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บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้  มีวัตถุประสงค  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของสมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนตําบลและคณะกรรมการองคการบริหารสวนตําบล ท่ีมีตอการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของ
องคการบริหารสวนตําบลจังหวัดสระแกว  และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลและคณะกรรมการองคการบริหารสวนตําบล ท่ีมีตอการจัดการศึกษาข้ัน
พื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลจังหวัดสระแกว   ใน 5 ดาน คือ  ประสบการณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในการจัดหรือมีสวนรวมจัดการศึกษา    แผนการเตรียมความพรอมในการจัด
การศึกษา   วิธีบริหารจัดการศึกษา   การจัดสรรรายไดเพื่อการศึกษา  ระดับและประเภทการศึกษาท่ี
สอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของชุมชน   

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย  ไดแก  สภาองคการบริหารสวนตําบล และคณะกรรมการ
บริหารสวนตําบล  ไดกลุมตัวอยางท้ังส้ิน  425  คน  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม  
แบบมาตราสวนปราณคา  5  ระดับ  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก  คารอยละ  คาเฉล่ีย      
คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบคาที   

ผลการวิจัยพบวา 
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1. ความคิดเห็นของสมาชิกขององคการบริหารสวนตําบลและคณะกรรมการบริหารสวน
ตําบลท่ีมีตอความพรอมในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลตามความ
คิดเห็นของสภาองคการบริหารสวนตําบลกับคณะกรรมการบริหารสวนตําบล  จังหวัดสระแกว  อยู
ในระดับปานกลาง 

2. ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกขององคการบริหารสวน
ตําบลและคณะกรรมการบริหารสวนตําบลที่มีตอความพรอมในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของ
องคการบริหารสวนตําบล  จังหวัดสระแกว พบวา ความคิดเห็นของสภาองคการบริหารสวนตําบล
กับคณะกรรมการบริหารสวนตําบลท่ีมีตอการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานขององคการบริหารสวน
ตําบล จังหวัดสระแกว แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.5  ใน  3  ดาน  คือ ดานประสบการณ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดหรือมีสวนรวมจัดการศึกษา    ดานแผนการเตรียมความ
พรอมในการจัดการศึกษา  และดานการจัดสรรรายไดเพื่อการศึกษา  สวนอีก  2  ดาน คือ ดาน วิธี
บริหารจัดการศึกษา  และดาน5 ระดับและประเภทการศึกษาที่สอดคลองกับสภาพปญหาและความ
ตองการของชุมชน  ไมแตกตางกัน 
 

ABSTRACT 
The objective of this research is to study comment which belongs to member and 

committee of Sub district administration organization on basic education management of Sub 
district administration organization in Sakaew province. In addition, it is performed to compare 
comment between member and committee of Sub district administration organization on basic 
education management of Sub district administration organization in Sakaew province by 
specifying in five factors. The first factor is experience of Sub district administration organization 
in organizing or participating in education area, followed by preparation of education 
establishment, education management method, allocation on education expense, and education 
type and level that appropriate for problem condition and community requirement. 

Sample group chosen in the research are member and committee of Sub district 
administration organization with an amount of 425 people. Instrument used are questionnaire, five 
rating scale, statistic use for analyzing information are percentage, standard deviation and t-test 

Result of research  
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1. comment of member and committee of Sub district administration organization on 
readiness in management of basic education of Sub district administration organization in Sakaew 
province is in the middle level 

2. After analyzing by compare comment of member of Sub district administration 
organization on readiness in management of basic education of Sub district administration 
organization in Sakaew province. We found that comment from committee and member is 
different locating importantly in 0.5 levels in three factors which are experience of Sub district 
administration organization in organizing or participating in education area, preparation of 
education establishment and allocation on education expense. The other two factors are Education 
management method and education type and level suitable for problem Condition and community 
requirement. 
 
ความสําคัญของปญหา 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดกําหนดสิทธิและเสรีเสรีภาพ 
ของชนชาวไทยเกี่ยวกับการไดรับการศึกษาจากรัฐ ในมาตรา 43 วา “บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกัน” ทุก
คนมีสิทธิท่ีจะไดรับการศึกษาไมนอยกวาสิบสองป ที่รัฐจะตองจัดใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพโดย
ไมเก็บคาใชจาย การจัดการศึกษาของรัฐจะตองคํานึงถึงการมีสวนรวมของทองถ่ิน และเอกชน ท้ังนี้
ตามกฎหมายมาตราดังกลาว ทําใหมีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซ่ึงนับวาเปน
กฎหมายแมบทในการจัดการศึกษาของชาติกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการศึกษา กําหนดให
สังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาใหมีการกระจายอํานาจไปสู เขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา
และองคการปกครองสวนทองถ่ินมีสิทธิจัดการศึกษา ในระดับหนึ่งหรือทุกระดับ ตามความคิดเห็น
และความเหมาะสม ความตองการของทองถ่ิน 

นอกจากนั้น พระราชกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ ใหแกองคการปกครอง
สวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (9) กําหนดใหเทศบาลเมืองพัทยา และองคการจัดการศึกษา ซ่ึง
คณะอนุกรรมการ จัดทําแผนการกระจายอํานาจ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดานการจัด
การศึกษา ไดจัดทําแผนปฏิบัติการกําหนดการถายโอนการจัดการศึกษา ใหกําหนดใหหนวยงานท่ี
จัดการศึกษาระดับปฐมวัยไปยังองคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาล ท่ีสถานศึกษาต้ังอยูในพื้นท่ี
ตามความคิดเห็นและหลักเกณฑการประเมินท่ีกําหนด โดยกําหนดระยะเวลาการถายโอน ในระยะ
ท่ี 1 ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2548 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติจึงไดกําหนดแผนการปฏิบัติการจัดการศึกษาใหแก องคกรปกครองสวนทองถ่ิน กําหนด



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ปที่ 2 ฉบับที่ 1 กุมภาพันธ – พฤษภาคม 2551 

64 

นโยบายปการศึกษา 2544 ทุกโรงเรียนไมเปดรับเด็กอนุบาล 3 ขวบ ใหทุกโรงเรียนสนับสนุน 
สงเสริม ใหความรวมมือ เร่ืองอาคารสถานท่ี บุคลากร ครู ผูดูแลเด็ก วิชาการและงบประมาณ 
เพื่อใหองคกรสวนทองถ่ิน ดําเนินการการจัดการศึกษาเด็กอนุบาล 3 ขวบ (สมเกียรติ ชอบผล และ
คนอ่ืนๆ, 2543) เวลาการถายโอนตามแผนปฏิบัติการ ระยะท่ี 1 ในปงบประมาณ 2546 และระยะท่ี 2 
ในปงบประมาณ 2548 เปนตนไป กําหนด ระดับปฐมวัย (อนุบาล) อายุ 4 – 6 ขวบ ใหกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินทุกประเภท ท่ีมีความคิดเห็นตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไวใน
พระราชบัญญัติ การศึกษาแหงชาติ  

องคการบริหารสวนตําบล เปนองคการปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีไดรับการจัดต้ังข้ึนตาม
พระราชบัญญัติ สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 กําหนดใหฐานะเปนนิติบุคคล 
ตําบลทําหนาท่ีกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาตําบล  ตามแผนงานโครงการและงบประมาณ
ของตนเองเปนหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีอยูใกลชิดประชาชนมากท่ีสุด  

แนวโนมในการกระจายอํานาจทางการศึกษาตอไป  คือ  องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมี
รายไดเพิ่มมากข้ึน  และตามมติคณะกรรมการการกระจายอํานาจและมติคณะรัฐมนตรีใหความเห็น
แลววา  แมวาจะมีการปฏิรูประบบราชการแลวก็จะยังไมทบทวนภารกิจท้ังหมดที่จะตองมีการถาย
โอนจนกวาจะไดปฏิบัติไปแลวและประเมินพบวาทําแลวเกิดความเสียหายและองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินทําไมได  ซ่ึงในสวนของการศึกษา  จึงควรกําหนดเปาหมายใหไดชัดเจนและเรงรัดใหมีการ
ถายโอนไดจริง  มีการประเมินและพิสูจนวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินทําไดหรือไมได 

การจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จะเปนการรับประกันถึงมาตรฐานการ
จัดการศึกษาไดระดับหนึ่ง  เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินใดแสดงความจํานงค  วาประสงค
จะจัดการศึกษาในทองถ่ิน  นั้นก็หมายความวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นๆเช่ือม่ันในศักยภาพ
และความสามารถในการบริหารจัดการ  และดูแลเร่ืองการจัดการศึกษาได  และแนนอนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงเปนองคกรตัวแทนของประชาชนในหมูบาน  ตําบล  จะตองไมปลอยให
ประชาชนของตน  ซ่ึงสวนใหญเปนบุตรหลานในทองถ่ินไดรับการบริการดานการศึกษาท่ีตํ่ากวา
มาตรฐาน  ฉะนั้นความเปนหวง  ความคลางแคลงใจ  และความกังวลวา  องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจะไมสามารถบริหารจัดการและดูแลดานการศึกษาจึงคลายไดระดับหนึ่ง  (วุฒิสาร  ตันไชย, 
2542, กรมการปกครอง, 2544) 

จากความสําคัญของการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
รวมท้ังกระทรวงมหาดไทย ท่ีเตรียมการถายโอนงานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยใหอยูในการ
ดูแลขององคการบริหารสวนตําบลดังกลาว ประเด็นเร่ืองความคิดเห็นเปนองคประกอบท่ีสําคัญตอ
การจัดการศึกษาขององคการบริหารสวนทองถ่ิน เพราะเปนปฏิบัติท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติ
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การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ดังกลาวขางตนผูวิจัยจึงตองการศึกษาวา องคการบริหารสวนตําบล 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตจังหวัดสระแกว ซ่ึงเปนองคการปกครองสวนทองถ่ินประเภทหนึ่ง ท่ีจะทํา
การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เพื่อนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาคร้ังนี้ มาเปนแนวทางในการ
ประกอบการพิจารณาของหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการจัดการศึกษา
ในระดับทองถ่ินตอไป 
 
คําสําคัญ 
 องคการบริหารสวนตําบล    การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
โจทยวิจัย/ปญหาการวิจัย 
 ความคิดเห็นของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลและคณะกรรมการองคการ
บริหารสวนตําบล ท่ีมีตอการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลจังหวัดสระแกว
เปนอยางไร และแตกตางกันหรือไม 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลและคณะกรรมการองคการ
บริหารสวนตําบล ท่ีมีตอการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลจังหวัดสระแกว 

2.  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลและคณะกรรมการ
องคการบริหารสวนตําบล ท่ีมีตอการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลจังหวัด
สระแกว 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1.  ประชากร และกลุมตัวอยาง 
 ประชากร คือ บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล จังหวัดสระแกว จําแนกเปน 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลและคณะกรรมการองคการบริหารสวนตําบล จํานวนท้ังส้ิน 
1,551  คน  และกลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้ไดจากการคํานวณจากสูตร ทาโร ยามาเน (Taro  
Yamane อางใน  ประคอง  กรรณสูตร, 2542: 10) ท่ีระดับความคลาดเคลื่อน .05 ไดกลุมตัวอยางจํานวน 
425  คน  
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2.  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  คือ แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอการจัดการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน โดยมีลักษณะเปนแบบมาตรวัดประเมินคาแบบลิเคอรท(Likert  Scale)  โดยมีการหา
คุณภาพของเคร่ืองมือดังนี้ 

 2.1  การหาความเท่ียงตรง  (Validity)  โดยนําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว ไปให
ผูเช่ียวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา และความถูกตองชัดเจนของขอคําถาม 

 2.2  การหาความเช่ือม่ัน  (Reliability)โดยนําไปทดลองกับสมาชิกองคการบริหาร
สวนตําบล ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 40 ชุด และนํามาหาความเช่ือม่ันโดยใชสูตร Alpha 
Coeffcient  ของ  ครอนบาช  (พวงรัตน  ทวีรัตน, 2531 : 132 –133) 
 3.  การเก็บรวบรวมขอมูล  ขอหนังสือจากมหาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  เพื่อขอความ
รวมมือไปยังองคการบริหารสวนตําบล  จังหวัดสระแกวท่ี เปนกลุมตัวอยาง  ซ่ึงผูวิจัยสง
แบบสอบถามไปยังสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดสระแกว 
 4.  การวิเคราะหขอมูล  โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  ซ่ึงมีข้ันตอนการวิเคราะหขอมูล
ดังตอไปนี้ 

4.1  ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  จากแบบสอบถาม  ตอนท่ี 1  
วิเคราะหขอมูลดวยการแจกแจงความถ่ี  (Frequency) และคารอยละ  (Percentage) พรอมนําเสนอผล
การวิเคราะห  ขอมูลในรูปตารางประกอบความเรียง  หรือการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา 
(Descriptive Analysis) ซ่ึงอธิบายขอมูลตามลักษณะของประชากร 

4.2    ขอมูลเกี่ยวกับจากแบบสอบถามตอนที่ 2 ประกอบดวย  ศึกษาความคิดเห็นใน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบล  ตามความคิดเห็นของสมาชิกองคการ
บริหารสวนตําบล  จังหวัดสระแกว ใน 5  ดาน เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวน (Rating Scale) 5  
ระดับ  คือ มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  นอย  นอยท่ีสุด  กําหนดคะแนนเปน 5 4 3 2 และ 1 ตามลําดบั  
ใชสถิติการหาคา รอยละ (percentage) การหาคาเฉล่ียและการหาคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ไดกําหนดเกณฑความหมายของคะแนนโดยอาศัยแนวคิดของ Best (1978 : 246) 

4.3  การเปรียบเทียบความคิดเห็นในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคการบริหาร
สวนตําบล  ตามความคิดเห็นของสภาองคการบริหารสวนตําบล กับคณะกรรมการบริหารสวน
ตําบล  จังหวัดสระแกว  โดยใชการทดสอบคาที (t-test) 
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ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยการศึกษาความคิดเห็นของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลและ

คณะกรรมการองคการบริหารสวนตําบล ท่ีมีตอการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานขององคการบริหารสวน
ตําบลจังหวัดสระแกว  พบวา 

1.  ความคิดเห็นในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบล  ตามความ
คิดเห็นของสภาองคการบริหารสวนตําบลกับคณะกรรมการบริหารสวนตําบล  จังหวัดสระแกว  
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยท่ี ดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ  ดานประสบการณองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในการจัดหรือมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  รองลงมา  คือ     ดานระดับและประเภท
ของการศึกษาท่ีสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของชุมชน  และดานท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด  
คือ  ดานแผนการเตรียมความคิดเห็นในการจัดการศึกษา  

2.   ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานขององคการบริหาร
สวนตําบล  ตามความคิดเห็นของสภาองคการบริหารสวนตําบลกับคณะกรรมการบริหารสวนตําบล  
จังหวัดสระแกว  พบวา   สภาองคการบริหารสวนตําบลและคณะกรรมการบริหารสวนตําบล  มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความคิดเห็นในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบล  
จังหวัดสระแกว  โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  เม่ือพิจารณาตาม
รายดาน พบวา   สภาองคการบริหารสวนตําบลและคณะกรรมการบริหารสวนตําบล  มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความคิดเห็นในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบล  จังหวัด
สระแกวทุกดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ยกเวนดานวิธีการบริหารและการ
จัดการศึกษา และ ดานระดับและประเภทของการศึกษาท่ีสอดคลองกับสภาพปญหาและความ
ตองการของชุมชน   ไมแตกตางกัน    
 
อภิปรายผล 

ผลการวิจัยการศึกษาการศึกษาความคิดเห็นของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลและ
คณะกรรมการองคการบริหารสวนตําบล ท่ีมีตอการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานขององคการบริหารสวน
ตําบลจังหวัดสระแกว  มีประเด็นท่ีจะนํามาอภิปรายดังนี้ 

1.  ความคิดเห็นในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบล  ตามความ
คิดเห็นของสภาองคการบริหารสวนตําบลกับคณะกรรมการบริหารสวนตําบล  จังหวัดสระแกว  
โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง  ท้ังนี้อาจเนื่องจากการจัดการศึกษาท่ีผานมายัง
เปนการกําหนดโดยภาครัฐเปนสวนใหญและยังไมเปดโอกาสใหชุมชนหรือองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษามากนัก  ซ่ึงสอดคลองกับพวงแกว  จุงลก  (2544)  ได
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ศึกษาการมีสวนรวมขององคการบริหารสวนตําบลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดตรัง  
ไดกลาวถึงแนวทางในการจัดการศึกษา  โดยการมีสวนรวมของประชาชนในสังคมไทยในดานการ
มีสวนรวมของทองถ่ิน  การจัดการศึกษาเพื่อใหประชาชนพ่ึงตนเองไดจะตองสงเสริมการมีสวน
รวมของประชาชนอยางเต็มท่ี  โดยรัฐจะตองกระจายอํานาจสูชุมชนทองถ่ินหรือตองยอมรับการมี
สวนรวมของประชาชนในการดําเนินการจัดการศึกษาในโรงเรียน  ดังนั้นสถานศึกษาตองเปด
โอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานทางการศึกษาและประชาชนเองตอง
ตระหนักถึง  ศักยภาพและผลักดันตนเองเขาไปมีสวนรวม  เพื่อใหการจัดการศึกษาเกี่ยวพัน
สอดคลองกับชุมชนมากข้ึน  โดยเฉพาะดานประสบการณองคกรสวนทองถ่ินในการจัดหรือมีสวน
รวมในการจัดการศึกษา   ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากสภาองคการบริหารสวนตําบลและคณะ
กรรมการบริหารสวนตําบลเห็นวาประสบการณองคกรสวนทองถ่ินในการจัดหรือมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษา  เปนหนาท่ีของหนวยงานตนสังกัดของโรงเรียนประกอบกับองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินยังไมมีประสบการณในการจัดการศึกษามากนักนอกจากการมีสวนรวมในการจัดหาเงิน
บริจาคและการจัดหาทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของประจวบ  
ส่ือประสาร  (2542)  ไดศึกษาการมีสวนรวมในการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการโรงเรียน
ขยายโอกาสในเขตการศึกษา  1  พบวา  คณะกรรมการโรงเรียนเขามามีสวนรวมในการจัดหาและ
จัดสรรทรัพยากรในระดับมาก 

นอกจากนี้  ความคิดเห็นในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานดานระดับและประเภทของ
การศึกษาท่ีสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของชุมชน  สภาองคการบริหารสวนตําบล
และคณะกรรมการบริหารสวนตําบล  จังหวัดสระแกวมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง  
ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากสภาองคการบริหารสวนตําบลและคณะกรรมการบริหารสวนตําบล  จังหวัด
สระแกวเห็นวาผูบริหารสถานศึกษาตองกรใหองคการบริหารสวนตําบลเขามามีสวนรวมดวยการ
บริจาคเงินและวัสดุส่ิงของใหกับโรงเรียน  แตการบริจาคดังกลาวจะไดรับความรวมมือก็ตอเม่ือ
โรงเรียนเปนฝายเขาไปขอความรวมมือ  สอดคลองผลการวิจัยของ  ชูชาติ  พวงสมจิตร  (2540)  ท่ี
ไดศึกษาวิจัยปจจัยท่ีสงเสริมและปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมของชุมชนกับโรงเรียน
ประถมศึกษาในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร  พบวา  ชุมชนเขามามีสวนรวมดวยการบริจาคเงิน
และวัสดุส่ิงของใหกับโรงเรียนมากท่ีสุด  ซ่ึงโรงเรียนเปนฝายขอความรวมมือจากชุมชน 

2.  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานขององคการบริหาร
สวนตําบล  ตามความคิดเห็นของสภาองคการบริหารสวนตําบลกับคณะกรรมการบริหารสวนตําบล  
จังหวัดสระแกว  โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  ซ่ึงจะเห็นไดวา  ดานประสบการณองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในการจัดหรือมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  มีคาเฉลี่ยสูงสุด ท้ังนี้อาจเนื่องจากสภา
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องคการบริหารสวนตําบลกับคณะกรรมการบริหารสวนตําบล  มีความคิดเห็นวา อบต.มีการจัด
อบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา  ทางดานการสอนอยางตอเนื่องและมีการจัดสรรงบประมาณ
อุดหนุนในการดูแล ปรับปรุง ซอมแซมและกอสรางอาคารสถานท่ี  จัดหาส่ือ อุปกรณ วัสดุทางการ
ศึกษาอยางเพียงพอและเหมาะสมท้ังยังจัดหาวิทยากร ภูมิปญญาทองถ่ิน ปราชญชาวบานเพ่ือชวยใน
การจัดการเรียนการสอน  สอดคลองกับงานวิจัยของบุญสม  ขอเจริญ และคนอ่ืนๆ (2541)  ได
ศึกษาวิจัยในเร่ืองสงเสริมการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดนครสวรรค  ผล
การศึกษาพบวา  ประธานและเลขานุการคณะกรรมการบริหารสวนตําบลมีความเห็นวา  องคการ
บริหารสวนตําบลควรท่ีจะมีบทบาทในการสงเสริมการศึกษาอยูในระดับมาก  การปฏิบัติตาม
นโยบาย  แผนงาน  โครงการและการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง  สวนดานแผนการเตรียม
ความคิดเห็นในการจัดการศึกษา  สภาองคการบริหารสวนตําบลกับคณะกรรมการบริหารสวน
ตําบล    มีความคิดเห็นวาองคการบริหารสวนตําบลมีความคิดเห็นในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
โดยไดมีการเตรียมจัดทําแผนกลยุทธในการจัดการศึกษา  มีการเตรียมอาคารสถานท่ีในการจัด
การศึกษา  เตรียมจัดหาครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีการเตรียมในดานวิชาการ  ในการจัด
การศึกษา  เชน  หลักสูตร  แผนการสอน  เนื้อหาสาระในแตละกลุมสาระการเรียนรู  และมีการ
เตรียมชวยเหลือเด็กดอยโอกาสและมีโครงการเตรียมสงตอเด็กนักเรียนท่ีจบการศึกษาสูระดับท่ี
สูงข้ึน  เชน  มัธยมศึกษา  วิทยาลัย  เปนตน  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของนิมิต  ม่ังมีทรัพย  (2540  
อางถึงใน  พงศักดิ์  ศรีวรกุล  2541)  ไดศึกษาวิจัยการมีสวนรวมของสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลในกระบวนการจัดและพัฒนาการศึกษาในโรงเรียน  เขตการศึกษา  1  พบวา  สมาชกิสภา
องคการบริหารสวนตําบลสวนใหญมีสวนรวมในลักษณะเสนอขอมูลความเห็นในการจัดและ
พัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาล  มีพฤติกรรมในการมีสวนรวมในดานการวางแผน
พัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในเร่ืองการเสนอแนะการศึกษาเพื่ออาชีพ  เพื่อบํารุงรักษาจารีต
ประเพณีและศาสนา  เรงเราใหชุมชนสงบุตรหลานเขาศึกษาในทุกระดับช้ันตามท่ีกําหนดของ
โรงเรียน  เสนอแนะใหโรงเรียนมีการปรับปรุงระบบการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความ
ตองการของชุมชนมากกวาเร่ืองอ่ืนๆ เห็นดวยกับการใหชุมชนเขาไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน  สวนดานการจัดสรรรายไดเพื่อการศึกษา  สภาองคการบริหารสวนตําบลกับคณะ
กรรมการบริหารสวนตําบล  มีความคิดเห็นวาองคการบริหารสวนตําบลของตนมีความคิดเห็นใน
การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  โดยองคการบริหารสวนตําบลมีการประชุมปรึกษาหารือในการจัดสรร
รายไดเพื่อการศึกษาอยางตอเนื่อง  มีการจัดสรรรายไดสําหรับสรางอาคารสถานท่ีอยางเพียงพอและ
เหมาะสม  มีการจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงอาคารสถานท่ี  และส่ิงอํานวยความสะดวก
สําหรับคนพิการ  สอดคลองกับงานวิจัยของพงษศักดิ์  ศรีวรกุล  (2541)  ไดศึกษาเรื่อง  ศักยภาพ
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ขององคการบริหารสวนตําบลในการดําเนินการจัดการศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ  เขต 9  พบวา  องคการบริหารสวนตําบลสวนใหญรับรูและเขาใจปญหาและ
แนวทางการพัฒนาดานการศึกษาในทองถ่ิน  และสามารถระบุแหลงปญหา  ซ่ึงปญหาสวนใหญ
มากจากผูปกครองยากจน  รองลงมาคือ  โรงเรียนขาดอุปกรณและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  องคการ
บริหารสวนตําบลสวนใหญยังไมไดจัดสรรงบประมาณสําหรับการศึกษาโดยตรง  สวนมากจะ
จัดสรรงบประมาณเพ่ือการศึกษาที่ใหผลโดยออม  เชน  สงเสริมกีฬาและประเพณี  การรณรงคให
เยาวชนระหวาง 3 – 14 ป ไดมีโอกาสเขาเรียนในระดับพื้นฐาน  การติดตามขาวสารจากส่ือมวลชน
ตางๆ การประชาสัมพันธใหชาวบานไดใหความสําคัญของการศึกษา  การปรับปรุงบริเวณโรงเรียน  
อาคารสถานท่ีและการจัดส่ิงแวดลอมใหเอ้ือตอการพัฒนาการเรียนการสอนและสวนใหญมี
ความเห็นวา  ส่ิงท่ีนาทําไดคือ  การออกขอบังคับของสภาองคการบริหารสวนตําบลในการสงเสริม
การศึกษา 
 
ขอเสนอแนะ 
 1.  ขอเสนอแนะท่ัวไป 

จากผลการวิจัย  ควรใหคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลไดมีการ
พัฒนาใหมีการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาใหมากข้ึน  ดานวิธีการบริหารและการจัดการศึกษา
และดานระดับและประเภทของการศึกษาที่สอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของชุมชน  
เพื่อสรางความม่ันใจและแสดงใหเห็นวาคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลให
ความสําคัญในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ใหเปนไปตามความตองการและสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมวิถีชีวิตและความเปนอยูในทองถ่ินนั้นๆ   

 
2.  ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจยั 

1.  ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาข้ัน
พื้นฐานของคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลในระดับประเทศ 

2.  ควรศึกษาปจจัยท่ีเปนสาเหตุทําใหความตองการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของ
คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลท่ีมีวุฒิการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรีแตกตางกับของ
คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีและสูงกวา 

3.  ควรศึกษาประสิทธิภาพของการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของคณะ
กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล 
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4.  ควรมีการศกึษาการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของคณะ
กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลในทองถ่ินอ่ืนๆ หรือจังหวดัอ่ืนๆ ดวย 
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