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บทคดัย่อ 
 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาการสนบัสนุนการบริหารจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
องค์การบริหารส่วนตาํบล จังหวดัชลบุรี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับ            
การสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาํบล จังหวดัชลบุรี            
4 ดา้น คือ ดา้นการบริหารงานบุคคล   ดา้นการบริหารงานงบประมาณ   ดา้นการบริหารงานวิชาการ 
และดา้นการบริหารงานทัว่ไป  กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร อบต. และ                 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  จงัหวดัชลบุรี  ปีการศึกษา 2550  รวม  305  คน การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหา
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติการทดสอบค่าที (t-test  Independent) 
สาํหรับกลุ่มตวัอยา่งสองกลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกนั และการทดสอบค่าเอฟ (F – test)  เม่ือพบความ

แตกต่างใชก้ารทดสอบรายคู่ดว้ยวิธีของ เชฟเฟ่ (Scheffe′ test) 
          ผลการวิจยัพบวา่ 

 1. การสนบัสนุนการบริหารจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  จงัหวดั
ชลบุรี  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีการให้การ
สนบัสนุนอยู่ในระดบัมาก คือ  ดา้นการบริหารงบประมาณ รองลงมา  คือ ดา้นการบริหารงานบุคคล 
และดา้นการบริหารงานทัว่ไป และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ  ดา้นการบริหารงานวิชาการ  
              2. การเปรียบเทียบการสนบัสนุนการบริหารจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบล จังหวดัชลบุรี  ตามตาํแหน่งหน้าท่ีในการปฏิบัติงานและตามเขตพื้นท่ีการศึกษา  พบว่า 
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     2.1  ผลการเปรียบเทียบการสนบัสนุนการบริหารจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบล จงัหวดัชลบุรี ตามหลกัการบริหารงานในสถานศึกษา  ตามตาํแหน่งหนา้ท่ีในการ
ปฏิบติังาน พบว่า  ผูบ้ริหารสถานศึกษากบัผูบ้ริหาร อบต. มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการสนบัสนุน           
การบริหารจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  จงัหวดัชลบุรี ตามตาํแหน่งหนา้ท่ี
ในการปฏิบัติงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 และเม่ือพิจารณาเป็น            
รายดา้น  พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  ทุกดา้น 
  2.2 ผลการเปรียบเทียบการสนบัสนุนการบริหารจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบล จงัหวดัชลบุรี ตามหลกัการบริหารงานในสถานศึกษา ตามเขตพื้นท่ีการศึกษา  
พบว่า  ผูบ้ริหารสถานศึกษากบัผูบ้ริหาร อบต. มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการสนับสนุนการบริหาร            
จดัการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาํบล  จงัหวดัชลบุรี ตามตาํแหน่งหน้าท่ีในการ
ปฏิบติังาน แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  ทุกดา้น 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were to study and to compare levels of support in basic 
educational management of Sub-district Administrative Organizations, in Chonburi Province, in four 
aspects: personnel management, budget management, academic affairs management, and general 
affairs management. The sample of the study consisted of 305 Sub-district Administrative Organization 
executives and school administrators in Chonburi Province in the 2007 academic year. The data 
was analyzed in terms of frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test for independent 
samples, and F-test. If differences were found, paired test would be done by Scheffe’s method. 
 The findings of the study were as follows: 
 1.  Overall, support in basic educational management of Sub-district Administrative 
Organizations in Chonburi Province was at a moderate level. Further study in each aspect showed 
that the aspect obtaining high support was budget management, followed by personnel management, 
and general affairs management. The aspect obtaining the lowest mean was academic affairs 
management. 
 2.  The comparative study on support in basic educational management of Sub-district 
Administrative Organizations in Chonburi Province, classified according to job positions, and 
educational service areas revealed that: 
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                    2.1 The comparative study classified according to job positions showed that the school 
administrators and the Sub-district Administrative Organization executives had different opinions at 
a statistically significant level of 0.05 toward support in basic educational management of Sub-district 
Administrative Organizations in Chonburi Province. Further study revealed that their opinions were 
different at a statistically significant level of 0.05 in every aspect. 
  2.2 The comparative study classified according to educational service areas showed 
that the school administrators and the Sub-district Administrative Organization executives had different 
opinions at a statistically significant level of 0.05 toward support in basic educational management of Sub-
district Administrative Organizations in Chonburi Province. Further study revealed that their 
opinions were different at a statistically significant level of 0.05 in every aspect. 
 
คาํสําคญั 
 การศึกษาการสนบัสนุนการบริหารจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
 
ความสําคญัของปัญหา 
 ปัจจุบนัการพฒันาประเทศไปสู่ความยัง่ยืนเป็นส่ิงสําคญัท่ีทัว่โลกกาํลงัส่งเสริมกนัอย่าง
กวา้งขวาง และในการพฒันาประชากรในประเทศให้มีคุณภาพต่างก็มีจุดประสงค์เพื่อยกระดับ          
คุณภาพชีวิตของคนในชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สังคมสามารถดาํรงตนไวใ้นดุลยภาพได ้เช่น  การ
สร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจ การเมือง  และสังคมให้ย ัง่ยืน และในการพฒันาคนจะตอ้งอาศยั
การศึกษา เพื่อสร้างทกัษะชีวิต สร้างคนให้มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้ งเป็นคนดี มีคุณธรรม            
จริยธรรม สามารถอยูร่่วมกนัในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข การพฒันาคนจาํเป็นตอ้งมีการพฒันาการศึกษา
ใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ รัฐบาลจึงมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยและ
ไดมี้การปรับปรุงแกไ้ขให้สอดคลอ้งกบัสภาพสังคมในแต่ละสมยัมาโดยตลอด รัฐบาลไดก้ระจาย
อาํนาจการจดัการศึกษาไปสู่ทอ้งถ่ิน เพื่อใหท้อ้งถ่ินไดมี้ส่วนสนบัสนุนในการจดัการศึกษา ดงัปรากฏ
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 และพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 
2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ซ่ึงกาํหนดใหมี้การเปล่ียนแปลงการจดัการศึกษาไทย 
ทั้งในดา้นสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอยา่งเสมอภาคกนั  ในการไดรั้บการศึกษาไม่นอ้ยกว่า 12 ปี 
อย่างต่อเน่ืองและมีคุณภาพ โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย และมีการกระจายอาํนาจไปสู่เขตพื้นท่ีการศึกษา 
สถานศึกษาและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและในกระบวนการจดัการศึกษาให้ยึดหลกัการมีส่วน
ร่วมของบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องคก์รชุมชน  และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและแนวการจดั
การศึกษาตอ้งเน้นความสําคญัทั้งความรู้  คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความ
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เหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาการกระจายอาํนาจบริหารและการจัดการสู่ท้องถ่ินถือเป็น
นโยบายสําคญัของประเทศ  ซ่ึงไดก้าํหนดไวอ้ย่างชัดเจนในกฎหมายหลกัทั้ง 3 ฉบบั  ได้แก่  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช 2540 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  
และพระราชกาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อนัไดแ้ก่ 
เทศบาลเมืองพทัยา กรุงเทพมหานคร องคก์ารบริหารส่วนตาํบล และองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั มีสิทธิท่ี
จะจดัการศึกษาอบรมและฝึกอาชีพ โดยใหก้ระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมินความพร้อม
ในการจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  รวมทั้งประสาน  ส่งเสริม  และเสนอแนะการ
จดัสรรงบประมาณอุดหนุนการจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (แนวนโยบายการจดั
การศึกษาในองคก์รปกครอง ส่วนทอ้งถ่ิน ระยะ 15ปี, 2544) 

 การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการศึกษาเบ้ืองตน้ท่ีมีความสาํคญัยิง่ เป็นการวางรากฐานแก่เยาวชน  
เพื่อพฒันาเยาวชนไทยทุกคนให้มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ ทั้งในฐานะท่ีเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองของโลก เพื่อเป็นรากฐานท่ีพอเพียงสําหรับการใฝ่ รู้ใฝ่ เรียนตลอดชีวิต รวมทั้ งเพื่อ            
การพฒันา หนา้ท่ีการงานและการพฒันาคุณภาพชีวิตส่วนตนและครอบครัว และเพื่อสร้างเป็นรากฐานท่ี
แข็งแกร่งสําหรับการสร้างสรรคส์ังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืนใน
อนาคต  
 การบริหารจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบดว้ยงาน 4 ดา้น คือ ดา้นการบริหารงานบุคคล   
ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานวิชาการ และด้านการบริหารงานทั่วไป            
(พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศกัราช 2542  มาตรา 39  กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 32-73)  
ซ่ึงหากงานทั้ง 4 ดา้นมีความสัมพนัธ์และสอดคลอ้งกนัก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สถานศึกษาและ
ผูเ้รียน 
 จากท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2540 พระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 พระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล (ฉบบัท่ี4)  
พ.ศ.2546 ไดร้ะบุภารกิจการจดัการศึกษาอบรมของรัฐ การมีส่วนร่วมและการสนบัสนุนขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามท่ีกฎหมายบญัญติั  มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหเ้กิดความรู้คู่คุณธรรม  โดยจดัใหมี้
กฎหมายเก่ียวกบัการศึกษาแห่งชาติ ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม สร้างเสริมความรู้ ปลูกฝังจิตสํานึกท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และพัฒนา ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ศิลปวฒันธรรมของชาติ โดยบูรณาการตามความเหมาะสมให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจดั
เน้ือหา  สาระ  กิจกรรม  ส่งเสริม  สนบัสนุนการจดัการศึกษา  บรรยากาศ  ส่ิงแวดลอ้ม  ส่ือการเรียน 
การสอนและเลือกสรรวิทยาการต่างๆ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา ความตอ้งการ รวมทั้งหาวิธี              
การสนบัสนุนใหมี้การแลกเปล่ียนประสบการณ์การพฒันาซ่ึงเป็นเป้าหมายและนโยบายแห่งรัฐ 
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 จากสภาพปัจจุบนัการสนบัสนุนในการบริหารจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลกับสถานศึกษายงัไม่ชัดเจนในเชิงการบริหารจดัการทั้ง 4 ด้าน ผูว้ิจยัได้ตระหนักถึง
ความสําคญัน้ี จึงสนใจท่ีจะศึกษาการสนับสนุนการบริหารจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบล จังหวดัชลบุรี เพื่อจะได้นําประโยชน์จากการศึกษาไปปรับปรุงพฒันาหาวิธี            
ท่ีเหมาะสมท่ีจะทาํใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลไดส้นบัสนุนการบริหารจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 4 
ดา้น ต่อไป 
  
โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 
 การสนับสนุนการบริหารจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลจงัหวดั
ชลบุรี  แตกต่างกนัตามสถานภาพและเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  

วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาการสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริหาร             
ส่วนตาํบล จงัหวดัชลบุรี 
 2. เพื่อเปรียบเทียบการสนบัสนุนการบริหารจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล จงัหวดัชลบุรี  ตามสถานภาพและเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 

วธีิดําเนินการวจัิย   
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  1.1  ประชากร  ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร อบต. จาํนวน 534 คน และผูบ้ริหารสถานศึกษา จงัหวดั
ชลบุรี  ปีการศึกษา 2550  จาํนวน 744  คน   
  1.2 กลุ่มตวัอย่าง  ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร อบต. และผูบ้ริหารสถานศึกษา  จงัหวดัชลบุรี                
ปีการศึกษา 2550 โดยใชสู้ตรของ Taro Yamane (อา้งถึงใน ยทุธ  ไกยวรรณ์, 2545 : 107) ในการกาํหนด
ขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีความคลาดเคล่ือน .05 ไดก้ลุ่มตวัอย่างผูบ้ริหาร อ.บ.ต. และผูบ้ริหารสถานศึกษา
รวม 305คน  โดยสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) จาํแนกตามเขต            
พื้นท่ีการศึกษาแลว้สุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) 
              2.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เพื่อใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามท่ี          
ผูว้ิจยัสร้างข้ึนเองแบ่งออกเป็น  2  ตอน คือ  
  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม  แบบเลือกตอบ 
  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามการสนับสนุนการบริหารจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบลและผูบ้ริหารสถานศึกษา จังหวดัชลบุรี เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า                
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(Rating Scale)  5  ระดบั  ตามวิธีของ  ลิเคิร์ท (Likert  Scale)  มีจาํนวน 40 ขอ้ ในเร่ืองการบริหาร
สถานศึกษาทั้ง 4 ดา้น  คือ  ดา้นการบริหารงานบุคคล  ดา้นการบริหารงานงบประมาณ  ดา้นการ
บริหารงานวิชาการ  และดา้นการบริหารงานทัว่ไป 
 3. การสร้างเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
  3.1 ศึกษาจากเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและใช้กรอบแนวคิดตามพระราชบญัญัติ             
สภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ.2537  และแกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ.2542 และการบริหาร
จดัการสถานศึกษาทั้ง 4 ดา้น ท่ีระบุไวใ้นกฎกระทรวง คือ ดา้นการบริหารงานบุคคล ดา้นการ
บริหารงานงบประมาณ ดา้นการบริหารงานวิชาการ และดา้นการบริหารงาน         
  3.2 ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถามและกําหนดขอบเขตของเน้ือหาท่ีจะสร้าง          
แบบสอบถาม  รวมทั้งสดัส่วนจาํนวนขอ้คาํถามในแต่ละงาน 
  3.3 สร้างแบบสอบถามท่ีกาํหนดใน ขอ้ 2 แลว้นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนขอความคิดเห็น
จากอาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อปรับปรุงแกไ้ขตามความเหมาะสม  ความครอบคลุมของเน้ือหาและการใช้
ภาษา 
  3.4 แบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ใหผู้เ้ช่ียวชาญ  5  ท่านตรวจสอบ 
  3.5 นาํแบบสอบถามคาํนวนค่าดชันีความสอดคลอ้ง ระหว่างขอ้คาํถามและนิยาม ศพัท์
เฉพาะ (Item - Objective Congruence Index : IOC) จากสูตร (สาํนกังานทดสอบทางการศึกษา, 2539) 
  3.6 นาํแบบสอบถามไปทดลองใช ้ (Try out) กบัผูบ้ริหาร อบต. และผูบ้ริหารสถานศึกษา 
จงัหวดัชลบุรี  ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง  จาํนวน  50  คน  แลว้นาํมาหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability)  ของ
แบบสอบถาม  โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า  (Alpha – Coefficient)  ของครอนบชั  (Cronbach)  
(Cronbach, 1970 : 161 อา้งถึงใน ยทุธพงษ ์ ไกยวรรณ, 2543 : 137)  ไดค่้าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.98 
  3.7 นําแบบสอบถามท่ีทดสอบใช้แล้วไปปรับปรุง  แล้วนําไปเก็บข้อ มูลกับ                 
กลุ่มตวัอยา่งจริง เพื่อนาํผลมาวิเคราะห์ตามความมุ่งหมายและสมมติฐานของการศึกษาคน้ควา้ต่อไป 
 4. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล  
   4.1  ผูว้ิจยัไดข้อหนงัสือเพื่อขออนุญาตและขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ ถึงผูบ้ริหารอบต.และผูบ้ริหารสถานศึกษา   
จงัหวดัชลบุรี ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
  4.2 ผูว้ิจยัขอความร่วมมือจากผูต้อบแบบสอบถาม โดยดาํเนินการผา่นทางสาํนกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาและสาํนักงานองคก์ารบริหารส่วนตาํบล จงัหวดัชลบุรีให้เป็นผูม้อบแบบสอบถามแก่
ผูต้อบแบบสอบถามคือผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูบ้ริหาร อบต. และเก็บรวบรวมแบบสอบถามจาก
ผูต้อบแบบสอบถามคืนหลงัจากส่งแบบสอบถามแลว้ 1 สปัดาห์   
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  4.3 การรวบรวมแบบสอบถามท่ีกรอกเรียบร้อยแลว้ กระทาํโดยการเก็บด้วยตนเอง  
ตามสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสาํนกังานองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี 
 5. การวิเคราะห์ขอ้มูล 
  5.1  จดัทาํขอ้มูลของแบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบัคืนมา  โดยแบ่งเป็น  2  ตอน คือ ตอนท่ี 1
การวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชก้ารแจกแจงความถ่ี 
และค่าร้อยละ  และ  ตอนท่ี 2 ตรวจใหค้ะแนนแบบสอบถามจากการกาเคร่ืองหมายในช่องตามเกณฑ ์
  5.2  การวิเคราะห์ขอ้มูลของแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืน   
    

ผลการวจัิย   
 1. การสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาํบล  
จงัหวดัชลบุรี  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีการใหก้าร
สนบัสนุนอยู่ในระดบัมาก คือ  ดา้นการบริหารงบประมาณ รองลงมา  คือ ดา้นการบริหารงานบุคคล 
และดา้นการบริหารงานทัว่ไป และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ  ดา้นการบริหารงานวิชาการ   
  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่  
  1.1 ดา้นการบริหารงานบุคคลโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็น ราย
ขอ้ พบวา่ทุกขอ้อยูใ่นระดบัปานกลาง  ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียการสนบัสนุนสูงสุดคือ การสนบัสนุน          ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินเพื่อพัฒนาบุคลากรในการจัดการเรียนรู้ และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่ าสุด คือ การตั้ ง         
คณะกรรมการศึกษาสภาพและความตอ้งการของบุคลากรเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนบุคลากร
ดา้นอตัรากาํลงั  
  1.2 ดา้นการบริหารงบประมาณ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีการสนบัสนุนในระดบัมาก  2  ขอ้  คือ การจดัสรรงบประมาณหรือจดัหาทุนเพื่อ
ช่วยเหลือนกัเรียนท่ีขาดแคลน และการจดัสรรงบประมาณเพ่ือช่วยเหลือในโครงการอาหารกลางวนั 
และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด  คือ  ใหค้าํแนะนาํแก่ผูป้ฏิบติังานดา้นการเงิน  
  1.3 ดา้นการบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบวา่ทุกขอ้อยูใ่นระดบัปานกลาง ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียการสนบัสนุนสูงสุดคือ ใหก้ารสนบัสนุนส่ือการ
เรียนการสอน และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ เผยแพร่ผลการดาํเนินงานดา้นวิชาการของสถานศึกษา  
  1.4 ดา้นการบริหารงานทัว่ไป โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็น         
รายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีการให้การสนับสนุนอยู่ในระดับมากมี 4 ขอ้ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ                    
การ ส่งเสริมการจดักิจกรรมงานวนัสาํคญัและประเพณีในสถานศึกษา รองลงมา  คือ การดูแล ป้องกนั
โรคติดต่อในสถานศึกษาและชุมชน ต่อมาคือ การส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมนันทนาการของ
สถานศึกษา และการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา ส่วนการสนับสนุน               
การบริหารจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล จงัหวดัชลบุรี ดา้นการบริหารงาน
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ทัว่ไปขอ้อ่ืน ๆ ระดบัการสนับสนุนอยู่ในระดบัปานกลางทุกขอ้ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การช่วย
ประสานความร่วมมือในการทาํงานระหว่าง อ.บ.ต. กบัสถานศึกษา ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือการ
แนะนาํการปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณสถานศึกษาบริเวณสถานศึกษาใหมี้สภาพแวดลอ้มท่ีสวยงาม  
 2. การเปรียบเทียบการสนบัสนุนการบริหารจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล จงัหวดัชลบุรี ตามตาํแหน่งหนา้ท่ีในการปฏิบติังานและตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  พบวา่ 
  2.1 ผลการเปรียบเทียบการสนับสนุนการบริหารจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบล จงัหวดัชลบุรี ตามหลกัการบริหารงานในสถานศึกษา ตามตาํแหน่งหนา้ท่ีในการ
ปฏิบติังาน พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษากบัผูบ้ริหาร อบต. มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการสนับสนุน           
การบริหารจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล จงัหวดัชลบุรี  ตามตาํแหน่งหนา้ท่ี
ในการปฏิบติังาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบว่า 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  ทุกดา้น 
  2.2 ผลการเปรียบเทียบการสนับสนุนการบริหารจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบล จงัหวดัชลบุรี ตามหลกัการบริหารงานในสถานศึกษา ตามเขตพื้นท่ีการศึกษา พบว่า 
ผูบ้ริหารสถานศึกษากบัผูบ้ริหาร อบต. มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการสนบัสนุน การบริหารจดัการศึกษาขั้น
พื้นฐานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล จงัหวดัชลบุรี ตามตาํแหน่งหนา้ท่ีในการปฏิบติังาน แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั  .05  ทุกดา้น 
 
อภิปรายผล 
 1. การสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาํบล  
จงัหวดัชลบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะองคก์ารบริหารส่วนตาํบล           
ยงัไม่มีความพอ้มในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งในดา้นประสบการณ์ ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้  
ความเขา้ในในงานบริหารการศึกษาท่ีแทจ้ริง และโครงสร้างขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลยงัไม่
สอดคลอ้งเพ่ือรองรับการบริหารจดัการศึกษา  โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่  
  1.1 ดา้นท่ีมีการใหก้ารสนบัสนุนอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นการบริหารงบประมาณรองลงมา  
คือ ดา้นการบริหารงานบุคคล และดา้นการบริหารงานทัว่ไป และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ ดา้นการ
บ ริหารง านวิ ช าก าร  ทั้ ง น้ี เ ป็น เพร าะว่ า ก า รบ ริหารงบประมาณขององค์ก า รบ ริหาร        
ส่วนตาํบล  จงัหวดัชลบุรี  มุ่งเน้นความเป็นอิสระในการบริหารจดัการ  มีความคล่องตวั  โปร่งใส  
ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิและบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน         
ใหมี้การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นของสถานศึกษา รวมทั้งจดัหารายไดจ้ากบริการมาใชบ้ริหาร
จัดการ  เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา  ส่งผลให้เกิดคุณภาพท่ีดี ข้ึน  และด้านการบริหารงาน          
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ทัว่ไป  ซ่ึงเป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัระบบบริหารองคก์ร  ให้บริหารงานดา้นอ่ืน ๆ บรรลุผลตาม
มาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายท่ีกาํหนดไว  ้ทางองค์การบริหารส่วนตาํบล จังหวดัชลบุรี จึงมี         
บทบาทหลกัในการประสาน  ส่งเสริม  สนบัสนุนและการอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ  ในการบริการ
การศึกษาทุกรูปแบบ  มุ่งพฒันาสถานศึกษาให้ใชน้วตักรรมและเทคโนโลยีอยา่งเหมาะสม  ส่งเสริม
ในการบริหารและการจดัการศึกษาของสถานศึกษาตามหลกัการบริหารงานท่ีมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิของ
งานเป็นหลกั โดยเนน้ความโปร่งใส  ความรับผิดชอบ  ท่ีตรวจสอบได ้ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของ
บุคคล  ชุมชน  และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อใหก้ารจดัการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
  1.2 ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ ดา้นการบริหารงานวิชาการ ทั้งน้ีเป็นเพราะบุคลากรของ 
อบต. ยงัขาดความรู้ดา้นการบริหารงานวิชาการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหน่วยศึกษานิเทศก์  สํานักงาน           
การประถมศึกษาอาํเภอเสิงสาง สํานักงานการประถมศึกษาจงัหวดันครราชสีมา (2545) ไดศึ้กษา
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดก้ล่าวว่าบุคลากรขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินขาดความรู้ความเขา้ใจในการจดัการศึกษา มีความตอ้งการใหมี้การควบคุม  กาํกบั 
นิ เทศ  ติดตามการจัดการศึกษาของท้อง ถ่ินอย่าง ต่อเ น่ืองและเป็นระบบ  และด้วย เหตุ น้ี            
ทาง อบต. จึงสนับสนุนดา้นงบประมาณแก่โรงเรียนแทน ในส่วนของผูบ้ริหาร อบต. เห็นว่า            
การสนับสนุนการบริหารจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล จงัหวดัชลบุรี โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ  ดา้นการบริหารงบประมาณและดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
ตํ่าสุดคือ ดา้นการบริหารงานบุคคล ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวุฒินนัท ์สิงห์โพนทนั (2548) ไดศึ้กษาบทบาท 
และหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในการจดัการศึกษาตามความคิดเห็นและความคาดหวงัของ
ผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกดัสํานักงานการประถมศึกษาจงัหวดับุรีรัมย ์ พบว่า  
ผูบ้ริหารและครูมีความเห็นสอดคลอ้งกนัว่าเท่าท่ีผา่นมา อบต. มีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนดา้น
บุคลากรมีส่วนร่วมน้อยซ่ึงผูบ้ริหารและครูเห็นว่า  อบต. ควรมีบทบาทหน้าท่ีเน้นไปท่ีงานดา้น
ความสมัพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน 
 2. ผลการเปรียบเทียบการสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การ
บริหารส่วนตาํบล จงัหวดัชลบุรี ตามหลกัการบริหารงานในสถานศึกษา  ตามตาํแหน่งหนา้ท่ีในการ
ปฏิบติังาน พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษากับผูบ้ริหาร อบต. มีความคิดเห็นเก่ียวกับการสนับสนุน        
การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาํบล จังหวดัชลบุรี ตามตาํแหน่ง       
หนา้ท่ีในการปฏิบติังาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  ทุกดา้น     
 3. ผลการเปรียบเทียบการสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การ
บริหารส่วนตาํบล จงัหวดัชลบุรี ตามหลกัการบริหารงานในสถานศึกษา ตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษากบัผูบ้ริหาร อบต. มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการสนบัสนุนการบริหารจดั
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การศึกษาขั้นพื้นฐานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  จงัหวดัชลบุรี ตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั  .05  ทุกดา้น   
  จากผลการวิจยัขา้งตน้จะเห็นไดว้่าอบต.ให้การสนับสนุนการบริหารจดัการศึกษาขั้น
พื้นฐานมากทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก อบต. บางแห่งยงัไม่มีความพร้อมในการสนบัสนุนการจดัการศึกษา  
บุคลากรขาดความรู้ความเขา้ใจ ขาดประสบการณ์ดา้นการศึกษา ซ่ึงไดศึ้กษาการวิเคราะห์บทบาทของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลในการจดัการศึกษาและการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา  พบว่า  ผูบ้ริหาร 
อบต.  หรือบุคลากรของอบต.ยงัขาดประสบการณ์ในการจดัการศึกษา อบต. ยงัขาดการประสานงาน
กบัชุมชนในทอ้งถ่ินหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการระดมทรัพยากรต่างๆ ท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินเขา้มาใช้
ในการสนับสนุนการบริหารจดัการศึกษา  บุคลากรของอบต.ยงัขาดความรู้และประสบการณ์ดา้น
การศึกษาแมว้่าในปัจจุบนั อบต. จะมีการจดัการศึกษาระดบัก่อนประถมศึกษา แต่ อบต. ก็ยงัไม่มี
หน่วยงานท่ีรับผดิชอบงานดา้นการจดัการศึกษาโดยตรง อบต. ส่วนใหญ่ยงัเขา้ใจว่าดา้นการบริหารงาน
วิชาการเป็นหนา้ท่ีของสถานศึกษา และ   บทบาทบทบาทของ อบต. ในการจดัการศึกษาถูกจาํกดัดว้ย
เง่ือนไข “ความเป็นวิชาการ” แต่เน่ืองจาก อบต. ตอ้งดาํเนินการตามนโยบายการกระจายอาํนาจการจดั
การศึกษาตามพระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจสู่องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พทุธศกัราช 2542  ดงันั้น การเสริมเร่ืองวิชาการในรูปแบบต่าง ๆเช่น การฝึกอบรม การดูงาน 
หรือการจดัตั้งคณะกรรมการวิชาการโดยเชิญผูท้รงคุณวุฒิทั้งในและนอกชุมชนเขา้ร่วมเป็นกรรมการ 
จึงเป็นส่ิงสาํคญัท่ี อบต. ควรใหค้วามสนใจ เพราะจะเป็นระบบทดแทน ซ่ึงเป็นทางออกท่ีจะช่วยให ้อบต. 
สามารถจดัการศึกษาไดอ้ย่างคุณภาพ และเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนไดเ้รียนรู้และร่วมกนัทาํ
กิจกรรมทางการศึกษาเพื่อประโยชน์ของทอ้งถ่ิน  

  สําหรับการจัดให้มีส่วนงานการศึกษาเพื่อทําหน้าท่ี รับผิดชอบการดําเนินงาน           
ดา้นการศึกษาของ อบต. นั้น ก็เป็นทางออกอีกทางหน่ึงท่ีจะช่วยให ้อบต. สามารถจดัการศึกษาได้
อยา่งมีคุณภาพมาก  อยา่งไรก็ตามควรคาํนึงถึงความเหมาะสมและความจาํเป็นของ อบต. แต่ละแห่ง   
จากกรณีศึกษายงัพบอีกว่า อบต. ท่ีมีผูบ้ริหารและสมาชิกสภา อบต. ท่ีมีวุฒิการศึกษาตํ่า ขอ้คน้พบน้ี
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Cohen (1979 : 35) ท่ีกล่าวว่า การท่ีบุคคลไม่สามารถปฎิบติับทบาทได ้
เน่ืองมาจากความไม่เขา้ใจในบทบาทและไม่มีความสามารถท่ีจะแสดงบทบาทนั้น ดังนั้น การท่ี
สมาชิกสภา อบต. มีวุฒิการศึกษาไม่สูงนกัอาจส่งผลต่อความสามารถในการแสดงบทบาทนั้น ๆ ได ้
ดงัจะเห็นไดจ้ากการแสดงบทบาทของ อบต. ท่ีจาํกดัอยู่เพียงการสนบัสนุนทรัพยากร ในรูปของ      
งบประมาณหรือเงินสนบัสนุน โดยเฉพาะดา้นการสนบัสนุนในโครงการอาหารกลางวนั ส่ือการเรียนการ
สอน และอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่ดา้นวิชาการ จากขอ้คน้พบดงักล่าว หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง 
กระทรวงมหาดไทยควรจะเตรียมความพร้อมแก่สมาชิกสภา อบต. ไดค้วามรู้ความเขา้ใจ ในบทบาท 
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และมีทกัษะพื้นฐานท่ีจาํเป็นในการเขา้ไปมีบทบาทจดัและมีส่วนร่วมในการจดั การศึกษา การปฏิรูป
การศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 ได้เปิดโอกาส ให้องค์กรชุมชน 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมจดัการศึกษาไดใ้นหลายลกัษณะ เช่น การเขา้มามีส่วน
ร่วมในการจดัทาํสาระของหลกัสูตรข้ึนพื้นฐาน ตามมาตรา 27 การนาํประสบการณ์ ความรอบรู้ ความ
ชาํนาญ และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน มาใชเ้ป็นทรัพยากรในการจดัการศึกษา ตาม   มาตรา 57 ดงันั้น ความรู้
ท่ีจาํเป็นในการจดัการศึกษาจึงเป็นความรู้ความเขา้ใจและทกัษะพื้นฐาน ท่ีจาํเป็นในการจดัและมีส่วน
ร่วมบริหารงานทุกดา้น โดยเฉพาะในดา้นวิชาการซ่ึงเป็นดา้นท่ีสาํคญัอนัจะทาํใหผู้เ้รียนเป็นบุคลากรท่ี
มีคุณภาพและมีศกัยภาพในการนาํความรู้ท่ีไดไ้ปพฒันาประเทศชาติต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะในการนาํไปใช ้
 1. องค์การบริหารส่วนตําบลควรมีการติดตามผลการดําเนินงานด้านวิชาการของ
สถานศึกษาท่ีสนองต่อความตอ้งการของชุมชน  ทอ้งถ่ินและสงัคมประเทศชาติ   
                 2.  องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ควรมีการตั้งคณะกรรมการศึกษาสภาพและความตอ้งการของ
บุคลากรเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนบุคลากรดา้นอตัรากาํลงั   
 3. องค์การบริหารส่วนตําบลควรมีการแนะนําการปรับปรุงภูมิทัศน์  แหล่งเรียนรู้         
ชุมชนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาใหมี้สภาพแวดลอ้มท่ีสวยงาม 
 4. องค์การบริหารส่วนตาํบลควรสนับสนุนให้คาํแนะนําแก่ผูป้ฏิบัติงานในองค์การ
เก่ียวกบัการบริหารจดัการดา้นการเงิน 
 ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาการสนับสนุนการบริหารจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลโดยมุ่งเนน้งานดา้นวิชาการ 
 2. ควรศึกษาปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุทาํให้การสนบัสนุนการบริหารจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแต่ละเขตแตกต่างกนั 
 3. ควรศึกษาวิจยัเก่ียวกบัแนวทางในการพฒันาการสนบัสนุนการบริหารจดัการศึกษาขั้น
พื้นฐานโดยมุ่งเนน้ดา้นงานวิชาการใหมี้คุณภาพและมาตรฐาน 
 4. ควรศึกษาเก่ียวกับแนวทางในการพัฒนาการสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา         
ขั้นพื้นฐานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่ีมีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน ตอบสนองต่อความตอ้งการของ
ตาํบล  ทอ้งถ่ินและในระดบัประเทศ 
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