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บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการศึกษาการสนับสนุนการบริ หารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บล จัง หวัด ชลบุ รี
มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษาและเปรี ย บเที ย บระดับ
การสนับ สนุ น การบริ ห ารจัด การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บล จัง หวัด ชลบุ รี
4 ด้าน คือ ด้านการบริ หารงานบุคคล ด้านการบริ หารงานงบประมาณ ด้านการบริ หารงานวิชาการ
และด้านการบริ หารงานทัว่ ไป กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร อบต. และ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา จังหวัดชลบุรี ปี การศึกษา 2550 รวม 305 คน การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหา
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติการทดสอบค่าที (t-test Independent)
สําหรับกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่เป็ นอิสระต่อกัน และการทดสอบค่าเอฟ (F – test) เมื่อพบความ
แตกต่างใช้การทดสอบรายคู่ดว้ ยวิธีของ เชฟเฟ่ (Scheffe′ test)
ผลการวิจยั พบว่า
1. การสนับสนุนการบริ หารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริ หารส่ วนตําบล จังหวัด
ชลบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีการให้การ
สนับสนุ นอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการบริ หารงบประมาณ รองลงมา คือ ด้านการบริ หารงานบุคคล
และด้านการบริ หารงานทัว่ ไป และด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ดคือ ด้านการบริ หารงานวิชาการ
2. การเปรี ยบเทียบการสนับสนุนการบริ หารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริ หารส่ วน
ตํา บล จัง หวัด ชลบุ รี ตามตํา แหน่ ง หน้า ที่ ใ นการปฏิ บ ัติ ง านและตามเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา พบว่ า

14

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปี ที่ 4 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2553

2.1 ผลการเปรี ยบเทียบการสนับสนุ นการบริ หารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบล จังหวัดชลบุรี ตามหลักการบริ หารงานในสถานศึกษา ตามตําแหน่งหน้าที่ในการ
ปฏิบตั ิงาน พบว่า ผูบ้ ริ หารสถานศึกษากับผูบ้ ริ หาร อบต. มีความคิดเห็ นเกี่ ยวกับการสนับสนุ น
การบริ หารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริ หารส่ วนตําบล จังหวัดชลบุรี ตามตําแหน่งหน้าที่
ในการปฏิ บ ัติ ง าน แตกต่ า งกัน อย่า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05
และเมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น
รายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกด้าน
2.2 ผลการเปรี ยบเทียบการสนับสนุ นการบริ หารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบล จังหวัดชลบุรี ตามหลักการบริ หารงานในสถานศึ กษา ตามเขตพื้นที่ การศึกษา
พบว่า ผูบ้ ริ หารสถานศึกษากับผูบ้ ริ หาร อบต. มีความคิดเห็นเกี่ ยวกับการสนับสนุ นการบริ หาร
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริ หารส่ วนตําบล จังหวัดชลบุรี ตามตําแหน่ งหน้าที่ในการ
ปฏิบตั ิงาน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกด้าน
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:

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปี ที่ 4 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2553

15

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 Subdistrict Administrative Organizations in Chonburi Province. Further study revealed that their
opinions were different at a statistically significant level of 0.05 in every aspect.
คําสํ าคัญ
การศึกษาการสนับสนุนการบริ หารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ความสํ าคัญของปัญหา
ปั จจุบนั การพัฒนาประเทศไปสู่ ความยัง่ ยืนเป็ นสิ่ งสําคัญที่ทวั่ โลกกําลังส่ งเสริ มกันอย่าง
กว้างขวาง และในการพัฒนาประชากรในประเทศให้มีคุณ ภาพต่ างก็มีจุ ดประสงค์เ พื่อ ยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนในชาติ โดยมีเป้ าหมายเพื่อให้สังคมสามารถดํารงตนไว้ในดุลยภาพได้ เช่น การ
สร้ างความมัน่ คงทางเศรษฐกิ จ การเมื อง และสังคมให้ยงั่ ยืน และในการพัฒนาคนจะต้องอาศัย
การศึ ก ษา เพื่อสร้ างทัก ษะชี วิ ต สร้ างคนให้มีความรู ้ ความสามารถ รวมทั้ง เป็ นคนดี มี คุณธรรม
จริ ยธรรม สามารถอยูร่ ่ วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุ ข การพัฒนาคนจําเป็ นต้องมีการพัฒนาการศึกษา
ให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิ ทธิภาพ รัฐบาลจึงมีรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทยและ
ได้มีการปรับปรุ งแก้ไขให้สอดคล้องกับสภาพสังคมในแต่ละสมัยมาโดยตลอด รัฐบาลได้กระจาย
อํานาจการจัดการศึกษาไปสู่ทอ้ งถิ่น เพื่อให้ทอ้ งถิ่นได้มีส่วนสนับสนุนในการจัดการศึกษา ดังปรากฏ
ในรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งกําหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาไทย
ทั้งในด้านสิ ทธิ และเสรี ภาพของบุคคลอย่างเสมอภาคกัน ในการได้รับการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 12 ปี
อย่างต่อเนื่ องและมีคุณภาพ โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย และมีการกระจายอํานาจไปสู่ เขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึกษาและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและในกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักการมีส่วน
ร่ วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและแนวการจัด
การศึ กษาต้องเน้นความสําคัญทั้งความรู ้ คุ ณธรรม กระบวนการเรี ยนรู ้ และบูรณาการตามความ
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เหมาะสมของแต่ ล ะระดับ การศึ ก ษาการกระจายอํา นาจบริ ห ารและการจัด การสู่ ท ้อ งถิ่ น ถื อ เป็ น
นโยบายสําคัญของประเทศ ซึ่ งได้กาํ หนดไว้อย่างชัดเจนในกฎหมายหลักทั้ง 3 ฉบับ ได้แก่
รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542
และพระราชกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น อันได้แก่
เทศบาลเมืองพัทยา กรุ งเทพมหานคร องค์การบริ หารส่ วนตําบล และองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด มีสิทธิที่
จะจัดการศึกษาอบรมและฝึ กอาชีพ โดยให้กระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อม
ในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น รวมทั้งประสาน ส่ งเสริ ม และเสนอแนะการ
จัดสรรงบประมาณอุดหนุ นการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (แนวนโยบายการจัด
การศึกษาในองค์กรปกครอง ส่ วนท้องถิ่น ระยะ 15ปี , 2544)
การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็ นการศึกษาเบื้องต้นที่มีความสําคัญยิง่ เป็ นการวางรากฐานแก่เยาวชน
เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยทุกคนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะที่เป็ นพลเมืองไทยและ
พลเมื อ งของโลก เพื่ อ เป็ นรากฐานที่ พ อเพี ย งสํ า หรั บ การใฝ่ รู ้ ใ ฝ่ เรี ยนตลอดชี วิ ต รวมทั้ง เพื่ อ
การพัฒนา หน้าที่การงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตส่ วนตนและครอบครัว และเพื่อสร้างเป็ นรากฐานที่
แข็งแกร่ งสําหรับการสร้ างสรรค์สังคมไทยให้เป็ นสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ เพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืนใน
อนาคต
การบริ หารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วยงาน 4 ด้าน คือ ด้านการบริ หารงานบุคคล
ด้า นการบริ ห ารงานงบประมาณ ด้า นการบริ ห ารงานวิ ช าการ และด้า นการบริ ห ารงานทั่ว ไป
(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 39 กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 32-73)
ซึ่ งหากงานทั้ง 4 ด้านมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกันก็จะเกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่สถานศึกษาและ
ผูเ้ รี ยน
จากที่ผวู ้ ิจยั ได้ศึกษาเอกสารรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริ หารส่ วนตําบล (ฉบับที่4)
พ.ศ.2546 ได้ระบุภารกิจการจัดการศึกษาอบรมของรัฐ การมีส่วนร่ วมและการสนับสนุนขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายบัญญัติ มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรู ้คู่คุณธรรม โดยจัดให้มี
กฎหมายเกี่ ยวกับการศึ กษาแห่ งชาติ ปรั บปรุ งการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิ จและสังคม สร้ างเสริ มความรู ้ ปลูกฝั งจิ ตสํานึ กที่ถูกต้องเกี่ ยวกับการปกครองในระบอบ
ประชาธิ ป ไตยอัน มี พ ระมหากษัต ริ ย์ท รงเป็ นประมุ ข และพัฒ นา ส่ ง เสริ มภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยบูรณาการตามความเหมาะสมให้สถานศึกษาและหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องจัด
เนื้ อหา สาระ กิจกรรม ส่ งเสริ ม สนับสนุนการจัดการศึกษา บรรยากาศ สิ่ งแวดล้อม สื่ อการเรี ยน
การสอนและเลือกสรรวิทยาการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปั ญหา ความต้องการ รวมทั้งหาวิธี
การสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาซึ่งเป็ นเป้ าหมายและนโยบายแห่งรัฐ
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จากสภาพปั จจุบนั การสนับสนุนในการบริ หารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลกับสถานศึกษายังไม่ชัดเจนในเชิ งการบริ หารจัดการทั้ง 4 ด้าน ผูว้ ิจยั ได้ตระหนักถึ ง
ความสําคัญนี้ จึงสนใจที่จะศึกษาการสนับสนุ นการบริ หารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขององค์การ
บริ ห ารส่ ว นตํา บล จัง หวัด ชลบุ รี เพื่ อ จะได้นํา ประโยชน์ จ ากการศึ ก ษาไปปรั บ ปรุ ง พัฒ นาหาวิ ธี
ที่เหมาะสมที่จะทําให้องค์การบริ หารส่ วนตําบลได้สนับสนุนการบริ หารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 4
ด้าน ต่อไป
โจทย์ วจิ ัย/ปัญหาวิจัย
การสนับสนุ นการบริ หารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริ หารส่ วนตําบลจังหวัด
ชลบุรี แตกต่างกันตามสถานภาพและเขตพื้นที่การศึกษา
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาการสนับ สนุ น การบริ ห ารจัด การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานขององค์ก ารบริ ห าร
ส่ วนตําบล จังหวัดชลบุรี
2. เพื่อเปรี ยบเทียบการสนับสนุ นการบริ หารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริ หาร
ส่ วนตําบล จังหวัดชลบุรี ตามสถานภาพและเขตพื้นที่การศึกษา
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร อบต. จํานวน 534 คน และผูบ้ ริ หารสถานศึกษา จังหวัด
ชลบุรี ปี การศึกษา 2550 จํานวน 744 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร อบต. และผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา จังหวัดชลบุรี
ปี การศึกษา 2550 โดยใช้สูตรของ Taro Yamane (อ้างถึงใน ยุทธ ไกยวรรณ์, 2545 : 107) ในการกําหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ความคลาดเคลื่อน .05 ได้กลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ หาร อ.บ.ต. และผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
รวม 305คน โดยสุ่ มแบบแบ่งชั้น ภูมิ (Stratified Random Sampling) จําแนกตามเขต
พื้นที่การศึกษาแล้วสุ่ มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่ องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นแบบสอบถามที่
ผูว้ ิจยั สร้างขึ้นเองแบ่งออกเป็ น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่ วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม แบบเลือกตอบ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามการสนับสนุ นการบริ หารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลและผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา จัง หวัดชลบุ รี
เป็ นแบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า
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(Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของ ลิเคิร์ท (Likert Scale) มีจาํ นวน 40 ข้อ ในเรื่ องการบริ หาร
สถานศึกษาทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการบริ หารงานบุคคล ด้านการบริ หารงานงบประมาณ ด้านการ
บริ หารงานวิชาการ และด้านการบริ หารงานทัว่ ไป
3. การสร้างเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 ศึ ก ษาจากเอกสารงานวิจ ยั ที่ เ กี่ ย วข้อ งและใช้ก รอบแนวคิ ด ตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองค์การบริ หารส่ วนตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2542 และการบริ หาร
จัดการสถานศึกษาทั้ง 4 ด้าน ที่ระบุไว้ในกฎกระทรวง คือ ด้านการบริ หารงานบุคคล ด้านการ
บริ หารงานงบประมาณ ด้านการบริ หารงานวิชาการ และด้านการบริ หารงาน
3.2 ศึ ก ษาหลัก การสร้ า งแบบสอบถามและกํา หนดขอบเขตของเนื้ อ หาที่ จ ะสร้ า ง
แบบสอบถาม รวมทั้งสัดส่ วนจํานวนข้อคําถามในแต่ละงาน
3.3 สร้างแบบสอบถามที่กาํ หนดใน ข้อ 2 แล้วนําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นขอความคิดเห็น
จากอาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อปรับปรุ งแก้ไขตามความเหมาะสม ความครอบคลุมของเนื้ อหาและการใช้
ภาษา
3.4 แบบสอบถามที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้วให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ 5 ท่านตรวจสอบ
3.5 นําแบบสอบถามคํานวนค่าดัชนีความสอดคล้อง ระหว่างข้อคําถามและนิ ยาม ศัพท์
เฉพาะ (Item - Objective Congruence Index : IOC) จากสูตร (สํานักงานทดสอบทางการศึกษา, 2539)
3.6 นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับผูบ้ ริ หาร อบต. และผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
จังหวัดชลบุรี ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 50 คน แล้วนํามาหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยวิธีหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ า (Alpha – Coefficient) ของครอนบัช (Cronbach)
(Cronbach, 1970 : 161 อ้างถึงใน ยุทธพงษ์ ไกยวรรณ, 2543 : 137) ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.98
3.7 นํ า แบบสอบถามที่ ท ดสอบใช้ แ ล้ ว ไปปรั บ ปรุ ง แล้ ว นํ า ไปเก็ บ ข้ อ มู ล กั บ
กลุ่มตัวอย่างจริ ง เพื่อนําผลมาวิเคราะห์ตามความมุ่งหมายและสมมติฐานของการศึกษาค้นคว้าต่อไป
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4.1 ผูว้ ิจยั ได้ขอหนังสื อเพื่อขออนุญาตและขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถัมภ์ ถึงผูบ้ ริ หารอบต.และผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
จังหวัดชลบุรี ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง
4.2 ผูว้ ิจยั ขอความร่ วมมือจากผูต้ อบแบบสอบถาม โดยดําเนินการผ่านทางสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสํานักงานองค์การบริ หารส่ วนตําบล จังหวัดชลบุรีให้เป็ นผูม้ อบแบบสอบถามแก่
ผูต้ อบแบบสอบถามคือผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและผูบ้ ริ หาร อบต. และเก็บรวบรวมแบบสอบถามจาก
ผูต้ อบแบบสอบถามคืนหลังจากส่ งแบบสอบถามแล้ว 1 สัปดาห์
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4.3 การรวบรวมแบบสอบถามที่ กรอกเรี ยบร้ อยแล้ว กระทําโดยการเก็บด้วยตนเอง
ตามสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสํานักงานองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชลบุรี
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
5.1 จัดทําข้อมูลของแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา โดยแบ่งเป็ น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยใช้การแจกแจงความถี่
และค่าร้อยละ และ ตอนที่ 2 ตรวจให้คะแนนแบบสอบถามจากการกาเครื่ องหมายในช่องตามเกณฑ์
5.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลของแบบสอบถามที่ได้รับคืน
ผลการวิจัย
1. การสนับ สนุ น การบริ ห ารจัด การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บล
จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีการให้การ
สนับสนุ นอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการบริ หารงบประมาณ รองลงมา คือ ด้านการบริ หารงานบุคคล
และด้านการบริ หารงานทัว่ ไป และด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ดคือ ด้านการบริ หารงานวิชาการ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า
1.1 ด้านการบริ หารงานบุคคลโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ น ราย
ข้อ พบว่าทุกข้ออยูใ่ นระดับปานกลาง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยการสนับสนุนสู งสุ ดคือ การสนับสนุน
ภูมิ
ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น เพื่ อ พัฒ นาบุ ค ลากรในการจัด การเรี ยนรู ้ และข้อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ตํ่า สุ ด คื อ การตั้ง
คณะกรรมการศึกษาสภาพและความต้องการของบุคลากรเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนบุคลากร
ด้านอัตรากําลัง
1.2 ด้านการบริ หารงบประมาณ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่า ข้อที่มีการสนับสนุนในระดับมาก 2 ข้อ คือ การจัดสรรงบประมาณหรื อจัดหาทุนเพื่อ
ช่วยเหลือนักเรี ยนที่ขาดแคลน และการจัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือในโครงการอาหารกลางวัน
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด คือ ให้คาํ แนะนําแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานด้านการเงิน
1.3 ด้านการบริ หารงานวิชาการ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้อ พบว่าทุกข้ออยูใ่ นระดับปานกลาง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยการสนับสนุนสู งสุ ดคือ ให้การสนับสนุนสื่ อการ
เรี ยนการสอน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด คือ เผยแพร่ ผลการดําเนินงานด้านวิชาการของสถานศึกษา
1.4 ด้านการบริ หารงานทัว่ ไป โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่า ข้อที่ มีก ารให้ก ารสนับ สนุ น อยู่ใ นระดับ มากมี 4
ข้อ ข้อที่ มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด คื อ
การ ส่ งเสริ มการจัดกิจกรรมงานวันสําคัญและประเพณี ในสถานศึกษา รองลงมา คือ การดูแล ป้ องกัน
โรคติ ด ต่ อ ในสถานศึ ก ษาและชุ มชน ต่ อมาคื อ การส่ งเสริ ม สนับ สนุ น กิ จ กรรมนัน ทนาการของ
สถานศึ ก ษา และการจัด สรรงบประมาณเพื่ อ สนั บ สนุ น การจัด การศึ ก ษา ส่ ว นการสนั บ สนุ น
การบริ หารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริ หารส่ วนตําบล จังหวัดชลบุรี ด้านการบริ หารงาน
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ทัว่ ไปข้ออื่น ๆ ระดับการสนับสนุ นอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ การช่ วย
ประสานความร่ วมมือในการทํางานระหว่าง อ.บ.ต. กับสถานศึกษา ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด คือการ
แนะนําการปรับปรุ งภูมิทศั น์บริ เวณสถานศึกษาบริ เวณสถานศึกษาให้มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม
2. การเปรี ยบเทียบการสนับสนุ นการบริ หารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริ หาร
ส่ วนตําบล จังหวัดชลบุรี ตามตําแหน่งหน้าที่ในการปฏิบตั ิงานและตามเขตพื้นที่การศึกษา พบว่า
2.1 ผลการเปรี ยบเทียบการสนับสนุ นการบริ หารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบล จังหวัดชลบุรี ตามหลักการบริ หารงานในสถานศึกษา ตามตําแหน่ งหน้าที่ในการ
ปฏิบตั ิงาน พบว่า ผูบ้ ริ หารสถานศึกษากับผูบ้ ริ หาร อบต. มีความคิดเห็ นเกี่ ยวกับการสนับสนุ น
การบริ หารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริ หารส่ วนตําบล จังหวัดชลบุรี ตามตําแหน่งหน้าที่
ในการปฏิบตั ิงาน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกด้าน
2.2 ผลการเปรี ยบเทียบการสนับสนุ นการบริ หารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบล จังหวัดชลบุรี ตามหลักการบริ หารงานในสถานศึกษา ตามเขตพื้นที่การศึกษา พบว่า
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษากับผูบ้ ริ หาร อบต. มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการสนับสนุน การบริ หารจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานขององค์การบริ หารส่ วนตําบล จังหวัดชลบุรี ตามตําแหน่ งหน้าที่ในการปฏิบตั ิงาน แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกด้าน
อภิปรายผล
1. การสนับ สนุ น การบริ ห ารจัด การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บล
จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะองค์การบริ หารส่ วนตําบล
ยังไม่มีความพ้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งในด้านประสบการณ์ ขาดบุคลากรที่มีความรู ้
ความเข้าในในงานบริ หารการศึ กษาที่แท้จริ ง และโครงสร้ างขององค์การบริ หารส่ วนตําบลยังไม่
สอดคล้องเพื่อรองรับการบริ หารจัดการศึกษา โดยเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
1.1 ด้านที่มีการให้การสนับสนุนอยูใ่ นระดับมาก คือ ด้านการบริ หารงบประมาณรองลงมา
คือ ด้านการบริ หารงานบุคคล และด้านการบริ หารงานทัว่ ไป และด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ดคือ ด้านการ
บริ หารงานวิ ช าการ ทั้ งนี้ เป็ นเพราะว่ า การบริ หารงบประมาณขององค์ ก ารบริ หาร
ส่ วนตําบล จังหวัดชลบุรี มุ่งเน้นความเป็ นอิสระในการบริ หารจัดการ มีความคล่องตัว โปร่ งใส
ตรวจสอบได้ ยึด หลัก การบริ ห ารมุ่ ง เน้น ผลสัม ฤทธิ์ และบริ ห ารงบประมาณแบบมุ่ ง เน้น ผลงาน
ให้มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายได้จากบริ การมาใช้บริ หาร
จัด การ เพื่ อ ประโยชน์ ท างการศึ ก ษา ส่ ง ผลให้ เ กิ ด คุ ณ ภาพที่ ดี ข้ ึ น และด้ า นการบริ หารงาน
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ทัว่ ไป ซึ่ งเป็ นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริ หารองค์กร ให้บริ หารงานด้านอื่น ๆ บรรลุผลตาม
มาตรฐาน คุ ณ ภาพและเป้ าหมายที่ ก าํ หนดไว้ ทางองค์การบริ หารส่ ว นตําบล จัง หวัดชลบุ รี จึ ง มี
บทบาทหลักในการประสาน ส่ งเสริ ม สนับสนุนและการอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ในการบริ การ
การศึกษาทุกรู ปแบบ มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ส่ งเสริ ม
ในการบริ หารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามหลักการบริ หารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ของ
งานเป็ นหลัก โดยเน้นความโปร่ งใส ความรับผิดชอบ ที่ตรวจสอบได้ ตลอดจนการมีส่วนร่ วมของ
บุคคล ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
1.2 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ดคือ ด้านการบริ หารงานวิชาการ ทั้งนี้ เป็ นเพราะบุคลากรของ
อบต. ยังขาดความรู ้ดา้ นการบริ หารงานวิชาการ ซึ่ งสอดคล้องกับหน่ วยศึกษานิ เทศก์ สํานักงาน
การประถมศึกษาอําเภอเสิ งสาง สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสี มา (2545) ได้ศึกษา
ปั จจัยที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นได้กล่าวว่าบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นขาดความรู ้ความเข้าใจในการจัดการศึกษา มีความต้องการให้มีการควบคุม กํากับ
นิ เ ทศ ติ ด ตามการจั ด การศึ ก ษาของท้ อ งถิ่ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและเป็ นระบบ และด้ ว ยเหตุ น้ ี
ทาง อบต. จึ งสนับสนุ นด้านงบประมาณแก่ โรงเรี ยนแทน ในส่ วนของผูบ้ ริ หาร อบต. เห็ นว่า
การสนับสนุ นการบริ หารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริ หารส่ วนตําบล จังหวัดชลบุรี โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ ด้านการบริ หารงบประมาณและด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ตํ่าสุ ดคือ ด้านการบริ หารงานบุคคล ซึ่ งสอดคล้องกับวุฒินนั ท์ สิ งห์โพนทัน (2548) ได้ศึกษาบทบาท
และหน้าที่ขององค์การบริ หารส่ วนตําบล ในการจัดการศึกษาตามความคิดเห็นและความคาดหวังของ
ผูบ้ ริ หารและครู ในโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า
ผูบ้ ริ หารและครู มีความเห็นสอดคล้องกันว่าเท่าที่ผา่ นมา อบต. มีส่วนร่ วมในการบริ หารโรงเรี ยนด้าน
บุคลากรมีส่วนร่ วมน้อยซึ่ งผูบ้ ริ หารและครู เห็นว่า อบต. ควรมีบทบาทหน้าที่เน้นไปที่งานด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรี ยนกับชุมชน
2. ผลการเปรี ย บเที ย บการสนับ สนุ น การบริ ห ารจัด การศึ ก ษาขั้น พื้น ฐานขององค์ก าร
บริ หารส่ วนตําบล จังหวัดชลบุรี ตามหลักการบริ หารงานในสถานศึกษา ตามตําแหน่งหน้าที่ในการ
ปฏิ บตั ิ งาน พบว่า ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษากับผูบ้ ริ ห าร อบต. มี ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับการสนับสนุ น
การบริ ห ารจัด การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บล จัง หวัด ชลบุ รี ตามตํา แหน่ ง
หน้าที่ในการปฏิบตั ิงาน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกด้าน
3. ผลการเปรี ย บเที ย บการสนับ สนุ น การบริ ห ารจัด การศึ ก ษาขั้น พื้น ฐานขององค์ก าร
บริ หารส่ วนตําบล จังหวัดชลบุรี ตามหลักการบริ หารงานในสถานศึ กษา ตามเขตพื้นที่ การศึกษา
พบว่า ผูบ้ ริ หารสถานศึกษากับผูบ้ ริ หาร อบต. มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการสนับสนุ นการบริ หารจัด
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การศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริ หารส่ วนตําบล จังหวัดชลบุรี ตามเขตพื้นที่การศึกษา แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกด้าน
จากผลการวิจยั ข้างต้นจะเห็ นได้ว่าอบต.ให้การสนับสนุ นการบริ หารจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานมากทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจาก อบต. บางแห่ งยังไม่มีความพร้อมในการสนับสนุ นการจัดการศึกษา
บุคลากรขาดความรู ้ความเข้าใจ ขาดประสบการณ์ดา้ นการศึกษา ซึ่ งได้ศึกษาการวิเคราะห์บทบาทของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลในการจัดการศึกษาและการมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา พบว่า ผูบ้ ริ หาร
อบต. หรื อบุคลากรของอบต.ยังขาดประสบการณ์ในการจัดการศึกษา อบต. ยังขาดการประสานงาน
กับชุมชนในท้องถิ่นหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการระดมทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยูใ่ นท้องถิ่นเข้ามาใช้
ในการสนับสนุ นการบริ หารจัดการศึกษา บุคลากรของอบต.ยังขาดความรู ้ และประสบการณ์ดา้ น
การศึกษาแม้ว่าในปั จจุบนั อบต. จะมีการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา แต่ อบต. ก็ยงั ไม่มี
หน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านการจัดการศึกษาโดยตรง อบต. ส่ วนใหญ่ยงั เข้าใจว่าด้านการบริ หารงาน
วิชาการเป็ นหน้าที่ของสถานศึกษา และ บทบาทบทบาทของ อบต. ในการจัดการศึกษาถูกจํากัดด้วย
เงื่อนไข “ความเป็ นวิชาการ” แต่เนื่ องจาก อบต. ต้องดําเนินการตามนโยบายการกระจายอํานาจการจัด
การศึ กษาตามพระราชบัญญัติกาํ หนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจสู่ องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 ดังนั้น การเสริ มเรื่ องวิชาการในรู ปแบบต่าง ๆเช่น การฝึ กอบรม การดูงาน
หรื อการจัดตั้งคณะกรรมการวิชาการโดยเชิญผูท้ รงคุณวุฒิท้ งั ในและนอกชุมชนเข้าร่ วมเป็ นกรรมการ
จึงเป็ นสิ่ งสําคัญที่ อบต. ควรให้ความสนใจ เพราะจะเป็ นระบบทดแทน ซึ่งเป็ นทางออกที่จะช่วยให้ อบต.
สามารถจัดการศึกษาได้อย่างคุณภาพ และเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนได้เรี ยนรู ้และร่ วมกันทํา
กิจกรรมทางการศึกษาเพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น
สํ า หรั บ การจัด ให้ มี ส่ ว นงานการศึ ก ษาเพื่ อ ทํา หน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบการดํา เนิ น งาน
ด้านการศึกษาของ อบต. นั้น ก็เป็ นทางออกอีกทางหนึ่ งที่จะช่วยให้ อบต. สามารถจัดการศึกษาได้
อย่างมีคุณภาพมาก อย่างไรก็ตามควรคํานึ งถึงความเหมาะสมและความจําเป็ นของ อบต. แต่ละแห่ ง
จากกรณี ศึกษายังพบอีกว่า อบต. ที่มีผบู ้ ริ หารและสมาชิกสภา อบต. ที่มีวุฒิการศึกษาตํ่า ข้อค้นพบนี้
สอดคล้องกับแนวคิดของ Cohen (1979 : 35) ที่กล่าวว่า การที่บุคคลไม่สามารถปฎิบตั ิบทบาทได้
เนื่ องมาจากความไม่เข้าใจในบทบาทและไม่ มีความสามารถที่ จะแสดงบทบาทนั้น ดังนั้น การที่
สมาชิกสภา อบต. มีวุฒิการศึกษาไม่สูงนักอาจส่ งผลต่อความสามารถในการแสดงบทบาทนั้น ๆ ได้
ดังจะเห็นได้จากการแสดงบทบาทของ อบต. ที่จาํ กัดอยู่เพียงการสนับสนุ นทรัพยากร ในรู ปของ
งบประมาณหรื อเงินสนับสนุน โดยเฉพาะด้านการสนับสนุนในโครงการอาหารกลางวัน สื่ อการเรี ยนการ
สอน และอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ดา้ นวิชาการ จากข้อค้นพบดังกล่าว หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กระทรวงมหาดไทยควรจะเตรี ยมความพร้อมแก่สมาชิกสภา อบต. ได้ความรู ้ความเข้าใจ ในบทบาท
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และมีทกั ษะพื้นฐานที่จาํ เป็ นในการเข้าไปมีบทบาทจัดและมีส่วนร่ วมในการจัด การศึกษา การปฏิรูป
การศึ กษาตามพระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้เปิ ดโอกาส ให้องค์กรชุ มชน
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่ วมจัดการศึกษาได้ในหลายลักษณะ เช่น การเข้ามามีส่วน
ร่ วมในการจัดทําสาระของหลักสูตรขึ้นพื้นฐาน ตามมาตรา 27 การนําประสบการณ์ ความรอบรู ้ ความ
ชํานาญ และภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้เป็ นทรัพยากรในการจัดการศึกษา ตาม มาตรา 57 ดังนั้น ความรู ้
ที่จาํ เป็ นในการจัดการศึกษาจึงเป็ นความรู ้ความเข้าใจและทักษะพื้นฐาน ที่จาํ เป็ นในการจัดและมีส่วน
ร่ วมบริ หารงานทุกด้าน โดยเฉพาะในด้านวิชาการซึ่งเป็ นด้านที่สาํ คัญอันจะทําให้ผเู ้ รี ยนเป็ นบุคลากรที่
มีคุณภาพและมีศกั ยภาพในการนําความรู ้ที่ได้ไปพัฒนาประเทศชาติต่อไป
ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้
1. องค์ก ารบริ หารส่ ว นตํา บลควรมี ก ารติ ด ตามผลการดํา เนิ น งานด้า นวิ ช าการของ
สถานศึกษาที่สนองต่อความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นและสังคมประเทศชาติ
2. องค์การบริ หารส่ วนตําบล ควรมีการตั้งคณะกรรมการศึกษาสภาพและความต้องการของ
บุคลากรเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนบุคลากรด้านอัตรากําลัง
3. องค์ก ารบริ หารส่ ว นตํา บลควรมี ก ารแนะนํา การปรั บ ปรุ งภู มิ ท ัศ น์ แหล่ ง เรี ยนรู ้
ชุมชนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม
4. องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บลควรสนับ สนุ น ให้ค าํ แนะนํา แก่ ผูป้ ฏิ บ ัติ ง านในองค์ก าร
เกี่ยวกับการบริ หารจัดการด้านการเงิน
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาการสนับสนุ นการบริ หารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริ หารส่ วน
ตําบลโดยมุ่งเน้นงานด้านวิชาการ
2. ควรศึกษาปั จจัยที่เป็ นสาเหตุทาํ ให้การสนับสนุนการบริ หารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลแต่ละเขตแตกต่างกัน
3. ควรศึกษาวิจยั เกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาการสนับสนุ นการบริ หารจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานโดยมุ่งเน้นด้านงานวิชาการให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
4. ควรศึ ก ษาเกี่ ย วกับ แนวทางในการพัฒ นาการสนั บ สนุ น การบริ ห ารจัด การศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานขององค์การบริ หารส่ วนตําบลที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ตอบสนองต่อความต้องการของ
ตําบล ท้องถิ่นและในระดับประเทศ
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