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ความต้องการมีส่วนร่วมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลต่อการดาํเนินงาน 
ของโรงเรียน  ในสังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาปทุมธานี 

COOPERATION   WANTS   OF  THE  MEMBERS  OF  THE  AMINISTRATOR  
ORGANIZATION    RESPONSIB FOR   EDUCATIONAL  OPERQATIONS    OF 

SCHOOLS  IN   PATHUM    THAHI   EDUCATIONAL  SERVICE  AREA  
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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความตอ้งการมีส่วนร่วมของ

สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลต่อการดาํเนินงานของโรงเรียนในสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ปทุมธานีตามขนาดขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล    กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่สมาชิก
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดัปทุมธานี  จาํนวน  291  คน     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลเป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความตอ้งการมีส่วนร่วมของสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลต่อการ
ดาํเนินงานของโรงเรียน  ในสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี   ซ่ึงมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั  
0.94  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่า F 
  ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี  .05   
 ผลการวิจยัพบวา่ 

1. ระดับความความตอ้งการมีส่วนร่วมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาํบลต่อการ
ดาํเนินงานของโรงเรียน  ในสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานีอยูใ่นระดบัมาก  โดยดา้นท่ี
มีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ดา้นการบริหารทัว่ไป  ในระดบัมาก  ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดไดแ้ก่  ดา้น
การบริหารงบประมาณ   
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 2. การเปรียบเทียบระดบัความตอ้งการมีส่วนร่วมของสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
ต่อการดาํเนินงานของโรงเรียนในสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี  ตามขนาดของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  พบว่า  โดยภาพรวมและรายดา้นทุกดา้น  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่ีมี
ขนาดต่างกันต้องการมีส่วนร่วมต่อการดําเนินงานของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาปทุมธานีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 

ABSTRACT 
 The  purposes of  this research were  to study  and  compare the  levels of   Cooperative 
wants of members of district administrator organization   responsible for educational   operation 
of Schools  in Pathum Thani Educational Service Area by size of  district administrator 
organization.  The sample size of  this  research was  291 members of district administrator 
organization in Pathum Thani.  The questionnaire with reliability of  0.94 was used to collect data.  
The statistics used in analyzing data were percentage,  arithmetic mean,  standard deviation,  t - 
test  and  F - test. 
 The finding were as follows : 

1. The level of cooperative wants of members of district administrator organization  
responsible for educational  operation of school in Pathum Thani Educational Service Area was 
high.  The  highest  mean level  was general administration which   was  at the level of high. The 
lowest mean aspect was the budget administration   which  also  at  the  level of high.   
 2.  Comparing  the  level of  cooperative wants of the  members of  district administrator  
organization responsible for educational  operation of school in Pathum Thani Educational 
Service Area  were as follows:    

Member position : There were no significant difference at the level of  the    cooperative 
wants of members of district administrator organization responsible for educational   operation of 
school l in  Pathum  Thani   Educational  Service Area as a whole and each aspect. 

Size of  district aministrator organization compared : There were the  significant 
difference  level of  .05  in comparing the level of  cooperative wants of members of district 
administrator organization responsible  for  educational operation of school in Pathum Thani 
Educational Service Area as a whole and all  aspects. 
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ความสําคญัของปัญหา 
การจดัการศึกษาเป็นงานท่ีมีความสําคญัและเป็นภารกิจท่ีตอ้งอาศยัความร่วมมือจาก

หน่วยงานต่างๆ หลายหน่วยงานร่วมมือกนัในการจดัการศึกษา ส่วนหน่ึงเป็นหน่วยงานอ่ืนท่ีมิไดมี้
ภาระหน้าท่ีในการจดัการศึกษา แต่ก็ไดใ้ห้ความร่วมมือ และความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ การ
ร่วมมือกนัในการจดัและดาํเนินงานการศึกษา เป็นผลให้การศึกษาของชาติสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดีใน
ปัจจุบนัการศึกษาเป็นกระบวนการจดัประสบการณ์ให้กบัผูเ้รียน เพื่อให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ในการ
ดาํรงชีวิตอย่างมีคุณธรรมและมีความสุข  สามารถธาํรงสังคมให้มัน่คงพฒันา เพราะการพฒันา
สงัคมประเทศชาตินั้นตอ้งอาศยักาํลงัคนท่ีมีความรู้ความสามารถ ซ่ึงการศึกษาเป็นเคร่ืองมือท่ีสาํคญั
ยิง่ในการพฒันาบุคคลใหมี้คุณภาพ ใหเ้ป็นทรัพยากรทางปัญญาท่ีมีค่าของชาติ      

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 (ราชกิจจานุเบกษา, 2550: 23-24) 
ไดก้าํหนดให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีบทบาทในการจดัการศึกษา โดยไดก้ล่าวในมาตรา 
80(4) ส่งเสริมและสนบัสนุนการกระจายอาํนาจเพ่ือใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ชุมชน องคก์าร
ทางศาสนา และเอกชน จดัและมีส่วนร่วมการจดัการศึกษาเพื่อพฒันามาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้
เท่าเทียมและสอดคลอ้งกบัแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐโดยพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542  ส่วนท่ี 2 ท่ีกล่าวถึงการจดัการ และการจดัการศึกษาขององคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน สามารถ
จดัการศึกษาได้ทุกระดับ ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กับความพร้อม ความเหมาะสมและความตอ้งการภายใน
ทอ้งถ่ิน โดยใหก้ระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยท่ีกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมินความพร้อม
ในการจดัการศึกษา และมีหนา้ท่ีประสาน และส่งเสริมองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินให้สามารถจดั
การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา  รวมทั้ งเสนอแนะการจัดสรร
งบประมาณอุดหนุน(ราชกิจจานุเบกษา, 2542: 12-13) 

สาํหรับองคก์ารบริหารส่วนตาํบล เป็นองคก์ารหน่ึงในการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน และ
เป็นองคก์ารย่อยท่ีมีหน้าท่ีในการบริหารการพฒันาทอ้งถ่ิน ในเขตตาํบลให้เจริญกา้วหน้าข้ึน ซ่ึง
สามารถรู้ปัญหาความตอ้งการของทอ้งถ่ินไดดี้  ดงันั้น แนวโน้มการมีบทบาทภารกิจในการจดั
การศึกษาขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลจึงนบัว่าสาํคญัอยา่งยิง่ และรัฐบาลยงัไดก้ระจายอาํนาจการ
จดัการศึกษาไปสู่ทอ้งถ่ิน เพื่อให้ทอ้งถ่ินไดมี้ส่วนร่วมในการจดัการศึกษา ตามท่ีระบุไวใ้นมาตรา 
41  ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545   
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีสิทธิจดัการศึกษาในระดบัใดระดบัหน่ึง หรือทุกระดบัตามความ
พร้อม ความเหมาะสมและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน อีกทั้งยงัได้กาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติั 
กาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 หมวด 2 การ
กาํหนดอาํนาจและหนา้ท่ีในการจดัระบบบริหารสาธารณะ มาตรา 16 (9)  ให้องคก์รปกครองส่วน 
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ทอ้งถ่ินจดัการศึกษาเพื่อให้ประชาชนในทอ้งถ่ินไดก้าํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจ ให ้
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กาํหนดใหมี้การถ่ายโอนภารกิจการจดัการศึกษาใหแ้ก่องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในประเดน็        

คณะกรรมการการกระจายอาํนาจไดจ้ดัแผนปฏิบติัการและกาํหนดขั้นตอนการกระจาย
อาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไว  ้ดังน้ี (สํานักงาน
คณะกรรมการการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน, 2545: 130) 

1. ให้กระทรวงศึกษาธิการกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีประเมินความพร้อมในดา้นการจดั
การศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยใหผู้แ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมใน
การกาํหนดเกณฑป์ระเมินความพร้อมดงักล่าวดว้ย 

2.  ประเมินความพร้อมขององค์การบริหารส่วนทอ้งถ่ินตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี
กาํหนด 

3.  ใหก้ระทรวงศึกษาธิการและเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 ถ่ายโอนสถานศึกษาตามประเภทท่ีกาํหนดให้แก่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเม่ือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินผ่านเกณฑ์ประเมินตามขอ้ 1 และ 2 
แลว้ 

4.  ใหก้ระทรวงศึกษาธิการและเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจดัการศึกษา 

5.  ใหค้ณะกรรมการการกระจายอาํนาจฯ กาํหนดใหมี้คณะกรรมการดา้นการศึกษาระดบั
เขตพ้ืนท่ีในระดบัจงัหวดั ตามแผนกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยทาํหนา้ท่ี
กาํหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาในระดับเขตพื้นท่ี กาํกับ ดูแลจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา รวมทั้งพิจารณาจดัสรรทรัพยากรท่ีใชใ้นการจดัการศึกษาในเขตพื้นท่ี 

6. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอาจร่วมกนัจดัการศึกษาโดยดาํเนินการในรูปสหวิทยาการ
ไดจ้ากบทบาทหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในฐานะเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีตอ้ง
จดัการศึกษาในเขตพ้ืนท่ี จะเห็นไดว้่าองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีหนา้ท่ีจะตอ้งดาํเนินการในฐานะ
ขา้ราชการบริหารท้องถ่ิน เพื่อพฒันาความเจริญก้าวหน้าในท้องถ่ินในทุกด้านจากการศึกษา
ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในการจดัการศึกษา พบว่า 
สถานศึกษาต้องการให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาํบลมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ตาม
บทบาทและขอบข่ายของงาน ส่วนดา้นการพฒันาการศึกษานั้นมีปัญหาเน่ืองจากผูป้กครองยากจน 
โรงเรียนขาดอุปกรณ์และเทคโนโลย ีการจดัการศึกษาขององคก์ารบริหารส่วน 
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ตําบลยังขาดอิสระด้านการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน การ
บริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณและการเงิน เน่ืองจากรายไดไ้ม่เพียงพอกบัความตอ้งการ
บริหารทอ้งถ่ิน 

จากบทบาทหน้าท่ีในการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตาํบล และการศึกษา
งานวิจยั ท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่า การเขา้มามีส่วนร่วมและความพร้อมในการจดัการศึกษาขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบลในปัจจุบนัยงัมีความพร้อมนอ้ย ในการท่ีจะรับถ่ายโอน ดว้ยเหตุท่ีว่าในองคก์าร
บริหารส่วนตําบล บุคลากรขาดประสบการณ์ในการจัดการศึกษา ซ่ึงอาจจะเป็นปัญหากับ
สถานศึกษา หากองคก์ารบริหารส่วนตาํบล จะเขา้มามีส่วนร่วมในทุกดา้นของโรงเรียน   

ในปัจจุบนัน้ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในเขตจงัหวดัปทุมธานีทุกแห่ง ไดเ้ขา้มามีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาและให้การสนับสนุนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ปทุมธานี ตามศกัยภาพในดา้นต่างๆ ของแต่ละแห่ง เช่น   

1. ในปี  พ.ศ. 2549  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลคูคต อาํเภอลาํลูกกา ไดรั้บโอนโรงเรียน
ขจรเนติยุทธ  ซ่ึงเป็นโรงเรียนของรัฐ ท่ีตั้งอยู่ในเขตตาํบลคูคต อาํเภอลาํลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 
สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 2 ไวใ้นความดูแลรับผดิชอบในการบริหารจดัการ  

2. องค์การบริหารส่วนตาํบล ในเขตจังหวัดปทุมธานีส่วนใหญ่ ให้การสนับสนุน
งบประมาณในการจา้งครูอตัราจา้งให้กบัโรงเรียนท่ีขาดแคลนอตัรากาํลงัครู สนบัสนุนจดัซ้ือวสัดุ 
อุปกรณ์การเรียนการสอน อาหารกลางวนั อาหารเสริมนม ทุนการศึกษา ก่อสร้างอาคารและส่ิง
อาํนวยความสะดวก สนบัสนุนงบประมาณในการจดักิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมการเรียนการสอน
ลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด กิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ กิจกรรมต่อตา้นยาเสพติด กิจกรรมการ
แข่งขนักีฬาและนนัทนาการ กิจกรรมเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมวนัสาํคญัและการสืบสาน 
อนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมประเพณีพื้นบา้น การจดัแหล่งเรียนรู้ เป็นตน้ 
 3. การให้สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ไดเ้ขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานของโรงเรียนต่างๆ  ฯลฯ 
 ผูว้ิจยั  จึงสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัความตอ้งการมีส่วนร่วมของสมาชิกองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลต่อการดาํเนินงานของโรงเรียนในสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี ในดา้นต่างๆ 
ดังน้ี การบริหารงานวิชาการ  การบริหารงานบุคคล  การบริหารงานงบประมาณ  และการ
บริหารงานทัว่ไป เพื่อเป็นขอ้มูลสําหรับโรงเรียนและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ใชเ้ป็นแนวทาง
ร่วมกนัในการปรับปรุง  และพฒันาการศึกษาสาํหรับโรงเรียนในสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ปทุมธานี ต่อไป 
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คาํสําคญั 

ความตอ้งการมีส่วนร่วม 

โจทย์วจัิย/ปัญหาการวจัิย 

ความตอ้งการมีส่วนร่วมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาํบลต่อการดาํเนินงานของ
โรงเรียน ในสงักดัสาํนกัเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานีแตกต่างกนัตามขนาดขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลหรือไม่ อยา่งไร 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความต้องการมีส่วนร่วมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาํบลต่อการ
ดาํเนินงานของโรงเรียนในสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี 

2. เพื่อเปรียบเทียบความตอ้งการมีส่วนร่วมของสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลต่อการ
ดาํเนินงานของโรงเรียนในสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี ตามขนาดขององค์การ
บริหารส่วนตาํบล  
 
วธีิดําเนินการวจัิย 

การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ (survey research) เก่ียวกบัความคิดเห็นของสมาชิก
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลต่อความตอ้งการการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานของโรงเรียนในสังกดั
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี 
 ผูว้ิจยัไดก้าํหนดวิธีการดาํเนินการ เป็นขั้นตอนตามลาํดบัดงัน้ี 
 1.  การศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ โดยการศึกษาเอกสาร หลกัการ แนวคิดทฤษฎี และงานวิจยั 
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2. กาํหนดกรอบแนวคิด และวตัถุประสงคข์องการวิจยั 
 3.  กาํหนดประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั 
 4.  สร้างเคร่ืองมือเสนอผูเ้ช่ียวชาญ ทดลองเคร่ืองมือและปรับปรุงเคร่ืองมือ 
 5.  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 6.  การวิเคราะห์ขอ้มูลและแปรผล 
 7.  สรุปและเขียนรายงานการวิจยั 
 8.  การนาํเสนอผลการวิจยั 
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ผลการวจัิย 
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลของวิจยัคร้ังน้ีสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
ระดบัความความตอ้งการมีส่วนร่วมของสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลต่อการดาํเนินงาน

ของโรงเรียน  ในสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี  พบว่า  สมาชิกขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลตอ้งการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานของโรงเรียนในสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี 
ในระดบัมาก  โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ดา้นการบริหารทัว่ไป  ในระดบัมาก  ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
ตํ่าสุดไดแ้ก่  ดา้นการบริหารงบประมาณ เช่นเดียวกนั เม่ือพิจารณาตามขนาดขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบล  พบวา่ สมาชิกขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลขนาดเล็กตอ้งการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน
ของโรงเรียนในสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี  ในระดบัปานกลาง   โดยดา้นท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ดา้นการบริหารทัว่ไป   ในระดบัมาก  ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดไดแ้ก่  ดา้นการ
บริหารวิชาการ  ในระดบัปานกลาง   

สมาชิกขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลขนาดกลางตอ้งการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน
ของโรงเรียนในสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี  ในระดบัมาก      โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดไดแ้ก่ดา้นการบริหารทัว่ไป  ในระดบัมาก      ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดไดแ้ก่  ดา้นการ
บริหารงบประมาณในระดบัปานกลาง 

สมาชิกขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลขนาดใหญ่ตอ้งการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน
ของโรงเรียนในสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี  ในระดบัมาก   โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดไดแ้ก่ดา้นดา้นการบริหารทัว่ไป   ในระดบัมาก  ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดไดแ้ก่  ดา้นการ
บริหารงบประมาณในระดบัมาก   

การเปรียบเทียบระดบัความตอ้งการมีส่วนร่วมของสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลต่อ
การดาํเนินงานของโรงเรียนในสงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี  ตามขนาดขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบล  พบว่า  โดยภาพรวมและรายดา้นทุกดา้น  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่ีมีขนาด
ต่างกนัตอ้งการมีส่วนร่วมต่อการดาํเนินงานของโรงเรียนในสังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ปทุมธานีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 
อภิปรายผล 

ระดับความความต้องการมีส่วนร่วมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาํบลต่อการ
ดาํเนินงานของโรงเรียน  ในสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี  พบว่า  สมาชิกขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบลตอ้งการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาปทุมธานี ในระดบัมาก  โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ดา้นการบริหารทัว่ไป  ในระดบัมาก 
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ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลตอ้งการส่งเสริมการจดักิจกรรม
และให้ความรู้ ดา้นวิชาการ และวิชาชีพแก่ชุมชน พร้อมทั้งร่วมมือสนบัสนุนการจดักิจกรรมต่างๆ 
ของชุมชน  ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดไดแ้ก่  ดา้นการบริหารงบประมาณในระดบัมาก  ทั้งน้ีอาจ
เป็นเพราะว่าสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีงบประมาณน้อยจึงไม่สามารถให้การสนับสนุน
งบประมาณเพื่อการศึกษา   ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของภารณี  สูตะบุตร (2543) ไดศึ้กษาเร่ือง 
ความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนต่อการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตาํบลในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี   
ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนส่วนใหญ่มีความเห็นว่า องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ควรมีส่วน
ร่วมในการจดัการศึกษาในระดบัมาก 3 ดา้น ไดแ้ก่ งานกิจการนักเรียน งานอาคารสถานท่ี งาน
ความสมัพนัธ์ชุมชน  ส่วนดา้นท่ีควรมีส่วนร่วมในระดบันอ้ย 3 ดา้น ไดแ้ก่ งานวิชาการ  งานบุคคล  
งานธุรการและการเงิน 

การเปรียบเทียบระดบัความตอ้งการมีส่วนร่วมของสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลต่อ
การดาํเนินงานของโรงเรียนในสงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี  ตามขนาดขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบล  พบว่า  โดยภาพรวมและรายดา้นทุกดา้น  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่ีมีขนาด
ต่างกนัตอ้งการมีส่วนร่วมต่อการดาํเนินงานของโรงเรียนในสังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ปทุมธานีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ทั้งน้ีเป็นเพราะว่าขนาดขององคก์ารเป็น
ท่ีมาของรายได ้ องคก์ารขนาดเล็กย่อมมีรายไดน้้อยกว่าองคก์ารท่ีมีขนาดใหญ่กว่า   ทาํให้ความ
ต้องการการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานของโรงเรียนน้อยกว่าองค์การท่ีมีขนาดใหญ่   ซ่ึง
สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ พิณสุดา สิริชรังศรี และ สมศกัด์ิ ดลประสิทธ์ิ (2541) ได้ศึกษาเร่ือง 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัการจดัการศึกษา พบว่า การจดัการศึกษาขององคก์ารปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินยงัขาดอิสระทั้งด้านแผนงาน การพฒันาหลกัสูตร และกระบวนการเรียนการสอน การ
บริหารบุคคล การบริหารงบประมาณและการเงิน  เน่ืองจากยงัมีรายไดไ้ม่เพียงพอกบัการบริหาร
ทอ้งถ่ิน ยงัตอ้งพึ่งพางบประมาณ และรายไดจ้ากส่วนกลาง รวมทั้งไม่มีอิสระในการจดัเก็บรายไดท่ี้
ชดัเจน มีความไม่เท่าเทียมกนัในการจดัสรรทรัพยากรเพื่อการศึกษาระหว่างส่วนกลางและส่วน
ทอ้งถ่ิน 
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ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจยั   ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 

             1)  โรงเรียนควรเปิดโอกาสใหส้มาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขา้ไปมีส่วนร่วม
ในการจดัการศึกษาของทอ้งถ่ินโดยเฉพาะด้านการบริหารทัว่ไปท่ีเก่ียวกับการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมและให้ความรู้ ด้านวิชาการ และวิชาชีพแก่ชุมชน พร้อมทั้ งร่วมมือสนับสนุนการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน  เพื่อช่วยให้โรงเรียนสามารถจดัการบริหารทัว่ไปไดอ้ย่างมี  และนาํ
ทกัษะ ความรู้ ความสามารถของสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน
และจดัหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชนต่อไป 
   2)  ด้านการบริหารงบประมาณนั้นโรงเรียนควรพยายามชักชวน  แนะนํา  ให้
สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขา้ไปมีสวนร่วมในการบริหารงบประมาณให้มากยิ่งข้ึน  ให้
สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีส่วนร่วมในการจดัสรร  จดัหางบประมาณมาสนบัสนุนการจดั
การศึกษาในชุมชนต่อไป 

ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป     
   1)  ผูบ้ริหารโรงเรียนควรเปิดโอกาสให้สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขา้มามี
บทบาทในการบริหารโรงเรียนใหม้ากข้ึนในทุกดา้น  โดยผูบ้ริหารของโรงเรียนไปปรึกษาปัญหาใน
การบริหารจดัการเรียนการสอนกบัสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  หรือเปิดโอกาสให้สมาชิก
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขา้ร่วมประชุม สัมมนา อบรมปฏิบติัการ  เก่ียวกบัปัญหาในการจดัการ
เรียนการสอนท่ีสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลตอ้งการให้ปรับปรุง  เพื่อให้การจดัการเรียนการ
สอนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
     2)  ควรมีการวิจยัเร่ืองความตอ้งการมีส่วนร่วมของสมาชิกองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลต่อการดาํเนินงานของโรงเรียน  ในสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืน ๆ  ท่ีอยูใ่นภูมิภาค
เดียวกนั เช่นจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  ลพบุรี  สระบุรี   เป็นตน้  แลว้นาํผลการวิจยัมาสังเคราะห์
ร่วมกนั   
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