินผล 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ คณะผูบ้ริหารเทศบาล และสภาเทศบาล ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง
ทั้งส้ิน 300 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม  แบบมาตราส่วนปราณค่า 5 ระดบั สถิติ
ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที 
และค่าเอฟ 

ผลการวิจยัพบวา่ 
1. วิเคราะห์ระดบัการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาดา้นงบประมาณของเทศบาล ใน

จงัหวดัสระบุรี ในภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ย  เม่ือพิจารณาตามรายดา้น  พบวา่ 
 ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ พบว่า  บุคลากรของเทศบาล ในจงัหวดั

สระบุรีมีความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาดา้นงบประมาณของเทศบาล 
ในจงัหวดัสระบุรี  อยูใ่นระดบันอ้ย 

 ด้านการมีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรม  พบว่า  บุคลากรของเทศบาล ใน
จงัหวดัสระบุรีมีความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาดา้นงบประมาณของ
เทศบาล ในจงัหวดัสระบุรี ในภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ย 
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            1.3  ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ พบว่า บุคลากรของเทศบาลใน
จงัหวดัสระบุรีมีความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาดา้นงบประมาณของ
เทศบาล ในจงัหวดัสระบุรี  ในภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ย 

            1.4 ดา้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผล พบว่า  บุคลากรของเทศบาล ในจงัหวดั
สระบุรีมีความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาดา้นงบประมาณของเทศบาล 
ในจงัหวดัสระบุรี ในภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ย 

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกบัระดบัการมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษาดา้นงบประมาณของเทศบาล ในจงัหวดัสระบุรี   ผลปรากฏดงัน้ี 

 บทบาทหนา้ท่ีในเทศบาล  พบว่า  บุคลากรเก่ียวกบัระดบัการมีส่วนร่วมในการ
จดัการศึกษาดา้นงบประมาณของเทศบาล ในจงัหวดัสระบุรี ในภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 ขนาดของเทศบาล พบว่า  บุคลากรเก่ียวกับระดับการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาดา้นงบประมาณของเทศบาล ในจงัหวดัสระบุรี ในภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

ABSTRACT 
The objectives of this research were to study the levels of Saraburi municipalities’ 

participation in educational management focusing on budget management and to compare those 
levels of participation according to personnel types and municipality’s sizes. This research 
studied four areas of participation: participation in making decisions, participation in operating 
activities, participation in receiving benefits, and participation in evaluating. 

The sample of the study consisted of 300 municipality administrators and councils. The 
instrument used to collect the data was a set of five-rating-scale questionnaires. The statistics for 
data analysis are percentage, mean, standard deviation, t-test, and F-test. 

The findings of the study were as follows: 
1. Overall, the participation of Saraburi municipalities in managing educational 

budgets was at a low level. The further study in each area revealed as followings.  
In the area of participation in making decisions, opinions of Sarab 
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 In the area of participation in making decisions, opinions of Saraburi 
municipality personnel toward the participation levels of Saraburi municipalities in managing 
educational budgets was at a low level. 

 In the area of participation in operating activities, opinions of Saraburi 
municipality personnel toward the participation levels of Saraburi municipalities in managing 
educational budgets was at a low level overall. 

 In the area of participation in receiving benefits, opinions of Saraburi 
municipality personnel toward the participation levels of Saraburi municipalities in managing 
educational budgets was at a low level overall. 

 In the area of participation in evaluating, opinions of Saraburi municipality 
personnel toward the participation levels of Saraburi municipalities in managing educational 
budgets was at a low level overall. 

2. The comparison results of the personnel’s opinions toward the participation level 
of Saraburi municipalities in managing educational budget were as follows: 

 When classified according to municipality personnel duties, the opinions of 
the personnel toward the participation levels of Saraburi municipalities in managing educational 
budget were different at a statistically significant level of 0.05 overall and in each area. 

 When classified according to municipality’s sizes, the opinions of the 
personnel toward the participation level of Saraburi municipalities in managing educational 
budget were different at a statistically significant level of 0.05 overall and in each area. 
 
ความสําคญัของปัญหา 

 ประเทศไทยไดใ้ชร้ะบบงบประมาณแบบแผนงาน (Planning Programming 
Budgeting System) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 ซ่ึงระบบดงักล่าวมุ่งใหมี้การจดัสรรงบประมาณแผน่ดิน
ใหเ้กิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพฒันาประเทศในภาพรวมอยา่งเสมอภาคและ       
เป็นธรรม แต่มีขอ้จาํกดับางประการในการบริหาร คือเป็นระบบผสมผสานท่ีเน้นไปทางระบบ
งบประมาณแบบแสดงรายการ มีการรวมอาํนาจการตดัสินใจไปไวท่ี้ส่วนกลาง ให้ความสาํคญักบั
ทรัพยากรท่ีใช้ไปหรือปัจจัยนําเข้า  มากกว่าผลผลิตและผลลัพธ์ มีการควบคุมการจัดสรร
งบประมาณอยา่งเขม้งวด มีความเคร่งครัดในการเบิกจ่าย เนน้การควบคุมมากวา่ผลผลิตและผลลพัธ์
(สาํนกังบประมาณ, 2544) 
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ในปี พ.ศ. 2540 ประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจ รัฐบาลจึงไดก้าํหนด
นโยบายเก่ียวกบัการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐข้ึน โดยกาํหนดให้มีแผนแม่บทการปฏิรูประบบ
ราชการและแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ ซ่ึงประกอบดว้ย 5 แผนหลกัคือ แผนการปรับเปล่ียน
บทบาทภารกิจและวิธีบริหารงานภาครัฐ แผนการปรับเปล่ียนระบบงบประมาณ การเงินและการ
คลัง เพื่อปรับปรุงระบบการ จัดการงบประมาณเป็นระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
(Performance-Based Budgeting) ให้สามารถจดัสรรงบประมาณๆไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีความ
โปร่งใสและเป็นธรรม แผนการปรับเปล่ียนระบบบริหารบุคคล เพื่อสร้างระบบบริหารทรัพยากร
บุคคลให้เหมาะกับองค์กรท่ีกะทดัรัด มีความรับผิดชอบท่ีชัดเจน และมีระเบียบวินัย แผนการ
ปรับเปล่ียนกฎหมาย เพื่อปรับปรุงกระบวนการร่างกฎหมายให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เอ้ือต่อการ
บริการและการพฒันาประเทศ แผนการปรับเปล่ียนวฒันธรรมและค่านิยม เพื่อสร้างค่านิยมและ
จรรยาบรรณของบุคลากรของรัฐใหมี้จิตสาํนึกในการบริการประชาชน (สาํนกังาน ก.พ., 2541) 

ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ถือเป็นกิจกรรมหน่ึงของการปรับเปล่ียนระบบ
การเงิน การคลงั ซ่ึงเดิมใชร้ะบบการบริหารงบประมาณแบบแผนงาน ซ่ึงงบประมาณแบบน้ีไม่
สามารถวดัผลสาํเร็จของงานได ้ทาํใหไ้ม่สามารถมองเห็นความเช่ือมโยงระหวา่งทรัพยากรท่ีจดัสรร
ให้แก่งานหรือโครงการหน่ึงๆ กบัผลตอ้งการให้เกิดข้ึนหรือวตัถุประสงคข์องงานหรือโครงการ
นั้นๆ ซ่ึงเป็นอุปสรรคในการประเมินผลสําเร็จของการดาํเนินงาน ส่วนระบบงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงาน เป็นระบบงบประมาณท่ีเช่ือมโยงระหว่างทรัพยากรหรืองบประมาณท่ีใช้ไปกับ
ผลผลิตหรือผลลพัธ์ท่ีจะเกิดข้ึน โดยการเช่ือมโยงขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยากรท่ีใช ้เพื่อให้ไดผ้ลผลิต
และผลลพัธ์ท่ีสอดคลอ้งกนักบัเป้าหมายของนโยบายและวตัถุประสงค ์

เทศบาลในประเทศไทย ได้ถือกาํเนิดข้ึนมาภายหลังเปล่ียนแปลงการปกครอง โดย
พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 แนวความคิดและรูปแบบโครงสร้างของเทศบาลจดัไดว้่าเป็น
หน่วยปกครองทอ้งถ่ินของไทยท่ีมีรูปแบบการปกครอง เช่นเดียวกบัประเทศตะวนัตก และนบัเป็น
หน่วยปกครองทอ้งถ่ินไทยท่ีมีลกัษณะใชห้ลกัการกระจายอาํนาจมากท่ีสุด เน่ืองจากทอ้งถ่ินใน
ประเทศไทยมีสภาพแตกต่างกัน บางแห่งเป็นชุมชนใหญ่ และบางแห่งก็เป็นชุมชนเล็ก ดังนั้น
เพื่อใหก้ารดาํเนินการของเทศบาลเหมาะสมกบัแต่ละทอ้งถ่ิน จึงแบ่งเทศบาลออกเป็น 3 ระดบั เรียง
ตามลาํดบัดงัน้ี 

1. เทศบาลตาํบล              เป็นเทศบาลขนาดเลก็ 
2. เทศบาลเมือง               เป็นเทศบาลขนาดกลาง 
3. เทศบาลนคร                เป็นเทศบาลขนาดใหญ่ 
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การยกฐานะของทอ้งถ่ินใดข้ึนเป็นเทศบาลและเป็นระดบัใดนั้น ยึดถือความสาํคญัของ
ทอ้งถ่ิน จาํนวนราษฎรของทอ้งถ่ินชุมชนนั้น ความหนาแน่นของราษฎร และรายไดท่ี้คาดว่าจะ
สามารถเก็บมาเป็นค่าใชจ่้ายตามกฎหมายเทศบาลกาํหนดให้จดัเก็บไดเ้ป็นหลกั รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 โดยพระราชบญัญติัเปล่ียนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล 
พ.ศ. 2542 มีผลทาํให้สุขาภิบาลจาํนวน 981 แห่ง ตอ้งเปล่ียนฐานะเป็นเทศบาลตาํบล ซ่ึงมีผลใน
วนัท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ทาํใหเ้ห็นไดช้ดัเจนว่าเทศบาลเป็นรูปแบบการปกครองทอ้งถ่ินท่ีมี
ความเหมาะสมท่ีสุดแบบหน่ึงสาํหรับประเทศไทยในปัจจุบนั 
                   การจัดการศึกษาของไทย ในทุกยุคสมัยรัฐบาลต่างก็ให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง
ประกอบกบักฎหมายแม่แบบของไทย คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 ได้
กาํหนดสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ท่ีจะไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานตามความในมาตรา 43 
ความว่า  บุคคลยอ่มมีสิทธิเสมอกนัในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่นอ้ยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐจะตอ้ง
จดัให้อย่างทัว่ถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใชจ่้ายและไดก้าํหนดเก่ียวกบัการจดัการศึกษาไวใ้น
นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ตามความในมาตรา 81 ความว่า รัฐจดัการศึกษาอบรม และสนับสนุนให้
เอกชนจดัการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม จดัให้มีกฎหมายเก่ียวกับการศึกษาแห่งชาติ
ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สร้างเสริมความรู้
และปลูกฝังจิตสํานึกท่ีถูกต้องเก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเ์ป็นประมุข สนับสนุนการคน้ควา้วิจัยในศิลปะวิทยาการต่างๆ เร่งรัดพฒันา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อการพฒันาประเทศ  พฒันาวิชาชีพครูและส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
ศิลปะวฒันา ธรรมของชาติ   ในแผนการศึกษาชาติ พุทธศกัราช 2535 (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2535 : 19, 23, 29) ไดก้าํหนดแนวนโยบายการศึกษา ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การศึกษาขั้นพื้นฐานไวว้่า ให้การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานของปวงชน รัฐ
พึงเร่งรัดและขยายการศึกษาขั้นพื้นฐานเพ่ือปวงชนอย่างทั่วถึงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนใหสู้งข้ึน และไดก้าํหนด แนวทางการจดัการศึกษาในส่วนน้ีไวว้่า ขยายบริการการศึกษา
ขั้ นพื้นฐานในรูปแบบและวิ ธีการท่ีหลากหลาย  โดยคํานึงถึงสภาพปัญหา  ข้อจํากัดและ
ความสามารถพิเศษของผูเ้รียน เพื่อให้ผูท่ี้อยู่ในพื้นท่ีต่าง ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในชนบทท่ีห่างไกล 
ในเขตชุมชนแออดั เขตภูเขาและชายแดน   รวมทั้งเด็กท่ีตอ้งยา้ยถ่ินฐานตามพ่อแม่ผูป้กครองไป
ประกอบอาชีพ สามารถไดรั้บการศึกษาถึงระดบัมธัยมศึกษาอย่างทัว่ถึง ให้สถานศึกษามีความ
คล่องตวัในการจดัเน้ือหาสาระและกระบวนการเรียนการสอนให้สัมพนัธ์สอดคลอ้งและเก้ือกลูกบั
วิถีชีวิตของชุมชน โดยส่งเสริมใหอ้งคก์รต่าง ๆ   และประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัและพฒันา ใน
ส่วนของการจดัสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานการศึกษาของรัฐ โดยใหค้วามสาํคญัแก่การศึกษา
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ภาคบงัคบั การขยายการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การจดัการศึกษาสาํหรับผูด้อ้ยโอกาสทางเศรษฐกิจและ
สงัคม มากกวา่การขยายการจดับริการ 

การจัดการศึกษาสําหรับผูด้้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม มากกว่าการขยายการ
จดับริการการศึกษาในระดบัสูง โดยท่ีรัฐบาลเองก็ไดก้าํหนดนโยบาย สนบัสนุนใหอ้งคก์รปกครอง
การบริหารส่วนทอ้งถ่ิน มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาดว้ย (สาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2540 : 
 31) 
 จากนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐท่ีจะจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีนั้น เป็น
ส่ิงจาํเป็นและจะหลีกเสียมิไดคื้อการมีส่วนร่วมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นองคก์รหลกั
ในทอ้งถ่ินท่ีจะตอ้งมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา ในแต่ละทอ้งถ่ินดังนั้ นในการจัดการศึกษา 
โดยเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงรัฐมีความจาํเป็นตอ้งจดัให้ และให้ชุมชนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมใน
การจดัการศึกษาน้ี เทศบาลจึงเป็นหน่วยงานการบริหารส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีความใกลชิ้ดกบัประชาชน  
และมีบทบาทสาํคญัในการพฒันาและสร้างความเจริญใหเ้กิดแก่ชุมชนในทอ้งถ่ิน ทั้งในการบริหาร
และการบริการ การจดัให้ประชาชนในทอ้งถ่ินได้รับการศึกษาอบรมเป็นหน้าท่ีสําคญัอย่างยิ่ง 
ดงันั้นเทศบาลจึงมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาในทอ้งถ่ิน เพื่อเตรียมการใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการ
และนโยบายในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงควรท่ีจะมีการศึกษาถึงการมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษาในท้องถ่ิน ของเทศบาลเมืองและเทศบาลตาํบลในจังหวดัสระบุรี เพื่อจักได้นําผล
การศึกษา มาเป็นขอ้มูลประกอบการวางแผนการบริหารการจดัการในดา้นการศึกษา ใหท้อ้งถ่ินไดมี้
ส่วนร่วมในการจดัการศึกษาใหดี้ยิง่ข้ึน 
 
คาํสําคญั 

การมีส่วนร่วม การจดัการศึกษา  
 
โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 

การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาการบริหารดา้นงบประมาณของสภาเทศบาลและคณะ
ผูบ้ริหารเทศบาล แตกต่างกันตามประเภทของบุคลากรและขนาดชั้นของเทศบาลแตกต่างกัน
หรือไม่ อยา่งไร   
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาดา้นการบริหารงบประมาณของ
เทศบาลในจงัหวดัสระบุรี 
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2. เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาดา้นการบริหารงบประมาณของ
เทศบาลในจงัหวดัสระบุรี ตามประเภทของบุคลากรและตามขนาดชั้นของเทศบาล 
 
วธีิดําเนินการวจัิย 

1. ประชากร คือ คณะผูบ้ริหารเทศบาล และสภาเทศบาล ในจังหวดัสระบุรีท่ีไม่มี
โรงเรียนในสงักดั จาํนวน 340 คน 

2. กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ สภาเทศบาล และคณะผูบ้ริหารเทศบาลท่ีไม่มีโรงเรียนในสังกดั
ในจงัหวดัสระบุรี การคาํนวณขนาดของกลุ่มตวัอย่าง ในการเลือกเทศบาลท่ีจะทาํการศึกษาจาก 
เทศบาล 20 แห่ง โดยใชเ้กณฑ ์คาํนวณหา จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง ของ Taro and Yamane (Taro and 
Yamane, 1973 : 107 อา้งถึงใน ยทุธ  ไกยวรรณ์, 2545 : 104) การสุ่มตวัอยา่งใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบ
แบ่งชั้นภูมิ (Stratified random sampling) 

3. ตวัแปรท่ีจะศึกษา 
3.1 ตวัแปรอิสระ คือ ประเภทของบุคลากรและขนาดชั้นของเทศบาล 
3.2 ตวัแปรตาม  คือ การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาดา้นการบริหารงบประมาณ

ของเทศบาล โดยใชแ้นวคิดหลกัการมีส่วนร่วมใน 4 ระดบั ดงัน้ี         
3.2.1 การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
3.2.2 การมีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรม 
3.2.3 การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน ์
3.2.4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

4. การหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
4.1 แบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพของสภาเทศและคณะผูบ้ริหารเทศบาลตามตวั

แปรตน้ท่ีตอ้งการศึกษา ไดแ้ก่ ประเภทบุคลากร และขนาดชั้นของเทศบาล เป็นแบบสาํรวจรายการ 
(Check-list) และเก่ียวกบัระดบัการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาดา้นการบริการงบประมาณของ
เทศบาล ในจงัหวดัสระบุรี ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
โดยมีระดบัการมีส่วนร่วม 5 ระดบัตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert Scales) เพื่อการมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษาการบริหารดา้นงบประมาณของสภาเทศบาลและคณะผูบ้ริหารเทศบาล ให้ครอบคลุมคาํ
นิยามศพัท์ นาํแบบสอบถามเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกตอ้งตาม
โครงสร้างเน้ือหา นาํแบบสอบถามไปให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content  
Validity) และโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ  (Item 
Objective Congruence Index : IOC) ของ ยทุธ ไกยวรรณ์ (2543 : 123) ถา้ค่าความสอดคลอ้งได้
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นอ้ยกว่า .50 ถือว่าใชไ้ดโ้ดยไม่ตอ้งปรับปรุง แต่ถา้ค่าความสอดคลอ้งมากกว่า .50 จะตอ้งปรับปรุง
ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 

4.2 นาํเคร่ืองมือไปทดลองใช ้(tryout) กบักบัสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรี ใน
จงัหวดัสระบุรี ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน แลว้นาํผลไปหาหาค่าความเช่ือมัน่(Reliability) 
ของแบบสอบถามโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha – Coefficient) ของครอนบคั 
(Cronbach’s alpha, วิเชียร เกตุสิงห์, 2530) จากนั้นไดน้าํมาคาํนวณหาค่าความเท่ียง (Reliability) 
ของแบบสอบถาม 

5. การวิเคราะห์ขอ้มูล 
5.1 ในการวิเคราะห์ใชส้ถิติ  

5.1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) ใชว้ิเคราะห์ขนาดของโรงเรียน 
5.1.2 ค่าเฉล่ีย  (Mean) และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation) 
โดยถือค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีไดจ้ากแบบสอบถามว่าตกอยู่ในช่วงใด แสดงว่า

ความพึงพอใจต่อสภาพแวดลอ้มในการทาํงานของครูในโรงเรียนนั้นเป็นแบบนั้น ตามแนวคิดของ
เบสต ์(Best)  มี  5  ระดบั คือ   มากท่ีสุด  มาก   ปานกลาง  นอ้ย  และนอ้ยท่ีสุด 

5.2 สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน ทดสอบค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม ตวัอย่าง
โดยใชค่้า t – test สาํหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นอิสระต่อกนั (independent samples) 
 
ผลการวจัิย 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาดา้นการบริหารงบประมาณของ
เทศบาลในจงัหวดัสระบุรี สามารถนาํมาสรุปผลการวิจยัไดด้งัต่อไปน้ี  

1. ผูบ้ริหารเทศบาลและสมาชิกเทศบาลส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
2. การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาด้านการบริหารงบประมาณของเทศบาลใน

จงัหวดัสระบุรี ในภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ย 
3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกบัระดบัการมีส่วนร่วมในการจดั

การศึกษาดา้นการบริหารงบประมาณของเทศบาล ในจงัหวดัสระบุรี ผลปรากฏดงัน้ี 
            3.1 ประเภทของบุคลากร พบว่า  บุคลากรท่ีมีบทบาทหน้าท่ีในเทศบาลต่างกนัมี

ระดบัการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาดา้นการบริหารงบประมาณของเทศบาล ในจงัหวดัสระบุรี  
ในภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

           3.2 ขนาดของเทศบาล  พบว่า  บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในเทศบาลท่ีมีขนาดของ
เทศบาลต่างกนัมีระดบัการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาดา้นการบริหารงบประมาณของเทศบาล 
ในจงัหวดัสระบุรี ในภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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อภิปรายผล 
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาดา้น

การบริหารงบประมาณของเทศบาล ในจงัหวดัสระบุรี มีประเด็นสําคญัท่ีผูว้ิจยันาํมาอภิปรายผล  
ดงัน้ี 

1. บุคลากรมีความคิดเห็นต่อระดบัการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาดา้นงบประมาณ
ของเทศบาล ในจังหวดัสระบุรี ทั้ งโดยรวมและรายด้านทั้ ง 4 ด้าน คือ การมีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจ การมีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรม การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์และการมี
ส่วนร่วมในการประเมินผล อยูใ่นระดบันอ้ย ทั้งน้ีเป็นเพราะคณะผูบ้ริหารเทศบาลและคณะสมาชิก
เทศบาลส่วนใหญ่เห็นความสาํคญัในการพฒันาเขตพื้นท่ีมากกวา่ ขาดความรู้ ความเขา้ใจในบทบาท
หนา้ท่ี  สามารถสนบัสนุนการเงินใหก้บัทางโรงเรียนได ้แต่ขาดการประชาสัมพนัธ์และนาํเสนอท่ีดี  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนรีวรรณ  พรหมชุม และคณะ (นรีวรรณ  พรหมชุม และคณะ, 2537  : 
บทคดัย่อ) ว่าปัญหาในการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการศึกษาประจาํโรงเรียน คือ กรรมการ      
ส่วนใหญ่ขาดความรู้เก่ียวกบังานและบทบาทของตน  ไม่มีเวลามามีส่วนร่วมและมีแต่ถูกขอทรัพย์
ส่ิงของ  และงานวิจยัของ ชูเลอร์  (อา้งถึงใน เสริมศกัด์ิ วิศาลาภรณ์, 2537 : 185) ซ่ึงวิจยัเก่ียวกบั
รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนทีไม่มีประสิทธิภาพ วา่เกิดจากการขาดการประสานงาน 

นอกจากน้ีผลการวิจยัยงัแสดงให้เห็นว่า คณะผูบ้ริหารเทศบาลและคณะสมาชิก
เทศบาลได้เขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษา เพียงแค่ร่วมทาํกิจกรรมต่าง ๆ ตามท่ีมีผู ้
กาํหนดไว ้ ไม่ไดมี้ส่วนในการร่วมคิด/ตดัสินใจใดๆ ในการกาํหนดแผนแนวปฏิบติั  หรือทิศทาง
การจดัการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของชุมชนและทอ้งถ่ิน ถึงแมรั้ฐจะแสดง
เจตจาํนงในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาในตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา    
ดงันั้นจึงควรสนบัสนุน  ส่งเสริมใหผู้บ้ริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ไดเ้พิ่มพนูความรู้ ความเขา้ใจ
ในการปฏิบติัหนา้ท่ีโดยการฝึกอบรมประชุมสัมมนา  และจดัจดัใหมี้การประชุม ตามกาํหนดเวลาท่ี
ระบุไวใ้นระเบียบอยา่งต่อเน่ืองและพยายามหลีกเล่ียงการขอรับบริจาค เพื่อแสดงใหค้ณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นว่า  สถานศึกษาต้องการความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะในการจัด
การศึกษามากกวา่การรับบริจาค 
                   2. จากผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาดา้นการบริหารงบประมาณ
ของเทศบาล ในจงัหวดัสระบุรี จาํแนกตามประเภทของบุคลากรและขนาดเทศบาล  พบว่า โดยรวม
มีระดบัการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาแตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายคู่ พบว่า  คณะผูบ้ริหาร
เทศบาลและคณะสมาชิกเทศบาลท่ีอยูใ่นเทศบาลชั้น 2 กบัเทศบาลชั้น 3 และเทศบาลชั้น 4 มีระดบั
การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของถนอม   
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สุขสง่าเจริญ (ถนอม  สุขสง่าเจริญ, 2526 : 107 - 116) ท่ีศึกษาบทบาทของคณะกรรมการการศึกษา
ต่อการพฒันาโรงเรียนประชาบาล เขตจงัหวดัสกลนคร พบว่า กรรมการการศึกษาในโรงเรียนท่ีมี
ขนาดต่างกนัจะมีบทบาทในการพฒันาโรงเรียน ร่วมมีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานต่างกนั  
แสดงให้เห็นว่า  ขนาดของสถานศึกษาเป็นตวัแปรท่ีทาํให้ ค่าเฉล่ียระดบัสภาพการมีส่วนร่วมใน
การจดัการศึกษาของคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความแตกต่างกนั ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะว่า  
โรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดกลางอยูใ่นชุมชนท่ีมีความเจริญ  ความสามารถคดัเลือกบุคคลเขา้เป็น
คณะกรรมการการศึกษาไดอ้ยา่งเหมาะสม จึงทาํใหแ้สดงบทบาทการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา
ของคณะกรรมการสถานการศึกษาขั้นพื้นฐานไดใ้นระดบัท่ีมากกวา่โรงเรียนขนาดเลก็ 
 
ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 
1. ผูบ้ริหารเทศบาลและสภาเทศบาล ควรเขา้ไปศึกษาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา

ต่าง ๆ ในดา้นงานวิชาการ ดา้นงานบุคคล  ดา้นงบประมาณ  และดา้นการส่งเสริมสนับสนุน เพื่อ
เป็นแนวทางในการปรับปรุง พฒันา ส่งเสริม ใหก้ารมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษามีมากยิง่ข้ึน 

2. ผูบ้ริหารสถานศึกษา ควรเผยแพร่แนวทาง ให้แก่ผูบ้ริหารเทศบาลและสภาเทศบาล
ในการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาดา้นการบริหารงบประมาณ เพื่อใชใ้นการปรับปรุงและพฒันา
การศึกษาสาํหรับโรงเรียนต่อไป 

ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษาวิจัยการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาด้านงบประมาณของผูบ้ริหาร

เทศบาลและสภาเทศบาล แบบเจาะลึกเฉพาะด้านและรายด้าน เพื่อนําข้อมูลมาใช้ในการจัด
การศึกษาต่อไป 

2. ควรศึกษาวิจัยปัญหาการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาด้านการบริหาร
งบประมาณของผูบ้ริหารเทศบาลและสภาเทศบาลต่าง ๆ เพื่อนาํผลมาใชใ้นการพฒันาสถานศึกษา 
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