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บทท่ี  1 

 
บทนํา 

 
 ในสังคมแตละสังคมนั้นสมาชิกของสังคมจํา เปนจะตองมีประสบการณและ 
มีความรูจํานวนหนึ่งมากพอที่จะใชพึ่งพาตนเองในการเลี้ยงชีพและตอบสนองความตองการของ
ตนเองได และในสังคมนั้นจะตองมีหนวย (agent) ซ่ึงคอยทําหนาที่สงทอดความรูจากรุนเกาสงผาน
มายังชั่วอายุรุนใหม โดยการเรียนรู นอกจากนั้นแลวจะตองใหสมาชิกรุนหลังไดมีศีลธรรมและมี
คุณภาพตามที่สังคมยอมรับ เพื่อวาสมาชิกทุกรุนจะไดรูวิธีที่จะปฏิบัติตน หรือมีความสัมพันธกับ
ผูอ่ืนในสังคมไดเพื่อจะไดอยูรวมกันอยางสันติสุข  และเพื่อความยืนยงของสังคมเอง กระบวนการ
ใหความรูและกระบวนการฝกฝนใหบุคคลมีศีลธรรมจรรยานั้นเรียกวาเปนการศึกษาทั้งทางพุทธิศึกษา
และจริยศึกษา ซ่ึงเปนเรื่องที่จะเกิดขึ้นเองไมได จําเปนจะตองมีการสอนและการเรียนรู  ซ่ึงเปนเรื่องที่
สถาบันทางสังคม (เชน  ครอบครัว  ชุมชน  วัด  โรงเรียน  องคกรระดับชาติและทองถ่ิน เปนตน)        
ไดเขามามีบทบาทเกี่ยวของดวยอยางสําคัญ  (นิมิตร  มั่งมีทรัพย  2543 : 19) 
 การกระจายอํานาจไปสูทองถ่ินนับเปนรากฐานสําคัญของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ซ่ึงตามอุดมการณประชาธิปไตยจะสงเสริมใหมีการกระจายอํานาจ เพื่อใหประชาชน 
ไดมีสวนรวมในการที่จะปกครองตนเองและเปดโอกาสใหทองถ่ินสามารถจัดการทําบริการ
สาธารณะบางอยางใหเปนไปตามความตองการเปนประโยชนของทองถ่ินอยางแทจริงทําให          
มีสวนเสริมสรางความเจริญใหแกทองถ่ินและประเทศชาติทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
(สุขุม  นวลสกุล และ วิศิษฐ  ทวีเศรษฐ 2539) และเปนการตอบสนองความตองการของประชาชน
ตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540 ซ่ึงประกาศใชเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2540 ใหอิสระแกทองถ่ินได
ปกครองตนเองไดตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน 
 ในสวนที่เกี่ยวกับการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาไปสูทองถ่ินนั้น รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 บัญญัติสิทธิของประชาชนในดานการศึกษาและการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยใหบุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย และใหองคกร
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ปกครองสวนทองถ่ินมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรม และฝกอาชีพตาม  ความเหมาะสม และความตองการ
ภายในทองถ่ินซึ่งรัฐตองใหความเปนอิสระแกทองถ่ิน ตามหลักแหงการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน มีอิสระในการกําหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร       
การบริหารงานบุคคล การเงิน และการคลัง มีอํานาจเปนของตนเองโดยเฉพาะ สําหรับการกําหนด
อํานาจ และหนาที่ระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองคํานึงถึงการกระจายอํานาจ
เพิ่มขึ้นใหแกทองถ่ิน (กรมการปกครอง, สํานักบริหารศึกษาทองถ่ิน 2544 : คํานํา) 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนสถาบันทางสังคมประเภทหนึ่ง ที่มีสวนเกี่ยวของกับ
การสอนและการเรียนรูของสมาชิกในสังคมเพราะถือเปนสถาบันที่มีความใกลชิดกับชุมชน        
มากที่สุด จึงนาที่จะรูความตองการของคนภายในทองถ่ินไดเปนอยางดี รัฐบาลจึงกําหนดใหมี     
การกระจายอํานาจการจัดการศึกษาใหกับทองถ่ินในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและ
ศักยภาพของคนในทองถ่ินใหมีคุณลักษณะที่จะสามารถบูรณาการวิถีชีวิตใหสอดคลองกับสภาพ            
ความตองการของสังคมและประเทศชาติตามหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของ
ประชาชนในทองถ่ิน 
 มาตรฐานคุณภาพและความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาเปนเงื่ อนไข 
ความสําเร็จของการพัฒนาคน และสังคม การเปดชองทางใหคนทุกคน ชุมชนทุกแหงเขามาทํา
หน าที่ และมี สิทธิจัดการศึกษายอมกอให เกิดการตอบสนองความตองการของชุมชน 
ไปพรอม ๆ กัน จัดวาเปนพลวัตของการพัฒนาที่ยั่งยืน (นิมิตร  มั่งมีทรัพย  2543 : 14)  
 แตอยางไรก็ตามการเปดโอกาสใหคนทุกคน ชุมชนทุกแหงเขามาทําหนาที่และมีสิทธิ
จัดการศึกษาจําเปนอยางยิ่งที่จะตองศึกษาถึงความพรอม ความเหมาะสม และความตองการภายใน
ทองถ่ิน ในการจัดการศึกษาของทองถ่ินนั้น ๆ ดวย เพื่อการกําหนดทิศทางการจัดการศึกษา           
ใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และตาม 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การจัดการศึกษาในระดับทองถ่ิน ไดเร่ิมมีมาตั้งแต พ.ศ. 2451 โดยกระทรวงมหาดไทย 
มีหนาที่จัดตั้งโรงเรียนประชาบาลเพื่อใหการศึกษาเบื้องตนสําหรับราษฎรมีกระทรวงธรรมการ  
เปนผูวางระเบียบหลักสูตร ตรวจตราการฝกสอนดานวิชาการ  พ.ศ. 2491 กระทรวงมหาดไทย    
โอนการศึกษาประชาบาลไปอยูในความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2504 – 2506 
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การศึกษาประชาบาลถูกโอนไปอยูในความรับผิดชอบของเทศบาล พ.ศ. 2509 โรงเรียนประชาบาล
ในเขตสุขาภิบาล องคการบริหารสวนตําบลและองคการบริหารสวนจังหวัดถูกโอนกลับไปอยูใน
ความดูแลขององคการบริหารสวนจังหวัด  มีกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบดานงานธุรการ 
กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบดานวิชาการ และคุรุสภา รับผิดชอบดานบริหารบุคคล ตอมาเมื่อ
วันที่ 1 ตุลาคม 2523 กระทรวงมหาดไทยไดโอนโรงเรียนประชาบาลในเขตองคการบริหาร        
สวนจังหวัด ไปสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการทําใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจัดการศึกษาเพียงเทศบาล เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2540 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 บัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสิทธิ          
จัดการศึกษา อบรม ฝกอาชีพ และมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของรัฐได 14 สิงหาคม 2542 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 บัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสิทธิจัด
การศึกษาในระดับใดระดับหนึ่ง หรือทุกระดับตามความพรอม ความเหมาะสม และความตองการ
ภายในทองถ่ิน โดยกระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมิน
ความพรอมในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (สํานักบริหารการศึกษาทองถ่ิน  
2543 : 1) 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 289 กําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน มีหนาที่บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน หรือวัฒนธรรม 
อันดีของทองถ่ิน อีกทั้งยังกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสิทธิในการจัดการศึกษาอบรม
และการฝกอาชีพ ตามความเหมาะสม ตามความตองการของทองถ่ินนั้น และเขาไปมีสวนรวม      
ในการจัดการศึกษาของรัฐ ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย โดยไดกําหนดใหรัฐ  
จัดการศึกษาอบรม  และสนับสนุนให เอกชนจัดการศึกษาอบรมให เกิดความรูคูคุณธรรม                
จึงกําหนดใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติเปนกฎหมายแมบทในการบริหาร และการจัด
การศึกษาอบรมใหสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ โดยตราเปนพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พุทธศักราช 2542 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2542 มีบทบัญญัติที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามมาตรา 9 เกี่ยวกับ “การจัดระบบโครงสรางและกระบวนการ
จัดการศึกษาใหยึดหลักการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน การมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครอง              
สวนทองถ่ิน”  ตามมาตรา 17 “ใหมีการศึกษาภาคบังคับเกาปโดยใหเด็กซึ่งมีอายุเขาปที่เจ็ดเขาเรียน
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจนอายุยางเขาปที่สิบหก  เวนแตสอบไดช้ันปที่ เกาของการศึกษา          
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ภาคบังคับ”  อีกทั้งยังไดกําหนดให “องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใด
ระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพรอม  ความเหมาะสม และความตองการภายในทองถ่ิน”         
ตามมาตรา 41 โดยใหกระทรวงศึกษาธิการกําหนดหลักเกณฑและวิธีประเมินความพรอมในการจัด
การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ใหมีหนาที่ในการประสานงาน และสงเสริมองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ใหสามารถจัดการศึกษาสอดคลองกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา 
รวมทั้งเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน” 
ตามมาตรา 42 “ใหมีองคกรวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา และผูบริหารการศึกษา มีฐานะเปน
องคกรอิสระภายใตการบริหารของสภาวิชาชีพในการกํากับของกระทรวง  มีอํานาจหนาที่กําหนด
มาตรฐานวิชาชีพสามารถออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได” ตามมาตรา 53 อีกทั้ง     
ยังกําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรา 47 ประกอบดวยการประกันคุณภาพ
ภายในและการประกันคุณภาพภายนอก ทั้งนี้หนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจะตองมีระบบ   
การประกันคุณภาพภายใน โดยใหถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารตามมาตรา 48  (สํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 : 1 – 24) และจากบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ     
แหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 ดังกลาว  ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภท
จะตองเตรียมการจัดการศึกษาจากเดิมที่จัดการศึกษาในระดับกอนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา
และระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ในการที่จะตอบสนองตอรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ  โดยการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา 12 ป อยางทั่วถึงตามความพรอม ความเหมาะสม 
และความตองการภายในทองถ่ินอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย 
 ดวยสิทธิและหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการที่จะจัดการศึกษาในระดับใด
ระดับหนึ่ง หรือทุกระดับตามความพรอม ความเหมาะสม และความตองการภายในทองถ่ิน จึงตองมี
แนวทางในการดําเนินการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญ แตเนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญมีความแตกตางกันทั้งดานความพรอม 
และศักยภาพ เมื่อพิจารณาแนวทางการดําเนินงานรับผิดชอบการจัดการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน เพื่อเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540  พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542   และพระราชบัญญัติกําหนดแผน และขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พุทธศักราช 2542  ใหทองถ่ินสามารถดําเนินการไดโดย
พิจารณาองคประกอบตาง ๆ ดังนี้ 
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 1.  แนวทางการดําเนินการจัดการศึกษา 
  1.1 การดําเนินการจัดการศึกษาเอง โดยดําเนินการได  2  กรณี  คือ 
   1.1.1 ดําเนินการจัดตั้งสถานศึกษาขึ้นเองภายในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   1.1.2 ดําเนินการรับถายโอนภารกิจการจัดการศึกษาที่รัฐจะถายโอนภารกิจ    
การจัดการศึกษาของรัฐใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูรับบริหารจัดการศึกษาสําหรับ        
การดําเนินการทั้ง 2 กรณี องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองผานการประเมินความพรอมที่กระทรวง
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  (กระทรวงศึกษาธิการในปจจุบัน) กําหนด และกรณีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินไมผานเกณฑการประเมิน  กระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม            
มีหนาที่ตองดําเนินการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความสามารถ
จัดการศึกษาไดตามมาตรฐานที่กําหนด 
  1.2 การดําเนินการโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสวนรวม เปนการดําเนินการ
โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เขาไปมีสวนรวมในการจัดการการศึกษาของรัฐ โดยเขาไปมี    
สวนรวมในการบริหารจัดการ สงเสริม สนับสนุน งบประมาณ วัสดุครุภัณฑ อุปกรณทางการศึกษา 
ทรัพยสินอื่น ๆ รวมทั้งการเสนอแนะ แนะนํา และรวมพัฒนาการศึกษา 
 2. การพิจารณาความพรอมในการจัดการศึกษา 
  พิจารณาจากลักษณะและการแบงกลุมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ดังนี้ 
  2.1 ลักษณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   2.1.1 องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่จัดการศึกษาอยูแลวจะตองดําเนินการจัด
การศึกษาใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 โดยเฉพาะการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานใหแกประชาชน ในความรับผิดชอบของทองถ่ินอยางทั่วถึง  ตามความตองการ 
ของประชาชน 
   2.1.2 องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ยังไมไดจัดการศึกษา ดําเนินการจัดบริการ
ทางการศึกษาแหงประชาชนในความรับผิดชอบของทองถ่ินใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามความพรอม ความเหมาะสม และตามความตองการของ
ทองถ่ิน ทั้งนี้ภายใตการประเมินความพรอมตามเกณฑที่กระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กําหนด 
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  2.2 การแบงกลุมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการกําหนดกรอบภารกิจ      
การจัดการศึกษา  แบงออกเปน  3  กลุม 
   2.2.1 กลุมความพรอมสูง  ควรดําเนินภารกิจ 
    -  การศึกษากอนการศึกษาพื้นฐาน 
     -  การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     -  การสงเสริมอาชีพ / การศึกษานอกระบบ 
     -  กิจกรรมเด็ก  เยาวชน  การกีฬา  นันทนาการ 
     -  บํารุงรักษาศิลปะ  วัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถ่ิน 
   2.2.2 กลุมความพรอมปานกลาง  ควรดําเนินภารกิจ 
     -  การศึกษาขั้นพื้นฐาน  (การศึกษาระดับกอนประถมศึกษา) 
     -  การสงเสริมอาชีพ  /  การศึกษานอกระบบ 
     -  กิจกรรมเด็ก  เยาวชน  การกีฬา  นันทนาการ 
     -  บํารุงรักษาศิลปะ  วัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถ่ิน 
   2.2.3 กลุมความพรอมต่ํา  ควรดําเนินภารกิจ 
     -  การสงเสริมอาชีพ  /  การศึกษานอกระบบ 
     -  กิจกรรมเด็ก  เยาวชน  การกีฬา  นันทนาการ 
     -  บํารุงรักษาศิลปะ  วัฒนธรรม  ภมูิปญญาทองถ่ิน 
     -  รวมในการจัดการศึกษาของรัฐ 
 3. องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะจัดการศึกษาพิจารณาจาก 
  3.1 ความตองการและขอคิดเห็นของประชาชนในทองถ่ิน 
  3.2 ความคิดเห็นของสภาทองถ่ิน 
  3.3 ขอมูล  ขอเท็จจริง   (จํานวนโรงเรียน  จํานวนเด็ก  สภาพที่ตั้ง  ฯลฯ) 
  3.4 ขอคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษาที่จะโอน 
  3.5 ศักยภาพของทองถ่ิน   (คน  เงิน  พัสดุ  การจัดการ) 
   คน ไดแก ศักยภาพในการบริหารการศึกษาของนักบริหารการศึกษาขององคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน บุคลากรทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและอัตรากําลัง
บุคลากรทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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   เงิน ไดแก รายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่จะเพิ่มขึ้น และไดรับ
อุดหนุนจากรัฐเพิ่มขึ้นตลอดจนไดรับสนับสนุนจากองคกรตาง ๆ 
   พัสดุ ไดแก ความตองการทางดานวัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณ อาคารสถานที่ ที่มี      
ที่จะรับโอน  ที่จะมีให  ใหเปน  ใหเกิด  ที่จะขอสนับสนุน 
   การจัดการ ไดแก ศักยภาพของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดแก
ความรู ความสนใจ ความสามารถ วิสัยทัศน ตอการจัดการศึกษาและการจัดโครงสรางการบริหาร 
การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 อนึ่ง  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  (วีระนุช  ปณฑวนิช 2543 : 20) กําหนดใหมีการถายโอน ภารกิจ
การจัดการศึกษาใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  สรุปไดในประเด็นตอไปนี้ 
 แผนการถายโอนอํานาจการจัดการศึกษาใหถายโอนการศึกษากอนวัยเรียน ระดับ
ประถมศึกษาใหเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลในพื้นที่ที่ตั้งอยู (ยกเวนโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดน) การศึกษาระดับมัธยมศึกษาถายโอนใหแกเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และ
องคการบริหารสวนจังหวัด (ในกรณีที่อยูนอกเขตเทศบาล) สวนเทศบาลตําบล หากมีความพรอม
สามารถจะดําเนินการไดโดยแจงองคการบริหารสวนจังหวัด การอาชีวศึกษาถายโอนใหองคการบริหาร
สวนจังหวัด แตถาเทศบาลดําเนินการอยูแลวก็ใหดําเนินการตอไป สวนการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
รัฐยังคงดําเนินการอยูหากทองถ่ินประสงคจะดําเนินการก็สามารถทําได 
 รูปแบบการถายโอน การศึกษากอนวัยเรียน ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาใหทองถ่ิน
ดําเนินการเอง หรือทองถ่ินรวมดําเนินการ สวนการศึกษาสูงกวามัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา   
รัฐยังคงดําเนินการ และอาจจะเปดโอกาสใหทองถ่ินดําเนินการได กําหนดการถายโอนเปน 2 ระยะ คือ 
ระยะที่ 1 เร่ิมถายโอนในปงบประมาณ 2545 – 2549 ในปแรก ใหจัดตั้งคณะกรรมการการศึกษาระดับ
จังหวัด แลวจึงถายโอนภารกิจใหเทศบาล  องคการบริหารสวนตําบล ช้ัน 1 – 2 องคการบริหาร       
สวนจังหวัด และเมืองพัทยา ตามระยะเวลาจนถึงป 2549 โดยมีเงื่อนไขวาทองถ่ินใดยังไมพรอมให
หนวยงานของรัฐดําเนินการแทน ระยะที่ 2 เร่ิมถายโอนในปงบประมาณ  2547 – 2553 ใหองคการบริหาร
สวนตําบล ช้ัน 3 – 5 และเทศบาลตําบล 
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 ภายหลังการถายโอน กระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมมีหนาที่ในการกําหนด
มาตรฐานกลาง (คุณภาพ หลักสูตร/วิชาชีพ /การสอน) การวิจัยและพัฒนา ตลอดจนควบคุมและ
กํากับดูแล  จะเห็นไดวาองคการบริหารสวนตําบล ช้ัน 1 – 2 เปนองคกรทองถ่ินเปาหมายที่จะตอง
รับผิดชอบบริการสาธารณะดานการศึกษาในอนาคตอันใกล 
 องคการบริหารสวนตําบลไดรับการยกระดับใหเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ที่ดําเนินการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537      
(กองราชการสวนตําบล  2543 : 1) เปนหนวยงานที่บริหารราชการสวนตําบล จํานวนทั้งสิ้น 6,747 แหง 
ในจํานวนนี้มีองคการบริหารสวนตําบล ช้ัน 1 จํานวน 74 แหง มีบุคลากรตามโครงสรางอัตรากําลัง
จํานวน 21 คน และชั้น 2 จํานวน 78 แหง มีอัตรากําลังบุคลากร จํานวน 12 คน องคการบริหาร   
สวนตําบลทั้งสองระดับนี้ คอนขางมีศักยภาพในดานงบประมาณ บุคลากรในระดับสูง  แตองคการ
บริหารสวนตําบล จะมีความสามารถดําเนินงานดานการศึกษาใหเปนไปตามแผนการกระจาย
อํานาจทางการศึกษาสูองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดมากนอยเพียงใด  เนื่องจากภารกิจทาง   
การศึกษาเปนสิ่งใหมสําหรับองคการบริหารสวนตําบลในปจจุบันที่ตองรับผิดชอบ ซ่ึงจากการศกึษา
ที่ผานมาพบวา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสวนใหญเขาไปมีสวนรวมในการจัดและพัฒนา
การศึกษาในโรงเรียนที่ตั้งอยูในชุมชนนั้นในแงของการเขาไปเปนกรรมการศึกษาของสถานศึกษา 
และการสนับสนุนทรัพยากรการจัดการศึกษาใหกับสถานศึกษาที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่ องคการบริหาร
สวนตําบล (นิมิตร  มั่งมีทรัพย  2543 : 14) 
 สวนการที่จะดําเนินงานดานการศึกษาใหบรรลุเปาหมายนั้น จําเปนที่จะตองมีการศึกษา
รายละเอียดดานตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งรายละเอียดในดานองคประกอบความพรอมในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบล  จําเปนตองมีความพรอมในการจัดการศึกษาใน
ทุก ๆ ดาน เพื่อกําหนดเปาหมาย ทิศทางและมาตรการในการดําเนินงานจัดการศึกษา สงเสริม
การศึกษาใหสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน ถาหากองคการบริหาร   
สวนตําบลมีความพรอมในทุกดาน รัฐจะเปนหนวยสนับสนุนและสงเสริมใหการจัดการศึกษาของ
องคการบริหารสวนตําบล มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในมาตรฐานเดียวกับการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ในอนาคต 
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 องคการบริหารสวนตําบล แบงเปน 5 ช้ัน โดยมีเกณฑการแบงซึ่งพิจารณาจาก 4 ดาน 
คือ ดานการปกครอง ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานการศึกษาและวัฒนธรรม และดานการบริหาร
จัดการ ขอมูลทั้ง 4 ดาน จะถูกนํามาพิจารณาตัวช้ีวัดของแตละดาน โดยแบงเปนชั้นขององคการ
บริหารสวนตําบล ตามคะแนน 5 ช้ัน ในป พ.ศ. 2543 มีจํานวนองคการบริหารสวนตําบล ช้ันตาง ๆ 
ดังนี้ 
 องคการบริหารสวนตําบล ช้ัน  1  จํานวน  74  แหง    รายได  20  ลานบาทขึ้นไป 
 องคการบริหารสวนตําบล ช้ัน  2  จํานวน  78  แหง    รายได  12  - 20  ลานบาท 
 องคการบริหารสวนตําบล ช้ัน  3  จํานวน 205  แหง   รายได    6  - 12  ลานบาท 
 องคการบริหารสวนตําบล ช้ัน  4  จํานวน 843  แหง    รายได   3  - 6  ลานบาท 
 องคการบริหารสวนตําบล ช้ัน  5  จํานวน 5,543 แหง   รายไดต่ํากวา  3  ลานบาท 
(วีระนุช  ปณฑวนิช  2543 : 22) 
 องคการบริหารสวนตําบลแตละแหงมีศักยภาพแตกตางกัน ทั้งในเรื่องของการปกครอง 
เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา วัฒนธรรม และการบริหารจัดการ ดังนั้น ความพรอมจึงเปนตัวบงบอก
ศักยภาพที่จะสามารถดําเนินการจัดการศึกษา หรือสนับสนุนการศึกษาของทองถ่ินไดมากนอย
เพียงใด องคการบริหารสวนตําบล ช้ัน 1 มีศักยภาพทั้งดานงบประมาณและบุคลากรในระดับสูง    
จึงเห็นสมควรที่จะทราบวาองคการบริหารสวนตําบล ช้ัน 1 มีองคประกอบความพรอมในการจัด
การศึกษา มีคุณภาพ  ประสิทธิผล  และมีมาตรฐาน สามารถพัฒนาศักยภาพของคนของทองถ่ินใหมี
คุณภาพอยูในระดับใด และศึกษาถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบความพรอมในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ขององคการบริหารสวนตําบลชั้น 1 เขตจังหวัดติดตอกรุงเทพมหานคร        
ตามความคิดเห็นของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบล ในที่นี้ผูวิจัยเลือกศึกษาวิเคราะห
องคประกอบความพรอมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบล ช้ัน 1        
เขตจังหวัดติดตอกรุงเทพมหานคร 
 ในปการศึกษา   2544   องคกรปกครองสวนทองถ่ินรบัถายโอนการจัดการศึกษาอนุบาล 
3 ขวบในพื้นที่ 65 จังหวัด จํานวน 1,984 แหง  จําแนกเปน องคการบริหารสวนตําบล 1,682 แหง 
เทศบาล 292 แหง และสภาตําบล 192 แหง (สํานักบริหารการศึกษาทองถ่ิน  2543 : 2) 
 จะเห็นไดวาทองถ่ินไดเคยทําหนาที่จัดการศึกษามาแลวในอดีตและในปจจุบัน กําลัง   
จะรับภารกิจนี้กลับคืนไปจากภาครัฐ เพื่อดําเนินการตอบสนองความตองการของประชาชน 
ในระดับทองถ่ินตามที่กฎหมายกําหนด  (จํานง  เหลาะโตะหมัน  2545 : 1) 
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  ผลการวิจัยจะมีสวนทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินประเภทตาง ๆ รวมทั้ง องคการ
บริหารสวนตําบลชั้นอื่น ๆ ใชเปนแนวทางในการจัดการศึกษา การพัฒนาสงเสริม และสนับสนุน
ใหทองถ่ินไดเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา ตามความพรอม ความเหมาะสม และความตองการ
ภายในทองถ่ิน  ตลอดจนทําใหการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปอยางมี
คุณภาพ สามารถพัฒนาคนใหมีศักยภาพ พัฒนาทองถ่ินสังคมและประเทศชาติในอนาคตตอไป 
 
ปญหาการวิจัย 
 บทบัญญัติแห งพระราชบัญญัติการศึกษาแห งชาติ  พุทธศักราช  2542  และ 
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พุทธศักราช 2542 มีความสอดคลองและตอบสนองตอบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 ที่ตองการใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเขามามีบทบาทและมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษาในทุกระดับและเมื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินใด มีความพรอมที่จะรับโอนงาน
ทางการศึกษาไดตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด ก็ใหโอนการจัดการศึกษาใหกับองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินนั้น ทั้งนี้แลวแตจะเปนการจัดการศึกษาในระดับหนึ่งระดับใดหรือทุกระดับตาม    
ความพรอม ความเหมาะสม และความตองการภายในทองถ่ิน ทั้งนี้ใหมีเกณฑการประเมิน             
ที่กระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมกําหนด 
 การจัดการศึกษาที่กลาวขางตน คือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ทุกคนควรไดรับ
เพื่อใหมีความรูความสามารถเพียงพอที่จะเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยาง 
มีความสุข ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี มีความรูความสามารถเพียงพอที่จะเปนพื้นฐานในการหาความรู
เพิ่มเติมอยางตอเนื่องตลอดชีวิต หรือเพื่อศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น การศึกษาขั้นพื้นฐานเปน        
การมุงเนนที่การศึกษากอนระดับอุดมศึกษา คณะรัฐมนตรีเห็นชอบใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา โดยท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินบางแหง          
บางรูปแบบ  ยังไมเคยมีประสบการณในการจัดการศึกษามากอน  ทั้งดานความพรอมในดานบุคลากร 
การจัดการ  ทรัพยากร และอื่น ๆ เปนการกระจายอํานาจทางการศึกษาจากสวนกลางหรือ            
สวนภูมิภาคมาสูสวนทองถ่ินตามที่กฎหมายกําหนด 
 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนกระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคล
และสังคม โดยถายทอดความรู การฝกอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลง
ความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากสภาพแวดลอม สังคม การเรียนรูและ
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ปจจัย เกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอย างตอเนื่องตลอดชีวิต  (นิมิตร  มั่ งมีทรัพย  2540 : 17) 
ซ่ึงหลาย ๆ ประเทศใหความสําคัญกับการจัดศึกษาในระดับนี้เปนอยางมาก มีผลงานการวิจัย 
ที่สนับสนุนและชี้ใหเห็นวา การจัดประสบการณท่ีดีที่ถูกตองตามหลักวิชาจะทําใหเด็กไดรับ       
การพัฒนา เติบโตเปนผูใหญที่มีคุณภาพ การใหความสําคัญกับการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนสิ่งที่ถูกตอง 
(สุริภาศ สีหะวงษ  2544 : 2) 
 นโยบาย หรือแนวการจัดการศึกษาของรัฐในอนาคต รัฐตองกระจายอํานาจการบริหาร
จัดการการศึกษาใหสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และทองถ่ินดําเนินการโดยอิสระภายใต         
การกํากับดูแลของรัฐไมวาจะเปนการศึกษาระดับการศึกษากอนประถมศึกษา (การศึกษาปฐมวัย) 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือระดับอุดมศึกษาก็ตาม ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความใกลชิดกับ
ประชาชนมากที่สุด และกระจายอยูทุกพื้นที่ของประเทศ การเปดโอกาสใหองคกรปกครอง        
สวนทองถ่ินรับผิดชอบการจัดการศึกษาโดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งนี้มุงหวัง
เพื่อเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน
อยางแทจริง 
 ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาองคประกอบความพรอมในการจัดการศึกษา   
ขั้นพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบล ช้ัน 1 เขตจังหวัดติดตอกรุงเทพมหานคร และเปรียบเทียบ
องคประกอบความพรอมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบล ช้ัน 1        
เขตจังหวัดติดตอกรุงเทพมหานครตามความคิดเห็นของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบล       
วามีองคประกอบความพรอมอยูในระดับใดซึ่งเปนปญหาหลักสําคัญ ทั้งนี้ เพราะองคการบริหาร
สวนตําบล เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินประเภทหนึ่ง ที่ยังไมมีประสบการณเกี่ยวกับการจัด
การศึกษามากอน แตเปนหนวยงานที่จะรับถายโอนรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่
กฎหมายกําหนด จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองศึกษาสภาพความเปนจริง การเตรียมความพรอม 
องคประกอบความพรอมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งจะเปนแนวทางในการจัดการศึกษา     
การพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนใหทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ 
และเพื่อรองรับการกระจายอํานาจการจักการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือข้ันอุดมศึกษา ที่องคการบริหาร
สวนตําบลจะรับผิดชอบดําเนินการในอนาคต ตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื่อให เกิดความสอดคลองกับปญหาที่กลาวมาในการวิจัยคร้ังนี้จึงไดกําหนด
วัตถุประสงคของการวิจัยไว  ดังตอไปนี้ 
 1. เพื่อทราบองคประกอบความพรอมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขององคการ
บริหารสวนตําบลชั้น 1 เขตจังหวัดติดตอกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อใหทราบความแตกตางทางความคิดเห็นของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบล 
ช้ัน 1 เขตจังหวัดติดตอกรุงเทพมหานคร 
 
ขอคําถามของการวิจัย 
 เพื่อใหไดผลการวิจัยที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัยจึงไดกําหนดขอ 
คําถามสําหรับการวิจัย เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาและวิเคราะห  ดังนี้ 
 1. องคประกอบความพรอมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขององคการบริหาร       
สวนตําบล  ชั้น 1  เขตจังหวัดติดตอกรุงเทพมหานคร  อยูในระดับใด 
 2. องคประกอบความพรอมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขององคการบริหาร      
สวนตําบล ช้ัน 1 เขตจังหวัดติดตอกรุงเทพมหานคร  ตามความคิดเห็นของบุคลากรในองคการ
บริหารสวนตําบลแตกตางกันหรือไม 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 องคประกอบความพรอมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขององคการบริหารสวนตําบล 
ช้ัน 1 เขตจังหวัดติดตอกรุงเทพมหานคร เมื่อจําแนกตามความคิดเห็นของบุคลากรในองคการ
บริหารสวนตําบลแตกตางกัน 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาองคประกอบความพรอมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขององคการบริหารสวนตําบล ช้ัน 1 โดยใชกรอบแนวคิดตามหลักเกณฑและวิธีการประเมิน    
ความพรอมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด มี 3 ดาน ไดแก     
ดานความพรอม ดานความเหมาะสม และดานความตองการภายในทองถ่ิน  ดังแผนภูมิที่ 1 
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องคประกอบความพรอมในการจัดการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
ขององคการบริหารสวนตําบล ช้ัน 1 เขตจังหวัดติดตอกรงุเทพมหานคร 

1.  ความพรอม  
     1.1  รายไดและการใชรายได 
     1.2  แผนการจัดการศึกษา 
     1.3  ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล 
     1.4  การกระจายอํานาจใหสถานศึกษา 
     1.5  รูปแบบการบริหารการศึกษา 
2.  ความเหมาะสม  
     2.1  สัดสวนจํานวนผูเรียน 
     2.2  สภาพทางภูมิศาสตร 
     2.3  ผลกระทบตอการจัดการศึกษา 
     2.4  ประสบการณและการมีสวนรวม 
     2.5  ความรวมมือของชุมชน 
3.   ความตองการภายในทองถ่ิน  
     3.1  ความเห็นของประชาชน 
     3.2  ความเห็นของสภาองคการบริหารสวนตําบล 
     3.3  ความตองการของคณะกรรมการสถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา 

 

แผนภูมิที่ 1  ขอบเขตการวิจัย 
ที่มา  :  กระทรวงศึกษาธิการ, คณะอนุกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน กระทรวงศึกษาธิการ, หลักเกณฑและวิธีการประเมินความพรอมขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินในการจัดการศึกษา (กรุงเทพมหานคร : คณะอนุกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษา 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน กระทรวงศึกษาธิการ, 2543). 
 
ขอตกลงเบื้องตน 
 เพื่อใหกระบวนการครั้งนี้เปนที่เขาใจตรงกัน  ผูวิจัยไดกําหนดขอตกลงเบื้องตนไวดังนี้ 
 องคการบริหารสวนตําบลที่ใชเปนขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ คือ องคการบริหารสวนตําบล 
ช้ัน 1 ตามการแบงชั้นขององคการบริหารสวนตําบล ในปพุทธศักราช 2543 
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ขอจํากัดของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาเพื่อทราบองคประกอบความพรอมในการจัดการศึกษา    
ขั้นพื้นฐานและเพื่อใหทราบความแตกตางทางความคิดเห็นของบุคลากรในองคการบริหาร         
สวนตําบล ช้ัน 1 เขตจังหวัดติดตอกรุงเทพมหานคร เปนความคิดเห็นมิใชขอมูลที่เปนขอเท็จจริง 
ฉะนั้น การวิจัยคร้ังนี้อาจมีปจจัยอ่ืน ๆ ที่ไมสามารถควบคุมได เชนสภาพแวดลอมขององคการบริหาร   
สวนตําบล ความรูความสามารถของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบล. เศรษฐกิจ รวมทั้งวัฒนธรรม
องคการของแตละหนวยงานอาจมีผลกระทบตอการศึกษา ดังนั้นผลการวิจัยอาจจะไมมีความสมบูรณ
ตามความคาดหมายได 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 เพื่อใหเขาใจในความหมายเฉพาะของคํานิยามศัพท  ที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ตรงกบั
ผูวิจัยจึงไดนิยามความหมายศัพทเฉพาะไว  ดังนี้ 
 องคประกอบความพรอม หมายถึง สภาพของหนวยงานที่แสดงถึงศักยภาพในการที่จะ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย 3 องคประกอบ คือ  ความพรอม  ความเหมาะสม และความตองการ
ภายในทองถ่ิน 
 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง การดําเนินการจัดการศึกษาตั้งแตระดับประถมศึกษา
จนถึงระดับมัธยมศึกษา ซ่ึงจัดใหตอเนื่องเชื่อมโยงกันตั้งแตปที่ 1 จนถึงปที่ 12 โดยเปดโอกาส     
ใหผูเรียนไดพัฒนาความรูความสามารถตามความถนัดและความสนใจ 
 องคการบริหารสวนตําบลชั้น  1  หมายถึง สภาตําบลที่ไดรับการยกฐานะเปนหนวยบริหาร
ราชการสวนทองถ่ินตามประกาศกระทรวงมหาดไทยและไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ที่มีรายไดจากการจัดเก็บภาษีเงินไดตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไป  
 เขตจังหวัดติดตอกรุงเทพมหานคร  หมายถึง  พื้นที่จังหวัดโดยรอบของกรุงเทพมหานคร
ในการศึกษาครั้งนี้หมายถึงจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม และสมุทรสาคร 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี  2 

 
วรรณกรรมที่เก่ียวของ 

 
 การวิจัยเร่ืององคประกอบความพรอมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขององคการ
บริหารสวนตําบล ช้ัน 1 เขตจังหวัดติดตอกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดกําหนดแนวทางการนําเสนอ
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนกรอบในการศึกษา โดยมีสาระสําคัญ  ดังนี้ 
 1. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2. การกระจายอํานาจทางการศึกษา 
 3. การจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 4. แนวนโยบายการจัดการศึกษาในองคกรปกครองสวนทองถ่ินระยะ 15 ป (พ.ศ. 2545 –  2559)  
 5. ประวัติความเปนมาและโครงสรางการทํางานขององคการบริหารสวนตําบล 
 6. องคการบริหารสวนตําบลชั้น 1 
 7. เกณฑการประเมินความพรอม 
 8. ขอมูลองคการบริหารสวนตําบล ในเขตจังหวัดติดตอกรุงเทพมหานคร 
 9. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

แนวคิดเก่ียวกบัการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 
ความหมายและความสําคัญของการศึกษา 
 นักวิชาการในสาขาตาง ๆ ไดใหความหมายของการศึกษา (education) เอาไวในหลาย
ทรรศนะดวยกัน กลาวคือในขณะที่นักมนุษยวิทยามองวา การศึกษาเปนกระบวนการกําหนด
วัฒนธรรมเพื่อใหบุคคลเปนตัวของตัวเองทั้งในดานทรรศนะ บุคลิกภาพ เจตคติ เชาวปญญา 
รางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม นักเศรษฐศาสตรก็มองการศึกษาเปนการลงทุน เพื่อประโยชนของ
บุคคล การศึกษาชวยพัฒนาความสามารถของผูเรียนใหมีความชํานาญดานอาชีพ ชวยทําใหเกิด   

15 
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การเปลี่ยนแปลงในตัวบุคคลใน 3 ลักษณะ คือผูบริโภคที่มีเหตุผลในปจจุบัน เปนผูบริโภคสินคาที่ดี
ในอนาคตและเปนผูมีความสามารถมีประสิทธิภาพในการผลิต  นักสังคมวิทยา เห็นวาการศึกษา คือ 
อิทธิพล (อยางหนึ่ง) ที่ผูใหญในชั่วอายุหนึ่งใชฝกฝนใหเด็กพัฒนารางกาย พุทธิปญญา และศีลธรรม 
เพื่อใหเปนไปตามที่บุคคลนั้น ๆ ตองการและสอดคลองกับสภาพการปกครองและสังคม ทรรศนะ
ดังกลาวมีนักสังคมวิทยาชนบททั้งหลายของไทยและของตางประเทศมีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เอลวิน แอล เบอรแทรนด (Alvin L. Bertrand, อางถึงใน นิมิตร  มั่งมีทรัพย 2543 : 20) ไดกลาววา
การศึกษาเปนกระบวนการที่มรดกทางสังคมไดถูกสงผานจากชั่วอายุหนึ่งไปยังอีกชั่วอายุคนหนึ่ง 
(reproductive transition) โดยสถาบันทางสังคมและการศึกษาจะตองทําหนาที่ขัดเกลา ส่ังสอน 
(socialize) ถึงเปาหมายทางสังคมและใหวิธีการเพื่อบรรลุเปาหมาย ซ่ึงวัฒนธรรมและสังคมนั้น     
ไดพิจารณาเห็นแลววาดีและถูกตอง  ขณะเดียวกัน สุลักษณ ศิวลักษณ (สุลักษณ  ศิวลักษณ, อางถึงใน 
นิมิตร  มั่งมีทรัพย 2543 : 20)  นิยามการศึกษา คือ วิธีการตาง ๆ ที่สังคมพยายามจะนําหรือเรงให
กระบวนการเลาเรียนนําไปสูการกอรูปของอุปนิสัยและทรรศนะ เชน การเรียนรูภาษาจากบิดา
มารดา ญาติพี่นองและคนอื่น ๆ ภายในครัวเรือนตลอดจนการสั่งสอนอยางเปนทางการ ซ่ึงไดรับ
จากศาสนจักรและอาณาจักร จากวัด จากโรงเรียน จากมหาวิทยาลัย และการเรียนรูอยางไมเปน
ทางการทางสังคม วัฒนธรรมการเมือง ตลอดจนผลไดอันเกิดจากการประกอบอาชีพ ดังนั้น 
องคประกอบของการศึกษาจึงเปนตัวยุที่จะทําใหเกิด  ความอยากเรียนและสามารถที่จะเรียนตอไป
ไดเร่ือย ๆ ดวยตนเองไปจนตลอดชีวิต 
 ทายที่สุดแลว การศึกษาเปนกรรมวิธี (มรรค) ที่กอใหเกิดประสบการณการเรียนรูใน
ชีวิตที่จะทําใหบุคคลพัฒนาความสามารถ เจตคติ คานิยม หรือคุณธรรม สามารถเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมใหสอดคลองกับความตองการทางสังคมกลายเปนบุคคลที่มีประสิทธิภาพและสามารถ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางเปนสุข  นอกจากนี้การศึกษายังทําหนาที่เปนทั้งเครื่องมือ และหรือ 
กระบวนการสําคัญในการพัฒนาความรูความคิดความสามารถ รวมทั้งพฤติกรรม เจตคติ คานิยม 
และคุณธรรมของบุคคลตั้งแตรากฐานชีวิตไปทุกชวงอายุตอเนื่องตลอดชีวิต คุณสมบัติของบุคคล
ดังกลาว เปนปจจัยและพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
การเมือง ยิ่งสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วไมวาจะดวยความกาวหนาของเทคโนโลยี
สื่อสาร หรือเทคโนโลยีอ่ืน ๆ และการแขงขันอยางรุนแรงทางเศรษฐกิจอยางไมเคยมีในอดีต 
คุณภาพของประชากรยิ่งทวีความสําคัญมากขึ้น ดวยความตระหนักถึงความสําคัญทางการศึกษาที่
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เปนกระบวนการสําคัญในการพัฒนาคุณภาพประชากร หลายประเทศไมวาจะเปนประเทศที่
เจริญกาวหนามากแลวหรือประเทศที่กําลังพัฒนาตางไดทุมเทกําลังทั้งในแงความคิด และทรัพยากร
ของประเทศที่จะปฏิรูป หรือพัฒนาการศึกษาของประเทศ เพื่อสะสมพลังอํานาจใหประเทศสามารถ
พึ่งตนเอง อยูรอดหรือแขงขันได 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ไดใหความหมายของคําวา
การศึกษา และการศึกษาขั้นพื้นฐานไววาเปนการศึกษาที่ทุกคน ควรไดรับเพื่อใหมีความรู 
ความสามารถเพียงพอที่จะเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข ปฏิบัติตน 
เปนพลเมืองดีมีความรูความสามารถเพียงพอที่จะเปนพื้นฐานในการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมอยาง
ตอเนื่องตลอดชีวิต หรือเพื่อศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนการมุงเนนที่
การศึกษากอนระดับอุดมศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, อางถึงใน นิมิตร  มั่งมีทรัพย 2543 : 21) 
 
การศึกษากับการพัฒนาประเทศ 
 
  “การศึกษาเปนเครื่องมืออันสําคัญในการพัฒนาความรู  ความคิด  
  ความประพฤติ  ทัศนคติ  คานิยม  และคุณธรรมของบุคคล 
  เพื่อใหเปนพลเมืองดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  การพัฒนาประเทศ 
  ก็ยอมทําไดสะดวกราบรื่นไดผลที่แนนอนและรวดเร็ว” 

พระบรมราโชวาท 
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั 
วันที ่ 2  กรกฎาคม  2520 

 
 พระบรมราโชวาทซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระราชทานเกี่ยวกับการศึกษา
ไวจะเห็นวา  การศึกษามีความหมายใน 2 นัย คือนัยแรกเปนการพัฒนาองคความรูในเรื่องตาง ๆ 
และนัยท่ีสองเปนการพัฒนาบุคคลผูศึกษาเองใหมีความคิด  ความประพฤติ ทัศนคติ คานิยมและ
คุณธรรมที่ไมถูกตองเหมาะสมยอมจะนําไปสูการใชความรูในทางที่ไมกอประโยชน ทั้งตอตนเอง 
สวนรวมได (สกศ. ในหลวงกับการศึกษาไทย, อางถึงใน นิมิตร  มั่งมีทรัพย 2543 : 22)  กลาวไดวา
การศึกษาเปนทั้งกระบวนการและเนื้อหาในการพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนการถายทอด
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วัฒนธรรมและเปนการสรางภูมิปญญาใหแกสังคม ดังนั้นการศึกษาจึงถูกพิจารณา (criticize) ประหนึ่ง
เปนรากฐานและเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และการเมืองของ
ประเทศ ซ่ึงการที่จะใชการศึกษาเปนเครื่องมือในการพัฒนาประชากรและประเทศชาติใหบรรลุถึง
เปาหมายดังกลาวได จําเปนที่ตองพัฒนาระบบการจัดการศึกษาใหมีความเปนมาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพดีพอที่จะพัฒนาประชากร ประเทศชาติใหสามารถกาวทันการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
ในกระแสโลกาภิวัฒน  ผลการศึกษาวิจัย และการติดตามประเมินศักยภาพเชิงแขงขันเปรียบเทียบ
ระหวางประเทศไทยกับประเทศอื่นได สะทอนใหเห็นวา การจัดการศึกษาในประเทศไทย ยังไม
สามารถสรางศักยภาพเชิงแขงขันกับนานาชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ การศึกษาพบวา 
ความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในเอเชียแสดงใหเห็นวา
ประเทศไทยมีความสามารถนอยกวา ทั้งในดานประชากร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี โครงสราง
พื้นฐานและการจัดการ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, อางถึงใน นิมิตร  มั่งมีทรัพย 
2543 : 22)  
 ในสังคมสมัยใหม หรือสังคมอนาคต ความรูของมนุษยจะเปนประเด็นตัดสิน
ประสิทธิภาพการแขงขันขององคการตาง ๆ ของวงการอุตสาหกรรมและของประเทศชาติ และปจจุบัน 
ดวยวิวัฒนาการศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรูซ่ึงมีอยูทั่วโลกจึงไดแพรกระจายอยาง
รวดเร็ว และในลักษณะขามโลกจากวัฒนธรรมหนึ่งสูวัฒนธรรมหนึ่ง ความไดเปรียบของแตละประเทศ
จึงขึ้นอยูกับความสามารถในการใชประโยชนจากความรูเหลานั้น  การพัฒนาคนใหมีศักยภาพ และ
คุณภาพสูงพอที่จะแสวงหาและใชประโยชนจากความรู จึงเปนบทบาทและหนาที่ของการศึกษา
โดยแท ทั้งนี้ผลกระทบของการศึกษาตอการพัฒนาประเทศในดานตาง ๆ มีพอสรุปได  ดังนี้ 
 1. ดานเศรษฐกิจ 
  ขอสรุปที่สําคัญประการหนึ่ง คือการศึกษาและการฝกอบรมมีความสัมพันธกับ 
ความพัฒนาเศรษฐกิจอยางมาก เบอรริล ลีวินเจอร (Beryl Levinger) (Levinger : Critical transitions, 
อางถึงใน นิมิตร  มั่งมีทรัพย 2543 : 25) ไดสังเคราะหงานการศึกษาและงานวิจัยหลายชั้นในหลาย
ประเทศไดผลสรุปที่ย้ําใหเห็นชัดเจนวาผลการพัฒนาที่เพิ่มขึ้น เปนผลพวงมาจากการศึกษาโดยเฉพาะ
อยางยิ่งการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะกอใหเกิดผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจ ในประเด็นหลัก ๆ 
ดังตอไปนี้ 
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  การศึกษามีผลตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
  การลงทุนทางการศึกษา มีผลตอการยกระดับทางเศรษฐกิจทั้งตอบุคคล และ 
ประเทศชาติ โดยนักเศรษฐศาสตรพยายามหาคําตอบวา ปจจัยอะไรทําใหเศรษฐกิจมีอัตรา           
การเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น  และพบวามีปจจัยที่สําคัญ  3  ปจจัย  คือ ที่ดิน ทุน และกําลังงาน  อยางไรก็ตาม 
ปจจัยทั้งสามเหลานี้ก็ไมสามารถอธิบายความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไดทั้งหมด มีความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจบางสวนที่ไมสามารถอธิบายไดดวยปจจัยดังกลาวนี้ จึงไดมีการพยายามศึกษาคนควา
ในหลายประเทศก็ไดพบวาการศึกษาที่สูงขึ้นของกําลังแรงงาน สามารถอธิบายการขยายตัวของ
เศรษฐกิจไดโดยเฉพาะงานวิจัยของธนาคารโลกและนักวิจัยอ่ืน  พบวาการศึกษามีอิทธิพลตอ      
การเพิ่มขึ้นของเศรษฐกิจ เนื่องดวยการศึกษาทําใหกําลังแรงงานมีคุณภาพมากขึ้น แรงงานที่มี
การศึกษายอมมีความสามารถ และศักยภาพสูงกวาแรงงานที่ไมมีการศึกษา และยิ่งแรงงานมี
การศึกษามากขึ้นเรื่อย ๆ จะมีความสามารถในการถายทอดเทคโนโลยี และอยูในระบบเศรษฐกิจ
สมัยใหมที่เต็มไปดวยเทคโนโลยีสารสนเทศไดดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังพบวา ระดับของการศึกษาที่
แตกตางกัน สงผลที่แตกตางกันทั้งในดานระดับผลผลิตที่เพิ่มขึ้น  อัตราการเจริญเติบโต และรายไดตอหัว
ซ่ึงอาจสรุปขอคนพบเหลานี้ไดวาการลงทุนทรัพยากรมนุษย (human capital) โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
การลงทุนทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหผลตอบแทนอยางนาพอใจเทา ๆ กับผลตอบแทนจากการลงทุน
ดานวัตถุ (physical  capital) ซ่ึงมีความสอดคลองกับ UNESCO รายงานในป 1993 ไววา ประเทศที่
ประชาชนไดรับการศึกษาสูงจะเปนประเทศที่มั่งคั่งทางเศรษฐกิจ  ประชาชนมีรายไดตอหัวสูง        
มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพอนามัยสมบูรณไมแรนแคนเหมือนประเทศที่ประชาชนมีการศึกษาต่ํา 
ขอสรุปที่เฉพาะเจาะจงในประเด็นนี้ก็คือการศึกษาเปนปจจัยสําคัญยิ่ง   ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และประเทศชาติ (นิมิตร  มั่งมีทรัพย 2543 : 26) 
  การศึกษามีผลกระทบตอการเพิ่มผลผลิตและรายไดของกําลังแรงงาน 
  กลาวกันวาผูมีการศึกษาสูงจะมีความสามารถในการหางานทําและสามารถปรับตัว
ใหเขากับการทํางานและตําแหนงใหมไดงาย รวมทั้งจะมีงานทําอยางตอเนื่องยืนยาว และมีความสามารถ
ในการผลิต และการใหบริการไดจํานวนมาก และมีคุณภาพสูงมีระเบียบวินัยและมีน้ําใจตอผูอ่ืน 
(สกศ. 2540) งานวิจัยของ ซาชาโรโพลอส ซิทติ้ง และลีวินเจอร (Psacharopolos, Citing and Levinger, 
อางถึงใน นิมิตร  มั่งมีทรัพย 2543 : 26) พบวา คนที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษาจะใหผลผลิตสูง
กวาคนที่ไมมีการศึกษา โดยเฉพาะในภาคการเกษตรกรรมแผนใหมเกษตรกรที่มีการศึกษาจะมีผลผลิต
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ทางการเกษตรที่สูงขึ้นอยางชัดเจน และสามารถควบคุมดูแล   การทําลายสภาพของดินใหนอยลง 
เปนการรักษาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติอีกทางหนึ่งดวย 
  ในระบบเศรษฐกิจที่จายคาแรงงานก็เชนเดียวกัน นักเศรษฐศาสตรไดทําการศึกษา 
และพบวาแรงงานที่มีการศึกษามีประสิทธิภาพสูงจะไดรับคาแรงงานสูงตามไปดวย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
แรงงานหญิงมีการคนพบวา แรงงานหญิงไดรับคาจางแรงงานสูงขึ้น เฉล่ียรอยละ 10 – 20 ตอการศึกษา       
ที่เพิ่มขึ้น 1 ป (ลีวินเจอร (Levinger), อางถึงใน นิมิตร  มั่งมีทรัพย 2543 : 26) และมีแนวโนมวากลุม
แรงงานหญิงที่มีการศึกษาสูงมักจะอยูในตลาดแรงงานไดยาวนานกวา โดยจะอยูในตลาดแรงงาน
นานขึ้น 3 ป  ตอการศึกษาโดยเฉลี่ยที่สูงขึ้น 1 ป (ลีวินเจอร (Levinger), อางถึงใน นิมิตร  มั่งมีทรัพย 
2543 : 26) เชนเดียวกับการศึกษาของ เคอน อเล็คซานเดอร (Kern  Alexander) และ ริชารด จี แซลมอน 
(Richard G. Salmon) ในป1995 (การปฏิรูปงบประมาณการศึกษาของไทย, อางถึงใน นิมิตร  มั่งมีทรัพย 
2543 : 26)  พบวา ในประเทศตาง ๆ (เชน สหรัฐอเมริกา เนเธอรแลนด แคนาดา อังกฤษ สวีเดน และ
เดนมารค เปนตน)  ผูที่สําเร็จการศึกษาสูงกวามีรายไดเฉลี่ยจากการทํางาน  ตอป ในอายุเทากันสูงกวา    
ผูที่ไดรับการศึกษาในระดับต่ํากวาสําหรับในประเทศไทยในสองสามทศวรรษที่ผานมา  นานาประเทศ
ตางยกยองประเทศไทยใหเปนหนึ่งในเสือเศรษฐกิจแหงเอเชียเฉกเชนเดียวกับ เกาหลี ไตหวัน 
สิงคโปร  ดวยการเรงรัดพัฒนาอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งอุตสาหกรรมการสงออกและ       
การบริการ ทําใหอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในรอบ 35 ป (ตั้งแตป 2504 – 2538) สูงขึ้น  
โดยเฉลี่ยถึงรอยละกวา 7.5 ตอป  (มนตรี  ศุภาพร, อางถึงใน นิมิตร  มั่งมีทรัพย 2543 : 27)  ความเปนอยู
ของประชาชนดีขึ้น รายไดสูงขึ้น ภาวะความยากจนลดลง  และหากวิเคราะหใหลึกลงไปจะเห็นวา
ความเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วของไทยนั้น มีเหตุปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งคือความไดเปรียบ
และปจจัยเกื้อหนุนของการพัฒนาเศรษฐกิจ ไดแก ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะที่ดิน คาจาง
แรงงานต่ํา และเงินทุนจากตางประเทศจํานวนมาก ทําใหตนทุนทางเศรษฐกิจของไทยตกต่ํา       
ผลิตสินคาสงออกไดจํานวนมาก  เงินตราตางประเทศหลั่งไหลเขาสูประเทศไทย  จึงทําใหเศรษฐกิจไทย
เติบโตอยางไมนาเชื่อ  อยางไรก็ตามตั้งแตป พ.ศ. 2538 เปนตนมาถึงปจจุบัน ภาวะเศรษฐกิจโลกอยูใน
ฐานะชะงักหรือชะลอตัว  ซ่ึงเปนวัฏจักรวงจรของการพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยปจจุบันอยูในสภาวะ
ถดถอยประเทศไทยก็เชนเดียวกับประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก แตอาจมีสภาพที่ย่ําแยกวา เนื่องจาก       
การพัฒนาประเทศที่ผานมา มุงเนนการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมอยางเดียว ละเลยการพัฒนา       
ดานสังคมและอื่น ๆ ทําใหเกิดการพัฒนาแบบไมสมดุลและไมยั่งยืนปญหาสังคมจึงผุดขึ้นมาใหเห็น
มากมายในสังคมปจจุบัน นอกจากนี้ ความไดเปรียบในเชิงการพัฒนาเศรษฐกิจที่เคยมีมาแตกอนก็
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ไมมีอีกตอไป สินคาอุตสาหกรรมการสงออกลดลงอยางมากไมมีตลาด เพราะสินคาราคาแพงขึ้น 
เนื่องจากตนทุนการผลิตสูง ทั้งจากราคาที่ดินที่เพิ่มสูงขึ้น ดอกเบี้ยแพงและคาจางแรงงานที่ขยับ    
สูงกวาประเทศใกลเคียง โดยผลผลิตของสินคามิไดสูงขึ้นตามคาจางแรงงานไปดวย ทําใหนักลงทุน
ตางประเทศเริ่มยายรากฐานการผลิตไปลงทุนไปยังประเทศที่มีคาจางแรงงานต่ํากวา (เชน จีน 
เวียดนาม เปนตน) สินคาสงออกของไทย โดยเฉพาะที่ตองใชแรงงานในการผลิตจึงสูราคากับสินคา
ของประเทศอื่น ๆ ไมได หากประเทศไทยจะยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง       
ก็ยังไมสามารถผลิตสินคาที่หลากหลายและไดปริมาณเทาสินคาของประเทศตาง ๆ เหลานั้น  
เนื่องจากประเทศไทยเพิ่งผันตัวเองเขาสูประเทศอุตสาหกรรมใหม  โดยเฉพาะอยางยิ่งคุณภาพของ
แรงงานไทยยังไมไดมาตรฐานทัดเทียมกับประเทศอุตสาหกรรม  ทั้ง ๆ ที่มีคุณภาพของแรงงานเปน
องคประกอบที่สําคัญยิ่ง  ในการวางรากฐานของการพัฒนาและยกระดับความสามารถของประเทศไทย
ในการสรางความกาวหนาและความมั่นคงของเศรษฐกิจและสังคมไทยใหสามารถแขงขันในเชิง
เศรษฐกิจกับนานาชาติ ประเทศที่พัฒนาแลวหรือประเทศที่ประสบความสําเร็จในการสราง               
ความเจริญกาวหนา เชน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน อังกฤษ  เยอรมัน  ฮองกง  เกาหลี  ไตหวัน สิงคโปร         
ซ่ึงลวนมีการวางรากฐานการพัฒนาศักยภาพของคนใหมีความรูมากอนแลวทั้งสิ้น การศึกษาของ
ประชากรไทยมีการพัฒนาชากวาหลายประเทศ การศึกษาภาคบังคับของไทยอยูในระดับ
ประถมศึกษา 6 ป ในขณะที่ประเทศเยอรมันมีการศึกษาภาคบังคับ 12 ป มาตั้งแตเริ่มสรางกรุงรัตนโกสินทร 
ประเทศเกาหลี มีการศึกษาภาคบังคับ 9 ป มาตั้งแตหนึ่งทศวรรษมาแลว  (คณะศึกษาศาสตร, อางถึงใน 
นิมิตร  มั่งมีทรัพย 2543 : 28) 
                     เมื่อพิจารณาถึงคุณภาพของกําลังแรงงานของประเทศไทย ตลอดจนศักยภาพ              
ในการพัฒนาความรู และเทคโนโลยีใหม ๆ พบวายังต่ํากวาประเทศชั้นนําอ่ืน ๆ กําลังแรงงาน
ระดับกลางและระดับสูงทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความขาดแคลนมาก และมีแนวโนม
วาในระยะ 5 ปขางหนาจะเกิดภาวะของการขาดแคลนรุนแรงยิ่งขึ้นจนอาจจะมีผลกระทบตออัตรา
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของชุมชนและของประเทศ ถึงเวลาที่ประเทศไทยจะตัดสินใจเลือก
แนวทางการพัฒนาวาจะไปในทิศทางไหนดี ซ่ึงจากการประชุมวิสัยทัศนของประเทศไทย ค.ศ. 2020 
เมื่อเดือนพฤษภาคม 2539 ที่ผานมาไดกําหนดเปาหมายไววาไทยจะขยับไปอยูในอันดับที่ 16 ของโลก
ในเชิงความสามารถทางเศรษฐกิจทองเที่ยวและการบริการ กลายเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจกับ  
นานาประเทศอยางหลากหลายซึ่งความสําเร็จจะเกิดขึ้นไดอยูที่ทุกฝายรวมมือกันจัดและพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐานอยางจริงจัง 
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 2. ดานสังคม 
  จากงานวิจัยจํานวนมากที่ ลีวินเจอร (Levinger, อางถึงใน นิมิตร  มั่งมีทรัพย 2543 : 28) 
รวบรวมสังเคราะหไดช้ีใหเห็นวาการลงทุนทางการศึกษากับทรัพยากรมนุษยใหผลตอบแทน       
ทั้งทางสังคมและสวนบุคคลในอัตราที่เทาเทียมกับการลงทุนทางดานกายภาพ นอกจากนั้นการศึกษา
ยังสงผลใหมนุษยมีอายุยืนยาวมากขึ้น เขาใจในเรื่องของการรักษาสุขภาพ พลานามัยและ            
การออกกําลังกายเปนอยางดี  การจัดการในครัวเรือนอยางมีประสิทธิภาพ  ใหอัตราการเกิดและการตาย
ของเด็กลดลง มีความสามารถถายทอดความรูและคานิยมสูบุตรหลานในครัวเรือนไดดี การศึกษา         
ยังสรางสังคมใหมีความเปนธรรมและเทาเทียมกันระหวางหญิงชาย ระหวางเมือง และชนบท รวมทั้ง
สรางความเปนธรรมในดานการกระจายรายไดระหวางกลุมคนจนและคนรวยไดมากยิ่งขึ้น โดยสรุป
สาระสําคัญไดดังตอไปนี้ 
  การศึกษาสรางความเปนธรรมในสังคม 
  ในประเทศกําลังพัฒนาทั้งหลาย ความไมเปนธรรมในสังคมระหวางเพศ กลุมชนชั้น
ตาง ๆ ในสังคม คนในเมือง คนในชนบท คนรวย คนจนยังคงมีอยู ขอคนพบจากงานวิจัย 
หลายชิ้นแสดงใหเห็นวา การศึกษาสามารถสรางความเปนธรรมใหเกิดขึ้นในสังคมได เชน ปริมาณ
เพิ่มขึ้นของแรงงานที่มีการศึกษาทําใหความแตกตางของรายไดระหวางคนกลุมตาง ๆ ลดลง 
นอกจากนี้พอแมที่มีการศึกษามักจะเห็นความสําคัญของการศึกษา และมีผลตอโอกาสทางการศึกษา
ของบุตรในอนาคตดวย จึงเปนเงื่อนไขในหลาย ๆ ประเทศที่จะตองใหการศึกษากับพอแม โดยเฉพาะ
การศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึงที่จะเรงพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  การศึกษาสรางความมั่นคงใหกับครอบครัวและสังคม 
                     งานวิจัยทั้งในเอเชีย  ลาตินอเมริกาและแอฟริกา ใหขอสรุปตรงกันวาในเชิงสังคม 
การใหการศึกษากับเด็กชายและเด็กหญิงเปนสิ่งสําคัญ  โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหการศึกษากับ
เด็กหญิงจะเปนประโยชนกับสังคมมากขึ้นเพราะสตรีที่รูหนังสือและมีการศึกษาสูงในระยะยาว  
มิใชจะมีผลกระทบตอขนาดของครอบครัว และสุขภาพของแมและเด็กเทานั้น แตยังมีผลกระทบตอ
การใชทรัพยากร และการรักษาสิ่งแวดลอมดวย (USAID และ World Bank, citing  Levinger 1996, 
อางถึงใน นิมิตร  มั่งมีทรัพย 2543 : 29)  ผูมีการศึกษาสูงมีสวนชวยลดจํานวนประชากรไมให      
เพิ่มจํานวนเร็วมากขึ้นเกินไป  ดังนั้นนโยบายขยายการศึกษาจึงเปนยุทธศาสตรที่ดีที่สุด ในการลด
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การเจริญพันธุของประเทศกําลังพัฒนา  สตรีที่ไดรับการศึกษามีแนวโนมที่จะแตงงานชาลงใน     
แอฟริกา สตรีที่มีการศึกษาแตงงานชากวาสตรีที่ไมมีการศึกษาถึง 5 ป ในลาตินอเมริกา และเอเชียมี
ความตาง 3 ป เมื่อสตรีแตงงานชาลงระยะเวลาของการมีบุตรก็สั้นลง  อันเปนผลใหการเกิดลดลงดวย 
(นิมิตร  มั่งมีทรัพย 2543 : 29)  สตรีที่มีการศึกษาสูงมักจะมีลูกนอย และเขาสูตลาดแรงงานใน   
อัตราที่สูง  รวมทั้งมีความรูในเรื่องการวางแผนครอบครัวจึงทําใหขนาดของครอบครัวเล็กลง         
ซ่ึงนักเศรษฐศาสตรวิเคราะหกันวาการศึกษาที่เพิ่มขึ้น 1 ป ทําใหอัตราการเจริญพันธุของหญิงลดลง
รอยละ 10 (นิมิตร  มั่งมีทรัพย 2543 : 29) 
  ในดานของสุขภาพอนามัย การศึกษาขั้นพื้นฐานทําใหพอแม โดยเฉพาะมารดาที่มี
การศึกษามีความรูความเขาใจในเรื่องโภชนาการ สุขภาพอนามัยและการเลี้ยงดูบุตรที่ถูกตอง
ครอบครัวที่มีการศึกษายอมมีรายไดดี สามารถแสวงหาและเลือกอาหารที่มีประโยชนทําใหเด็กมี
สุขภาพสมบูรณไมพิการทางสมอง ทําใหอัตราการตายในเด็ดลดลง มีขอคนพบที่ชัดเจน 
ใน 3 ทวีปวา แมแมที่มีการศึกษาจะใหนมลูกในระยะเวลาสั้น (ต่ํากวา 7 เดือน) แตที่มีผลกระทบ  
ทําใหอัตราการตายของเด็กลดลง คิง และ ฮิล (King and Hill, อางถึงใน นิมิตร  มั่งมีทรัพย 2543 : 30) 
สําหรับในประเทศไทย แมวาการพัฒนาประเทศในชวงระยะเวลาที่ผานมาจะประสบผลสําเรจ็เปนที่
นาพอใจหลายดาน  แตสภาพเศรษฐกิจและสังคมไทยในปจจุบัน ก็ยังไมเปนรูปแบบที่พึงปรารถนา
มีปญหามากมาย  ซ่ึงสวนใหญเปนปญหาของความไมสมดุลในการพัฒนา ที่สําคัญคือ สังคมไทย        
เกิดการเปลี่ยนแปลงมากทั้งในดานสถาบันครอบครัว ชุมชน วิถีชีวิต และคานิยมตาง ๆ การเคลื่อนยาย
อพยพเพื่อหางานทําในเมืองทําใหระบบครอบครัว เครือญาติ และชุมชนแตกสลาย บาน วัด 
โรงเรียน ซ่ึงเปนสถาบันหลักทางสังคมเริ่มออนแอลง วัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่เรียบงายเริ่ม
เปล่ียนแปลงไป  ระบบความสัมพันธแบบพึ่งพาอาศัยกันมีนอยลงเปนปจเจกบุคคลมากขึ้น        
ความเหลื่อมลํ้าของรายไดระหวางคนรวยและคนจนมีมากขึ้น กลไกทางวัฒนธรรมไทยในการควบคุม
สังคมลดประสิทธิภาพลง เปนผลใหเกิดปญหาทางสังคมมากมาย และมีอัตราเรงสูงขึ้น เชน ปญหา
การหยาราง ปญหาอาชญากรรม ความไมปลอดภัยในทรัพยสินโสเภณี สารเสพยติด การแพรกระจาย
ของโรคเอดส ปญหาคุณภาพชีวิตของเด็ก และสตรีพฤติกรรมเบี่ยงเบนของวัยรุน เปนตน 
  ในขณะที่ประเทศไทยมีความเจริญทางวัตถุเพิ่มขึ้น  แตคานิยม  และจิตใจกลับเสื่อมถอย 
ระบบเศรษฐกิจปจจุบันซึ่งมุงเนนการแขงขันเพื่อสรางความมั่นคง และกาวหนาทางดานรายได      
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ไดทําใหคนไทย และสังคมไทยมีความเปนวัตถุนิยมมากขึ้น (นิมิตร  มั่งมีทรัพย  2541) ความร่ํารวย
เปนตัววัดคุณคาของคนมากขึ้นเรื่อย ๆ ทําใหการแสวงหาความร่ํารวยเปนตัวกําหนดพฤติกรรมตาง ๆ 
ในสังคมโดยไมคํานึงวาพฤติกรรมที่นํามาสูความร่ํารวยนั้นจะขัดตอหลักศีลธรรม  คุณธรรมและ
จริยธรรม  มีการเอารัดเอาเปรียบและใชอํานาจในทางที่ผิดอยูมากนอกจากนั้น คานิยมที่ยกยองคน
รํ่ารวยทําใหคนไทยมีการบริโภคอยางฟุมเฟอย ซ่ึงเปนพฤติกรรมที่จะบั่นทอนเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศตอไปในอนาคต (คณะศึกษาศาสตร 2537)  ปญหาตาง ๆ เหลานี้ตองไดรับ
การแกไขเพื่อใหอนาคตของสังคมไดมีสภาพที่ดีขึ้นโดยมีการกําหนดวิสัยทัศนของประเทศ             
ในป 2536 (วิสัยทัศนเศรษฐกิจและสังคมไทย 2539) ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 และ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่ตองการ
ใหคนไทยทุกคนมีโอกาสพัฒนาตนเองอยางเต็มศักยภาพทั้งทางดานรางกาย จิตใจ สติปญญาและ
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม มีสุขภาพพลานามัยที่ดี มีความใฝรู เรียนรูไดดวยตนเอง เปนผูมี
ความคิดสรางสรรค มีจิตใจที่ดีงาม และม่ันคง สามารถแยกดีช่ัวได  มีสิทธิและหนาที่ของตนเอง  
เคารพในสิทธิของผูอ่ืน มีวินัยและรวมสรางสรรคความเจริญ ใหแกประเทศชาติ สังคม เปนสังคมที่
มีความสุข ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง สังคมสันติ และส่ิงแวดลอมยั่งยืน การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
12 ป นอกจากจะสงเสริมศักยภาพของคนใหมีความรูและทักษะที่เปนฐานรองรับการพัฒนา
เศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศในดานตาง ๆ  ไดเปนอยางดีแลว การศึกษาขั้นพื้นฐานยังมีความสําคัญยิ่ง
ในการบมเพาะคุณลักษณะตาง ๆ  ที่พึงประสงคและสรางความเปนธรรมใหเกิดขึ้นในสังคมในอนาคต   
(นิมิตร  มั่งมีทรัพย 2543 : 31) 
 
 3. ดานการเมือง 
  รายงานวิจัยประสิทธิภาพโรงเรียนประถมศึกษา : ความเสมอภาคของโอกาสทาง
การศึกษา (เสนห จามริก, อางถึงใน นิมิตร  มั่งมีทรัพย 2543 : 31) ไดกลาวเนนถึงฐานะและบทบาท
ของการศึกษาไวตอนหนึ่งอยาง  นาสนใจ ดังนี้ 
  “…ไดมีการยอมรับกันมากขึ้นทุกทีวาโรงเรียนนั้นมีหนาที่ รับใชสังคม  ทั้งนี้ 
ไมเพียงแตเปนสถาบันการศึกษาเทานั้น แตยังเปนกลไกหนึ่งที่ทําหนาที่เลือกสรร และรับรองบุคคล
เพื่อบรรจุเขาสูระดับชั้นของตําแหนงตาง ๆ ทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง การไดรับการศึกษาสูง 
ยอมหมายถึงการมีโอกาสที่จะไดทํางานที่ดีกวา มีเกียรติสูงกวา และมีอิทธิพลทางการเมืองมากกวา
อีกดวย” อาจกลาวไดวา การศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลกระทบตอการเมืองอยางนอย 3 ประการ  
ดังตอไปนี้ 
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  การศึกษากับการแบงชั้นทางสังคม – การเมือง  
  เสนห  จามริก (เสนห จามริก, อางถึงใน นิมิตร  มั่งมีทรัพย 2543 : 31) ไดอธิบาย 
สัมพันธภาพของระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานตอโครงสราง ทางสังคมและการเมืองไววา ระบบการศกึษา
เปนเครื่องกรองสมาชิกในสังคมตามหลักเกณฑของความสามารถ ชนชั้นผูนําเปนชนชั้นที่มีการศึกษาสูง 
เปนผูนําการปกครอง สวนชนชั้นผูตามซึ่งเปน  ชนสวนใหญของประเทศอยูในฐานะผูตามหรือรับใช
ชนชั้นปกครอง แตก็มีความเชื่อกันวาการศึกษา  ทําใหเกิดความยุติธรรมในสังคมมากขึ้น ทําใหทุก ๆ  คน
ไมวาจะมาจากชนชั้นไหน มีโอกาสเทาเทียมกัน  ในขณะเดียวกันก็จะทําใหชนชั้นทางสังคมเสื่อมสลาย
ไปในที่สุด  การศึกษาจึงเปนเสมือนประตูดานสําคัญสําหรับหนทางไปสูความสําเร็จและความพอใจ   
ในวิถีชีวิตของคนโดยทั่วไป  ดังนั้น การเสริมสรางความเปนธรรม ความเสมอภาคในโอกาสทาง
การศึกษา จึงเปนประเด็นสําคัญในการสรางความเทาเทียมกันของชนชั้นตาง ๆ ในทางสังคมและ
การเมือง 
  การศึกษากับพฤติกรรมทางการเมือง 
  ในการทบทวนงานวิจัยหลายชิ้นของ ลีวินเจอร (Levinger, อางถึงใน นิมิตร  มั่งมีทรัพย 
2543 : 32) ไดขอสรุปบางประการที่ช้ีใหเห็นวา  ตั้งแตปลายทศวรรษที่ 1950 เปนตนมา นักรัฐศาสตร
และสังคมศาสตรไดศึกษาความสัมพันธระหวางการศึกษาของประชาชนกับประชาธิปไตย 
(democracy) ยืนยันวาการศึกษาขั้นพื้นฐานทําใหบุคคลมีทัศนคติเห็นคุณคาและความเชื่อมั่นใน
สถาบันการปกครองแบบประชาธิปไตยมากขึ้น ทําใหคนมีพฤติกรรมที่ยึดมั่น และมั่นคงกับ         
การปกครองแบบประชาธิปไตย ทําใหระบบการเมืองมีความมั่นคงและถาวรยาวนานขึ้น นอกจากนี้
คุณคาของการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีการกลาวถึงบอย ๆ คือ การทําใหคนไปเลือกตั้งโดยใชขอมูล 
และเหตุผลในการเลือกตั้ง 
  การศึกษาขั้นพื้นฐานกับการปลูกฝงและถายทอดความเปนประชาธิปไตย 
  จอหน ดิวอ้ี  (John Dewey,  อางถึงใน นิมิตร  มั่งมีทรัพย 2543 : 33) กลาววาการศึกษา
เปนเครื่องมือทําใหประชาชน  มีความสามารถผสมผสานวัฒนธรรมและการงานอาชีพของแตละ
บุคคลใหเกิดประโยชนอยางเต็มที่ การศึกษาเปนกระบวนการปรับเปลี่ยนประสบการณชีวิตอยาง
ตอเนื่องตลอดชีวิต โดยเร่ิมที่ตัวเด็กเปนสําคัญ โรงเรียนจะตองสะทอนความเปนจริงของสังคม 
ความเปนประชาธิปไตยในความคิดของ ดิวอ้ี (Dewey) จะตองเปนหลักธรรม จริยธรรม (ethical 
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value) มากอน และเพื่อใหบรรลุเปาประสงคนี้ได การศึกษาจะตองปฏิรูปประบวนการเรียนการสอน
และหลักสูตรอยางแทจริง นอกจากนี้ เรมเมอร และ เชสเตอรฟลด (Reimers and Chesterfield,      
อางถึงใน นิมิตร  มั่งมีทรัพย 2543 : 33)  ยังพบวา คุณคาของประชาธิปไตย  เชน ความรวมมือ     
การยอมรับนับถือผูอ่ืน เปนผลมาจากการประพฤติปฏิบัติในโรงเรียน ผลการศึกษาในหลายประเทศ
ช้ีใหเห็นวาการเสริมสรางวัฒนธรรมประชาธิปไตยในวิถีชีวิตของเด็ก การนํากระบวนการ
ประชาธิปไตย เขาสูกิจกรรมของนักเรียน การถายทอดทัศนคติ ความคิดความอานและความนิยม
เชื่อถือในความเปนประชาธิปไตย ซ่ึงจะติดตัวตอไปเปนผูใหญในอนาคต 
  สําหรับประเทศไทย แมวาระบบการเมืองในปจจุบัน ไดพัฒนามาสูประชาธิปไตย
มากขึ้นเทียบกับอดีตที่มักจะเปนระบบเผด็จการมีนักการเมืองที่มีคุณภาพมากขึ้น และมีการเคารพ
กติกาประชาธิปไตยมากขึ้นแลวก็ตาม  แตทวาระบบการเมืองการปกครองของไทยในปจจุบันยังมี
ปญหาเรื้อรังที่ตองแกไขอีกมาก (ทินพันธ  นาคะตะ, อางถึงใน นิมิตร  มั่งมีทรัพย 2543 : 33) ตั้งแต
การซื้อเสียง ขายเสียง การใชอํานาจแสวงหาผลประโยชน  การขาดจรรยาบรรณทางการเมือง การขาด
เสถียรภาพและภาวะผูนําที่ดี และยังไมอาจขจัดระบบอุปถัมภจากผูมีอิทธิพลภายใตโครงสรางอํานาจ
ทางการเมืองที่สลับซับซอนได นอกจากนี้สังคมไทยในปจจุบันยังมีความแตกตางกันอยูมาก          
ทั้งในดานสภาพแวดลอม ความเปนอยู แนวความคิด และความตองการระหวางกลุมคนในเมืองและ
ชนบท กลุมคนรวย คนจน ซ่ึงสะทอนออกมาใหเห็นในการเลือกสรรนักการเมืองเขามาปกครอง
ประเทศ ดังที่เห็นกันอยูในปจจุบันเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับปจจุบัน ตองการใหคนไทยทุกคนรูสิทธิและหนาที่ของตน
ในสังคมประชาธิปไตย  เคารพในสิทธิของผูอ่ืน  มีวินัย  มีสวนรวมอยางเต็มภาคภูมิในการตัดสินใจ
และรับผิดชอบในเรื่องที่กระทบความเปนอยูของตน และหวังวาสังคมไทย จะมีระบบการเมืองที่
เปนประชาธิปไตยสมบูรณโดยมีองคพระมหากษัตริยเปนประมุข  มีนักการเมืองที่มีคุณภาพ 
จริยธรรม ความรู ความสามารถสูง และยึดผลประโยชนของประชาชน และประเทศชาติเปนหลัก     
มากขึ้น กลาแสดงความคิดเห็นทางการเมือง กลาตอตานความคิดและอดทนตอความคิดเห็นที่แตกตาง
ไดมากขึ้น การศึกษาขั้นพื้นฐานจึงเปนปจจัยสําคัญที่สรางพฤติกรรมทางการเมืองของบุคคล การศกึษา
ขั้นพื้นฐานชวยใหคนรวยและคนจนมีความเทาเทียมทางการเมืองมากขึ้น  เนื่องจากการศึกษา        
ขั้นพื้นฐานทําใหชองวางในรายไดระหวางคนจนกับคนรวยแคบเขา ซ่ึงการลดชองวางในรายไดของ
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บุคคลสองกลุมดังกลาว มีผลทําใหกลุมคนที่มีรายไดนอยมีอํานาจทางการเมืองสูงขึ้น โดยเฉพาะใน
ประเทศกําลังพัฒนา กลุมคนที่มีรายไดนอยมักจะเปนคนสวนใหญของประเทศเมื่อคนกลุมนี้มี
การศึกษาและรายไดสูงขึ้นอํานาจตอรองทางการเมืองมากขึ้น  ยอมเปนฐานทางการเมืองที่สําคัญ
ของรัฐบาลที่ประกอบขึ้นจากผูแทนราษฎร ทําใหกระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะของ
รัฐบาลสามารถตอบสนองตอความตองการของชนกลุมนี้ไดอยางแทจริงมากขึ้น นอกจากนี้ 
การศึกษาขั้นพื้นฐานและเสรีภาพทางการเมืองของประชาชนมีความสัมพันธซ่ึงกันและกันในระดับ
ที่สูงมาก  โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมของสตรี ซ่ึงปจจัยทางดานการศึกษาจะเปนตัวแปรที่มี
ความสําคัญมากกวาตัวแปรอื่น ๆ การบรรลุซ่ึงเจตนารมณดังกลาว จําเปนตองเรงยกระดับการศึกษา
ของพลเมืองใหสูงขึ้น ยกระดับความคิดใหมองการศึกษาเปนไปเพื่อคนสวนใหญ (เพื่อมวลชน) 
ประชาชนทุกคน ทุกสวนมีสวนรวมจัดการศึกษา  เนื่องจากการศึกษาเปนองคประกอบสําคัญที่     
ชวยใหคนมีทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีตอระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
การเรียนการสอนในโรงเรียน ความสามารถสงเสริมการปกครองแบบประชาธิปไตยไดเปนอยางดี 
โดยการสงเสริมใหนักเรียนรูจักคิดวิเคราะห วิจารณ อยางมีเหตุผล สงเสริมการจัดการศึกษา 
(รวมทั้งการเรียนการสอน) แบบมีสวนรวม (co–operative learning) อันจะชวยปลูกฝงความเปน
ประชาธิปไตยในตัวเด็กและติดตัวไปเมื่อเติบโตเปนผูใหญ 
  เปนที่คาดหวังในอนาคตวาการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสังคม  การยกระดับ
การศึกษา และการปรับกระบวนการจัดการศึกษา กระบวนการเรียนการสอนที่เนนการมีสวนรวม
มากขึ้นจะเปนกุญแจสําคัญผลักดันใหระบบการเมืองภาคประชาชนในทองถ่ินพัฒนาไปสู        
ความเปนประชาธิปไตยที่มีพลังอํานาจตอรองมากขึ้นในอนาคต 
  กลาวโดยสรุปการศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถทําใหมวลชนสวนใหญปรับตัว 
ใหเทาทันการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  ประเทศที่ประชาชนสวนใหญมีความรูขั้นพื้นฐาน 
ในระดับสูงขึ้นยอมสามารถสรางสรรคโอกาสในการพัฒนาสูความเปนผูนําไดอยางรวดเร็ว 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, อางถึงใน นิมิตร  มั่งมีทรัพย 2543 : 34)  การศึกษา    
ขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะอยางยิ่งสิบสองปจึงมีความสําคัญสูงสุดในการสรางความมั่นคงและมั่งคั่ง
ใหกับประเทศชาติ  เปนแนวคิดหลักของประเทศไทย ที่พยายามนําเอาการศึกษามาเปนปจจัยหลัก
อยางหนึ่งในการพัฒนาประเทศนั้น  ปรากฏอยางชัดเจนในรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติ
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การศึกษาแหงชาติฉบับปจจุบัน ทั้งนี้โดยกําหนดวิสัยทัศนการศึกษาไทยที่จะพัฒนาพลังอํานาจคน
ใหมีความรู โดยการจัดกระบวนการศึกษาที่มุงเนนคุณลักษณะ  ดังตอไปนี้ 
  1) มุงพัฒนาคนใหสมดุลทั้งดานรางกาย ปญญา จิตใจ และสังคมใหคนไทยมี
คุณลักษณะ ดังนี้ 
   - มองกวาง คิดไกล ใฝดี มีวินัยในตนเอง รับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว  ชุมชน 
และสังคม 
   - มีความรูและทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตในยุคโลกาภิวัฒน 
  2) มุงจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของบุคคลชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ 
  3) มุงใหผูเรียนเปนศูนยกลางและใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
  4) มุงใหผูเรียนไดรูวิธีการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
  5) มุงเนนใหทุกคนไดมีโอกาสเขามาถึงการศึกษาดวยรูปแบบการจัดการศึกษาที่
หลากหลาย 
  6) มุงระดมสรรพกําลังทุกสวนของสังคมใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
  สําหรับประเทศซึ่งแมวาระบบการเมืองในปจจุบันไดพัฒนาสูประชาธิปไตยมากขึ้น
เมื่อเทียบกับอดีตที่ผานมาก็ตาม แตการเปดโอกาสและการกระจายอํานาจเพื่อการระดมสรรพกําลัง
จากทุกสวนในสังคมใหหันมารวมมือกันจัดการศึกษาใหบรรลุวิสัยทัศนที่ตั้งไวได จําเปนตองเรง   
ทําการกระจายอํานาจ และทรัพยากรการจัดการศึกษาไปยังชุมชนทองถ่ิน เพื่อนําไปสูการยกระดับ
การศึกษาของพลเมืองใหสูงขึ้นเนื่องจากการสรางการมีสวนรวมเปนองคประกอบสําคัญที่ชวยให
คนมีทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะอยางยิ่ง         
การเรียนการสอนในโรงเรียน สามารถสงเสริมการมีสวนรวม สามารถสงเสริมการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยไดอยางดี โดยสงเสริมใหบาน โรงเรียน ชุมชน รูจักวิเคราะห วิจารณปญหาการศึกษา
ในทองถ่ินของตนเองอยางมีเหตุผล สงเสริมการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมอันจะชวยพัฒนา
ความรูความเขาใจ  สภาพปญหา และการแกไขปญหาของตนเองได อันจะนําไปสูการสรางพลัง
อํานาจของคน  และชุมชนใหมีความเขมแข็งในกระแสของการเปลี่ยนแปลง หากจะพอสรุปในทาง
ทฤษฎี ซ่ึงไดมีการพิสูจนจากผลงานการศึกษาวิสัยเปนจํานวนมาก และเปนระยะเวลายาวนาน
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มาแลววา การศึกษาเปนบทบาทสําคัญตอการพัฒนาคน และประเทศชาติในทุก ๆ ดานทั้งทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ดังนั้น จึงจําเปนตองระลึกอยูเสมอวาระดับการศึกษาของคนใน
ประเทศเปนสิ่งสําคัญชี้นําการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในอนาคต  ดังแผนภาพตอไปนี้  
(รุง  แกวแดง, อางถึงใน นิมิตร  มั่งมีทรัพย 2543 : 36) 
 

 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 2  แสดงความสัมพันธระหวางการศึกษากับการพัฒนาประเทศ   
ที่มา  :  นิมิตร  มั่งมีทรัพย, รายงานการวิจัยการมีสวนรวมจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคกร 
ปกครองสวนทองถ่ินศึกษากรณีองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดนนทบุรี (กรุงเทพมหานคร :  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, 2541). 
 
“คน”  เปนศูนยกลางการศึกษา 
 สังคมโลกกําลังเคลื่อนตัวเขาสูยุคของการเปลี่ยนแปลงโดยเปลี่ยนจากยุคทุนนิยมเขาสู
การเปนสังคมแหงความรู ลักษณะของสังคมแหงความรู (knowledge society) ทรัพยากรทาง
เศรษฐกิจขั้นพื้นฐานที่นักเศรษฐศาสตรเรียกวาปจจัยการผลิตจะไมใชเร่ืองทุนทรัพยากรธรรมชาติ
และแรงงาน (ที่ปราศจากความรู) อีกตอไป (สุเรษฐ  บัวชาติ, อางถึงใน นิมิตร  มั่งมีทรัพย 2543 : 22) 
แตเปนความรูซ่ึงมีคุณคาที่จะกอใหเกิดผลผลิตที่เปนผลมาจากความคิดริเร่ิมหรือการนําความรูมาใช
ประโยชนงอกเงยขึ้นมาไดก็เชนกัน อยางไรก็ตามคงไมอาจปฏิเสธวาความเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วของสังคมโลกดังกลาวนั้น “คน” สวนใหญเปนผูกระทําและ “คนอีกหลายสวนเปน
ผูถูกกระทํา” ใหเกิดปญหาการอยูรวมกันอยางไมเทาเทียมขึ้น อันนําไปสูการเอารัดเอาเปรียบกัน
มากขึ้นในศตวรรษที่ 21 เปนสังคมที่การปฏิวัติทางเทคโนโลยี ขอมูลขาวสาร และโลกาภิวัฒนเปน

สังคม

 คน การเมือง การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เศรษฐกิจ
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แรงขับดันที่สําคัญที่สุด ขอมูลขาวสารและความรูจึงเปนตัวกระตุนการพัฒนาชาติตาง ๆ จึงแขงขัน
กันโดยอาศัยฐานความเขมแข็งของทรัพยากรทางปญญาเปนหลัก ซ่ึงมนุษยจะมีความสําคัญ และ
เปนศูนยกลางการพัฒนามากที่สุดเนื่องจากมนุษยเปนเจาของปจจัยการผลิตที่สําคัญที่สุด (คือ แรงงาน
และสติปญญา) 
 พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต) ไดตั้งขอสังเกตและเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา
มนุษยไววาการพัฒนามนุษยจะตองพัฒนา 2 ความหมาย คือ ความหมายแรกในฐานะเปนทรัพยากร
มนุษย (human resource) เปนเครื่องมือหรือเปนทุนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และ
ความหมายที่สองในฐานะเปนคนเปนการพัฒนาเพื่อตัวของเขาเอง ใหเปนชีวิตที่มีคุณคา เปนชีวิตที่
ดีงาม และสมบูรณในตัวเอง การพัฒนาศักยภาพของคนที่พึงปรารถนาจะตองพัฒนาใหทุกคนไดรับ
การพัฒนาตามศักยภาพอยางเต็มที่ทั้งทางรางกาย จิตใจ ปญญา และทักษะฝมือ เพื่อใหคนเปนคนดี 
มีคุณธรรม มีสุขภาพอนามัยที่ดีและมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนมีจิตสํานึกและมีบทบาทในการดูแลอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอมและ 
วัฒนธรรมที่ดีงามทั้งในระดับชาติ และระดับทองถ่ิน ซึ่งจะชวยทําใหการพัฒนาประเทศมีความสมดุล 
และยั่งยืนบนพื้นฐานของความเปนคนไทย 
 การพัฒนามนุษยทุกคนใหมีพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพไดนั้นการศึกษามี
บทบาทสําคัญ ทั้งนี้เพราะการศึกษาเปนกระบวนการที่ชวยใหคนไดพัฒนาตนเองดานตาง ๆ      
ตลอดชวงชีวิต ตั้งแตการวางรากฐานของชีวิตตั้งแตแรกเกิด การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ
ดานตาง ๆ ที่จะดํารงชีวิต และประกอบอาชีพไดอยางมีความสุข รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง รวมตัวกัน
เปนพลังสรางสรรคการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนดังนั้น การศึกษาโดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษา     
ขั้นพื้นฐานจึงเปนทั้งสิทธิขั้นพื้นฐาน และเปนบริการของรัฐที่จะพัฒนาประชากรใหมีคุณภาพตาม
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน  (แกวสรร  อติโพธิ, อางถึงใน นิมิตร  มั่งมีทรัพย 2543 : 23)   ซ่ึงมี       
ความสอดคลองดังพระราชกระแสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในคราว
ปาฐกถา “เร่ืองการศึกษากับการพัฒนาประเทศ” ใน “วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
คร้ังที่ 9” วันที่ 7 พฤษภาคม 2538  ณ มหาวิทยาลัยนครินทรวิโรฒประสานมิตร ไวดังนี้  
(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, อางถึงใน นิมิตร  มั่งมีทรัพย 2543 : 23) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 31

   “…สิทธิพื้นฐานของบุคคลอีกอยางหนึ่ง  คือ  เร่ืองการศึกษา 
   เพราะ  เปนเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียนรู  ชวยใหคนเรา 
   สามารถทําอะไรไดนอกเหนือจากธรรมชาติ  หรือที่เปน 
   สัญชาตญาณ…การไดศึกษาเรียนรู  ยิ่งไดเร็วเทาไรยิ่งดี 
   ส่ิงที่ไดจะเปนพื้นฐานของการศึกษาของคนเราไปตลอดชีวิต 
   เปนเครื่องมือในการดํารงชีวิต…แสวงหาความรูเพิ่มเติมตอไป 
   ตลอดชีวิตตามความสามารถของเขาหรือตามกระแสสังคม…” 
 
 การพัฒนาศักยภาพของคนใหบรรลุตามคุณลักษณะที่พึงประสงคนั้น  ระบบการศึกษา
จะตองเปนระบบที่เปดกวาง ทั้งผูเรียนและผูจัดการศึกษา ใหอิสระเสรีและทางเลือกสูงสุดทั้งในแง
สารัตถะของความรูซ่ึงจะมีความหลากหลาย  และในแงกระบวนการเรียนรู รวมทั้งกระบวนการจัด
การศึกษา จะพึ่งรัฐแตเพียงฝายเดียวไมได จะตองเชื่อมบาน โรงเรียน สถานที่ทํางาน หรือวิถีชีวิต 
ชุมชนและทุก ๆ สวนในสังคมใหเปนเครือขายใหได  โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศไทยจะตองเขาสู
วงจรของกระแสโลกาภิวัฒนที่มีการแขงขันสูงทั้งในปจจุบันและอนาคต 
 กลาวไดวา การศึกษาเปนกระบวนการพัฒนาใหคนมีความรู คนที่มีความรู คือ 
องคประกอบของพลังงานอํานาจของชาติ ซ่ึงเหตุและผลนี้คงไมมีใครปฏิเสธไดวา การศึกษา
กอใหเกิดผลกระทบเชิงบวก ตอกระบวนการพัฒนาประเทศ จากประสบการณของประเทศ 
ที่พัฒนาแลว เชน สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ญี่ปุน  เยอรมัน หรือประเทศที่มีทิศทางการพัฒนา
เศรษฐกิจคลายคลึงกับไทย ลวนชี้ใหเห็นวาการทุมเทศึกษาเพื่อพัฒนาคนใหมีความรูสงเสริมให
กําลังแรงงานมีการเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดเวลา เปนการลงทุนที่คุมคา และสงผลโดยตรงตอ
การพัฒนาประเทศในทุก ๆ ดาน อยางไรก็ตามการสรางความรูใหเกิดขึ้นในตัวมนุษยมิใชไดมาดวย
การลงทุนถูก ๆ ทุกประเทศที่พัฒนาแลว ไดทุมเทงบประมาณเพื่อการศึกษาซึ่งมีคาเฉลี่ยประมาณ
รอยละ 5 ถึง รอยละ 6 ของผลผลิตมวลรวมประชาชาติ  เมื่อเทียบกับการลงทุนการศึกษาของ
ประเทศไทย นับวาการลงทุนทางดานนี้ของไทยยังอยูในระดับที่ต่ํามาโดยตลอด (สกศ., อางถึงใน 
นิมิตร  มั่งมีทรัพย 2543 : 36) 
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การกระจายอํานาจทางการศกึษา 
 
 ความหมายของการกระจายอํานาจทางการศึกษา มีนักวิชาการหลายทานไดกลาวไว 
ดังตอไปนี้ 
 สมเกียรติ  พงษไพบูลย (2536 : 58) ไดกลาวถึงการกระจายอํานาจทางการศึกษาวาเปน
การสนับสนุนการกระจายอํานาจทางการศึกษาใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเขามามีบทบาทมากขึ้น 
ในสวนของการบริหาร และจัดการศึกษาในระดับประเภทที่เหมาะสมสอดคลองกับสภาพและ      
วิถีชีวิต สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยองคกรชุมชนและองคกร
ผูปกครอง 
 ชัยอนันต  สมุทวณิช และ ปาริชาติ  โชติยะ (2538 : 12) กลาววา การกระจายอํานาจ คือ
การกระจายอํานาจในการตัดสินใจในระดับของชุมชนตามทองถ่ินตางๆ ทั่วประเทศ ตามความตั้งใจ 
หรือเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ินเอง 
 เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ (2540 : 15) กลาววา  การกระจายอํานาจทางการศึกษาเปน      
การถายโอน (transfer) อํานาจ (power) อํานาจหนาที่ (authority) และความรับผิดชอบจากศูนยกลาง
หรือศูนยรวมอํานาจไปยังพื้นที่ จากระดับบนไปสูระดับลางหรือจากระดับชาติไปสูทองถ่ิน 
 กลาวโดยสรุป การกระจายอํานาจทางการศึกษาเปนการถายโอนอํานาจหนาที่         
ความรับผิดชอบในการตัดสินใจทางการบริหารการศึกษาจากสวนกลางไปสูระดับลางหรือระดับ
ปฏิบัติ ไดแก องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบล ชุมชนในทองถ่ิน หนวยงาน 
และสถานศึกษา  (จํานง เหลาะโตะหมัน 2545 : 8) 
 
แผนปฏิบัติการกระจายอํานาจดานการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
 การกระจายอํานาจทางการศึกษา กําลังอยูในความสนใจของประชาชน และนักการศึกษา    
วาจะดําเนินไปอยางไร เมื่อพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 39 ระบุให
กระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการบริหาร และการจัดการศึกษาทั้งทางดาน วิชาการ 
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล  และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสํานักงาน
การศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง 
และในมาตรา 41 และ 42 ระบุใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่ง
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หรือทุกระดับตามความพรอม ความเหมาะสม และความตองการภายในทองถ่ิน ตามหลักเกณฑและ
วิธีการประเมินความพรอมในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหสามารถจัด
การศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย และไดมาตรฐานการศึกษารวมทั้งการเสนอแนะ การจัดสรร
งบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษา ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 2543 : 25) 
 สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการกระจายอํานาจของกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงาน
ปฏิรูปการศึกษา  (สุรพล  นิติไกรพจน, อางถึงใน จํานง  เหลาะโตะหมัน  2545 : 9) กําหนดสาระสําคัญ
ไว  4 ประการ  ไดแก 
 ประการที่ 1 กําหนดลักษณะของสถานศึกษาที่จะไมตองมีการถายโอนใหแก องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 9 ประเภท  คือ 
 1. สถานศึกษาที่เนนการจัดการศึกษาเพื่อความเปนเลิศเฉพาะดานที่มุงใหบริการในเขต
ที่กวางกวาเขตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 2. สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในเชิงทดลอง วิจัยและพัฒนา 
 3. สถานศึกษาที่จัดการศึกษาเพื่อผูพิการและดอยโอกาส 
 4. สถานศึกษาที่จัดตั้งเพื่อเปนสถานศึกษาตัวอยางสําหรับการจัดการศึกษาในระดับภาค 
ระดับจังหวัด และใหระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 5. สถานศึกษาขนาดใหญที่มีภาระงานมาก และมีความซับซอนในการบริหารงาน
ไดแก สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่มีจํานวนนักเรียนตั้งแต 1,500 คนขึ้นไป และสถานศึกษาที่มี
จํานวนนักเรียนตั้งแต 300 คนขึ้นไป 
 6. สถานศึกษาที่ยังไมผานเกณฑการประเมินมาตรฐานของสํานักรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา หรือที่ขาดความพรอมในเชิงบุคลากรและระบบบริหารซึ่งจะตองมี     
การพัฒนามาตรฐานและความพรอมกอน 
 7. สถานศึกษาที่จัดตั้งอยูในลักษณะเปนองคการกระจายอํานาจในรูปองคกรมหาชนอยูแลว 
 8. สถานศึกษาในโครงการพระราชดําริ ที่อยูในพระบรมราชานุเคราะห หรือที่จัดตั้งขึ้น 
เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสตาง ๆ 
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 9. สถานศึกษาที่ผูบริจาคที่ดินและอาคารมีวัตถุประสงคใหรัฐเปนผูดําเนินการจัด
การศึกษาเอง 
 ประการที่ 2 กําหนดลักษณะเฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่จะรับโอนสถานศึกษา 
ที่กําหนดใหเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่จะรับโอนสถานศึกษา ที่กําหนดใหเฉพาะองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินขนาดใหญ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีการจัดตั้งมานานแลวเทานั้น  
ที่จะรับโอนสถานศึกษาของรัฐได  โดยกําหนดใหเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินในรูปของ
เทศบาลเมือง และเทศบาลนครกับองคกรปกครองทองถ่ินรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานคร และ
เมืองพัทยา) เทานั้น  ที่จะสามารถรับโอนสถานศึกษาที่ตั้งอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน     
นั้น ๆ ได  เฉพาะการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย ไดแก การจัดการศึกษา ระดับอนุบาลเทานั้น       
ที่อาจโอนใหแกองคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลตําบล  หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
รูปแบบอื่นที่สถานศึกษาตั้งอยูในพื้นที่ได 
 ประการที่ 3 กําหนดวาการถายโอนการศึกษาตองเปนไปตามความพรอมตามหลักเกณฑ 
ประเมินความพรอมของทองถ่ินที่กําหนดโดยกฎหมายการศึกษาแหงชาติ องคกรปกครองทองถ่ินใด
ประสงคจะรับโอน  จะตองแจงไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สถานศึกษานั้น ๆ ตั้งอยู        
เพื่อประสานงาน และจัดเตรียมการโอนลวงหนาไมนอยกวา 2 ป กอนการถายโอน 
 ประการที่ 4 กําหนดหลักเกณฑวาการถายโอนจะตองไมกระทบกระเทือนตอขาราชการครู    
แมจะมีการถายโอนสถานศึกษาตามความพรอมและหลักเกณฑการประเมิน  แตถาทองถ่ินไมสามารถ  
กําหนดใหมีการวางระบบบริหารงานบุคคลที่เสมอภาค และทัดเทียมกับระบบบริหารงานบุคคลที่
สามารถรองรับความเสมอภาคและทัดเทียมกับระบบบริหารงานบุคลากรของขาราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ก็ยังคงใหเปนขาราชการในสังกัดของกระทรวงการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ) ที่จะตั้งขึ้นตอไป สําหรับระยะเวลาการถายโอน กําหนดไว 2 ระยะ คือ 
 ระยะที่ 1 ในระหวางปงบประมาณ  พ.ศ. 2545 – 2548 ใหเร่ิมทําการถายโอนการจัดการศึกษา
ในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยใหแกเทศบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบอื่น    
ที่มีความพรอมที่สถานศึกษานั้นตั้งอยูในพื้นที่ ในระหวางระยะเวลาดังกลาว กระทรวงการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม จะตองสงเสริมใหมีการประสานความรวมมือระหวางเขตพื้นที่การศึกษากับ
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องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เพื่อพัฒนาความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อเตรียมรับ
การถายโอนภารกิจดานการจัดการศึกษา 
 ระยะที่ 2 ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2545 – 2554 ใหถายโอนการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐาน   
ที่อยูในกลุมภารกิจที่จะตองถายโอน และไมใชการจัดการศึกษาในลักษณะที่รัฐจะตองดําเนินการเอง
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ที่สถานศึกษาที่ตั้งอยูในเขตที่มีความพรอมตามหลักเกณฑที่
กระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กําหนดในกฎกระทรวง เร่ืองการกําหนด หลักเกณฑและ
วิธีการประเมินความพรอมในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ออกตามความใน
มาตรา 42 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
 
การดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อรองรับภารกิจในการจัดการศึกษา 
 ในรางแผนปฏิบัติการกระจายอํานาจดานการศึกษาใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
(มติชนรายวัน, อางถึงใน จํานง  เหลาะโตะหมัน 2545 : 11) ไดกลาวถึงการดําเนินการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเพื่อรองรับภารกิจในการจัดการศึกษาไว 4 ประการ  คือ 
 1. เมื่อมีการจัดตั้งสถานศึกษาขึ้นใหม หรือมีการถายโอนสถานศึกษาแลว หากสถานศึกษา 
หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินหลายแหง มีอาณาเขตติดตอกัน และมีสวนเกี่ยวของในการจัดบริการ   
ทางการศึกษา หรือประชาชนในทองถ่ินไดรับการบริการทางการศึกษารวมกันจะตองจัดใหมี
คณะกรรมการที่รับผิดชอบ ดูแล กํากับ ติดตามงานทางดานการศึกษาขององคกรปกครองทองถ่ิน
รวมกันขึ้น เพื่อประสานนโยบายสนับสนุน สงเสริมและกํากับดูแลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ที่อยูในความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น ๆ 
 2. ในกรณีมีภาระงานทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น หรือมีการจัดการศึกษาขององคกร 
ปกครองสวนทองถ่ินหลายแหงหลายระดับการศึกษา   อาจดําเนินรวมกันในรูปของสหการขึ้น    
เพื่อรับผิดชอบดูแลบริหารการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเหลานั้นเปนการเฉพาะได     
ซ่ึงสหการนี้ควรจะมีขอบเขตความรับผิดชอบในดานพื้นที่ เทากับหรือใกลเคียงกับเขตพื้นที่ 
การศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรมใหมากที่สุด  เพื่อใหเกิดการประสานงาน  และความรวมมือที่มี
ประสิทธิภาพระหวางการจัดการศึกษาของกระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมกับการจัด
การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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 3. กรณีมีการจัดตั้งองคกรรวมเพื่อบริหารจัดการการศึกษาในรูปสหการ หากมีองคการ
บริหารสวนจังหวัดเขารวมในสหการดังกลาวดวย  จะตองมีการจัดตั้งคณะกรรมการภายในของ
องคกรรวมในรูปสหการที่สัมพันธกับเขตพื้นที่ เพื่อใหมีการประสานสนับสนุนการบริหารการจัด
การศึกษาระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับกระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม     
อยางมีประสิทธิภาพ 
 4. กรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งสถานศึกษาขึ้นใหม ไมวาจะเคยจัดการศึกษา
ในระดับนั้นมากอน หรือไมเคยจัดในระดับมากอน ทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบจะตอง
คํานึงถึงผลกระทบตอการจัดการศึกษาของเอกชน โดยตองรับฟงความคิดเห็น ของเอกชนที่จัด
การศึกษา อยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และประชาชนประกอบการพิจารณาตัดสินใจ
จัดตั้งสถานศึกษาขึ้นใหมดวย 
 จากสาระสําคัญในแผนกระจายอํานาจทางการศึกษาไปสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
สามารถสรุปไดวา รัฐพยายามที่จะเปดโอกาสใหทองถ่ินในการจัดการศึกษาถาหากทองถ่ินมีความพรอม
ในทุกดาน โดยรัฐจะเปนหนวยสนับสนุน สงเสริมใหการจัดการศึกษาขององคกรปกครอง        
สวนทองถ่ินมีคุณภาพ ประสิทธิภาพในมาตรฐานเดียวกันกับการจัดการศึกษาของกระทรวง
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

การจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
 ปจจุบันแนวคิดของการกระจายอํานาจในการบริหารรัฐกิจของรัฐบาลกลางจะตองมุงเนน
การกระจายอํานาจไปยังทองถ่ินเปนผูดําเนินการมากขึ้น สวนกลางเปนเพียงผูกําหนดนโยบาย      
ในภาพรวมเปนสําคัญ รวมทั้งแนวความคิดเกี่ยวกับการกระจายอํานาจในการจัดการศึกษาของชาติ  
ทั้งนี้ ไดมีกฎหมายกําหนดใหรัฐตองกระจายอํานาจแกทองถิ่นดวยกันหลายฉบับ ดังจะไดสรุปในประเด็น 
ที่เกี่ยวของกับทองถ่ินดังนี้ (สํานักบริหารการศึกษาทองถ่ิน กรมการปกครอง, อางถึงใน สุริภาศ  สีหะวงษ  
2544 : 34) 
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
 กําหนดบทบัญญัติที่เกี่ยวของกับทองถ่ินและการจัดการศึกษา  ดังนี้   
 มาตรา 43 บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองป  
ที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย  การจัดการศึกษาอบรมของรัฐ     
ตองคํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและเอกชน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 มาตรา 78 รัฐตองกระจายอํานาจใหทองถ่ินพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการทองถ่ิน  
ไดเอง 
 มาตรา 81 รัฐตองจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษาอบรมใหเกิด
ความรูคูคุณธรรม จัดใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติ ปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับ
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
 มาตรา 289 องคกรปกครองสวนทองถ่ินยอมมีหนาที่บํารุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี
ภูมิปญญาทองถ่ิน  หรือวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน  องคกรปกครองสวนทองถ่ินยอมมีสิทธิที่จะ 
จัดการศึกษาอบรมและฝกอาชีพ  ตามความเหมาะสมและความตองการภายในทองถ่ินนั้นและเขาไป     
มีสวนรวมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐ แตตองไมขัดตอมาตรา 43 และมาตรา 81  ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ 
 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 
 กําหนดบทบัญญัติที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาทองถ่ิน  ดังนี้ 
 มาตรา 41 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือ
ทุกระดับตามความพรอม  ความเหมาะสม  และความตองการภายในทองถ่ิน 
 มาตรา 42 ใหกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินความพรอมในการจัด 
การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และมีหนาที่ในการประสานและสงเสริมองคกร 
ปกครองสวนทองถ่ินใหสามารถจัดการศึกษา สอดคลองกับนโยบายและไดมาตรฐานการศึกษา
รวมทั้งการเสนอการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 มาตรา 58  ใหมีการระดมทรัพยากรและการลงทุนดานงบประมาณ การเงินและทรัพยสิน
ทั้งจากรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มาใชจัดการศึกษา  ดังนี้ 
 (1)  ใหรัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาโดยอาจ
จัดเก็บภาษีเพื่อการศึกษาไดตามความเหมาะสม  ทั้งนี้  เปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 
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พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
พ.ศ. 2542 
 มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล  มีอํานาจหนาที่        
ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเองดังนี้ 
 (6)  การสงเสริม  การฝกและการประกอบอาชีพ 
 (9)  การจัดการศึกษา 
 (10) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส 
 (11) การบํารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ิน  และวัฒนธรรมอันดีของ
ทองถ่ิน 
 (14) การสงเสริมกีฬา 
 (19) การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล 
 มาตรา  17  ภายใตบังคับมาตรา  16  ใหองคการบริหารสวนจังหวัด  มีอํานาจหนาที่    
ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง  ดังนี้ 
 (1)  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเองและประสานแผนพัฒนาจังหวัด ตามระเบียบ
ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
 (6)  การจัดการศึกษา  
 (18) การสงเสริมการกีฬา  จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน 
 (20) การจัดใหมีพิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุ 
 (27) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส 
 มาตรา 23 เทศบาล  เมืองพัทยา  และองคการบริหารสวนตําบล  อาจมีรายไดจากภาษี
อากร  คาธรรมเนียม  และเงินรายได  ดังตอไปนี้ 
 (9)  ภาษีเพื่อการศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ 
 มาตรา 28  องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจมีรายรับดังตอไปนี้ 
 (6)  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น 
 มาตรา 30 แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหดําเนินการ  
ดังนี้ 
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 (1)  ใหดําเนินการถายโอนภารกิจการใหบริการสาธารณะที่รัฐดําเนินการอยูในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินภายในระยะเวลาที่กําหนด  ดังนี้ 
   ก)  ภารกิจที่เปนการดําเนินการซ้ําซอนระหวางรัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
หรือภารกิจที่รัฐจัดใหบริการในเขตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหดําเนินการใหเสร็จสิ้น
ภายในสี่ป 
 (4)  กําหนดการจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุนและรายไดอ่ืนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใหสอดคลองกับอํานาจหนาที่ของทองถ่ินอยางเหมาะสม (ตามระยะเวลาที่กําหนด) 
 (5)  การจัดตั้งงบประมาณรายจายประจําปในสวนที่เกี่ยวของกับการบริการสาธารณะ  
ในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหรัฐจัดสรรเงินอุดหนุนใหเปนไปตามความจําเปนและ    
ความตองการของทองถ่ิน 
 
พระราชบัญญัติเฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2542 (แกไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 3) 
 มาตรา 66  องคการบริหารสวนตําบล  มีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในดาน
เศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม 
 มาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย  องคการบริหารสวนตําบล  มีหนาที่ตองทําใน  
เขตองคการบริหารสวนตําบล  ดังนี้ 
 (5)  สวนสงเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
 (6)  สงเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผูสูงอายุและผูพิการ 
 (8)  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมาย 
 มาตรา 68  ภายใตบังคับแหงกฎหมาย  องคการบริหารสวนตําบล  อาจจัดทํากิจการใน
เขตองคการบริหารสวนตําบล  ดังตอไปนี้ 
 (4)  ใหมีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ 
 (7)  บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
 มาตรา 82  องคการบริหารสวนตําบลอาจมีรายได  ดังนี้ 
 (6)  รายไดอ่ืนตามที่รัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐจัดสรรให 
 (7)  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
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มติคณะรัฐมนตรี 16  มีนาคม  2542 
 มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ  สาระสําคัญของนโยบายและแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
12 ป  ตามที่สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติเสนอในมาตรการที่เกี่ยวของกับทองถ่ิน  ดังนี้ 
 มาตรการที่ 3 รัฐสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมรับผิดชอบการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  12  ป  ตามที่กําหนดไวในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
พ.ศ. 2540 มาตรา 43 และมาตรา 289 
 มาตรการที่ 4 กําหนดบทบาทของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดการศึกษา
ทั้งนี้ สํานักงบประมาณมีความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดยใหกระทรวงศึกษาธิการ
รวมกับกระทรวงมหาดไทย  และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของจัดทํายุทธศาสตรยอย การกระจายอํานาจ
การจัดการศึกษาของทองถ่ิน กรุงเทพมหานคร และเอกชน สําหรับกรอบการแบงภาระความรับผิดชอบ
การจัดการศึกษาของทองถ่ิน ปจจุบันจัดการศึกษาตามนโยบายการกระจายอํานาจของรัฐบาล  ยึดหลักการ 
ที่สําคัญ  คือ 
 1. หลักการกระจายอํานาจในการจัดการศึกษาทองถ่ิน  ซ่ึงแตเดิมไดรวมอํานาจไวใน 
ราชการสวนกลางใหไปอยูกับราชการทองถ่ิน 
 2. หลักการมอบภาระหนาที่ในการจัดการศึกษาทองถ่ิน  ใหอยูในความรับผิดชอบ   
ของทองถ่ินและประชาชน ดังที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวไดทรงวางรากฐาน         
การประถมศึกษาไวแตเดิมและเชนที่นานาอารยประเทศจัดทําอยู 
 3. หลักการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาทองถ่ิน รัฐบาลจะเขาไปมี    
สวนเกี่ยวของก็เฉพาะในสิ่งที่ทองถ่ินและประชาชนยังชวยตัวเองไมได 
 จากหลักการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่กลาวขางตน กระทรวงมหาดไทย 
ไดกําหนดเกณฑที่จะใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําไปเปนกรอบแนวทางจัดการศึกษาตาม
ศักยภาพเปน 3 กลุม  ดังนี้ 
 1. องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีความพรอม  ระดับที่ 1 ความพรอมสูง ดําเนินการ  
ดังนี้ 
  1.1 จัดการศึกษากอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อนุบาล/ปฐมวัย) 
  1.2 จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  12  ป 
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  1.3 จัดการสงเสริมอาชีพ 
  1.4 จัดการศึกษานอกระบบ 
  1.5 จัดกิจกรรมเด็กเยาวชน 
  1.6 บํารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  วัฒนธรรม  และภูมิปญญาทองถ่ิน 
 2. องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีความพรอม ระดับที่ 2 ความพรอมปานกลางดําเนินการ 
ดังนี้ 
  2.1 จัดการศึกษากอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อนุบาล/ปฐมวัย) 
  2.2 จัดการสงเสริมอาชีพ 
  2.3 จัดการศึกษานอกระบบ 
  2.4 จัดกิจกรรมเด็กเยาวชน 
  2.5 บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
 3.  องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีความพรอม  ระดับที่ 3  ความพรอมต่ํา  ดําเนินการ  
ดังนี้ 
  3.1 จัดการสงเสริมอาชีพ 
  3.2 จัดการศึกษานอกระบบ 
  3.3 จัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
  3.4 บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี วัฒนธรรม  และภูมิปญญาทองถ่ิน 
  3.5 รวมสนับสนุนการจัดการศึกษากับสถานศึกษาในการกํากับของรัฐ 
 กลาวโดยสรุป การจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรจะตองดําเนินการ
เพื่อใหประชาชนของทองถ่ินไดรับการศึกษาอบรมตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2544 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 พระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พุทธศักราช 2542 และ
พระราชบัญญัติเฉพาะของทองถ่ินกําหนด ใหไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ ทองถ่ิน
จะตองจัดการศึกษาแกประชาชนใหเปนไปตามกฎหมายกําหนดตามความพรอมและความตองการ
ของประชาชน เฉพาะอยางยิ่งการจัดการศึกษากอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อนุบาล/ปฐมวัย) ที่รัฐบาล
กําหนดจะถายโอนการจัดการศึกษาระดับนี้ใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีจํานวนมากที่สุด
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อยูใกลชิดประชาชนมากที่สุด  คือ  องคการบริหารสวนตําบล  ดังนั้น  องคการบริหารสวนตําบล  
จะตองเตรียมความพรอมและพัฒนาความพรอมในทุกดาน  เพื่อเตรียมรับการถายโอนภารกิจ      
ดานการจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา (อนุบาล/ปฐมวัย) ตามหลักเกณฑระดับความพรอมที่
บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้ เพื่อเปนการเตรียมความพรอมรองรับภารกิจดานการจัด
การศึกษาขององคบริหารสวนตําบลใหสนองตอบความตองการของประชาชนในทองถ่ินของ
ตนเองใหสมดังที่รัฐบาลมุงหวังตอไป  (สุริภาศ  สีหะวงษ  2544 : 34) 
 

แนวนโยบายการจัดการศึกษาในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระยะ 15 ป (พ.ศ.2545 – 2559) 
 
 แนวนโยบายการจัดการศึกษาในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ระยะ 15 ป (พ.ศ. 2545 – 2559) 
กระทรวงมหาดไทยไดเสนอคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติเพื่อพิจารณาใหความเห็นเพิ่มเติม    
ในการประชุม ครั้งที่ 9/2543 โดยกระทรวงมหาดไทยไดนําประเด็นความเห็นของที่ประชุมมา 
ปรับปรุงเพิ่มเติม ในแนวนโยบาย และนําเสนอคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติรับทราบ  ในการประชุม  
คร้ังที่ 1/2544 
 วิสัยทัศน 
                จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและศักยภาพคนในทองถ่ินใหมีคุณลักษณะที่สามารถ
บูรณาการวิถีชีวิตใหสอดคลองกับสภาพความตองการของสังคม และประเทศชาติ ตามหลัก 
แหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน 
 ภารกิจการจัดการศึกษาทองถิ่น 
 1. การจัดการศึกษาปฐมวัย  เปนการจัดการศึกษาที่มุงพัฒนาความพรอมแกเด็กตั้งแต
แรกเกิดกอนการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อใหเด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนาทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ 
สังคม และสติปญญา เต็มตามศักยภาพ และมีความพรอม ในการเขารับการศึกษาในระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 
 2. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนการจัดการศึกษาที่มุงพัฒนา และวางรากฐานชีวิต 
การเตรียมความพรอมของเด็ก ทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ บุคลิกภาพและสังคม         
ใหผูเรียนไดพัฒนาคุณลักษณะ ที่พึงประสงคดานคุณธรรม จริยธรรม ความรูความสามารถขั้นพื้นฐาน  
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รวมท้ังใหสามารถคนพบความตองการ ความสนใจ ความถนัดของตนเอง ดานวิชาการ วิชาชีพ
ความสามารถ ในการประกอบงานอาชีพ และทักษะทางสังคม โดยนักเรียนมีความรูคูคุณธรรมและ
มีความสํานึกในความเปนไทย 
 3. การจัดบริการใหความรูดานอาชีพ เปนการจัดบริการและสงเสริม สนับสนุน พัฒนา
ความรู ทักษะในการประกอบอาชีพแกประชาชน  รวมทั้งการรวมกลุมผูประกอบอาชีพเพื่อสงเสริม 
ความเขมแข็งของชุมชน 
 4. การจัดการสงเสริมกีฬา  นันทนาการ  และกิจกรรมเด็กเยาวชน เปนการจัดการ
สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานดานการกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็กและเยาวชน แกเด็ก
และเยาวชนประชาชนทั่วไปอยางหลากหลาย 
 5.  การดําเนินงานดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน
เปนการดําเนินงานดานกิจกรรมสงเสริม สนับสนุน อนุรักษ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
ภูมิปญญาทองถ่ินโดยเฉพาะกิจกรรมที่เนนเอกลักษณความเปนไทยและทองถ่ิน 
 วัตถุประสงคการจัดการศึกษาทองถิ่น 
 1. เพื่อใหเด็กปฐมวัยไดรับการสงเสริมพัฒนาการและเตรียมความพรอมทางรางกาย 
จิตใจ อารมณ สังคม สติปญญา ใหมีความพรอมที่จะเขารับการศึกษาในระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 
 2. เพื่อใหเด็กที่มีอายุอยูในเกณฑการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนในเขตความรับผิดชอบ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นไดรับการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานครบตามหลักสูตรอยาง
เสมอภาคเทาเทียมกัน 
 3. เพื่อพัฒนาการดําเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคการปกครองสวนทองถ่ิน
เปนไปตามมาตรฐานที่รัฐกําหนด และตรงตามความตองการของประชาชนในทองถ่ิน โดยมุง
พัฒนาใหเกิดความสมดุลทั้งทางดานปญญา จิตใจ รางกาย สังคม ระดับความคิด คานิยม พฤติกรรม 
ซ่ึงเนนวิธีการจัดกระบวนการเรียนรูที่มีความหลากหลายและใหผูเรียนเปนสําคัญ 
 4. เพื่อใหการจัดการศึกษาของทองถ่ิน ดําเนินการตามความตองการและคํานึงถึงการมี
สวนรวมการสนับสนุนของบุคคล ครอบครัว ชุมชน เอกชน องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและประชาชนในทองถ่ิน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ
ตามศักยภาพและความสามารถของทองถ่ิน 
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 5. เพื่อสงเสริมใหเด็กเยาวชนและประชาชนในทองถ่ิน ออกกําลังกายและฝกฝนกีฬา 
รวมกิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรมพัฒนาเยาวชน  เพื่อพัฒนาใหเปนคนที่มีคุณภาพ ทั้งดาน
รางกาย สติปญญา  จิตใจ  และสังคม   โดยมีความตระหนักในคุณคาของการศึกษานันทนาการและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กเยาวชนไปในแนวทางที่ถูกตอง ใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
 6. เพื่อใหความรูความเขาใจแกประชาชนในการสรางและพัฒนาอาชีพ เพื่อคุณภาพ
ชีวิตโดยเฉพาะในกลุมผูขาดโอกาส ผูดอยโอกาส ผูพิการทุพพลภาพ ซ่ึงเปนการสงเสริมสนับสนุน
การประกอบอาชีพใหมีงานทําไมเปนภาระแกสังคม 
 7. เพื่อบํารุงการศาสนาและอนุรักษ  บํารุง รักษาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน  มีความภาคภูมิใจในเอกลักษณความเปนไทย 
 นโยบายดานความเสมอภาคของโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 เรงรัดจัดการศึกษาใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการเขารับบริการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองป  ใหไดอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย  
 สงเสริม  สนับสนุนใหบุคคล  ครอบครัว ชุมชน องคการชุมชน เอกชน องคกรเอกชน  
องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ   และสถาบันสังคมอื่นในทองถ่ิน มีสิทธิและมี
สวนรวมในการจัดการ 
 เปาหมาย 
 1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพรอม      
ความเหมาะสม และความตองการภายในทองถ่ิน โดยจัดการศึกษาไดทั้ง 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ  
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 2. เด็กในเกณฑการศึกษาภาคบังคับทุกคนไดรับการศึกษา 
 3. เด็กที่จบการศึกษาภาคบังคับมีโอกาสไดศึกษาตอในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 4. บุคคลที่ไดรับการศึกษาไมถึงระดับการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน     
ตองไดรับโอกาสเขารับบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 5. บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ  
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น มีสวนรวม ในการจัดการศึกษาสนับสนุน
การศึกษา และการฝกอบรม 
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 6. มีระบบบริหารหรือการประสานใหผูพิการและผูดอยโอกาสไดรับบริการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเปนกรณีพิเศษ  ตามศักยภาพที่จะเรียนได 
 7. สงเสริมและสนับสนุนบุคคลที่มีความสามารถพิเศษไหไดรับการศึกษาดวยรูปแบบ
ที่เหมาะสม 
 มาตรการ 
 1. จัดใหมีบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา การฝกอบรมวิชาชีพใหไดตาม
ความเหมาะสม และความตองการภายในทองถ่ิน 
 2. จัดการศึกษาอยางตอเนื่องโดยใหมีการเทียบโอนผลการเรียนตามที่กฎหมายกําหนด
 3. เรงรัดใหบิดา มารดา ผูปกครอง ไดสงบุตรหรือบุคคลในความดูแลไดเขารับ
การศึกษาภาคบังคับ  ตามความพรอมของครอบครัว 
 4. สงเสริม  สนับสนุน  บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน เอกชน องคกรเอกชน
องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ  และสถาบันสงเสริมสังคมอื่น ใหมีความรู
ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูใหการศึกษาแกบุตร บุคคลที่อยูในความดูแลรับผิดชอบ และสามารถ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไดตามที่ตองการและความเหมาะสม 
 5. จัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความบกพรองทางดานรางกาย จิตใจ สติปญญา 
อารมณ  สังคม  การสื่อสาร  และการเรียนรู  หรือมีรางกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไมสามารถ
พึ่งตนเองไดหรือไมมีผูดูแลหรือผูดอยโอกาส  มีสิทธิและโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนพิเศษ 
 6. จัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษดวยรูปแบบที่ เหมาะสม          
โดยคํานึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น 
 
 นโยบายดานการจัดการศึกษาปฐมวัย 
 จัดการศึกษาใหเด็กปฐมวัยไดเขารับบริการทางการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
สงเสริมสนับสนุนใหบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องคกรชุมชน เอกชน องคกรเอกชน องคกร 
วิชาชีพ สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอื่นในทองถ่ิน มีสิทธิและสวนรวม
ในการจัดการศึกษาปฐมวัย 
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 เปาหมาย 
 1. เด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนาเพื่อเตรียมความพรอมกอนเขารับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2. บุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องคกรชุมชน  เอกชน องคกรเอกชน  องคกรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นในทองถ่ิน มีสิทธิและมีสวนรวม            
ในการจัดการศึกษาปฐมวัย 
 มาตรการ 
 1. จัดการศึกษาปฐมวัยในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  โรงเรียนหรือศูนยการเรียน 
 2. ดําเนินการและหรือสงเสริมสนับสนุน บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน 
องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถานบันสังคมอื่นใหมี
ความรูความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูใหการศึกษาแกบุตร  บุคคลที่อยูในความดูแลรับผิดชอบให
ไดรับการพัฒนาทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม สติปญญา จริยธรรมและสามารถจัดการศึกษา
ปฐมวัยไดตามที่ตองการและเหมาะสม 
 
 นโยบายดานคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ และ
ประเภทการศึกษา 
 เปาหมาย 
 1. มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อเขาสูมาตรฐานชาติ 
 2. ดําเนินการประกันคุณภาพภายใน และใหจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงาน
ตนสังกัดหนวยงานที่เกี่ยวของ  และเปดเผยตอสาธารณชนทุกป 
 3. สถานศึกษาเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกครั้งแรกภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2548 
และอยางนอย 1 คร้ัง  ในทุก 5 ป  นับแตการประเมินครั้งสุดทาย 
 มาตรการ 
 1. จัดทําเกณฑมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความรวมมือระหวาง องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและสถานศึกษา เพื่อกําหนดเปาหมาย คุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับ
มาตรฐานชาติ 
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 2. ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษา จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน 
เพื่อรับรองระบบการประกันคุณภาพภายนอกตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่กําหนด 
 3. สรางความเขาใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหกับบุคลากร  และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 
 
 นโยบายดานระบบการบริหารและการจัดการศึกษา 
 จัดระบบบริหารและการจัดการทางการศึกษาใหสอดคลองกับระบบการจัดการศึกษา
ของชาติอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลโดยมีเอกภาพในเชิงนโยบาย มีความหลากหลาย    
ในการปฏิบัติ  อีกทั้งมีความพรอมในการดําเนินการจัดการศึกษา  และสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษาทองถ่ิน  การกําหนดนโยบายและแผนการจัดการศึกษาใหคํานึงถึงผลกระทบตอ  
การจัดการศึกษาของเอกชนหรือรับฟงความคิดเห็นของเอกชนและประชาชนประกอบการพิจารณาดวย 
 เปาหมาย 
 1. องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความพรอมในการรับการถายโอนการจัดการศึกษา
จากรัฐและดําเนินการจัดการศึกษา 
 2. จัดการศึกษาทองถ่ินใหสอดคลองกับระยะเวลา และเงื่อนไขที่ระบุไวในกฎหมาย 
ทั้งนี้ใหคํานึงถึงผลกระทบตอการจัดการศึกษาเอกชน โดยรับฟงความคิดเห็นของเอกชนและ
ประชาชนประกอบการพิจารณาดวย 
 3. องคกรปกครองสวนทองถ่ินและสถานศึกษา ดําเนินการจัดการศึกษาในรูป
คณะกรรมการ 
 4. สถานศึกษามีสิทธิในการดําเนินการบริหารและจัดการศึกษา 
 มาตรการ                    
 1. มีการเตรียมความพรอมในการรับการถายโอนการจัดการศึกษาจากรัฐ  และ
ดําเนินการจัดการศึกษาอยางทั่วถึงมีคุณภาพมาตรฐาน  ตามศักยภาพความพรอมและความตองการ
ของทองถ่ิน โดยไดรับการประสานและสงเสริม สนับสนุน จากกระทรวงการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข  และองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกันเอง 
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 2. ปรับปรุง แกไข ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และเสนอแนะการปรับปรุงแกไข
กฎหมายใหเอ้ือตอการบริหารจัดการทองถ่ิน และสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 โดยไมกระทบกระเทือนตอการจัดการศึกษาของเอกชน 
 3. ใหมีคณะกรรมการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมขององคกรปกครอง   
สวนทองถ่ิน  มีหนาที่ใหขอมูลและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
 4. ใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อทําหนาที่กํากับและสงเสริม
สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ประกอบดวยผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน 
ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษา ผูทรงคุณวุฒิ และใหผูบริหาร
สถานศึกษาเปนกรรมการ 
 5. สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษามีอิสระในการดําเนินการบริหารและ           
จัดการศึกษา 
 
 นโยบายดานครู  คณาจารย  และบุคลากรทางการศึกษา 
 วางแผนงานบุคคลเพื่อใชในการประสานขอมูลและเปนขอมูลในการนําเสนอพิจารณา
สรรหาบุคลากร  พรอมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน  การพัฒนาครู  คณาจารย  และบุคลากร
ทางการศึกษาอยางตอเนื่อง   เพื่อใหมีคุณภาพ     และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพช้ันสูง   
โดยมีสิทธิประโยชนสวัสดิการคาตอบแทนเพียงพอและเหมาะสมกับคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ
ช้ันสูง 
 เปาหมาย 
 มีการวางแผนงานบุคลากรทางการศึกษาตามความตองการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
และสถานศึกษาตามเกณฑที่กําหนด 
 1. ครู คณาจารย บุคลากรทางการศึกษาไดรับการสงเสริมและพัฒนาใหมีคุณภาพ และ
มาตรฐานเปนไปตามกฎหมาย 
 2. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู  คณาจารย  และบุคลากรทางการศึกษา 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 49

 มาตรการ           
 1. ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดใหมีบุคลากรผูรับผิดชอบงานดานการศึกษา 
 2. ใหสถานศึกษามีสวนรวมในการวางแผนงานบุคคลของการศึกษา ตามความตองการ 
และตามเกณฑที่กําหนด 
 3. จัดสรรทรัพยากรในการสงเสริม พัฒนา ครู คณาจารย บุคลากรทางการศึกษาและ     
มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อสงเสริมงานที่ริเร่ิมสรางสรรค และหรือผลงานดีเดน และเปนรางวัลเชิดชูเกียรติ 
 4. จัดทําเกณฑและดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู คณาจารย และ
บุคลากรทางการศึกษา  อยางนอยปละ  1  ครั้ง 
 5. จัดตั้งชมรมหรือองคกรวิชาชีพครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อรวมกันพัฒนาวิชาชีพ  ใหเปนไปตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ 
 6. ระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชน ใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยนํา
ประสบการณ  ความรอบรู ความชํานาญ และภูมิปญญาทองถ่ินของบุคคลดังกลาวมาใช เพื่อใหเกิด
ประโยชนทางการศึกษาและยกยองเชิดชูผูที่สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 
 นโยบายดานหลักสูตร 
 ใหสถานศึกษาจัดทํารายละเอียด สาระหลักสูตรแกนกลาง และสาระหลักสูตร 
ทองถ่ิน ที่เนนความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความเหมาะสมแตละระดับ
การศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย โดยให 
สอดคลองกับสภาพปญหาและคุณลักษณะอันพึงประสงค ความเปนไทย ความเปนพลเมืองดีของ
สังคม และของชาติ โดยคํานึงถึงความเปนมาทางประวัติศาสตร 
 เปาหมาย 
 1. การจัดทําหลักสูตรและสาระการเรียนรูจะตองมีความหลากหลายและถือวา 
ผูเรียนสําคัญที่สุด 
 2. สถานศึกษาจัดทําสาระหลักสูตรแกนกลางของการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยคํานึงถึง
ความเปนไทย และความเปนพลเมืองที่ดีของชาติ การดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ  ตลอดจน      
เพื่อการศึกษาตอในสวนที่เกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน คุณลักษณะ
อันพึงประสงค  เพื่อการเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
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 3. สถานศึกษาจัดทําหลักสูตรทองถ่ินและสาระการเรียนรูใหสอดคลองกับหลักสูตร
แกนกลางของรัฐโดยคํานึงถึงสภาพปญหาในชุมชน  สังคมของแตละทองถ่ิน 
 มาตรการ 
 1. ใหสถานศึกษากําหนดรายละเอียด สาระหลักสูตรแกนกลาง และสาระ 
หลักสูตรทองถ่ินใหมีความตอเนื่อง หลากหลาย ซ่ึงจะตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรูและพัฒนาตนเองไดโดยถือวาผูเรียนสําคัญที่สุด 
 2. สถานศึกษาจะตองจัดใหมีการเทียบโอนผลการเรียนตามหลักสูตรที่ผูเรียนสะสมไว
ในระหวางรูปแบบเดียวกันหรือตางรูปแบบไมวาจะเปนผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือไมก็ตาม  
รวมทั้งการเรียนรูนอกระบบ ตามอัธยาศัย การฝกอาชีพ หรือจากประสบการณทํางาน 
 3. สถานศึกษาจัดทํารายละเอียดสาระของหลักสูตรแกนกลางที่มุงพัฒนาคนใหมี   
ความสมดุลทั้งดานความรู  ความคิด  ความสามารถ  ความดีงาม  และความรับผิดชอบตอสังคม  
โดยมีรายละเอียดสาระการเรียนรูในเรื่องตอไปนี้   
  3.1 ความรูเกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธของตนเองกับสังคมไดแก ครอบครัว
ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรความเปนมาของสังคมไทย และ
ระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
  3.2 ความรู และทักษะดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีรวมทั้งความรู ความเขาใจ
และประสบการณเร่ืองการจัดการ  การบํารุงรักษา  และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 
  3.3 ความรูเกี่ยวกับศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทย และ 
การประยุกตใชภูมิปญญา 
  3.4 ความรูและทักษะดานคณิตศาสตร และดานภาษา เนนการใชภาษาไทยอยาง
ถูกตอง 
  3.5 ความรูและทักษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอยางมีความสุข 
 4. สถานศึกษาจัดทําสาระหลักสูตรทองถ่ินในสวนที่เกี่ยวของกับสภาพปญหาและ
ความตองการในชุมชน สังคม และภูมิปญญาทองถ่ิน คุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อเปนสมาชิกที่ดี
ของครอบครัว ชุมชนสังคม และประเทศชาติรวมถึงสาระความรูเกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธ
กับตนเองกับสังคม ความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตร ความเปนมาของสังคมไทยและการปกครอง
ทองถ่ินในระบอบประชาธิปไตย 
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 5. จัดทําเนื้อหาสาระการเรียนรู ใหสอดคลองกับความสนใจ และความถนัดของผูเรียน
โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
 6. สถานศึกษา และหนวยงานตนสังกัด  ติดตามประเมินผลการนําหลักสูตรไปใชอยาง
ตอเนื่องและรวมปรับปรุงแกไขใหเปนไปตามที่กําหนด 
 7. พัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู เ รียนใหเหมาะสมกับ         
การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ  สังคม  และวิทยาการในบริบทของสังคมไทย 
 
 นโยบายดานกระบวนการเรียนรู 
 จัดกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนทุกคนมีจิตสํานึกในความเปนไทยสามารถเรียนรูและ
พัฒนาตนเองไดโดยถือวาผูเรียนสําคัญที่สุดในการจัดการศึกษา เพื่อตองสงเสริมใหผูเรียนพัฒนา
ตามธรรมชาติเต็มตามศักยภาพ  เปนการเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต และสงเสริมใหผูสอนสามารถ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา 
 เปาหมาย 
 1. การจัดการศึกษาเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู  และบูรณาการ 
ตามความเหมาะสมของแตละรูปแบบและระดับการศึกษา 
 2. ผูเรียนไดรับการศึกษาตามความสนใจ ความถนัดโดยเรียนรูจากการผสมผสานสาระ
ความรู เรียนรูพรอมกันระหวางผูสอนกับผูเรียนเปนการเรียนรูทุกรูปแบบ  จากประสบการณจริง 
โดยสามารถคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน และประยุกตความรูมาใชในการดํารงชีวิตประจําวัน 
 3. ผูสอนมีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน 
 มาตรการ                   
 1. สถานศึกษาจัดการศึกษาแบบบูรณาการ โดยใหความสําคัญทั้งดานความรู คุณธรรม
และกระบวนการเรียนรูใหเหมาะสมตามระดับการศึกษา 
  2. จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน  โดยใหคํานึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคล 
 3. ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณและการประยุกตความรู
มาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา 
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 4. จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติ ใหทําได คิดเปน 
ทําเปน รักการอาน  และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง 
 5. จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางสมดุลกัน  รวมทั้ง
ปลูกฝงคุณธรรม  คานิยมที่ดีงาม  และคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา 
 6. จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือกับ 
ผูปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 
 7. ใหสถานศึกษาจัดการประเมินผู เรียนโดยพิจารณาจากการพัฒนาของผู เ รียน        
ความประพฤติ  การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรม และการทดสอบควบคูไปใน
กระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแตละระดับและรูปแบบการศึกษา 
 8. ใหสถานศึกษาใชวิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสเขาศึกษาตอ และ 
ใหนําผลของการประเมินผูเรียนมาใชประกอบการพิจารณาดวย 
 9. ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชนเอกชน องคกร 
วิชาชีพ สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอื่น ๆ  สงเสริมความเขมแข็งของ
ชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน เพื่อใหชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรมมีการแสวงหา
ความรู ขอมูล ขาวสาร เพื่อพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ รวมทั้งหา
วิธีการสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณพัฒนาระหวางชุมชน 
 10.  ใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ  รวมทั้ง
สงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน ในแตละระดับการศึกษา 
 11.  สงเสริม สนับสนุน ใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม ส่ือการเรียน 
และอํานวยความสะดวก เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และมีความรอบรู รวมทั้ง สามารถใชการวิจัย
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียน  
การสอน และแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ 
 
 นโยบายดานทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
 ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล      
ทั้งดานงบประมาณ การเงิน ทรัพยสินในประเทศจากรัฐ  บุคคล องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนามาใชจัดการศึกษาและจัดสรรงบประมาณใหกับการศึกษาในฐานะที่มีความสําคัญ
สูงสุดตอการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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 เปาหมาย 
 1. จัดระบบหรือวางแผนการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาจาก           
เงินงบประมาณ ทรัพยสินและทรัพยากร ที่ไดรับการสนับสนุนในประเทศจากภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาชน องคกรสถาบัน รวมทั้งจากตางประเทศ และภาษีเพื่อการศึกษาในอัตราสวนที่
เหมาะสมของงบประมาณทั้งหมดในปงบประมาณนั้น ๆ  
 2. สงเสริม สนับสนุน รณรงคใหมีการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
  มาตรการ 
 1. จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเปนพิเศษใหเหมาะสมและ
สอดคลองกับความจําเปนในการจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความตองการพิเศษแตละกลุม      
โดยคํานึงถึงความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาและความเปนธรรม 
 2. สนับสนุนงบประมาณเปนคาใชจายในการดําเนินการ และงบลงทุนใหกับ
สถานศึกษาตามนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติและภารกิจของสถานศึกษา โดยใหมีอิสระ
ในการบริหารงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา  ทั้งนี้  ใหคํานึงถึงคุณภาพและความเสมอ
ภาคในโอกาสทางการศึกษา 
 3. สนับสนุนเงินอุดหนุนการศึกษาที่จัดโดยบุคคล   ครอบครัว  ชุมชน  องคกรชุมชน  
เอกชนองคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นตามความเหมาะสม
และความจําเปน 
 4. สนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเปนคาใชจายรายบุคคลที่เหมาะสมแกผูเรียนของ
การศึกษาภาคบังคับ  และการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดโดยรัฐใหเทาเทียมกัน 
 5. จัดสรรทุนการศึกษาในรูปของกองทุนกูยืมใหแกผูเรียนที่มาจากครอบครัวที่มีรายไดนอย 
ตามความเหมาะสมและความจําเปน 
 6. จัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาในทองถ่ิน 
 7. จัดสรรงบประมาณและจัดตั้งกองทุนพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 
 8. ใหมีระบบตรวจสอบ ติดตาม ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจาย 
งบประมาณการจัดการศึกษาใหสอดคลองใหสอดคลองกับหลักการจัดการศึกษาแนวทางการจัด
การศึกษาและคุณภาพมาตรฐานการศึกษา โดยหนวยงานภายในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือ
หนวยงานอื่น  ที่มีหนาที่ในการตรวจสอบภายนอก 
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 9. ใหระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยอาจจัดเก็บภาษีเพื่อการศึกษาไดตาม          
ความเหมาะสม  ทั้งนี้  ใหเปนไปตามกฎหมายกําหนด 
 10.  สนับสนุนใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน เอกชน องคกรเอกชน องคกร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา   
โดยเปนผูจัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพยสิน และทรัพยากรอื่น ใหสถานศึกษา
สามารถและมีสวนรวมรับภาระคาใชจายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและความจําเปน 
 11.  สงเสริมและใหแรงจูงใจในการระดมทรัพยากรตาง ๆ โดยการสนับสนุน อุดหนุน
และใชมาตรการลดหยอนหรือยกเวนภาษีตามความเหมาะสมและความจําเปน ทั้งนี้ใหเปนไปตาม
กฎหมายกําหนด 
 เปาหมาย 
 1. พัฒนาครู อาจารย คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู ความสามารถ 
ทักษะในการผลิต พัฒนาและประยุกตใชเทคโนโลยีทางการศึกษา อยางเหมาะสม  เกิดประโยชนสูงสุด 
 2. ผูเรียนไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 3. มีคล่ืนความถี่ ส่ือตัวนําและโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนตอการสงวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุ โทรทัศน วิทยุโทรคมนาคม และการสื่อสารในรูปแบบอื่น เพื่อใชประโยชนสําหรับการศึกษา
ในระบบการศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย  การทํานุบํารุงศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม
ตามความจําเปน 
 4. การระดมทุนเพื่อจัดตั้งกองทุนพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 มาตรการ 
 1. พัฒนาบุคลากรทั้งดานผูผลิต  และผูใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  เพื่อใหมีความรู
ความสามารถและทักษะในการผลิต รวมทั้งการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
 2. พัฒนาขีดความสามารถผูเรียนในการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  เพื่อใหมีความรู
และทักษะเพียงพอที่จะใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต 
 3. สงเสริมการวิจัย พัฒนาการผลิต และการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมทั้ง 
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  เพื่อทําใหเกิดการใชที่คุมคา
และเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู 
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 4. จัดใหมีคล่ืนความถี่  ส่ือตัวนํา  และโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนตอการสงวิทยุและ
การสื่อสารในรูปแบบอื่น  เพื่อประโยชนสําหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษา
ตามอัธยาศัย  การทํานุบํารุงศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรมตามความจําเปน 
 5. จัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจากเงินอุดหนุนของรัฐ คาสัมปทาน 
และผลกําไร  ที่ไดจากการดําเนินกิจการดานสื่อมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคม
จากทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ  เอกชน  องคกรประชาชน  เพื่อพัฒนาคนและสังคม 
 6. จัดตั้งศูนยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทําหนาที่สงเสริม สนับสนุน ประสาน 
ดูแลใหบริการทางเทคโนโลยี  เสนอนโยบายแผนสงเสริม  และประสานการวิจัย  การพัฒนาและ
การประยุกตใชรวมทั้งการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของการผลิต และการใชเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา 
 
 นโยบายดานการสงเสริมกีฬา  นันทนาการและกิจกรรมเด็กเยาวชน 
 สงเสริม สนับสนุน การดําเนินงานดานกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็ก เยาวชน  รวมทั้ง
แหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบอยางหลากหลาย  เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
 เปาหมาย 
 1. มีสถานที่เลนกีฬา  ออกกําลังกายและนันทนาการอยางเหมาะสม 
 2. ใหประชาชนมีความตระหนักและเห็นความสําคัญของการออกกําลังกาย การกีฬา 
นันทนาการ  และการแสวงหาความรู 
 3. สรางทักษะพื้นฐานดานกีฬา  เพื่อนําไปสูการแขงขันกีฬา กีฬาเพื่อสุขภาพ กีฬา     
กึ่งอาชีพ  กีฬาเพื่ออาชีพ  ตามความเหมาะสม 
 4. มีการจัดตั้ งและดํา เนินการดานแหลง เรียนรูทุกรูปแบบอยางพอเพียงและ 
มีประสิทธิภาพ 
 5. ปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
ระเบียบวินัย  ความเปนไทย  มีคุณธรรม  จริยธรรม 
 มาตรการ  
 1. จัดตั้งและสนับสนุนใหมีศูนยเยาวชน ลานกีฬา สนามกีฬา สถานที่ออกกําลังกาย
สวนสุขภาพและสถานที่พักผอนหยอนใจใหเพียงพอกับความตองการของประชาชนในทองถ่ิน 
 2. สงเสริมสนับสนุนการจัดกีฬาเพื่อมวลชน 
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 3. จัดกีฬาสําหรับบุคคลกลุมพิเศษอยางเหมาะสมและเพียงพอ 
 4. ฝกกีฬาขั้นพื้นฐาน โดยผูฝกสอนที่มีความชํานาญในดานการกีฬาแตละประเภทตาม
ศักยภาพและความพรอมของทองถ่ิน 
 5. สงเสริมใหมีการรวมกลุมและจัดตั้งชมรม สมาคม สโมสร องคกรเกี่ยวกับการกีฬา
และนันทนาการ 
 6. สงเสริมหรือจัดใหมีการแขงกีฬาประเภทตาง ๆ 
 7. รณรงคและเผยแพรความรูและสรางจิตสํานึกใหเด็กเยาวชน ดานการออกกําลังกาย 
การกีฬานันทนาการ  อยางตอเนื่องทั่วถึง 
 8. ดําเนินการจัดตั้ง ตลอดทั้งสนับสนุนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต เชนหองสมุด
พิพิธภัณฑ สวนสาธารณะ สวนสัตว และสวนพฤกษศาสตร เปนตน 
 9. จัดกิจกรรมปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยระเบียบวินัย ความเปนไทย มีคุณธรรม จริยธรรม 
 
 นโยบายดานการสงเสริมอาชีพ                     
 สงเสริม สนับสนุน ชวยเหลือ ใหมีการประกอบอาชีพอิสระที่ถูกตองตามกฎหมาย      
จัดใหมีการรวมกลุมอาชีพ ภูมิปญญาทองถ่ิน สนับสนุนการระดมทุนและการจัดการ นําวิทยาการตาง  ๆ
มาประยุกตใชในการปรับปรุงการประกอบอาชีพการจัดการดานการตลาดใหไดมาตรฐานและ   
ความเหมาะสมตามสภาพทองถ่ิน 
 เปาหมาย                     
 1. มีการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  และภูมิปญญาทองถ่ิน 
 2. ประชาชนไดรับการพัฒนาความสามารถในการประกอบอาชีพ 
 3. มีการระดมทุนและรวมกลุมของผูประกอบอาชีพอิสระในลักษณะเดียวกัน  เพื่อเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชน 
 4. มีการพัฒนามาตรฐานของสินคา บริการ และบรรจุภัณฑใหสามารถออกสูตลาดสากล 
 5. มีระบบการจัดการและสรางเครือขายดานการตลาด 
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 มาตรการ 
 1. สํารวจขอมูลพื้นฐานอาชีพ ภูมิปญญาทองถ่ิน และจัดระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหาร
จัดการ 
 2. สํารวจและจัดลําดับความตองการในการพัฒนาอาชีพของประชาชนในทองถ่ิน 
 3. จัดใหมีการใหความรู และถายทอดเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพการจัดการ 
ใหแก เด็กเยาวชน  และประชาชนในทองถ่ิน  ทั้งในระบบโรงเรียน   นอกระบบโรงเรียน ตลอดจน
เผยแพรความรูตามสื่อประเภทตาง ๆ 
 4. จัดทัศนศึกษาและสงบุคลากรเขารับความรูจากแหลงตาง ๆ เพื่อเปนแกนนํา 
ในการพัฒนาและเผยแพร 
 5. จัดตั้งกลุมผูประกอบอาชีพอิสระ กลุมสนใจ สมาคม ชมรมอาชีพตาง ๆ  
เพื่อเปนการสงเสริมความสามัคคี และแลกเปลี่ยนความรูในการประกอบอาชีพของทองถ่ิน 
 6. จัดใหมีการระดมเพื่อการพัฒนาอาชีพ  สงเสริมการผลิต  การจําหนายสินคา 
 7. ใหมีการประสานงานระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล 
และชวยเหลือดานการตลาด  สินคา  แรงงาน  บริการ 
 8. จัดตั้งศูนยจําหนายสินคาทองถ่ิน 
 9. พัฒนาผลิตผล  บริการ  และบรรจุภัณฑ  เพื่อเพิ่มมูลคาของสินคา 
 
 นโยบายดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
 บํารุงรักษา สงเสริมและอนุรักษสถาบันศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ    
ภูมิปญญาทองถ่ิน  เพื่อใหเกิดสังคมภูมิปญญาแหงการเรียนรู และสังคมที่เอ้ืออาทรตอกัน สืบทอด
วัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในเอกลักษณความเปนไทยและทองถ่ิน 
 เปาหมาย 
 1. เด็ก เยาวชน และประชาชน รูคุณคาของศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีของ 
ภูมิปญญาไทย 
 2. มีศูนยวัฒนธรรมทองถ่ิน  พิพิธภัณฑ  แหลงและขอมูลภูมิปญญาทองถ่ิน 
 3. มีการบํารุงรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และแหลงประวัติศาสตร 
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 มาตรการ 
 1. เผยแพรและถายทอดใหเด็ก  เยาวชน  ประชาชน  ในทองถ่ินมีความรักและหวงแหน
ในศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
 2. จัดตั้งหรือสงเสริมใหมีการจัดตั้งศูนยวัฒนธรรมทองถ่ิน พิพิธภัณฑทองถ่ิน 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ศิลปกรรมทองถ่ิน 
 3. จัดสรรทรัพยากรและนําเทคโนโลยีมาใชในการดูแลรักษาบูรณะศาสนสถาน 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  ศิลปกรรมทองถ่ิน 
 4. จัดกิจกรรมสงเสริม อนุรักษศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ที่เนน 
เอกลักษณความเปนไทยและทองถ่ิน 
 5. อนุรักษและสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย ใหคงอยู และพัฒนาใหเปน    
ที่ยอมรับ 
 
การนําแนวนโยบายไปสูการปฏิบัติ 
 เนื่องจากแนวนโยบายการจัดการศึกษาในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (พ.ศ. 2545 – 2559) 
ที่จัดทําขึ้น เปนการจัดทําภายใตกรอบแหงบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของ ซ่ึงรวมทั้ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และพระราชบัญญัติเฉพาะขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน แตละประเภทเพื่อใหครอบคลุมภารกิจทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา
ภายใตความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยกระทรวงมหาดไทยไดเสนอแนะ   
ยุทธศาสตรการนําแนวนโยบายไปสูการปฏิบัติ ดังนี้ 
 
 1. แนวทางการดําเนินการจัดการศึกษา 
  เนื่องจากองคกรปกครองสวนใหญ มีความแตกตางกันทั้งในดานความพรอม และ             
ตามศักยภาพ เมื่อพิจารณาแนวทางการดําเนินงานรับผิดชอบการจัดการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน เพื่อเปนไปตามรัฐธรรมนูญตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนทองถ่ิน สามารถดําเนินการ
ได  2  แนว   คือ 
  1.1  การดําเนินการจัดการศึกษาเอง  โดยดําเนินการได  2  กรณี  คือ 
   1.1.1 ดําเนินการจัดตั้งสถานศึกษาขึ้นเองภายในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   1.1.2 ดําเนินการรับถายโอนภารกิจการจัดการศึกษาที่ รัฐจะถายโอนภารกิจ              
การจัดการศึกษาของรัฐใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูรับบริหารจัดการศึกษา 
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   สําหรับการดําเนินการทั้ง 2 กรณี องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองผาน          
การประเมินความพรอมที่กระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กําหนดและมีหนาที่ตอง
ดําเนินการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความสามารถจัด
การศึกษาไดตามมาตรฐานที่กําหนด 
  1.2 การดําเนินการโดยองคการปกครองสวนทองถ่ิน ในการมีสวนรวมเปน          
การดําเนินการโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินเขาไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของรัฐ  โดยให
มีการสงเสริมสนับสนุน งบประมาณ วัสดุครุภัณฑ อุปกรณทางการศึกษา ทรัพยสินอื่น ๆ รวมทั้ง           
การเสนอแนะ แนะนํา และรวมพัฒนาการศึกษา 
 
 2. การพิจารณาความพรอมในการจัดการศึกษา 
  พิจารณาจากลักษณะ และการแบงกลุมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ดังนี้ 
  2.1 ลักษณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   2.1.1 องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่จัดการศึกษาอยูแลว  ดําเนินการจัด   
การศึกษาใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 โดยเฉพาะ 
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหแกประชาชนในความรับผิดชอบของทองถ่ินอยางทั่วถึง  ตามความตองการ 
ของประชาชน 
   2.1.2 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ที่ยังไมไดจัดการศึกษา ดําเนินการจัดใหบริการ
ทางการศึกษาแกประชาชนในความรับผิดชอบของทองถ่ิน  ใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ  
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พระราชบัญญัติการกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตามความเหมาะสม  ความพรอมและความตองการของทองถ่ิน 
   ทั้งนี้ภายใตการประเมินความพรอมตามเกณฑที่กระทรวงการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมกําหนด 
  2.2 การแบงกลุมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการกําหนดกรอบภารกิจ     
การจัดการศึกษาแบงออกเปน  3  กลุม 
   2.2.1 กลุมความพรอมสูง  ควรดําเนินภารกิจ 
    -  การศึกษากอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    -  การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    -  การสงเสริมอาชีพ/การศึกษานอกระบบ 
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    -  กิจกรรมเด็ก เยาวชน การกีฬานันทนาการ 
    -  บํารุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน 
   2.2.2 กลุมความพรอมปานกลาง  ควรดําเนินภารกิจ 
          -  การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    -  การสงเสริมอาชีพ/การศึกษานอกระบบ 
    -  กิจกรรมเด็ก เยาวชน การกีฬา นันทนาการ 
    -  บํารุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน 
   2.2.3 กลุมความพรอมต่ํา  ควรดําเนินภารกิจ 
    -  การสงเสริมอาชีพ/การศึกษานอกระบบ 
    -  กิจกรรมเด็ก เยาวชน การกีฬา นันทนาการ 
    -  บํารุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน 
    -  รวมในการจัดการศึกษาของรัฐ 
 3. องคกรปกครองสวนทองถิ่น  จะจัดการศึกษาโดยพิจารณาจาก 
  3.1 ความตองการและขอคิดเห็นของประชาชนในทองถ่ิน 
  3.2 ความคิดเห็นของสภาทองถ่ิน 
              3.3 ขอมูล  ขอเท็จจริง (จํานวนโรงเรียน จํานวนเด็ก สภาพที่ตั้ง ฯลฯ) 
  3.4 ขอคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษาที่จะโอน 
  3.5 ศักยภาพของทองถ่ิน (คน เงิน พัสดุ การจัดการ) 
   คน ไดแก ศักยภาพในการบริหารการศึกษาของนักบริหารการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน บุคลากรทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และอัตรากําลัง
บุคลากรทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   เงิน ไดแก รายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่เพิ่มขึ้น จะเพิ่มขึ้น และ
ไดรับอุดหนุนจากรัฐเพิ่มขึ้นตลอดจนไดรับสนับสนุนจากองคกรตาง ๆ 
   พัสดุ ไดแก ความตองการทางดานวัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณ อาคารสถานที่ ๆ มีที่  
ที่จะรับโอน  ที่จะมีให  ใหเปน  ใหเกิด  ที่จะขอสนับสนุน 
   การจัดการ ไดแก ศักยภาพของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดแก 
ความรู ความสนใจ ความสามารถ วิสัยทัศน ตอการจัดการศึกษา และการจัดโครงสรางการบริหาร
การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 61

 4. การใชแผนเปนเคร่ืองมือในการพัฒนา 
  เมื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พิจารณาระดับความพรอมและศักยภาพแลว  จะนํา
แนวนโยบายตามกรอบภารกิจซ่ึงสอดคลองกับระดับความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
มาจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และหรือแผนปฏิบัติการจัดการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  โดยยึดหลักเกณฑดําเนินการ  ดังนี้ 
  4.1 กําหนดเปาหมายใหชัดเจน ครอบคลุมภารกิจตามกฎหมาย ครอบคลุม
กลุมเปาหมายและพื้นที่อยางทั่วถึง 
  4.2 ประชาชนมีสวนรวมกําหนดความตองการ  รวมวางแผน  รวมดําเนินการและ     
รวมติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผน 
  4.3 ใชแผนเปนแนวทางในการบริหารกิจการและสนองตอบปญหาและความตองการ
ของประชาชนอยางเปนรูปธรรม 
  4.4 การกําหนดกิจกรรมโครงการในแผน ตองมุงหลักความเปนไปไดและประโยชน
สูงสุดที่ประชาชนในทองถิ่นจะไดรับ 
 5. การประชาสัมพันธ  สรางความเขาใจแกผูเก่ียวของ 
  ใชส่ือและวิธีการทุกรูปแบบที่จะชี้แจงใหประชาชน หนวยงานที่เกี่ยวขององคกร
เอกชน ใหรูจักและเขาใจเกี่ยวกับแนวทาง และแผนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม เพื่อนําไปสูความรวมมือจากทุกฝาย 
 6. การระดมทรัพยากรและความรวมมือจากทุกฝาย 
  สรางความตระหนักในความเปนสวนหนึ่งของสังคมใหแกกลไกทางสังคม 
ทุกสวน ทั้งกลุมประชาชน ภาครัฐ เอกชน เพื่อใหมีสวนรวมในการดําเนินการพัฒนาทองถ่ิน        
ทุกรูปแบบการสนับสนุนกําลังใจ กําลังทรัพย ตลอดจนความคิดเห็นหรือการติดตามตรวจสอบ 
เพื่อใหกิจกรรมตาง ๆ บังเกิดผลดีเปนรูปธรรม 
 7. การเตรียมความพรอมในการรับผิดชอบจัดการศึกษา 
  ปรับโครงสรางการบริหาร กิจกรรม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
ตลอดจนสรางองคความรู กรอบความคิด และพัฒนาเทคนิคการบริหารการจัดการศึกษาใหบุคลากร
ของทองถ่ินสามารถจัดการศึกษาไดตามเกณฑมาตรฐานตลอดจนจัดระบบนิเทศ ประเมินผล       
การดําเนินงานอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิผล 
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ประวัติความเปนมาและโครงสรางการทํางานขององคการบริหารสวนตําบล 
 
 ในสวนนี้จะไดกลาวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับความเปนมาขององคการบริหารสวนตําบล 
ซ่ึงจะกลาวถึงแตละประเด็น ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 1. ความเปนมาขององคการบริหารสวนตําบล 
 2. การจัดรูปแบบและโครงสรางการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล 
 3. อํานาจและหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล 
 4. การจัดชั้นขององคการบริหารสวนตําบล 
 
 1. ความเปนมาขององคการบริหารสวนตําบล 
  องคการบริหารสวนตําบล เปนหนวยงานบริหารราชการสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่งที่
เกิดขึ้นตามมาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
(แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542) โดยมีจุดมุงหมายในการจัดตั้งขึ้น  ในทายพระราชบัญญัติจะเห็นไดวา 
องคการบริหารสวนตําบลเปนรูปแบบหนึ่งขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงในปจจุบันนี้แบงออกเปน 
4 รูปแบบ คือ (กรมการปกครอง, อางถึงใน สุริภาศ  สีหะวงษ 2544 : 27) 
  1.1 องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 
  1.2 เทศบาล 
  1.3 องคการบริหารสวนจังหวัด 
  1.4 องคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษ ไดแก เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร 
และองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบอื่นที่มีกฎหมายกําหนด 
  องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีจํานวนมากที่สุดและใกลชิด ประชาชนสวนใหญ
ของประเทศมากที่สุด คือ องคการบริหารสวนตําบล ภายใตนโยบายการกระจายอํานาจการปกครอง
และมีสวนรวมของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลจึงเปนหนวยงานบริหารราชการสวนทองถ่ิน   
ที่ถูกคาดหวังวาจะเปนหนวยปฏิบัติที่ใกลชิด รูและเขาใจปญหาดีที่สุด จึงกําหนดบทบาทหนาที่ไว
มากมาย เพื่อใหมีความชัดเจนถูกตองตรงกัน จึงขอกลาวถึงการจัดรูปแบบและโครงสรางอํานาจ
หนาที่ การจัดชั้นขององคการบริหารสวนตําบล (สุริภาศ  สีหะวงษ 2544 : 27) ดังตอไปนี้ 
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 2. การจัดรูปแบบและโครงสรางการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล 
  องคการบริหารสวนตําบล มีรูปแบบคลายกับสภาผูแทนราษฎรของประเทศ 
ประกอบดวยสภาองคการบริหารสวนตําบล ทําหนาที่เปนฝายนิติบัญญัติ และคณะกรรมการบริหาร
องคการบริหารสวนตําบล ทําหนาที่เปนฝายบริหาร ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
  2.1 สภาองคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
จํานวนหมูบานละ 2 คน ซ่ึงเลือกตั้งโดยราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในแตละหมูบาน ในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลนั้น ในกรณีเขตองคการบริหารสวนตําบลนั้นมีหมูบานเดียว ใหสภาองคการ
บริหารสวนตําบลนั้น ประกอบดวย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 6 คน กรณี      
เขตองคการบริหารสวนตําบลใดมีสองหมูบาน ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลนั้นประกอบดวย 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูบานละ 3 คน อายุของสภาองคการบริหารสวนตําบลมี
กําหนดคราวละ 4 ป นับแตวันเลือกตั้งใหมีประธานสภา รองประธานสภา และเลขานุการสภา    
โดยเลือกจากสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลนั้น อยูในตําแหนงคราวละ 2 ป 
  2.2 คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวย ประธานกรรมการ 
บริหารคนหนึ่ง และกรรมการบริหารจํานวนสองคน ซ่ึงสภาองคการบริหารสวนตําบล เลือกจาก
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล แลวเสนอนายอําเภอแตงตั้ง โดยมีปลัดองคการบริหารสวนตําบล
เปนเลขานุการของคณะกรรมการบริหาร ในการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลมีพนักงาน
สวนตําบลเปนของตนเอง และอาจแบงการบริหารงานออกเปน 
   2.2.1 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ  
งานบริหารทั่วไป งานธุรการ งานพิมพดีด งานการเจาหนาที่ งานสวัสดิการของพนักงานสวนตําบล
และลูกจางประจําขององคการบริหารสวนตําบล งานการประชุม งานเกี่ยวกับการตราขอบังคับ   
งานนิติกร  งานการพาณิชย  งานรัฐพิธี  งานประชาสัมพันธ  งานจัดทําแผนพัฒนาตําบล  งานจัดทํา 
ขอบังคับ  งบประมาณประจําป  งานอนุมัติดําเนินการตามขอบังคับ  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือ
ไดรับมอบหมาย 
   2.2.2 สวนการคลัง มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน  การตรวจเงิน  งานหักภาษีเงินไดและการนําสงภาษี  งานเกี่ยวกับการตัดโอน
เงินเดือน  งานรายงานเงินคงเหลือประจําวัน  งานขออนุมัติเบิกตัดปและขอขยายเวลาเบิกจาย      
งานการจัดทํางบประมาณแสดงฐานะทางการเงิน  งบทรัพยสิน  หนี้สิน  งบโครงการ  เงินสะสม  
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งานการจัดทําบัญชีทุกประเภท  งานทะเบียนคุมเงินรายได  รายจาย  ทรัพยสิน  งานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย 
   2.2.3 สวนโยธา  มีหนาที่เกี่ยวกับงานสํารวจ ออกแบบ เขียนแบบถนน อาคาร 
สะพาน  แหลงน้ํา  งานประมาณการคาใชจายตามโครงการ  งานควบคุมอาคารตามพระราชบัญญัติ 
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  งานกอสรางและซอมบํารุงทาง อาคาร สะพาน แหลงน้ํา  งานควบคุม 
การกอสราง  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย 
   การจัดโครงสรางและการจัดรูปองคกรขององคการบริหารสวนตําบล              
จะประกอบดวยโครงสรางและการจัดรูปองคกร ดังนี้ 
 

โครงสรางและการจัดรูปองคกรขององคการบริหารสวนตําบล 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 3  แผนภูมิแสดงโครงสรางและการจัดรูปองคกรขององคการบริหารสวนตําบล 
 
 3. อํานาจและหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล 
  องคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) 2542 กําหนดไวในมาตรา 67 ดังตอไปนี้ (สํานักบริหารราชการสวนทองถ่ิน, 
อางถึงใน สุริภาศ  สีหะวงษ 2544 : 29) 

องคการบริหารสวนตําบล 

สภาองคการบริหารสวน คณะกรรมการองคการบริหารสวนตําบล

สํานักงานปลดัองคการบริหารสวนตําบล

สํานักปลัดฯ สวนการคลัง สวนโยธา สวน............. 
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  (1) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
  (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูลฝอย 
และส่ิงปฏิกูล 
  (3) ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ 
  (4) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  (5) สงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  (6) สงเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ 
  (7) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  (8) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของ
ทองถ่ิน 
  (9) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณหรือ
บุคลากรใหตามความจําเปนและสมควร 
  ในขณะที่ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ไดกําหนดอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะใน
เขตทองถ่ินของตนเอง ตามมาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล            
มีอํานาจหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนในทองถ่ินของตนเอง ดังนี้ 
  (1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินตนเอง 
  (2) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 
  (3) การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ 
  (4) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่น ๆ 
  (5) การสาธารณูปการ 
  (6) การสงเสริม การฝก และประกอบอาชีพ 
  (7) การพาณิชย และการสงเสริมการลงทุน 
  (8) การสงเสริมการทองเที่ยว 
  (9) การจัดการศึกษา 
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  (10)  การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผูดอยโอกาส 
  (11)  การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของ
ทองถ่ิน 
  (12)  การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย 
  (13)  การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ 
  (14)  การสงเสริมกีฬา 
  (15)  การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
  (16)  สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน 
  (17)  การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
  (18)  การกําจัดมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และน้ําเสีย 
  (19)  การสาธารสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
  (20)  การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
  (21)  การควบคุมการเลี้ยงสัตว 
  (22)  การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว 
  (23)  การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัย โรงมหรสพ 
และสาธารณอื่น ๆ 
  (24)  การจั ดการ  การบํ ารุ ง รั กษา  และการใชประโยชน จ ากป าไม  ที่ ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  (25)  การผังเมือง 
  (26)  การขนสงและการวิศวกรรมจราจร 
  (27)  การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
  (28)  การควบคุมอาหาร 
  (29)  การปองกันและการบรรเทาสาธารณภัย 
  (30)  การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
  (31)  กิจการอื่นใดที่เปนผลประโยชนของประชาชนในทองถ่ินตามที่คณะกรรมการ 
ประกาศกําหนด 
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  สวนอํานาจและหนาที่ของสภาองคการบริหารสวนตําบลและคณะกรรมการ
องคการบริหารสวนตําบลนั้น ไดมีการกําหนดไวในมาตรา 46 และมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2542 ดังนี้ 
  มาตรา 46  สภาองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 
  (1) ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาตําบลเพื่อเปนแนวทางในการบริหารกิจการของ
องคการบริหารสวนตําบล 
  (2) พิจารณาใหความเปนชอบรางขอบังคับตําบล รางขอบังคับงบประมาณรายจาย
ประจําปและรางขอบังคับงบประมาณรายจายเพิ่มเติม 
  (3) ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารใหเปนไปตามนโยบายและ
แผนพัฒนาตําบล และกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับของทางราชการ 
  มาตรา 59  คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 
  (1) บริหารกิจการองคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามมติขอบังคับและ
แผนพัฒนาตําบลและรับผิดชอบการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบลตอสภาองคการ
บริหารสวนตําบล 
  (2) จัดทําแผนพัฒนาตําบลและงบประมาณรายจายประจําปเพื่อเสนอใหสภาองคการ
บริหารสวนตําบล 
  (3) รายงานการปฏิบัติงานและการใชจายเงินใหสภาองคการบริหารสวนตําบล
ทราบอยางนอยปละ 2 คร้ัง 
  (4) ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ทางราชการมอบหมาย 
 
 4. การจัดชั้นขององคการบริหารสวนตําบล 
  องคการบริหารสวนตําบลแตละแหงมีความแตกตางกันในเรื่องรายได ขนาดของ
พื้นที่และประชากร สํานักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (กท.) จึงจัดแบงชั้นองคการบริหาร
สวนตําบลออกเปน 5 ช้ัน ดังนี้ 
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ตารางที่ 1 ช้ันและรายไดขององคการบริหารสวนตําบล 
 

รายไดขององคการบริหารสวนตําบล ชั้นขององคการบริหารสวนตําบล 
                       20 ลานบาท  ขึ้นไป 1 
                       12 – 20  ลานบาท 2 
                       6 – 12  ลานบาท 3 
                       3 – 6  ลานบาท 4 
                       ไมเกิน 3 ลานบาท 5 
 
 จากตารางแบงชั้นองคการบริหารสวนตําบลดังกลาว จึงมีผลใหกําหนดอัตราพนักงาน
สวนตําบลใหเหมาะสมกับรายไดและปริมาณขององคการบริหารสวนตําบลตามพระราชกฤษฎีกา 
พนักงานสวนตําบล พ.ศ. 2539 (กรมการปกครอง, อางถึงใน สุริภาศ  สีหะวงษ 2544 : 32) ดังตาราง
ตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 2 กรอบอัตรากําลังพนักงานสวนตําบลตามการจัดแบงชั้น 
 

จํานวนพนักงานสวนตําบล ชั้นขององคการบริหารสวนตําบล 
21 1 
12 2 
  6 3 
  4 4 
  3 5 

 
 นอกจากพนักงานสวนตําบลแลว องคการบริหารสวนตําบล ยังสามารถจางลูกจางชั่วคราว
และลูกจางประจําเพื่อชวยปฏิบัติงานไดตามรายไดของตนเองในปที่ผานมา โดยไมรวมเงินอุดหนุน
จากรัฐบาล ดังรายละเอียดตามบัญชีกรอบอัตรากําลังลูกจางทายระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย 
ลูกจางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538 (กรมการปกครอง, อางถึงใน   
สุริภาศ  สีหะวงษ 2544 : 33)  ดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 จํานวนลูกจางและรายไดขององคการบริหารสวนตําบล 
 

จํานวนลูกจาง รายไดขององคการบริหารสวนตําบล 
                       จางได  1 – 2   คน          3 แสนบาทลงมา 
                       จางได  1 – 4   คน          เกิน 3 แสนบาท – ไมเกิน 5 แสนบาท 
                       จางได  2 – 8   คน          เกิน 5 แสนบาท – ไมเกิน 1 ลานบาท 
                       จางได  2 – 10   คน          เกิน 1 ลานบาท – ไมเกิน 1.5 ลานบาท 
                       จางได  5 – 14   คน          เกิน 1.5 ลานบาท – ไมเกิน 2 ลานบาท 
                       จางได  5 – 18   คน          เกิน 2 ลานบาท – ไมเกิน 3 ลานบาท 
                       จางได  5 – 24   คน          3 ลานบาทขึ้นไป 
 
 กลาวโดยสรุป องคการบริหารสวนตําบล เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่ง
ที่ไดรับการยกฐานะจากสภาตําบลขึ้นเปนองคการบริหารสวนตําบล  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 (แกเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542) ทั้งนี้เพื่อใหมีฐานะเปน
นิติบุคคล ทําใหการบริหารงานดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและคลองตัว สามารถที่จะรับภารกิจ
การกระจายอํานาจจากสวนกลางไปสูประชาชนในทองถ่ินไดมากยิ่งขึ้น โครงสรางขององคการ
บริหารสวนตําบลมีลักษณะเหมือนการบริหารงานสวนกลาง ซ่ึงประกอบไปดวย สภาองคการ
บริหารสวนตําบล ทําหนาที่ฝายนิติบัญญัติ และตรวจสอบการทํางานของฝายบริหาร คณะกรรมการ 
องคการบริหารสวนตําบล ทําหนาที่ในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบล และ
ขาราชการสวนทองถ่ินที่ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการตามระเบียบ ขอบังคับ แผนงาน
โครงการที่ผานความเห็นชอบจากสภาและคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลแลว      
มีปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนผูบังคับบัญชาดูแลรับผิดชอบ การกําหนดโครงสรางอํานาจ
หนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลเปนรูปแบบเดียวกันทั่วประเทศ จะแตกตางกันก็เพียงการจัดช้ัน 
การกําหนดจํานวนพนักงานสวนตําบล และการจัดจางลูกจางซึ่งจะตองยึดหลักเกณฑรายไดของ
องคการบริหารสวนตําบลเปนสําคัญ (สุริภาศ  สีหะวงษ 2544 : 34) 
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องคการบริหารสวนตําบล ชัน้ 1 
 
 องคการบริหารสวนตําบล เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ        
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 กําหนดใหสภาตําบลมีรายไดไมรวมเงิน
อุดหนุนในปงบประมาณที่ลวงมาติดตอกันสามป   เฉลี่ยไมต่ํากวาปละหนึ่งแสนหาหมื่นบาท 
จัดตั้งเปนองคการบริหารสวนตําบลได  โดยจัดทําเปนประกาศกระทรวงมหาดไทย   และ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (โกวิทย  พวงงาม, อางถึงใน จํานง  เหลาะโตะหมัน  2545 : 58) 
 
เกณฑการแบงชั้น องคการบริหารสวนตําบล 
 ใชขอมูล 4 ดาน ในการพิจารณา  (กองราชการสวนตําบล กรมการปกครอง 2544 : 9)  
ไดแก 
 1. ดานการปกครอง (20%) ไดแก  ขอมูลเกี่ยวกับขนาดของพื้นที่  จํานวนราษฎร      
ความหนาแนนของประชากร จํานวนหมูบาน และจํานวนหมูบานเรงรัดพัฒนา 
 2. ดานเศรษฐกิจ (55%) ไดแก ขอมูลเกี่ยวกับรายไดจริงของตําบลที่ไมรวมเงินอุดหนุน
เงินสะสมหรือเงินกู  จํานวนเงินอุดหนุนที่ไดรับ ลักษณะของงบประมาณรายจาย  จํานวนโรงงาน
อุตสาหกรรม  จํานวนสถาบันทางการเงิน  จํานวนโรงแรม  จํานวนโรงจํานํา  จํานวนโรงฆาสัตว       
จํานวนหางหุนสวนจํากัด บริษัท  จํานวนสถานบริการน้ํามันเชื้อเพลิง  จํานวนสถานีโดยสาร      
ตลาดสด หนวยงานของรัฐที่มีในพื้นที่ 
 3. ดานสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม (8%) ไดแก ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนโรงเรียน 
วิทยาลัย มหาวิทยาลัย สถานพยาบาล สถานที่นันทนาการ จํานวนงานประเพณีที่ไดรับการสงเสริม
จากราชการ สถานที่ทองเที่ยวท่ีไดรับการสงเสริม จํานวนศูนยเยาวชน สมาคม มูลนิธิ วัด โบสถ 
มัสยิด 
 4. งานการบริหารจัดการ (7%) ไดแก ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนโครงการพระราชดําริ 
จํานวนนิคมสรางตนเอง จํานวนแหลงน้ํา จํานวนโครงสรางพื้นฐาน (ถนน/ประปา/ไฟฟา) จํานวน
อุทยานแหงชาติ กลุมอาชีพ กลุมสหกรณ กลุมองคกรเอกชน การมีสวนรวมของราษฎรในการเสนอ
แผนพัฒนาโครงการ หรือการแสดงความคิดเห็น ภูมิปญญาทองถ่ิน จํานวนผูไปใชสิทธิเลือกตั้ง   
ปญหาอาชญากรรม ปญหายาเสพติด ปญหาโรคเอดส ตลอดจนปญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติ 
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 ขอมูลทั้ง 4 ดานดังกลาวขางตน จะถูกนํามาพิจารณาตัวช้ีวัดของแตละดานโดยแบงชั้น
ขององคการบริหารสวนตําบล ตามคะแนนเปน 5 ช้ัน ในป 2543 มีจํานวน องคการบริหารสวนตําบล 
ช้ันตาง ๆ ดังนี้ 
 องคการบริหารสวนตําบล ช้ันที่ 1  จาํนวน  74  แหง  รายได 20 ลานบาทขึ้นไป 
 องคการบริหารสวนตําบล ช้ันที่ 2  จํานวน  78  แหง  รายได 12 – 20  ลานบาทขึ้นไป 
 องคการบริหารสวนตําบล ช้ันที่ 3  จํานวน  205  แหง  รายได 6 – 12  ลานบาทขึ้นไป 
 องคการบริหารสวนตําบล ช้ันที่ 4  จํานวน  843  แหง  รายได 3 – 6  ลานบาท 
 องคการบริหารสวนตําบล ช้ันที่ 5  จํานวน  5,543  แหง  รายไดต่ํากวา 3 ลานบาทขึ้นไป 
 

เกณฑการประเมินความพรอม 
 
 กระทรวงศึกษาธิการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินความพรอมในการจัด
การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ในการจัดการศึกษาจําแนกตามองคประกอบ ตัวบงชี้
และระดับคุณภาพ  ดังนี้ 
 
ตารางที่  4 เกณฑการประเมินความพรอม 
1. ดานความพรอม มี 5 องคประกอบ 
องคประกอบ ตัวบงชี้ ระดับคุณภาพ 
1.  รายไดและการใชรายได 
    เพื่อการศึกษาเฉลี่ย 
    3 ปงบประมาณยอนหลัง 
    ที่จัดเก็บได  
    (ไมรวมปปจจุบัน) 
 
 
 
 
 

1.1 รายไดทุกประเภท 
      ไมรวมเงินอุดหนุน 
      จากรัฐและเงินกู 
 
 
 
 
 
 

ระดับที่ 1 รายไดนอยกวา 12 ลานบาท 
ระดับที่ 2 รายได 12 – 20 ลานบาท 
ระดับที่ 3 รายไดมากกวา 20 ลานบาท 
สําหรับการศึกษาสงเคราะห เพื่อคนพิการ 
ผูมีความสามารถพิเศษ สถานศึกษาขนาดใหญ 
สถานศึกษาในโครงการพระราชดําริและ 
สถานศึกษาอาชีวศึกษา  
ระดับที่  1  รายไดนอยกวา  20  ลานบาท 
ระดับที่  2  รายได 20 – 50 ลานบาท 
ระดับที่  3  รายไดมากกวา 50 ลานบาท 
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ตารางที่ 4  (ตอ) 
 

องคประกอบ ตัวบงชี ้ ระดับคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
2. แผนการจัด 
    การศึกษา 

1.2 สัดสวนการใชรายได 
       ไมรวมเงินอุดหนุน 
       จากรัฐและเงินกูใน 
       การจัดหรือสนับสนุน 
       การศึกษาจากรายไดที่ 
        จัดเก็บได 
2.1 มีแผนในลักษณะ 
      แผนกลยุทธเพื่อ 
      เตรียมความพรอม 
      ในการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับที่  1  รายไดรอยละ 10 ของรายได 
ระดับที่  2  รอยละ 10 – 20  ของรายได 
ระดับที่  3  มากกวารอยละ 20 ของรายได 
 
 
 
ระดับที่ 1 มีแผนในลักษณะแผนกลยุทธ  
                รองรับการจัดการศึกษา 
ระดับที่ 2 มีแผนในลักษณะแผนกลยุทธ  
                 รองรับการจัดการศึกษาครอบคลุม 
                 ภารกิจในทุกกลุมเปาหมาย และมี 
                 แผนปฏิบัติการที่แสดงถึง 
                      การแปลงแผนกลยุทธไปสู 
                 การปฏิบัติ 
ระดับที่ 3 มีแผนในลักษณะแผนกลยุทธ 
                 รองรับการจัดการศึกษาครอบคลุม 
                 ภารกิจในทุก กลุมเปาหมายและ 
                 มีแผนปฏิบัติการที่แสดงถึง 
                 การแปลงแผนกลยุทธไปสู 
                 การปฏิบัติโดยการวางระบบ 
                 บริหารการจัดการถึงขั้นตอน  
                 ควบคุมกํากับติดตามรายงานผล  
                 อยางตอเนื่องชัดเจน 
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ตารางที่ 4  (ตอ) 
 

องคประกอบ ตัวบงชี ้ ระดับคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  ศักยภาพของ 
     องคกรปกครอง 
     สวนทองถ่ิน 

สําหรับการศึกษาสงเคราะห 
2.2 มีแผนการจัดการศึกษาที่ 
      ที่แสดงใหเห็นความพรอม 
      ในการชวยเหลือเด็ก 
      ดอยโอกาส ดานระบบ 
      ในการรองรับและสงตอ 
      เด็กดอยโอกาสใน 
      การศึกษาตอ หรือมีงานทํา 
      ดานเครือขายองคการ 
      ภาครัฐและเอกชน 
      ภายในและภายนอก 
      ทองถ่ิน  เพื่อประสาน 
      ความรวมมือใน 
     การชวยเหลือเด็ก 
      ดอยโอกาส 
3.1 มีหนวยงานภายใน 
      และบุคลากรที่มี 
      ความชํานาญการ 
      หรือเชี่ยวชาญ 
      เฉพาะดาน 
 

สําหรับการศึกษาสงเคราะห 
ระดับที่ 1 มีความพรอมในการชวยเหลือ 
                เด็กดอยโอกาส  1  ดาน 
ระดับที่ 2 มีความพรอมในการชวยเหลือ 
                เด็กดอยโอกาส 2 ดาน 
ระดับที่ 3 มีความพรอมในการชวยเหลือ 
                เด็กดอยโอกาส 3 ดาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระดับที่ 1 มีหนวยงานภายและในบุคลากร 
                 ที่มีความชํานาญการหรือ 
                 เชี่ยวชาญเฉพาะดานที่รับผิดชอบ 
                 จัดการศึกษาทุกรูปแบบทุก 
                 ประเภท 
ระดับที่ 2 มีหนวยงานภายในและบุคลากร 
                ที่มีความชํานาญการหรือ 
                เชี่ยวชาญเฉพาะดานที่รับผิดชอบ 
                จัดการศึกษาทุกรูปแบบ 
                ทุกประเภทมีความสัมพันธกัน 
                ระหวางองคกร และมีบุคลากร 
                พรอมที่จะปฏิบัติงานทุกดาน 
ระดับที่ 3 มีหนวยงานภายในและบุคลากร 
                ที่มีความชํานาญการหรือ 
                เชี่ยวชาญเฉพาะดานที่รับผิดชอบ 
                จัดการศึกษาทุกรูปแบบ 
                ทุกประเภทมีความสัมพันธกัน 
                ระหวางองคกร และมีบุคลากร 
                พรอมที่จะปฏิบัติงานทุกดาน 
                เต็มตามกรอบภารกิจ 
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ตารางที่ 4  (ตอ) 
 

องคประกอบ ตัวบงชี ้ ระดับคุณภาพ 
 3.2 ดานอาคารสถานที่  

      วัสดุครุภัณฑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 การปรับระบบบริหาร 
      งานบุคคลเพื่อการศึกษา 

ระดับที่ 1 มีความพรอมที่จะสนับสนุน 
                อาคาร และวัสดุครุภัณฑสําหรับ   
                การบริหารและจัดกิจกรรมการ 
                ศึกษาทุกรูปแบบทุกประเภท 
ระดับที่ 2 มีความพรอมที่จะสนับสนุน 
                อาคารและวัสดุครุภัณฑสําหรับ 
                การบริหารและจัดกิจกรรมการ  
                ศึกษาทุกรูปแบบทุกประเภท 
                อยางเพียงพอ 
ระดับที่ 3 มีความพรอมที่จะสนับสนุน 
                อาคาร และวัสดุครุภัณฑสําหรับ 
                การบริหารและจัดกิจกรรมการ 
                ศึกษาทุกรูปแบบทุกประเภท 
                อยางเพียงพอและเหมาะสม 
ระดับที่ 1 ใชระบบบริหารงานบุคคลสําหรับ 
                 พนักงานสวนทองถ่ิน 
ระดับที่ 2 ใชระบบบริหารงานบุคคลสําหรับ 
                 พนักงานสวนทองถ่ิน โดยนําเอา 
                 ระบบบริหารงานบุคคลของ 
                 ขาราชการครูมาใชโดยอนุโลม 
ระดับที่ 3 ใชระบบบริหารงานบุคคลสําหรับ 
                พนักงานสวนทองถ่ิน โดยนําเอา 
                ระบบบริหารงานบุคคลของ 
                ขาราชการครูมาใชครบถวน 
                ไดมาตรฐานเดียวกับ 
                 กระทรวงศึกษาธิการ  
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องคประกอบ ตัวบงชี ้ ระดับคุณภาพ 
 3.4 มีระบบการบริหารจัดการ 

       ที่มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
3.5 การจัดการศึกษาที่มี 
      คุณภาพและมาตรฐาน 
      การศึกษา 
 

ระดับที่ 1 มีระบบบริหารงานที่ 
                   มีความรวมมือ ราบร่ืน โปรงใส 
ระดับที่ 2 มีระบบบริหารงานที่มี 
                   ความรวมมือ ราบร่ืน โปรงใส 
                   และมีการตรวจสอบติดตาม 
ระดับที่ 3 มีระบบบริหารงานที่มี 
                   ความรวมมือ ราบร่ืน โปรงใส  
                   และมีการตรวจสอบติดตามและ 
                   ผูรับบรกิารมีความพึงพอใจ 
ระดับที่ 1 สถานศึกษาจัดการศึกษามีคุณภาพ 
                และมาตรฐาน  โดยผานเกณฑ 
                การประเมินมาตรฐานขององคกร 
                ปกครองสวนทองถ่ิน  นอยกวา 
                รอยละ 50 ของจํานวนสถานศึกษา 
ระดับที่ 2 สถานศึกษาจัดการศึกษามีคุณภาพ 
                และมาตรฐาน  โดยผานเกณฑ 
                การประเมินมาตรฐานขององคกร 
                ปกครองสวนทองถ่ิน รอยละ 
                   50 – 80  ของจํานวน สถานศึกษา 
ระดับที่ 3 สถานศึกษาจัดการศึกษามีคุณภาพ  
                และมาตรฐาน  โดยผานเกณฑ  
                การประเมินมาตรฐานขององคกร 
                ปกครองสวนทองถ่ิน มากกวา 
                   รอยละ 80 ของจํานวน สถานศึกษา 
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4. การกระจายอํานาจ 
    ขององคกร 
    ปกครอง 
    สวนทองถ่ินให 
    สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
5. รูปแบบการบริหาร 
    การศึกษาของ 
    องคกรปกครอง 
    สวนทองถ่ิน 

4.1 การกระจายอํานาจให 
      สถานศึกษาขององคกร 
      ปกครองสวนทองถ่ิน 
      ดานวิชาการ 
      งบประมาณ บุคลากร  
      และบริหารงานทั่วไป  
      ไมนอยกวาอํานาจหนาที่ 
      ของสถานศึกษาที่สังกัด 
      กระทรวงศึกษาธิการ 
      เคยไดรับ 
5.1 มีรูปแบบการบริหาร 
      จัดการศึกษาโดยองคกร  
      ปกครองสวนทองถ่ินเอง 
      หรือรูปแบบสหการ 
      การศึกษา 
 
 
 
 
 
5.2 มีคณะกรรมการรับ 
       ผิดชอบการจัดการศึกษา 

ระดับที่ 1 มีระเบียบ  คําส่ัง  หลักเกณฑ 
                 แนวปฏิบัติในการกระจายอํานาจ       
                 ใน  2  ดาน 
ระดับที่ 2 มีระเบียบ  คําส่ัง  หลักเกณฑ 
                 แนวปฏิบัติในการกระจายอํานาจ       
                 ใน  3  ดาน 
ระดับที่ 3 มีระเบียบ  คําส่ัง  หลักเกณฑ 
                 แนวปฏิบัติในการกระจายอํานาจ       
                 ใน  4  ดาน 
 
ระดับที่ 1 จัดการศึกษา โดยองคกรปกครอง 
                 สวนทองถ่ินเอง 
ระดับที่ 2 จัดการศึกษา โดยองคกรปกครอง 
                 สวนทองถ่ินเอง ซ่ึงองคกร 
                ปกครองสวนทองถ่ินนั้นจะตอง 
                 เปนขนาดใหญ  หรือจัดตั้ง  
                 สหการศึกษาในระดับอําเภอ 
ระดับที่ 3 ออกกฎหมาย ขอบัญญัติ หรือ 
                ขอบังคับ กําหนดใหคณะกรรมการ 
                รับผิดชอบการจัดการศึกษา 
ระดับที่ 1 มีการกําหนดเปนคําส่ัง หรือ 
                ระเบียบ ของฝายบริหารใหมี 
                คณะกรรมการรับผิดชอบ 
                การจัดการศึกษา 
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  ระดับที่ 2 มีการกําหนดเปนขอญัตติ หรือ 

               ขอบังคับซึ่งออกโดยความเห็นชอบ 
               ของสภาองคกรปกครองสวน 
               ทองถ่ิน  ใหมีคณะกรรมการ 
               รับผิดชอบการจัดการศึกษา 
ระดับที่ 3 มีการกําหนดเปนขอญัตติหรือ 
               ขอบังคับซึ่งออกโดยความเห็นชอบ 
               ของสภาองคกรปกครอง 
               สวนทองถ่ินใหมีคณะกรรมการ 
               รับผิดชอบการจัดการศึกษา และมี 
               การกําหนด องคประกอบอํานาจ 
               หนาที่ของคณะกรรมการไวชัดเจน 
หมายเหตุ 
1. องคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดใหญมาก 
    หมายถึง  องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มี 
    เขตบริการทั้งจังหวัดที่ไมมีองคกรปกครอง 
    สวนทองถ่ินอื่นอยูภายในจังหวัดนั้น 
2. องคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดใหญ 
    หมายถึง องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มี 
    เขตบริการทั้งจังหวัดที่ไมมีองคกรปกครอง 
    สวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษอื่น หมายถึง 
    องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีลักษณะ 
    เชนเดียวกันกับเทศบาลนคร หรือ 
    เมืองพัทยา 
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2. ดานความเหมาะสมมี  5 องคประกอบ  ไดแก 

องคประกอบ ตัวบงชี ้ ระดับคุณภาพ 
6. สัดสวนจํานวนผูเรียน 
    ทั้งหมดที่เขาเรียน 
    ในระบบ  นอกระบบ 
    โรงเรียนตอจํานวน 
    ประชากรในวัยเรียน 
 
 
 
 
7. สภาพทางภูมิศาสตร 
     การคมนาคมและ 
    การเดินทางของ 
    นักเรียน 

6.1 สัดสวนจํานวนผูเรียน 
      ทั้งหมดที่เขาเรียน 
      ในระบบและนอกระบบ 
      โรงเรียนตอจํานวน 
      ประชากรในวัยเรียน 
 
 
 
 
7.1 ลักษณะพื้นที่ทาง 
       ภูมิศาสตร และ 
       การคมนาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2 ระยะทางในการเดินทาง 
       ของนักเรียนสวนใหญ 
      ไปโรงเรียนที่ใกลที่สุด  

ระดับที่ 1 ประชากรในวัยเรียนในเขต 
                  พื้นที่ไดเขาเรียน มากกวา 
                  รอยละ 90 
ระดับที่ 2 ประชากรในวัยเรียนในเขต 
                  พื้นที่ไดเขาเรียน  
                  รอยละ 80 – 90  
ระดับที่ 3 ประชากรในวัยเรียนในเขต 
                  พื้นที่ไดเขาเรียน นอยกวา 
                  รอยละ 80 
ระดับที่ 1 ลักษณะพื้นที่เปนที่ราบ  
                 มีถนนลาดยาง ใชพาหนะ 
                 เดินทางไดทุกชนิด 
ระดับที่ 2 ลักษณะพื้นที่เปนที่ราบ  
                 มีถนนลาดยาง ถนนลูกรัง  
                 และทางเดินเทาบางสวน  
                 ใชพาหนะเดินทาง 
                  ไดทุกชนิด 
ระดับที่ 3 ลักษณะพื้นที่เปนปาเขาหรือ 
                เกาะแกง เปนสวนใหญ มีภูเขา  
                หรือแหลงน้ําขวางกั้น  
                 ถนนลูกรัง การเดินทาง 
                ไมสะดวกในบางฤดู 
ระดับที่ 1 ระยะทางนอยกวา  3  ก.ม. 
ระดับที่ 2 ระยะทาง  3 – 6  ก.ม. 
ระดับที่ 3 ระยะทางมากกวา  6  ก.ม. 
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องคประกอบ ตัวบงชี ้ ระดับคุณภาพ 
8. ผลกระทบตอการจัด 
    การศึกษาของ 
    หนวยงานอื่นหรือ 
    ภาคเอกชน 
 
 
 
 
9. ประสบการณและ 
    การมีสวนรวม 
    ในการจัดการศึกษา 
    ขององคกรปกครอง 
    สวนทองถ่ิน 

8.1 ระยะทางระหวาง 
      สถานศึกษาของหนวยงาน 
      ที่จัดอยูเดิมซึ่งจัดการศึกษา 
      ในประเภทและระดับ 
      เดียวกันหรือสถานศึกษา 
      ของเอกชนกับสถานศึกษา 
      ขององคกรปกครอง 
      สวนทองถ่ิน 
9.1 ระยะเวลาที่องคกร 
      ปกครองสวนทองถ่ิน 
      ดําเนินการจัดการศึกษา 
      ในชวงที่ผานมา 
 
 
9.2 การมีสวนรวมสนับสนุน 
      องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
      ในการชวยเหลือ 
      สถานศึกษากอน 
      การถายโอน 
      -  ดานทรัพยสิน 
      -  ดานวิชาการ 
      -  ดานบริการ 
      -  ดานกิจกรรม 

ระดับที่ 1 อยูหางจากสถานศึกษาอื่น ๆ   
                 นอยกวา  3  ก.ม. 
ระดับที่ 2 อยูหางจากสถานศึกษาอื่น ๆ  
                 นอยกวา  3  -  6  ก.ม. 
ระดับที่ 3 อยูหางจากสถานศึกษาอื่น ๆ  
                 มากกวา  6  ก.ม.  ขึ้นไป 
 
 
ระดับที่ 1 เคยจัดการศึกษามาแลว 
                 นอยกวา 2 ป 
ระดับที่ 2 เคยจัดการศึกษามาแลว 
                 2 – 3 ป 
ระดับที่3 เคยจัดการศึกษามาแลว 
                3 ปขึ้นไป 
ระดับที่ 1 มีสวนรวมสนับสนุน 
                 ดานใดดานหนึ่ง 
ระดับที่ 2 มีสวนรวมสนับสนุนตั้งแต 
                 2 ดานขึ้นไป 
ระดับที่ 3 มีสวนรวมสนับสนุนตั้งแต 
                 2 ดานขึ้นไปอยางตอเนื่อง 

10. ความรวมมือของ 
      ชุมชนตอการจัด 
     การศึกษาขององคกร 
     ปกครองสวนทองถ่ิน 

10.1 ความรวมมือของชุมชน 
         ตอการจัดการศึกษา 
         ขององคกรปกครอง 
         สวนทองถ่ิน 
         -  ดานทรัพยสิน 
         -  ดานวิชาการ 
         -  ดานบริการ 
         -  ดานกิจกรรม 

ระดับที่ 1 ชุมชนใหความรวมมือดานใด  
                  ดานหนึ่ง 
ระดับที่ 2 ชุมชนใหความรวมมือตั้งแต   
                 2  ดานขึ้นไป 
ระดับที่ 3 ชุมชนใหความรวมมือตั้งแต   
                 2  ดานขึ้นไปอยางตอเนื่อง 
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3. ดานความตองการภายในทองถ่ิน  มี  3  องคประกอบ 
องคประกอบ ตัวบงชี ้ ระดับคุณภาพ 

11. ความเห็นของ 
      ประชาชนผูมีสิทธิ 
      เลือกตั้งในเขตพื้นที่ 
      รับผิดชอบของ 
      องคกรปกครอง 
      สวนทองถ่ินเห็นดวย 
      และสนับสนุนให 
      จัดการศึกษา 
12. ความเห็นของสภา 
      องคกรปกครอง 
      สวนทองถ่ินที่ 
      ประสงคจะจัด 
      การศึกษา 
13. ความตองการของ 
      คณะกรรมการ 
      สถานศึกษาและ 
      บุคลากร 
      ในสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

11.1 ความเห็นของประชาชน 
        ที่เห็นดวยกับการให 
         องคกรปกครอง 
       สวนทองถ่ิน 
       จัดการศึกษา 
 
 
 
12.1 มติของสภาให 
         ความเห็นชอบ 
         ในการจัดการศึกษา 
 
 
13.1 มติของคณะกรรมการ 
       สถานศึกษาในการถายโอน 
      การศึกษาไปใหองคกร 
      ปกครองสวนทองถ่ินจัด 
 
 
 
13.2 ความเห็นของบุคลากรใน 
            สถานศึกษาในการถายโอน 
        การศึกษาไปใหองคกร 
        ปกครองสวนทองถ่ินจัด 
 
 

ระดับที่ 1 ไมเกินรอยละ 50 เห็นดวย 
                ที่จะใหจัดการศึกษา 
ระดับที่ 2 มากกวารอยละ 50 แตไมเกิน 
                รอยละ  80  เห็นดวยที่จะให 
                จัดการศึกษา 
ระดับที่ 3 มากกวารอยละ 80 เห็นดวย 
                ที่จะใหจัดการศึกษา  
 
ระดับที่ 1 มติของสภาไมเห็นชอบ 
ระดับที่ 2 มติของสภาเห็นชอบ 
ระดับที่ 3 มติของสภาเห็นชอบอยาง 
                เปนเอกฉันท 
 
ระดับที่ 1 มติของคณะกรรมการของ 
                สถานศึกษาไมเห็นดวย 
ระดับที่ 2 มติของคณะกรรมการของ 
                สถานศึกษาเห็นดวย 
ระดับที่ 3 มติของคณะกรรมการของ 
                สถานศึกษาเห็นดวย 
                อยางเปนเอกฉันท 
ระดับที่ 1 มติของคณะกรรมการของ 
                สถานศึกษาไมเห็นดวย 
ระดับที่ 2 มติของคณะกรรมการของ 
                สถานศึกษาเห็นดวย 
ระดับที่ 3 มติของคณะกรรมการของ 
                สถานศึกษาเห็นดวย 
                 อยางเปนเอกฉันท 

 
ที่มา  :  กระทรวงศึกษาธิการ, คณะอนุกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน กระทรวงศึกษาธิการ, หลักเกณฑและวิธีการประเมินความพรอมขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินในการจัดการศึกษา (กรุงเทพมหานคร : คณะอนุกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษา 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน กระทรวงศึกษาธิการ). 
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ขอมูลองคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดติดตอกรุงเทพมหานคร 
 
 พื้นที่ในเขตจังหวัดติดตอกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย 5 จังหวัด คือนนทบุรี
ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม และสมุทรสาคร ซ่ึงใน 5 จังหวัด ประกอบดวย อําเภอ 
และองคการบริหารสวนตําบล จากขอมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2542 ดังตอไปนี้ 
 1. จังหวัดนนทบุรี  ประกอบดวยอําเภอ รวม 6 อําเภอ  เปนที่ตั้งขององคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 37 แหง มีองคการบริหารสวนตําบลชั้น 1 จํานวน 9 แหง 
 2. จังหวัดปทุมธานี  ประกอบดวยอําเภอ รวม  7  อําเภอ  เปนที่ตั้งขององคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน  52  แหง มีองคการบริหารสวนตําบลชั้น 1 จํานวน  10  แหง 
 3. จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบดวยอําเภอ รวม 6 อําเภอ เปนที่ตั้งขององคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 32 แหง มีองคการบริหารสวนตําบลชั้น 1 จํานวน 11 แหง 
 4. จังหวัดนครปฐม ประกอบดวยอําเภอ รวม  7  อําเภอ  เปนที่ตั้งขององคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 102 แหง มีองคการบริหารสวนตําบลชั้น 1 จํานวน 2 แหง 
 5. จังหวัดสมุทรสาคร ประกอบดวยอําเภอ รวม  3  อําเภอ  เปนที่ตั้งขององคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 31 แหง มีองคการบริหารสวนตําบลชั้น 1 จํานวน 9 แหง 
 รวมพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล ช้ัน 1 เขตจังหวัดติดตอกรุงเทพมหานคร จํานวน
ทั้งส้ิน  41 แหง  รายละเอียดปรากฏตามตารางแสดงขอมูลพื้นที่ในการศึกษาวิจัย 
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ตารางที่ 5 ขอมูลพื้นที่ในการศึกษาวิจัย 
 

จังหวดันนทบรีุ ระดับชั้น 
อบต. เมือง บางกรวย บางบัวทอง ไทรนอย ปากเกร็ด บางใหญ 

รวม 

1 2 - 3 2 - 2   9 
2 1 - 3 2 - 1   7 
3 - 1 - 1 1 1   4 
4 1 5 1 2 6 2 17 
5 - - - - - -   0 

รวม 4 6 7 7 7 6 37 
 

จังหวดัปทุมธานี ระดับชั้น 
อบต. เมือง คลองหอม ธัญบุรี หนองเสือ ลาดหลุมแกว สามโคก 

รวม 

1 3 1 1 - 1 - 10 
2 3 3 - 2 2 - 12 
3 4 1 - 3 1 2 11 
4 3 - - - 3 5 15 
5 - - - 2 - 4   4 

รวม 13 5 1 7 8 11 52 
 

จังหวดัสมุทรปราการ ระดับชั้น 
อบต. เมือง บางบอ บางพลี บางเสาธง พระประแดง พระสมุทรเจดยี 

รวม 

1 2 2 5 1 - 1 11 
2 - 1 - 2 - -   3 
3 3 2 - - - -   5 
4 - 2 1 - 5 2 10 
5 - 1 - - 1 1   3 

รวม 5 8 6 3 6 4 32 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 83

ตารางที่ 5  (ตอ) 
 

จังหวดันครปฐม ระดับชั้น 
อบต. เมือง กําแพงแสน นครชัยศรี พุทธมณฑล ดอนตูม บางเลน สามพราน 

รวม 

1 - - - - - -   2     2 
2   1 - - 1 - -   2     4 
3   2   1   2 1 - -   5   11 
4 14   4   4 1 -   4   3   30 
5   7 10 18 - 6 11   3   55 

รวม 24 14 24 3 6 15 15 102 
 

จังหวดัสมุทรสาคร ระดับชั้น 
อบต. เมือง กระทุมแบน บานแพว 

รวม 

1 7 3 - 10 
2 2 1 - 3 
3 - 2 1 3 
4 6 2 7 15 
5 - - - - 

รวม 15 8 8 31 
 
ที่มา  :  กรมการปกครอง, กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพอาสารักษาดินแดน, 2542). 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
 การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับองคประกอบความพรอมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
องคการบริหารสวนตําบล ช้ัน 1 เขตจังหวัดติดตอกรุงเทพมหานคร ยังไมมีใดผูศึกษามากอน พบวา      
มีงานวิจัยที่ เกี่ยวของในบางประเด็นและสามารถใช เปนแนวคิดประกอบการศึกษาของ 
ผูวิจัย ที่รวบรวมไว  มีดังนี้ 
 จรัส หนุนอนันต (2530 : บทคัดยอ) ศึกษาวิจัยเร่ือง ความรวมมือตอหนวยงานการศกึษา
ผูใหญ ของประธานกรรมการกลางหมูบานอาสาพัฒนา และปองกันตนเองในจังหวัดสตูล 
ผลการวิจัยปรากฏวา  กรรมการฝายการศึกษาและวัฒนธรรมมากกวาครึ่งหนึ่งมีอายุไมเกิน 40 ป        
มีความรูเพียง ป. 4 และสวนมากจะดํารงตําแหนงมาแลวมากกวา 3 ป สําหรับความรวมมือ           
ในการปฏิบัติงานการศึกษาผูใหญของประธานกรรมการกลางหมูบานอาสาพัฒนา และปองกัน
ตนเอง จากความเห็นของคณะกรรมการฝายการศึกษาและวัฒนธรรม สวนใหญมีความเห็นวา 
ประธานกรรมการกลางใหความรวมมือในการปฏิบัติงานมาก และเมื่อจําแนกกรรมการฝายการศึกษา
และวัฒนธรรม ตามอายุ  ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการดํารงตําแหนง พบวา สวนใหญมี
ความเห็นวาประธานกรรมการกลางหมูบาน อพป. ใหความรวมมือในการปฏิบัติงานการศึกษา
ผูใหญไมแตกตางกันทางสถิติ   
 ลักขณา  นักรอง (2538 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา เร่ืองความคิดเห็นดานการมีสวนรวม    
ในการจัดกิจกรรม การศึกษานอกโรงเรียนระหวางผูนําชุมชน และผูจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน
ระหวางผูนําชุมชนและผูจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนในจังหวัดนครปฐม พบวา ดานการวางแผน 
การดําเนินงานและการนิเทศติดตามผลในกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนกรมสามัญ กิจกรรม
ขาวสารขอมูล และกิจกรรมการศึกษาในสายอาชีพ ทั้งผูนําชุมชนและผูจัดกิจกรรม มีความเห็น
สอดคลองกันอยูในระดับมากทุกดาน แสดงใหเห็นวาการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน          
มีความสอดคลองกับความตองการของชุมชน ทั้งนี้อาจเปนผลมาจากประสิทธิภาพของผูจัดกิจกรรม
ในการศึกษารวบรวมขอมูลความตองการในการจัดกิจกรรม ซ่ึงผูวิจัยไดเสนอแนะวา ผูจัดกิจกรรม
ควรเปดโอกาสใหผูนําชุมชนเขามามีสวนรวมจัดกิจกรรมการศึกษาในทุกขั้นตอน เร่ิมตั้งแต         
การกําหนดความตองการ การวางแผนการดําเนินการ และการติดตามประเมินผล การวิจัยดังกลาว 
แสดงใหเห็นวาความสอดคลองตรงตามความตองการของผลการพัฒนาที่มีตอชุมชนนั้นมิได
สะทอนความมีสวนรวมอยางแทจริงของชุมชนอยางสมบูรณ  ทั้งนี้เพราะในขณะที่เจาหนาที่หรือ
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นักพัฒนาผูขาดกระบวนการพัฒนาทั้งระบบแมวาผลงานที่ออกมาจะตรงกับความตองการของ
ชุมชนก็จริง แตถาหากชุมชนมิไดมีโอกาสไดพัฒนาศักยภาพของตนเองจากกระบวนการพัฒนา
ดังกลาวก็มิอาจสรางประโยชนอยางตอเนื่องยั่งยืนได 
 สถาบันดํารงราชานุภาพ (2539 : 110) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษารูปแบบการพัฒนา : 
โครงการสุพรรณบุรี : พื้นฐานของการปกครองทองถ่ิน ผลการวิจัยไดสรุปขอเสนอแนะเกี่ยวกับ 
การปกครองตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบลไววา 
 1. ควรมีการชี้แจงรวมทั้งการอบรมใหความรูกับคณะกรรมการบริหารองคการบริหาร
สวนตําบลในดานตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการบริหารงบประมาณ ซ่ึงคณะกรรมการบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลยังมีความรูหรือประสบการณในดานนี้นอย  และในระยะแรก ๆ ควรใหมี
เจาหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของใหคําปรึกษา แนะนํา ตลอดจนรวมหารือในกรณีที่มีปญหา       
แกคณะกรรมการการบริหารองคการบริหารสวนตําบล 
 2. เพื่อใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ควรจัดตั้ง
คณะทํางานออกเปนฝายตาง  ๆ  อาทิเชน  ฝายพัฒนาอาชีพ ฝายพัฒนาเยาวชน  ฝายพัฒนาสตรีและเด็ก 
เปนตน เพื่อรวมมือกันในการพัฒนาตําบล 
 3. การวางแผนพัฒนาตําบล ที่ผานมาองคการบริหารสวนตําบลมักจะเนนทําโครงการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเปนสวนใหญ  ควรทําความเขาใจกับองคการบริหารสวนตําบลใหคํานึงถึง
ปญหาดานอื่น ๆ ของตําบลดวย โดยยึดปญหาจากเครื่องชี้วัดการพัฒนาเปนหลัก  เพื่อสนอง     
ความตองการของประชาชนอยางแทจริง 
 โกวิทย  พวงงาม (2539 : 35) ไดสํารวจภาคสนามถึงปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
ขององคการบริหารสวนตําบลที่จัดตั้งขึ้นเมื่อป 2538 พบประเด็นปญหาที่คลายคลึงกันดังนี้ 
 1. อาคารสถานที่ และวัสดุอุปกรณในองคการบริหารสวนตําบล พบวามีปญหา
อุปสรรค คือยังไมมีสถานที่ตั้งสํานักงานเปนของตนเอง อาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณยังไมพรอม 
 2. ความรูความสามารถของเจาหนาที่ เจาหนาที่ยังไมคอยมีความรู ประสบการณ   
ความเขาใจในระบบ ระเบียบ ขอบังคับ ขององคการบริหารสวนตําบล  
 3. ดานการจัดการงบประมาณนอยไมสอดคลองกับปญหาและความตองการ             
การประชุมของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลไมตรงตามเวลา การแสดงความคิดเห็นยัง     
ไมกลาแสดงออก ทํางานไมทันงบประมาณและการจัดสรรยังไมเปนธรรมเทาที่ควร ขาดเจาหนาที่
การเงินและบัญชี ขาดความสามัคคี ขาดการประสานงาน และการประชาสัมพันธที่ดี 
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 จรัส  สุวรรณมาลา (2539 : 109 – 111) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง สภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล ศักยภาพและทางเลือกสูอนาคต ผลการศึกษาพบวา 
 1. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลตาง ๆ มีจุดเดนคือ การมีโครงสรางองคการ
ที่เล็กและมีความยืดหยุนสูง มีบุคลากรแบบ paraprofessional ซ่ึงประกอบดวยบุคคลในทองถ่ิน
ทั้งสิ้น มีการทํางานเปนทีม มีความตั้งใจที่จะทํางานเพื่อชุมชนของตนเองสูง ในดานปจจัยแวดลอม
มีหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคการเอกชน (NGO) ซ่ึงดําเนินกิจกรรมดานพัฒนาชนบทและ
จัดบริการพื้นฐานตาง ๆ  ซ่ึงสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล สามารถประสานงาน                 
ขอความชวยเหลือและจัดทํากิจกรรมรวมกันได 
 2. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล ยังมีขอดอยที่จําเปนตองปรับปรุง 
แกไขเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารไดดียิ่งขึ้น ไดแก การวางแผน การจัดทํางบประมาณ และ      
การบริหารจัดการและบุคลากร 
 สถาบันดํารงราชานุภาพ (2539 : 105) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง ปญหาการบริหารงานของ
องคการบริหารสวนตําบล ไดสรุปปญหาและขอเสนอแนะไว  ดังนี้ 
 ปญหาการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล 
 1. ดานการจัดโครงสรางและระบบงาน 
  1.1 การจัดการประชุมไมคอยถูกตองตามระเบียบ 
  1.2 การจัดเก็บเอกสารไมเปนระบบ 
  1.3 เจาหนาที่ขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณ 
  1.4 สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลยังไมคอยเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเอง 
  1.5 กํานันยังมีบทบาทมากในการตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ทําใหบทบาทของฝายสภา
ดอยกวาฝายบริหาร 
  1.6 เกิดความขัดแยงระหวางฝายสภากับฝายบริหารโดยเฉพาะการตอรองในการจัดสรร
งบประมาณ 
  1.7 การปฏิบัติงานประจําวันยังไมเปนระบบ 
 2. ดานการบริหารงานบุคคล 
  2.1 ลูกจางยังไมใหความสําคัญในการลงเวลาปฏิบัติงานเทาที่ควร  ลูกจาง 
มักกระจัดกระจายปฏิบัติอยูตามหนวยตาง ๆ ของอําเภอที่ตองชวยปฏิบัติงานใหกับองคการบริหาร
สวนตําบล 
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  2.2 การขาดแคลนบุคลากรที่สําคัญบางตําแหนง เชน ชางโยธา เจาหนาที่การเงิน
และบัญชี 
  2.3 บางหนวยงานไมมีนโยบายใหขาราชการในสังกัดไปชวยปฏิบัติงานในองคการ
บริหารสวนตําบล 
  2.4 ขาราชการที่ไปชวยปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนตําบล ไมไดทุมเท
ปฏิบัติงานใหองคการบริหารสวนตําบลเพราะเห็นวาตนไปชวยปฏิบัติงานเพียงชั่วคราวเทานั้น 
  2.5 เมื่อขาราชการที่ไปชวยปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนตําบลถอนตัวออกไป
และมีการบรรจุพนักงานสวนตําบลลงไปแทน  จะสงผลตอการปฏิบัติงานขององคการบริหาร     
สวนตําบลในระยะหนึ่งโดยเฉพาะการเสี่ยงตอความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
 3. ดานการบริหารการคลังและงบประมาณ 
  3.1 ในการจัดทํางบประมาณ ยังขาดฐานขอมูลที่สมบูรณในการประมาณการ 
  3.2 การจัดทํางบประมาณลาชา เนื่องจากคณะกรรมการการบริหารยังไมเขาใจ
กระบวนการจัดทํารางขอบังคับงบประมาณ 
  3.3 โครงการพัฒนาสวนใหญเปนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานแทบไมมีโครงการ
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในดานอื่น ๆ เลย 
  3.4 เจาหนาที่ยังขาดความแมนยําในระเบียบเกี่ยวกับการเงินการคลัง 
  3.5 องคการบริหารสวนตําบลยังไมใหความสําคัญกับแผนพัฒนาตําบลและ
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 
  3.6 ขาดการประสานงานระหวางกันในองคการบริหารสวนตําบล ที่มีพื้นที่ติดตอกัน
โดยเฉพาะการจัดทําโครงการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
  3.7 องคการบริหารสวนตําบลไมทราบแหลงที่มาของบัญชีเงินฝากวาไดรับจัดสรร
มาจากหนวยงานใดบาง จํานวนเทาใด 
 วีระพงษ  เดชบุญ และคณะ (2540 : บทคัดยอ) ไดศึกษาความพรอมในการมีสวนรวม
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป ขององคการบริหารสวนตําบลเขตการศึกษา 10 ดานการมีความรู  
เร่ืองการศึกษา ดานการเห็นประโยชนของการศึกษา  ดานการมีสวนรวมจัดการศึกษา และ         
ดานความพรอมในการมีสวนรวมจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป  เพื่อศึกษาปญหาอุปสรรคและ 
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แนวทางแกปญหาในการมีสวนรวมจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป กลุมตัวอยางคือ องคการบริหาร
สวนตําบล 108 แหง ศึกษาจากประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล และปลัดองคการบริหารสวนตําบล รวมทั้งสิ้น 235 คน  เครื่องมือที่ใช  
ในการวิจัยเปนแบบสอบถามแบบเลือกตอบ แบบมาตราสวนประมาณคา และแบบปลายเปด 
วิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ f-test ผลการวิจัย
แยกเปน  ดานการมีความรู เรื่องการศึกษา  พบวา  องคการบริหารสวนตําบลมีความพรอม 
ในการมีสวนรวมจัดการศึกษาพื้นฐาน 12 ป ดานการมีความรูเรื่องการศึกษาอยูในระดับปานกลาง 
ดานการเห็นประโยชนของการศึกษา พบวาองคการบริหารสวนตําบลมีความพรอมดานการเห็น
ประโยชนของการศึกษา อยูในระดับมาก ดานการมีสวนรวมจัดการศึกษา และดานความพรอม     
ในการมีสวนรวมจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป พบวาองคการบริหารสวนตําบลมีความพรอม     
ดานการมีสวนรวมจัดการศึกษาอยูในระดับปานกลาง 
 การเปรียบเทียบความพรอมในการมีสวนรวมจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป ขององคการ
บริหารสวนตําบล ดานการมีความรูเร่ืองการศึกษา ดานการเห็นประโยชนของการศึกษา ดานการมี
สวนรวมจัดการศึกษา  และดานความพรอมในการมีสวนรวมจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  12  ป  จําแนกตาม
ตําแหนงของผูนําองคการบริหารสวนตําบล  พบวา โดยรวมประธานกรรมการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบล  มีความพรอมมากกวาปลัดองคการบริหารสวนตําบล เมื่อพิจารณารายดาน พบวา 
ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล และประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล     
มีความพรอมดานการมีสวนรวมจัดการศึกษา มากกวาปลัดองคการบรหิารสวนตําบล 
 จําแนกตามระดับการศึกษาของผูนําองคการบริหารสวนตําบล พบวา โดยรวม 
ไมมีความแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดาน พบวา  ผูนําองคการบริหารสวนตําบลที่มีระดับ 
การศึกษา   มัธยมศึกษาตอนปลายลงมา  มีความพรอมในดานการมีสวนรวมจัดการศึกษา 
มากกวาผูนําองคการบริหารสวนตําบลที่มีระดับการศึกษา   มากกวาผูนําองคการบริหาร 
สวนตําบลกลุมอายุ 40 ป ลงมา 
 ปญหาและอุปสรรคในการมีสวนรวมจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  12  ป คือขาดงบประมาณ    
ที่เพียงพอ  ขาดบุคลากรที่มีความรู  ความเชี่ยวชาญดานการศึกษา  ขาดการประสานงาน ขาดการวางแผน  
และการติดตามประเมินผลรวมกัน สําหรับแนวทางแกไขคือ รัฐจัดสรรงบประมาณในสวนการศึกษา
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เพิ่มขึ้นใหองคการบริหารสวนตําบล  กําหนดอัตรากําลังดานศึกษา  จัดฝกอบรมความรูเกี่ยวกับ      
การจัดการศึกษาใหกับบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล  ออกระเบียบกฎหมายวาดวยการนี้
ใหชัดเจน  เพื่อถือเปนแนวปฏิบัติอยางจริงจัง 
 อรพินท สพโชคชัย และคณะ (2540 : บทคัดยอ) ไดกลาวไวในรายงานผลการศึกษา 
โครงการศึกษารูปแบบและแนวทางการสงเสริมความเขมแข็งขององคการบริหารสวนตําบล (ระยะที่ 2) 
วา …อบต. ยังขาดศักยภาพในการวางแผนและพัฒนาโครงการพัฒนาตาง ๆ ที่เปนกิจกรรม 
นอกกรอบจาก กิจกรรมที่เคยทําและคุนเคย การจัดสรรงบประมาณรายจายจึงทําเฉพาะโครงการที่
ผูบริหาร อบต. และขาราชการสามารถเขาใจ ... 
 บุญเชษฐ  ยินดี และคณะ (2540 : 69)  การศึกษาองคการบริหารสวนตําบล : แนวทาง
ปรับปรุงแกไขการบริหารงานกรณีศึกษา : คณะกรรมการบริหารสวนตําบลจังหวัดขอนแกน พบวา 
ผลการดําเนินงานของ อบต. สวนใหญเนนที่การพัฒนาโครงสรางทางถาวรวัตถุ ไดแก การสรางถนน 
และพัฒนาแหลงน้ํา ยังขาดการวางแผนพัฒนาทางดานการศึกษา สาธารณสุข เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และอื่น ๆ ที่สําคัญ  นอกจากนั้น ยังพบวาการบริหารงานของ อบต. ยังมีบางพื้นที่มี    
การหาผลประโยชนที่ไมถูกตองจากการดําเนินงาน อันเปนผลใหคณะกรรมการบริหารจํานวนหนึ่ง
ถูกสอบสวนและถูกลงโทษ แนวทางแกไขปรับปรุงและพัฒนาการบริหารของ อบต. เสนอวา 
หนวยงานที่เกี่ยวของควรจัดใหมีการฝกอบรม พัฒนาความรู ความสามารถ และทักษะในการบริหารงาน
ใหคณะกรรมการ อบต. ไดเกิดการเรียนรูพัฒนาอยางตอเนื่องและเปนระบบ 
 เดือนเพ็ญ  สังขะฤกษ และคณะ (2541 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยบทบาทขององคการ
บริหารสวนตําบลกับการพัฒนาเด็กและครอบครัว โดยมีวัตถุประสงคเพื่อหาแนวคิดในการจัดทํา
แผนพัฒนาตําบล การนําไปปฏิบัติความรู ความเขาใจในบทบาทของ องคการบริหารสวนตําบล 
ตอการดําเนินงานการพัฒนาเด็ก และครอบครัววามีโครงการ ปจจัยอะไรบาง ที่สงเสริมให 
องคการบริหารสวนตําบลตระหนักถึงการปฏิบัติงานรวมกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของกับ
องคการบริหารสวนตําบล   ระหวางหนวยงานรวมกันในการพัฒนาเด็กและ ครอบครัวกลุมตัวอยาง
คือองคการบริหารสวนตําบลใน  3  ภาค  3  จังหวัด  ๆ  ละ  4  องคการบริหารสวนตําบล                           
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน ภาคใต จังหวัดสงขลา และภาคเหนือ จังหวัดลําปาง      
ทําการสนทนากลุมกับคณะกรรมการบริหารสวนตําบลทั้งคณะ ๆ ละ 7 คน จํานวน 12 องคการ
บริหารสวนตําบล รวม 84 คน คัดเลือกผูแทนคณะกรรมการบริหารองคการสวนตําบลจาก            
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12 องคการบริหารสวนตําบล ๆ ละ 3 คน ประกอบดวย ประธาน เลขานุการ และกรรมการ 
ทําการวิเคราะหสรุปภาพรวมในการกําหนดแนวทางปฏิบัติการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
รวบรวมผลการศึกษาจากขอมูลเชิงคุณภาพ  และวิเคราะหเนื้อหา (content analysis)  เทคนิค 
ที่ใชในการศึกษา คือวิธีการปรึกษาหารือกับคณะทํางาน และผูทรงคุณวุฒิการศึกษาเอกสาร         
การสนทนากลุม (focus group analysis) การวิเคราะหบทบาท (role analysis method) การวิเคราะห
ระบบไขว (diagonal system analysis)  ผลการวิจัยพอสรุปได  ดังนี้ 
 ดานแนวคิดในการวางแผนพัฒนาตําบล มีการกําหนดโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก 
และครอบครัวไวเปนกลุมปญหาทาย ๆ แผนพัฒนาตําบล 5 ป ยังคงกําหนดกลุมปญหาแรกคือกลุม
ปญหาโครงสรางพื้นฐานตามที่ทางราชการกําหนดไวแตเดิม ซ่ึงมิไดกําหนดปญหาเกี่ยวกับคนไว
เปนอันดับแรก ในแผนของทุกองคการบริหารสวนตําบล และการจัดทําขอบังคับตําบลเรื่อง
งบประมาณรายจายประจําปเพื่อการพัฒนาตําบล  และแกไขปญหาความเดือดรอน โครงการสวนใหญ
ขององคการบริหารสวนตําบล จึงเนนไปที่การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกองคการบริหารสวนตําบล 
 ดานแนวคิดในการพัฒนาคน องคการบริหารสวนตําบลยังคงใหความสําคัญในการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน มากกวาการพัฒนาคน ในการใหความสําคัญแกบุคคลวัยตาง ๆ องคการบริหาร
สวนตําบลใหความสําคัญแกเด็กวัย 0 – 6 ขวบ มากกวาวัยอ่ืน โดยมองวาเปนวัยเร่ิมตนของชีวิต  
ตองมีการเตรียมความพรอมดานความรู  และพัฒนาการตาง ๆ เพื่อการเปนผูใหญที่ดีในสังคม 
 ดานปจจัยที่จะสงเสริมสนับสนุนใหองคการบริหารสวนตําบล ตระหนักถึงการปฏิบัติงาน
รวมกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของกับองคการบริหารสวนตําบล ในการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ประกอบดวยการรับรูขอมูลขาวสารยังนอยมาก  ขาดความรูความเขาใจในเรื่องพัฒนาคนและ      
การวางแผน  องคการบริหารสวนตําบลยังสับสนในบทบาท หนาที่ ส่ิงที่ตองทําขาดการประสานงาน
รวมกันระหวางองคการบริหารสวนตําบลกับหนวยงาน และประการสุดทายคือ ขาดความสม่ําเสมอ
ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 สํานักพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เขตการศึกษา 9 (2541 : บทคัดยอ) ได
ศึกษาวิจัยเร่ืองศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลในการดําเนินการจัดการศึกษาตามแนวทาง
การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เขตการศึกษา 9 พบวา  1) องคการบริหารสวนตําบล
สวนใหญรับรู เขาใจสภาพปญหาและแนวทางการพัฒนาการศึกษาในทองถ่ิน และสามารถระบุ
แหลงของปญหาสวนใหญวามาจากผูปกครองยากจน  รองลงมาโรงเรียนขาดอุปกรณและ
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เทคโนโลยีที่ทันสมัย 2) องคการบริหารสวนตําบลสวนใหญไมไดรับจัดสรรงบประมาณสําหรับ
การศึกษาโดยตรง สวนมากจะจัดสรรเพื่อการศึกษาที่ใหผลทางออม เชนการสงเสริมกีฬา และ
ประเพณี  3) องคการบริหารสวนตําบลสวนใหญยังไมไดแสดงบทบาทในการดําเนินการจัด
กิจกรรมสนับสนุนการดําเนินงานพัฒนาการศึกษา แตบทบาทในขณะนี้ คือการปรับปรุงอาคาร 
สถานที่ บริเวณโรงเรียน ตลอดจนสิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน 4) องคการบริหาร
สวนตําบลสวนใหญมีความคิดเห็นวาสิ่งที่นาจะทําไดในขณะนี้ คือการออกขอบังคับของสภาตําบล
ในการสงเสริมการศึกษาโดยเฉพาะ สวนเรื่องการสงเสริมครูใหมีการพัฒนาตนเองโดยการจัด     
การอบรม องคการบริหารสวนตําบลเห็นวายังไมมีศักยภาพเพียงพอที่จะทําได เวนแตจะไดรับ     
การสนับสนุนจากหนวยงานกลาง รูปแบบแนวทางตามความคิดเห็นขององคการบริหารสวนตําบล
ในการดําเนินการจัดการศึกษาใหไดผล ตองใหนโยบายการดําเนินงานดานการศึกษาแกองคการ
บริหารสวนตําบล เพื่อรับทราบ รับรู และเขาใจแนวทางการจัดการศึกษา ใหความรูแกผูนําชุมชน
เชน กํานัน ผูใหญบาน และกรรมการหมูบาน ติดอาวุธทางความคิดใหแกประชาชนใหเห็น
ความสําคัญของการศึกษาเสริมบทบาท อํานาจหนาที่ เตรียมความพรอมกอนดําเนินการจัด
การศึกษา  จัดใหมีการประชุมเพื่อสรางความเขาใจรวมกันระหวางองคการบริหารสวนตําบลและ
การนําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในโรงเรียน 
 นิคม  สุวรรณทา  (2542 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาความตองการมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดนครราชสีมา  โดยมี
วัตถุประสงค เพื่อศึกษาความตองการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสมาชิกองคการ
บริหารสวนตําบล และเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 780 คน 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา สถิติที่ใชในการวิจัยคือ     
คารอยละ (%)  คาเฉลี่ย ( X )  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะหความแปรปรวน (annova) และ
ทดสอบดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’s test) โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป  spss/ pc+ 
ผลการวิจัยพบวา  1)   สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล ตองการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
ในภาพรวม  ทุกงานตามภารกิจของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยูในระดับปานกลาง งานวิชาการที่
ตองการมีสวนรวมสูงสุด คือ แนะนําใหครูสอนเพิ่มพิเศษแกนักเรียนนอกเวลาเรียนปกติ ต่ําสุด คือ 
เปนกรรมการอนุมัติผลการเรียนจบหลักสูตร งานกิจการนักเรียนที่ตองการมีสวนรวมสูงสุด คือ 
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แนะนําการแกปญหายาเสพติดในโรงเรียน ต่ําสุด คือ ตองการมีสวนรวมเปนกรรมการอนุมัติ
แผนการจัดกิจกรรมนักเรียน  งานบุคลากรที่ตองการมีสวนรวมสูงสุด คือ รวมสอดสองดูแลเกีย่วกบั
จรรยามารยาทและความประพฤติของครู ต่ําสุด คือการรวมเปนวิทยากรปฐมนิเทศครูบรรจุใหม 
งานธุรการที่ตองการมีสวนรวมสูงสุด คือ การรวมเปนกรรมการตรวจสอบกํากับติดตามการใช
จายเงินที่ชุมชนบริจาคใหโรงเรียน ต่ําสุด คือตองการมีสวนรวมบริจาคทรัพยสวนตัวใหแกโรงเรียน 
งานอาคารสถานที่ ตองการมีสวนรวมสูงสุด คือ แนะนําการปรับปรุงบริเวณโรงเรียนใหมี           
สภาพแวดลอมสวยงาม รมร่ืน ต่ําสุด คือ ตองการมีสวนรวมแนะนําการวางแผนการจัดสราง การใช
ประโยชน และการรื้อถอนอาคารเรียน งานความสัมพันธกับชุมชน ที่ตองการมีสวนรวมสูงสุด คือ 
ชวยเสนอปญหา และความตองการของโรงเรียนตอองคการบริหารสวนตําบล ต่ําสุด คือแนะนํา  
การจัดทําแผนประชาสัมพันธโรงเรียน   2) สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบริหารสวนตําบล     
ที่มีวุฒิการศึกษา อาชีพ รายได และฐานะตําแหนงตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการ        
มีสวนรวมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไมตางกัน ยกเวนงานกิจการนักเรียน พบวา ประธานองคการ
บริหารสวนตําบล มีความเห็นแตกตางกันอยางนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 สุจิตศักดิ์  นูสีหา (2542 : บทคัดยอ) ไดศึกษาความคิดเห็นของปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
เกี่ยวกับการสงเสริมการศึกษา บริการสังคม และอนุรักษส่ิงแวดลอมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
กลุมตัวอยาง คือ องคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเมือง 19 จังหวัด จํานวน 289 แหง ไดกลุมตัวอยาง 
275 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคาและ
แบบสอบถามปลายเปด สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก  การแจกแจงความถี่  คารอยละ  
คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  พบวา ปญหาในการดําเนินกิจกรรมตามบทบาทหนาที่ของ
องคการบริหารสวนตําบล 
 ดานการสงเสริมการศึกษาที่มีความถี่สูงสุด คือองคการบริหารสวนตําบลไมมี
งบประมาณเพียงพอที่จะใหการสนับสนุนกิจกรรมทางดานการจัดการศึกษา  รวมท้ังประชาชน     
ขาดแคลนปจจัยในการเรียน  รองลงมา คือ ขาดความชัดเจนในเรื่องกฎ ระเบียบ คําสั่ง นโยบาย     
ขาดบุคลากร รวมถึงการทํางานซ้ําซอนของหนวยงานตาง ๆ ทําใหยากตอการดําเนินงาน 
 ดานการบริการสังคมที่มีความถี่สูงสุด คือองคการบริหารสวนตําบลไมมีงบประมาณ
เพียงพอที่จะดําเนินการดานการบริการสังคม ใหแกประชาชนในทองถ่ิน ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ 
รองลงมาคือ บุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลมีจํานวนนอยขาดความรู ความสามารถ และ     
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ยังขาดการประสานงาน ขาดความรวมมือระหวางองคการบริหารสวนตําบล กับหนวยงานที่
เกี่ยวของ และประชาชน 
 สมเกียรติ  พงษไพบูลย และคณะ (2542 : 243 – 245) ไดศึกษา การกระจายอํานาจ
ทางการจัดการศึกษาสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พบวา สมาชิกสภาและผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินสวนใหญไมพึงพอใจตอสภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในทองถ่ินของตน    
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดแก อบต. อบจ. และเทศบาลสวนใหญตองการจัดการศึกษาดวยตนเอง แตมี
องคกรปกครองสวนทองถ่ินบางแหงและบางสวนเทานั้น ที่ตองการเพียงมีสวนรวมจัดการศึกษากับ
หนวยงานของรัฐ เมื่อพิจารณาในดานความพรอม ความเปนไปได และความสมเหตุสมผลแลว   
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความเหมาะสมในการจัดการศึกษาเอง และในการมีสวนรวมจัดการศึกษา
กับหนวยงานอื่น กลุมตัวอยางประชากรที่เปนครูในทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความเหน็วา 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรมีบทบาทรวมกันรวมกับหนวยงานของรัฐในการจัดการศึกษา   
สวนประชาชนมีความเห็นวา องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรมีบทบาทในการจัดการศึกษาเอง 
และมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป ในเขตของตน 
 ประกอบ  คุณารักษ และคณะ (2543 : ก – ข) ไดวิจัยเร่ือง สภาพความพรอมของ
หนวยงานทางการศึกษาตอการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พบวา หนวยงานทางการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม มีความพรอมเกี่ยวกับการยอมรับการปฏิรูปการศึกษามากกวา
กลุมอ่ืน ๆ กลุมผูบริหารหรือผูชวยผูบริหารมีการยอมรับการปฏิรูปการศึกษามากกวากลุมอ่ืน ๆ 
                  นิมิตร  มั่งมีทรัพย (2543 : บทสรุปสําหรับผูบริหาร) ไดทําการวิจัยเร่ืองการมีสวนรวม
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ศึกษากรณีองคการบริหารสวนตําบล      
ในจังหวัดนนทบุรีผลการวิจัยสรุปได  ดังนี้ 
                 1.  สภาพปญหาและแนวโนมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พบวาปญหาความเสมอภาค 
ทั้งทางดานโอกาส และอํานาจทางการศึกษาไดกลายเปนปญหาระดับโครงสรางของระบบ
การศึกษาไทยที่ไมเอ้ือใหเกิดความเสมอภาคทางการศึกษาใหกับคนสวนใหญอันเปนผลมาจาก
ปจจัยทางดานการเมืองการปกครองการเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจและการที่ระบบราชการยึดมั่น
อยูกับวัฒนธรรมอํานาจบนฐานของระบบอุปถัมภทําใหการแกไขปญหาคุณภาพและประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาดวยการปรับปรุงกลไกภายในตัวระบบการศึกษา (เชน การปรับปรุงหลักสูตร     
ส่ือ/วิธีการจัดการเรียนการสอน การกําหนดมาตรฐานอยางเขมงวดและเฉพาะเจาะจงมากขึ้น ฯลฯ) 
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ที่ผานมา นอกจากจะไมสามารถแกไขปญหาที่เปนอยูใหหมดสิ้นไปไดแลวยังมิใชเปนการแกไขที่
โครงสรางระบบการศึกษาอันเปนรากเหงาของปญหา ดังนั้น แนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อสรางความเสมอภาคทางการศึกษาในอนาคตจําเปนตองใหความสําคัญกับเงื่อนไขที่นําไปสู     
การปรับเปลี่ยนโครงสรางระบบการศึกษาที่ เปนอยูใหมีความเปนธรรมกับคนสวนใหญมากขึ้น          
การกําหนดนโยบายพัฒนาการจัด และพัฒนาการศึกษาตองเชื่อมโยงกับเงื่อนไขของ การกระจายอํานาจ  
การปรับเปลี่ยนบทบาทและอุดมการณของระบบราชการในการทํางานพัฒนา  และการสงเสริมให
ทองถ่ินชุมชนเขาไปมีสวนรวมจัดและพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางแทจริง 
 2. สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลสวนใหญมีความเห็นดวยและเขาไปมีสวนรวม   
จัดการศึกษาในโรงเรียนในระดับทุกประเด็นที่ศึกษา (การวางแผนการจัดการศึกษาและการสนับสนุน
ทรัพยากรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป)  หากแตเปนการเขาไปมีสวนรวมนั้นมุงเนนไปที่     
การสนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณและถาวรวัตถุที่ยึดมั่นอยูกับโลกทัศน แนวคุณธรรมจริยธรรม
มากกวาการจัดการเชิงภาระหนาที่/พันธกิจของความเปนตัวแทนทองถ่ิน ความคิดความเขาใจ
ดังกลาวเกิดขึ้น และดํารงอยูอยางมั่นคง และสอดคลองกันอยางยิ่งระหวางผูให (องคการบริหาร
สวนตําบล) กับผูรับ (สถานศึกษา) ดังนั้นหนวยราชการที่เกี่ยวของจึงควรมีนโยบายในการสรางเสริม
ความรูความเขาใจ และปรับเปลี่ยนโลกทัศนของงานพัฒนาที่ควรเกิดขึ้น บนหลักของเหตุและผล
มากขึ้น  ทั้งในกลุมผูนําชุมชนและสถานศึกษา 
 3. ปจจัยที่สงเสริมใหสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลมีระดับพฤติกรรมและ        
ความคิดเห็นที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาโนมเอียงไปในทิศทางที่พึงประสงคมากที่สุด คือ สถานภาพ
การเปนคณะกรรมการศึกษาของโรงเรียนที่ตั้งอยูในเขตตําบล  แสดงใหเห็นภาพอีกดานหนึ่งวา 
ในขณะที่สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลใหความหมายกับการศึกษาเปนงานราชการ ดังนั้น       
ถาหนวยงานและสถานศึกษาลดบทบาทการผูกขาดอํานาจในการจัดการศึกษาลง  และเปดโอกาส
ใหทองถ่ินเขามามีสวนรวมอยางเปนทางการจํานวนมากขึ้นแลว  จะสงผลใหชุมชนทองถ่ินมีระดับ
และทิศทางของพฤติกรรมและทัศนคติตอการเขาไปมีสวนรวมจัดและพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน      
ในโรงเรียนมากขึ้น 
 เวฬุวรรณ  สมทรัพย (2543 : 81 – 84) ศึกษาศักยภาพและความเปนไปไดในการจัดการศึกษา 
ระดับกอนประถมศึกษาขององคการบริหารสวนตําบล : ศึกษาเฉพาะกรณีอําเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 
พบวา ในปจจุบัน อบต. ยังไมไดดําเนินการจัดการศึกษา ยังไมมีความรู ความเขาใจ และไมกระตือรือรน
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ในการแสดงบทบาทของบุคลากร อบต. จึงไมมีความสมดุลระหวางเปาหมายในการดําเนินงานของ
องคกรกับอํานาจตามกฎหมายกําหนด ดานความเปนไปได มีความเปนไปไดในการจัดการศึกษาต่ํา 
องคการบริหารสวนตําบลยังไมไดใหความสําคัญในการจัดการศึกษา เพราะยังไมไดดําเนินการ     
จัดการศึกษา นอกจากนี้ยังไมไดดําเนินการวางแผน ไมมีการเตรียมความพรอมดานบุคลากร ไมมี
การติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของและยังไมมีการประชาสัมพันธการดําเนินงาน       
แตอยางใด ดานเครือขายในการจัดการศึกษา มีหลายองคกรที่พรอมจะใหคําแนะนําใหการชวยเหลือ
และใหความรูทางดานวิชาการ แต อบต. ยังไมไดติดตอประสานงานขอความชวยเหลือในเรื่องนี้
เทาที่ควร ปญหาที่สําคัญ พบวา ความซ้ําซอนในการจัดการศึกษา เนื่องจากมีหลายหนวยงานเปน
ผูจัดการศึกษาในระดับกอนประถมศึกษา เพื่อใหเกิดความสอดคลองกัน ควรให อบต. เปนผูจัดการศึกษา 
โดยใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 สุริภาศ  สีหะวงษ (2543 : บทคัดยอ) ไดศึกษาความพรอมในการจัดการศึกษาระดับ 
กอนประถมศึกษาขององคการบริหารสวนตําบล ในจังหวัดศรีษะเกษ พบวา (1) ความพรอมในการจัด
การศึกษาระดับกอนประถมศึกษาตามการรับรูของคณะกรรมการบริหารองคการสวนตําบล ผูบริหาร
และครูอยูในระดับปานกลาง  (2) การรับรูของคณะกรรมการองคการบริหารสวนตําบลกับผูบริหาร
และครูเกี่ยวกับความพรอมในการจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01  (3) ปญหาเกี่ยวกับความพรอมคือดานการบริหารงานบุคคลเปนปญหามากที่สุด 
และขอเสนอแนะเห็นวาควรใหการสนับสนุนดานงบประมาณมากที่สุด 
 อนุพงศ  เนื่องจํานง (2544 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่องความคิดเห็นของบุคลากร    
ในองคการบริหารสวนตําบล ที่มีตอโครงสรางและองคประกอบอํานาจหนาที่ รูปแบบการบริหาร
และกระบวนการบริหารขององคการบริหารสวนตําบล ช้ัน 1 ในเขตปริมณฑล  ผลการวิจัยสรุปไดวา 
บุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลที่มีบทบาทแตกตางกันมีความคิดเห็นในเรื่องเกี่ยวกับ 
โครงสรางและองคประกอบ อํานาจหนาที่ รูปแบบการบริหารและกระบวนการบริหารงาน          
ขององคการบริหารสวนตําบล ไมแตกตางกัน โดยสวนใหญมีความคิดเห็นวาโครงสรางและ
องคประกอบ อํานาจหนาที่ รูปแบบการบริหาร ตลอดจนกระบวนการบริหารงาน ที่กฎหมาย
กําหนดไวในปจจุบันสําหรับองคการบริหารสวนตําบลเพื่อใชในการบริหารงานหรือบริหาร        
การพัฒนาทองถ่ิน มีความเหมาะสมดีแลว มีเพียงการนําไปปฏิบัติในบางเรื่องเทานั้นที่ยังไมเปนไป
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ตามหลักการสากลเทาที่ควร อาทิ การจัดทําแผนการพัฒนาทองถ่ิน การเปดโอกาสใหประชาชน   
เขามามีสวนรวมในการตัดสินใจเรื่องตาง ๆ การประชาสัมพันธหรือการรายงานผลการดําเนินงาน 
ขององคการบริหารสวนตําบลไปสูสาธารณชน 
 พล.ต.ต.ดํารง  ทวีมา และคณะ (2544 : 30)  ไดศึกษาการเตรียมความพรอมขององคการ
บริหารสวนตําบล ในการรองรับการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พบวา ทุกฝายมี
ความเห็นดวยในหลักการที่จะมีการกระจายอํานาจ การบริหารและการจัดการศึกษา และดานศาสนา    
ไปใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยเฉพาะ อบต. รับผิดชอบ แตเนื่องจากปจจุบัน อบต. เกือบทั้งหมด 
ไมนอยกวารอยละ 90 ยังอยูในสภาพที่ไมมีความพรอมเทาที่ควร ยังขาดบุคลากรที่มีความรู       
ความเขาใจในภารกิจนี้ อาจทําใหงานลาชา และไมมีคุณภาพเทาที่ควร ประกอบกับงานการศึกษา
เปนเรื่องการใชวิชาชีพที่ตองอาศัยผูมีความรูและผูมีประสบการณมาบริหารจัดการ และ อบต. เอง   
ก็ขาดงบประมาณที่จะนํามาสนับสนุนงานในดานนี้ มีความจําเปนตองใชงบประมาณจํานวนมาก  
ในการวางพื้นฐานดานสาธารณูปโภค แหลงน้ํา ถนนหนทาง ไฟฟา ประปา ใหครบสมบูรณ
เสียกอน เมื่อมีความพรอมแลวจึงขอรับโอนงานนี้มาดําเนินการในระยะตอไป อาจตองใชเวลาอีก
ไมนอยกวา 5 ป   ดังนั้น  ในชวงนี้จึงขอใหหนวยงานระดับสูงไดชวยเหลือและสนับสนุน            
ดานงบประมาณ บุคลากร อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ และการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรใหดวย 
แตอยางไรก็ตาม หากให อบต. รับผิดชอบงานการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งหมด สวนกลางจะตอง      
โอนงบประมาณ บุคลากร อาคารสถานที่ และอ่ืน ๆ มาใหดวย เพราะ อบต. ทุกแหงคงไมมีศักยภาพ
เพียงพอที่จะตองหางบประมาณจํานวนมากมาดําเนินการเองทั้งหมด 
 จํานง  เหลาะโตะหมัน (2545 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ืองการจัดทําแผนพัฒนาตําบล
ดานการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบล ช้ัน 1 และชั้น 2 ผลการวิจัยพบวา องคการบริหารสวนตําบล
ช้ัน 1 และชั้น 2 มีการดําเนินการในอันดับสูงในแตละเรื่องดังนี้ 
 1. เรื่องการมีสวนรวมคิด ศึกษาสภาพปจจุบัน กระบวนการที่ดําเนินการมากที่สุด     
สามอันดับแรก คือ การสํารวจปญหาและความตองการจากประชาชนในทองถ่ิน แตงตั้งคณะทํางาน
โดยมีตัวแทนประชาคม ศึกษาวิเคราะหสภาพแวดลอมทางสังคม และความตองการของชุมชน 
 2. เร่ืองการมีสวนรวมจัดทําแผน   พบวา   องคการบริหารสวนตําบลกําหนดนโยบาย 
เปาหมาย วัตถุประสงค ตามสภาพปญหาและความตองการของทองถ่ินมากที่สุด 
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 3. เร่ืองการมีสวนรวมตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นตอแผนงานองคการบริหาร
สวนตําบลเปดโอกาสใหประชาคมซักถามไดอยางอิสระ  สําหรับปญหาที่พบ ไดแก  บุคลากร     
ขาดความรู ความเขาใจ ประเด็นการจัดทําแผน การไดมาของขอมูล การจัดระบบขอมูล การกําหนด
นโยบาย และการปรับปรุงแผนใหสอดคลองกับความตองการ 
 

สรุป 
 
 การศึกษาขั้นพื้นฐานเปนการศึกษาที่ทุกคนควรไดรับเพื่อใหมีความรูความสามารถเพียงพอ 
ที่จะเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข  ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี  มีความรู
ความสามารถเพียงพอที่จะเปนพื้นฐานในการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมอยางตอเนื่องตลอดชีวิต หรือ
เพื่อศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น  ซ่ึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนการมุงเนนที่การศึกษากอนระดับอุดมศึกษา 
 องคการบริหารสวนตําบลเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีจํานวนมากที่สุดและ    
อยูใกลประชาชนมากที่สุด  ที่มีสิทธิในการจัดการศึกษาดังกลาวตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542  พระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พุทธศักราช 2542 และ
พระราชบัญญัติเฉพาะของทองถ่ินกําหนด ดังนั้น การประเมินองคประกอบความพรอมทั้งดาน
ความพรอม  ความเหมาะสม  และความตองการภายในทองถ่ิน  จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะทําให
ทราบระดับความพรอมที่จะจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบล  เพื่อเปนการเตรียม
ความพรอมและพัฒนาความพรอมในทุกดาน เพื่อเตรียมรับการถายโอนภารกิจดานการจัดการศึกษา
ตามหลักเกณฑระดับความพรอมตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของ อันจะนําไปสูการเตรียม    
ความพรอมรองรับภารกิจและพัฒนาดานการศึกษาตอไป 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี 3 

 
การดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเร่ือง“องคประกอบความพรอมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขององคการ
บริหารสวนตําบล ช้ัน 1 เขตจังหวัดติดตอกรุงเทพมหานคร” เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive 
research) โดยใชบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบล ช้ัน 1 เขตจังหวัดติดตอกรุงเทพมหานคร 
เปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) เพื่อใหการวิจัยดําเนินไปอยางเปนระบบและบรรลุวัตถุประสงค   
ที่กําหนดไว ผูวิจัยจึงกําหนดขั้นตอนการดําเนินการวิจัย และระเบียบวิธีวิจัยดังนี้ 
 
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
 เพื่อใหการดําเนินการวิจัยครั้งนี้ บรรลุตามวัตถุประสงค ผูวิจัยจึงกําหนดขั้นตอน        
ในการดําเนินการวิจัยไวเปนสามขั้นตอน  คือ 
 ขั้นท่ี 1 : การจัดเตรียมโครงการ  
 จัดเตรียมโครงการวิจัย เปนการจัดเตรียมโครงการอยางเปนระบบ โดยศึกษาปญหา 
ศึกษาวรรณกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของจากตํารา เอกสารทางวิชาการ ขอมูลสารสนเทศรวมทั้งงานวิจัย
ที่เกี่ยวของเรียบเรียงผลงานเสนอขอความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ปรับปรุงแกไข
ขอบกพรอง และเสนอขออนุมัติโครงการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 ขั้นท่ี 2 : การดําเนินการวิจัย 
 ดําเนินการวิจัย เปนขั้นตอนที่ผูวิจัยศึกษารายละเอียดของทฤษฎีวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
กับการจัดสรางเครื่องมือ จัดสรางเครื่องมือโดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
และผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก ทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือ นําเครื่องมือไปเก็บรวบรวมขอมูล 
และทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ  ตลอดจนแปรผลการวิเคราะห 
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 ขั้นท่ี 3 : รายงานผลการวิจัย 
 เปนขั้นตอนการจัดทํารางรายงานผลการวิจัย เสนอตอคณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธ  
เพื่อตรวจสอบความถูกตองตามหลักวิชาการ แลวปรับปรุงขอบกพรองตามคําแนะนําที่คณะกรรมการ 
ควบคุมวิทยานิพนธใหขอเสนอแนะ ขออนุมัติสอบวิทยานิพนธ แลวจัดพิมพรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ 
เสนอตอบัณฑิตวิทยาลับมหาวิทยาศิลปากร เพื่อขออนุมัติจบการศึกษา  
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
  เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการศึกษาวิจัยผูวิจัยจึงไดกําหนดระเบียบวิธีวิจัย 
ซ่ึงประกอบดวยแผนแบบการวิจัย ประชากร กลุมตัวอยางและการเลือกกลุมตัวอยาง ตัวแปร 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย และการสรางเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และ
สถิติที่ใชในการวิจัยซ่ึงมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 
แผนแบบของการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยอาศัยขอมูลจาก
แบบสอบถาม  ในลักษณะของการวิจัยแบบวัดครั้งเดียว ไมมีการทดลอง (the one short non – experimental 
case study) ซ่ึงเขียนเปนแผนผังไดดังนี้ 
 
           O        R หมายถึง     ตัวอยางที่ไดจากการสุม 

       X หมายถึง     ตัวแปรที่ศึกษา 
                O หมายถึง    ขอมูลที่ไดจากการศึกษา 

     R        X 
 
ประชากรเปาหมาย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก บุคลากรในองคการบริหารสวนตําบล ช้ัน 1      
ในเขตจังหวัดติดตอกรุงเทพมหานคร  รวมทั้งส้ิน  41  แหง  ดังรายละเอียดตามตารางที่ 6 
 
ตัวอยางและการเลือกตัวอยาง 
 ขนาดตัวอยางไดจากการสุมแบบหลายขั้นตอน (multi–stage sampling)  จาก  อบต. ช้ัน 1 
จํานวน 36 อบต.  ดังรายละเอียดตามตารางที่ 6 
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ตารางที่  6   ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

ตัวอยางหรือผูใหขอมูล 
จังหวดั 
อําเภอ 

จํานวน อบต. 
ช้ัน 1 

สุม อบต. 
ช้ัน 1 

ปลัด อบต. กรรมการบริหาร 
อบต. 

สมาชิกสภา 
อบต. รวม 

นนทบุรี       
     เมือง 2 2 2 6 6 14 
     บางบัวทอง 3 3 3 9 9 21 
     ไทรนอย 2 2 2 6 6 14 
     บางใหญ 2 2 2 6 6 14 
ปทุมธานี       
     เมือง 3 3 3 9 9 21 
     คลองหลวง 1 1 1 3 3 7 
     ธัญบุรี 1 1 1 3 3 7 
     ลาดหลุมแกว 1 1 1 3 3 7 
     ลําลูกกา 4 3 3 9 9 21 
สมุทรปราการ       
     เมือง 2 2 2 6 6 14 
     บางบอ 2 2 2 6 6 14 
     บางพลี 5 3 3 9 9 21 
     บางเสาธง 1 1 1 3 3 7 
     พระสมุทรเจดีย 1 1 1 3 3 7 
นครปฐม       
     สามพราน 2 2 2 6 6 14 
สมุทรสาคร       
     เมือง 6 4 4 12 12 28 
     กระทุมแบน 3 3 3 9 9 21 

รวม 41 36 36 108 108 252 
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ตัวแปร 
 ตัวแปรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย ตัวแปรพื้นฐานและตัวแปรที่ศึกษามีรายละเอียด 
ดังนี้ 
 1.  ตัวแปรพื้นฐาน เปนตัวแปรเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม      
ในดาน  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ   ระยะเวลาการดํารงตําแหนง รายไดของ อบต. และ
ประสบการณเกี่ยวกับการศึกษาและการฝกอบรม 
 2. ตัวแปรที่ศึกษา คือ องคประกอบความพรอมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน         
ขององคการบริหารสวนตําบล ช้ัน 1 เขตจังหวัดติดตอกรุงเทพมหานคร ซ่ึงหมายถึง ความพรอม    
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบล ช้ัน 1 เขตจังหวัดติดตอกรุงเทพมหานคร      
มีองคประกอบในดานตาง ๆ  ดังนี้ 
  2.1 ดานความพรอม องคประกอบดานนี้พิจารณาจาก 
   2.1.1 รายไดและการใชรายไดเพื่อการศึกษาเฉลี่ย 3 ปงบประมาณยอนหลังที่
จัดเก็บได (ไมรวมปปจจุบัน) 
   2.1.2 แผนการจัดการศึกษา ซ่ึงเปนแผนในลักษณะแผนกลยุทธที่แสดงความพรอม
ในการจัดการศึกษา 
   2.1.3 ศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ที่แสดงความพรอมในดาน
ความสามารถในหนวยงาน มีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ มีการอํานวยความสะดวก           
ดานอาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑเครื่องมือ เครื่องใช รองรับภารกิจในการจัดการศึกษา  รวมทั้ง       
มีการปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคลเพื่อการศึกษาที่แสดงถึงสิทธิความกาวหนา สวัสดิการ     
ความมั่นคงของบุคลากรที่จะไดรับ และส่ิงที่แสดงถึงการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและ
ไดมาตรฐาน 
   2.1.4 การกระจายอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในสถานศึกษา ซ่ึงทําให
บริหารจัดการไดอยางคลองตัวและมีประสิทธิภาพ 
   2.1.5 รูปแบบการบริหารการศึกษาขององคการปกครองสวนทองถ่ินที่จัดเอง
หรือรูปแบบสหการการศึกษา  มีการกําหนดคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดการศึกษา 
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  2.2 ดานความเหมาะสม  องคประกอบดานนี้  พิจารณาจาก 
   2.2.1 สัดสวนของจํานวนผูเรียนทั้งหมดที่เขาเรียนในระบบ และนอกระบบ
โรงเรียนตอจํานวนประชากรในวัยเรียน 
   2.2.2 สภาพภูมิศาสตร  การคมนาคมและการเดินทางของนักเรียน 
   2.2.3 ผลกระทบตอการจัดการศึกษาของหนวยงานอื่นหรือภาคเอกชน 
   2.2.4 ประสบการณและการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
   2.2.5 ความรวมมือของชุมชนตอการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  2.3 ดานความตองการ  องคประกอบดานนี้พิจารณาจาก 
   2.3.1 ความเห็นของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเห็นดวยและสนับสนุนใหจัดการศึกษา 
   2.3.2 ความเห็นของสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ประสงคจะจัดการศึกษา 
   2.3.3 ความตองการของคณะกรรมการสถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือสําหรับเก็บรวบรวมขอมูล จํานวน 1 ฉบับ 
โดยแบงออกเปน 2 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1  สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ ระยะเวลาการดํารงตําแหนง และประสบการณเกี่ยวกับการศึกษา และฝกอบรม 
 ตอนที่ 2  สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความพรอมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
องคการบริหารสวนตําบล ช้ัน 1 เขตจังหวัดติดตอกรุงเทพมหานคร จํานวน 48 ขอ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 1. ดานความพรอมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขององคการบริหารสวนตําบล ช้ัน 1 
เขตจังหวัดติดตอกรุงเทพมหานคร  จํานวน  28  ขอ  
 2. ดานความเหมาะสมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขององคการบริหารสวนตําบล 
ช้ัน 1 เขตจังหวัดติดตอกรุงเทพมหานคร  จํานวน  14  ขอ 
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 3. ดานความตองการภายในทองถ่ินในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ขององคการ
บริหารสวนตําบล ช้ัน 1 เขตจังหวัดติดตอกรุงเทพมหานคร  จํานวน  6  ขอ 
 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความพรอม  ความเหมาะสม ความตองการภายในทองถ่ิน 
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ โดยกําหนดคะแนนของแตละระดับ  ดังนี้ 
 5   หมายถึง อบต.มีองคประกอบความพรอม อยูในระดับมากที่สุด  
    ใหมีน้ําหนักคะแนน  5 
 4   หมายถึง อบต.มีองคประกอบความพรอม อยูในระดับมาก  
    ใหมีน้ําหนักคะแนน  4 
 3   หมายถึง อบต.มีองคประกอบความพรอม อยูในระดับปานกลาง  
    ใหมีน้ําหนักคะแนน  3 
 2   หมายถึง อบต.มีองคประกอบความพรอม อยูในระดับนอย  
    ใหมีน้ําหนักคะแนน  2 
 1   หมายถึง อบต.มีองคประกอบความพรอม อยูในระดับนอยที่สุด  
    ใหมีน้ําหนักคะแนน  1 
 
การสรางเครื่องมอื 
 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือเปนแบบสอบถาม  โดยมีขั้นตอน  ดังตอไปนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1  ศึกษาปญหา วรรณกรรมที่เกี่ยวของ แนวคิด หลักการ และผลงานวิจัยที่
เกี่ยวของ กําหนดเปนกรอบในการสรางเครื่องมือภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึกษาและ
คณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธ 
 ขั้นตอนที่ 2 สรางแบบสอบถาม โดยใชกรอบแนวคิดจากเกณฑการประเมินความพรอม
ของกระทรวงศึกษาธิการ ใน 3 ดาน คือ ดานความพรอม ดานความเหมาะสม และดานความตองการ
ภายในทองถ่ินโดยนําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาประมวลผลเพื่อกําหนดเปนโครงสรางของ
เครื่องมือ ขอบเขต เนื้อหา โดยคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา (content  validity) โดยนําแบบสอบถามไปใหผูทรงคุณวุฒิ (ภาคผนวก ง)  พิจารณาให
สอดคลองกับวัตถุประสงคและตัวแปรที่จะศึกษา 
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 ขั้นตอนที่ 3  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (try out) กับองคการ
บริหารสวนตําบล ช้ัน 1 ในจังหวัดที่ไมใชจังหวัดที่เปนกลุมตัวอยาง  จํานวน  5  แหง คือจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 2 แหง คือ อบต. พยอม  อบต. ลําไทร  จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แหง คือ อบต. บางปะกง  
จังหวัดนครราชสีมา 1 แหง คือ อบต. โคกกรวด  ขอมูลท่ีไดจะไมนําไปใชในการวิเคราะหขอมูล      
เพื่อทดสอบสมมติฐานในการวิจัย แตจะใชเปนขอมูลเพื่อเปรียบเทียบกับขอมูลที่ไดจากประชากร
กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ 
 ขั้นตอนที่ 4 นําแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาคํานวณคาความเชื่อมั่น (reliability) 
ตามวิธีการของ ครอนบาค (Cronbach)  โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - coefficient) ไดคาความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ  0.8965 (รายละเอียดตามภาคผนวก จ) 
 ขั้นตอนที่ 5  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขและมีความสมบูรณไปสอบถามบุคคลที่
เปนกลุมตัวอยางตามขั้นตอนของการเก็บรวบรวมขอมูลที่กําหนด 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 เพื่อใหการดําเนินการวิจัยดําเนินไปอยางถูกตองตามระเบียบของทางราชการ ผูวิจัยจึง
ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอน  ดังตอไปนี้ 
 1. ผูวิจัยนําหนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลที่บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากรออกให ถึงนายกองคการบริหารสวนตําบลชั้น 1 เขตจังหวัดติดตอ
กรุงเทพมหานคร ที่เปนตัวอยาง เพื่อขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
 2. ผูวิจัยดําเนินการแจกและเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองและมีผูชวยเก็บขอมูลจาก
องคการบริหารสวนตําบล ช้ัน 1 ที่เปนกลุมตัวอยางในเขต จังหวัดติดตอกรุงเทพมหานคร 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูลไดดําเนินการระหวางเดือนมีนาคม – เมษายน 2547 
 
วิธีวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิจัย 
 ผูวิจัยไดกําหนดแนวทางการนําเสนอและวิเคราะหขอมูลเพื่อใชเปนภาพรวมในการ
ตอบคําถามการวิจัย โดยนําแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได มาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ และ
นําไปลงรหัสขอมูลเพื่อวิเคราะหขอมูลโดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรม SPSS (statistical package of 
the social science ) และไดใชสถิติในการวิจัยดังตอไปนี้ 
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 1. การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยใชการแจกแจง
ความถี่ (frequencies) และใชคารอยละ (%) 
 2.  การวิเคราะหระดับองคประกอบ ความพรอมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน        
ขององคการบริหารสวนตําบล ช้ัน 1 เขตจังหวัดติดตอกรุงเทพมหานคร ใชหาคาเฉลี่ย  ( X ) และ    
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนําเสนอขอมูลเปนตารางประกอบความเรียง  ทั้งนี้โดยใชเกณฑ
การประเมินเพื่อใหความหมายขอมูลตามแนวคิดของ เบสท (Best 1981 : 236)  ดังนี้ 
 คาน้ําหนักเฉลี่ย  4.50  ถึง  5.00  แสดงวา อบต. มีองคประกอบความพรอม  
     อยูในระดับที่ มากที่สุด 
 คาน้ําหนักเฉลี่ย  3.50  ถึง  4.49 แสดงวา อบต. มีองคประกอบความพรอม  
     อยูในระดับมาก 
 คาน้ําหนักเฉลี่ย  2.50  ถึง  3.49  แสดงวา อบต. มีองคประกอบความพรอม  
     อยูในระดับปานกลาง 
 คาน้ําหนักเฉลี่ย  1.50  ถึง  2.49   แสดงวา อบต. มีองคประกอบความพรอม  
     อยูในระดับนอย 
 คาน้ําหนักเฉลี่ย  1.00  ถึง  1.49 แสดงวา อบต. มีองคประกอบความพรอม  
     อยูในระดับนอยที่สุด 
 3.  ความแตกตางทางความคิดเห็นของบุคลากร ในองคการบริหารสวนตําบล ช้ัน 1   
เขตจังหวัดติดตอกรุงเทพมหานคร ใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
(one–way analysis of variance) เมื่อพบความแตกตางในการวิเคราะหความแปรปรวน จะทําการทดสอบ
เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคู โดยใชวิธีการของ เชฟเฟ (Scheffe) แลวนําเสนอในรูป
ตารางประกอบความเรียง 
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     สรุป  
 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive  research) มีวัตถุประสงค 1)  เพื่อทราบ
องคประกอบความพรอมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ขององคการบริหารสวนตําบล ช้ัน 1 เขตจังหวัด 
ติดตอกรุงเทพมหานคร  2) เพื่อใหทราบความแตกตางทางความคิดเห็นของบุคลากรในองคการบริหาร
สวนตําบล ช้ัน 1 เขตจังหวัดติดตอกรุงเทพมหานคร โดยใชกลุมตัวอยางคือ บุคลากรในองคการบริหาร
สวนตําบล ช้ัน 1 เขตจังหวัดติดตอกรุงเทพมหานคร เปนหนวยวิเคราะหและอภิปรายผล กลุมตัวอยาง 
ประกอบดวย ปลัดองคการบริหารสวนตําบล กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล และสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล ช้ัน 1 เขตจังหวัดติดตอกรุงเทพมหานคร จํานวน 252 คน เครื่องมือท่ีใช   
ในการวิจัยเปนแบบสอบถาม 1 ชุด มี 2 ตอน ประเมินผลโดยใชการวิเคราะหดวย  การแจกแจงความถี่ 
(frequencies)  คารอยละ (%)  คาเฉลี่ย  ( X )  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  วิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียว (one-way analysis of variance) F–test และเชฟเฟ (Scheffe) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 
(statical package for the social science)  
   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี 4 

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงคของ
การวิจัยเร่ือง “องคประกอบความพรอมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขององคการบริหารสวนตําบล 
ช้ัน 1 เขตจังหวัดติดตอกรุงเทพมหานคร”   ซ่ึงผูวิจัยไดศึกษาจากกลุมตัวอยางที่เปนปลัด อบต. 
กรรมการบริหาร อบต. และสมาชิกสภา อบต. จํานวน 252  คน จาก อบต. 36 แหง  เปนขอมูล        
ในการวิเคราะห โดยเสนอผลการวิเคราะหในรูปของตารางประกอบคําบรรยาย และจําแนก           
ผลการวิเคราะหออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 เปนการนําเสนอผลการวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 เปนการนําเสนอผลการวิเคราะหองคประกอบ ความพรอมในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ขององคการบริหารสวนตําบล ช้ัน 1 เขตจังหวัดติดตอกรุงเทพมหานคร เพื่อตอบคําถาม
ขอ 1 
 ตอนท่ี 3 เปนการนําเสนอผลการวิเคราะหความแตกตางทางความคิดเห็นของบุคลากร
ในองคการบริหารสวนตําบล ช้ัน 1 เขตจังหวัดติดตอกรุงเทพมหานคร เพื่อตอบคําถามขอ 2 
 จากการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามปลัด อบต. กรรมการบริหาร 
อบต. และสมาชิกสภา อบต. ซ่ึงเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 252 คน ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา 
223 ฉบับ คิดเปนรอยละ 88.49 และผูวิจัยไดตรวจสอบการกรอกขอมูลในแบบสอบถามของผูตอบ
แบบสอบถาม  ปรากฏวาแบบสอบถามทุกฉบับที่ไดรับคืนมา เปนแบบสอบถามที่ไดกรอกขอความ
สมบูรณครบทั้ง 223 ฉบับ (หรือคิดเปนรอยละ 100)  ไดนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดทําการวิเคราะห 
ในรูปบรรยายตารางการวิเคราะห  ดังนี้ 
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ตอนที ่1  สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
 สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 223 คน เมื่อจําแนกตาม เพศ อายุ 
การศึกษา อาชีพ ระยะเวลาการดํารงตําแหนงใน อบต. และประสบการณในการเขารับการอบรม
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงวิเคราะหโดยความถี่ (frequencies) และรอยละ (percentage) 
ปรากฏผลดังรายละเอียดตามตารางที่ 7 
 
ตารางที่ 7  แสดงสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ปลัด อบต. กรรมการบริหาร  สมาชิก สภา อบต. 
 อบต.  รวม สถานภาพ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
เพศ 
- ชาย 
- หญิง 

 
32 
3 

 
91.4 
8.6 

 
81 
14 

 
85.3 
14.7 

 
77 
16 

 
82.8 
17.2 

 
190 
33 

 
85.2 
14.8 

รวม 35 100 95 100 93 100 223 100 
อายุ 
- 30 ป หรือต่ํากวา 
- 31 – 40 ป 
- 41 – 50 ป 
- 51 ป ขึ้นไป 

 
- 

10 
22 
3 

 
- 

28.6 
62.9 
8.5 

 
6 

26 
60 
3 

 
6.3 

27.4 
63.2 
3.1 

 
7 

32 
46 
8 

 
7.5 

34.4 
49.5 
8.6 

 
13 
68 

128 
14 

 
5.8 

30.5 
57.4 
6.3 

รวม 35 100 95 100 93 100 223 100 
การศึกษา 
- ต่ํากวาปริญญาตรี 
- ปริญญาตรีหรือ 
   เทียบเทา 
- สูงกวาปริญญาตรี 

 
1 
17 
 

17 

 
2.9 

48.6 
 

48.5 

 
25 
48 
 

22 

 
26.3 
50.5 

 
23.2 

 
28 
48 
 

17 

 
30.1 
51.6 

 
18.3 

 
54 

113 
 

56 

 
24.2 
50.7 

 
25.1 

รวม 35 100 95 100 93 100 223 100 
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ตารางที่ 7  (ตอ) 
 

ปลัด อบต. กรรมการบริหาร  สมาชิก สภา อบต. 
 อบต.  รวม สถานภาพ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
อาชีพ 
- เกษตรกรรม 
- รับจาง 
- คาขาย/ธุรกิจ 
- รับราชการ 
- นักการเมืองทองถ่ิน 

 
- 
- 
- 

35 
- 

 
- 
- 
- 

100 
- 

 
8 
8 

23 
- 

56 

 
8.4 
8.4 

24.2 
- 

59.0 

 
12 
12 
19 
- 

50 

 
12.9 
12.9 
20.4 

- 
53.8 

 
20 
20 
42 
35 

106 

 
9.0 
9.0 

18.8 
15.7 
47.5 

รวม 35 100 95 100 93 100 223 100 
ระยะเวลาการดํารง 
ตําแหนงใน อบต. 
1. 1 ป หรือต่ํากวา 
2. มากกวา 1 – 2 ป 
3. มากกวา 2 – 3 ป 
4. มากกวา 3 ป ขึ้นไป 

 
 
1 
- 
3 
31 

 
 

2.8 
- 

8.6 
88.6 

 
 

5 
4 

22 
64 

 
 

5.2 
4.2 

23.2 
67.4 

 
 

7 
2 

22 
62 

 
 

7.5 
2.1 

23.7 
66.7 

 
 

13 
6 

47 
157 

 
 

5.8 
2.7 

21.1 
70.4 

รวม 35 100 95 100 93 100 223 100 
เคยเขารับการอบรม 
เกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 
1.  เคย 
2.  ไมเคย 

 
 
 

20 
15 

 
 
 

57.1 
42.9 

 
 
 

51 
44 

 
 
 

53.7 
46.3 

 
 
 

54 
39 

 
 
 

58.1 
41.9 

 
 
 

125 
98 

 
 
 

56.1 
43.9 

รวม 35 100 95 100 93 100 223 100 
ในกรณีที่เคยไดรับการอบรม 
ไดรับการอบรมจาก 
หนวยงานใด 
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
1. กรมการปกครอง 
2. กระทรวงศึกษาธิการ 
3. หนวยงานทาง 
    การศึกษา เชน สปอ./   
    ศธ.อ./กศ.น. 
4. อ่ืน ๆ 

 
 
 
 

13 
10 
9 
 
 
1 

 
 
 
 

39.4 
30.3 
27.3 

 
 

3.0 

 
 
 
 

20 
30 
31 
 
 

1 

 
 
 
 

24.4 
36.6 
37.8 

 
 

1.2 

 
 
 
 

29 
24 
30 
 
 

1 

 
 
 
 

34.5 
28.6 
35.7 

 
 

1.2 

 
 
 
 

62 
64 
70 
 
 

3 

 
 
 
 

31.1 
32.2 
35.2 

 
 

1.5 
รวม 33 100 82 100 84 100 199 100 
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 จากตารางที่ 7 พบวา ผูตอบแบบสอบถามทั้งปลัด อบต. กรรมการบริหาร อบต. และ
สมาชิกสภา อบต. โดยรวมเปนเพศชาย จํานวน 32 คน 81 คน และ 77 คน คิดเปนรอยละ 91.4, 85.3  
82.8  ตามลําดับ ปลัด อบต. กรรมการบริหาร อบต. และสมาชิกสภา อบต. ที่ตอบแบบสอบถาม 
โดยมากมีอายุระหวาง 41-50 ป จํานวน 22 คน 60 คน และ 46 คนคิดเปนรอยละ 62.9, 63.2 และ 
49.5 ตามลําดับ ปลัด อบต. กรรมการบริหาร อบต.และสมาชิกสภา อบต. สวนใหญมีการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทา จํานวน 17 คน 48 คน และ 48 คน คิดเปนรอยละ 48.6, 50.5 และ 
51.6 ตามลําดับ รองลงไปคือมีการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี โดยท่ีกรรมการบริหาร อบต. มีจํานวน   
ผูมีวุฒิสูงกวาปริญญาตรี 22 คน หรือรอยละ 23.2 ในขณะที่ปลัด อบต. มีจํานวนผูมีวุฒิสูงกวา
ปริญญาตรี 17 คน หรือรอยละ 48.5 และสมาชิกสภา อบต. มีจํานวนผูมีวุฒิสูงกวาปริญญาตรี 17 คน 
หรือรอยละ 18.3 ในดานอาชีพ ผูตอบแบบสอบถาม  จํานวน 35 คน หรือ รอยละ 100 รับราชการ
เปนปลัด อบต . สวนกรรมการบริหาร อบต. และสมาชิกสภา  อบต. สวนใหญมีอาชีพเปน
นักการเมืองทองถ่ิน จํานวน 56 คนและ 50 คน  คิดเปนรอยละ 59.0 และ 53.8 ตามลําดับ รองลงมา
คืออาชีพคาขายและทําธุรกิจ กรรมการบริหาร อบต. จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 24.2 สมาชิกสภา
อบต. จํานวน 19 คน  คิดเปนรอยละ 20.4 เมื่อพิจารณาระยะเวลาการดํารงตําแหนงใน อบต. ทั้งปลัด
อบต. กรรมการบริหาร อบต. สมาชิกสภา อบต. สวนใหญดํารงตําแหนงมากวา 3 ป ขึ้นไป จํานวน 
31 คน 64 คน และ62 คน คิดเปนรอยละ 88.6, 67.4 และ 66.7 ตามลําดับ รองลงไปคือมากกวา        
2-3 ป  โดยท่ีปลัด  อบต .  มีจํานวนผูดํารงตําแหนงใน  อบต .   3 คน  หรือคิดเปนรอยละ  8.6 
กรรมการบริหาร อบต. 22 คน  หรือรอยละ 23.2  และสมาชิกสภา อบต. 22 คน  หรือ รอยละ23.7  
เห็นไดชัดวาทั้งปลัด อบต. กรรมการบริหาร อบต. และสมาชิกสภา อบต.โดยรวมมีประสบการณ  
ในการเขารับการอบรม  เกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน   จํานวน 20 คน  51 คน และ  
54 คน คิดเปนรอยละ 57.1, 53.7 และ 58.1 ตามลําดับ  โดยในสวนผูเคยผานการอบรมจาก
หนวยงานทางการศึกษา ทั้งปลัด อบต. กรรมการบริหาร อบต. สมาชิกสภา อบต. เคยไดรับ           
การอบรมจากกรมการปกครองมากที่สุด จํานวน 13 คน 20 คน และ 29 คน คิดเปนรอยละ 39.4, 
24.4 และ 34.5 ตามลําดับ รองลงมาคือกระทรวงการศึกษาธิการ  จํานวน 10 คน 30 คน และ 24 คน        
คิดเปนรอยละ 30.3, 36.6 และ28.6 ตามลําดับ จึงเชื่อไดวาผูตอบแบบสอบถามเปนผูที่สามารถให
ขอมูลในการตอบแบบสอบถามไดเปนอยางดี 
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ตอนที่ 2   องคประกอบความพรอมในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐานขององคการบริหารสวนตําบล  
         ชั้น 1  เขตจังหวัดติดตอกรุงเทพมหานคร 
 
 ผลการวิ เคราะหองคการประกอบความพรอมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน            
ขององคการบริหารสวนตําบล ช้ัน 1 เขตจังหวัดติดตอกรุงเทพมหานคร  เพื่อตอบคําถามในขอ 1 
วาองคประกอบความพรอมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ขององคการบริหารสวนตําบล  ช้ัน 1 
เขตจังหวัดติดตอกรุงเทพมหานคร อยูในระดับใด นั้น จากการพิจารณาใหคาน้ําหนักระดับ
องคประกอบความพรอมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของผู ตอบแบบสอบถามใน 
องคประกอบความพรอม ทั้ง 3 ดาน คือ ดานความพรอม ดานความเหมาะสม และดานความตองการ
ภายในทองถ่ิน มีรายละเอียดตามตารางที่ 8 
 
ตารางที่ 8 แสดงคาระดับองคประกอบความพรอมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ขององคการบริหารสวนตําบล ช้ัน 1 เขตจังหวัดติดตอกรุงเทพมหานคร 

N = 223 
ปลัด อบต. 

n = 35 
กรรมการบรหิาร อบต. 

n = 95 
สมาชิกสภา อบต. 

n = 93 
ภาพรวม 

คาเฉลีย่ S.D. ระดับ คาเฉลีย่ S.D. ระดับ คาเฉลีย่ S.D. ระดับ คาเฉลีย่ S.D. ระดับ 

องคประกอบ 
ความพรอมในการจัด 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

( X )   ( X )   ( X )   ( X )   

ดานความพรอม 3.37 
 

0.60 
 

ปาน
กลาง 

3.36 0.62 ปาน
กลาง 

3.27 0.60 ปาน
กลาง 

3.33 0.61 ปาน
กลาง 

ดานความเหมาะสม 
3.37 0.60 

ปาน 
กลาง 

3.39 0.61 ปาน 
กลาง 

3.28 0.54 ปาน 
กลาง 

3.34 0.56 ปาน 
กลาง 

ดานความตองการ 
ภายในทองถิ่น 

3.47 
 

0.72 
 

ปาน 
กลาง 

3.50 0.80 มาก 
 

3.35 0.70 ปาน 
กลาง 

3.43 0.75 ปาน 
กลาง 

รวม 3.39 0.53 ปาน 
กลาง 

3.39 0.61 ปาน 
กลาง 

3.28 0.57 ปาน 
กลาง 

3.34 0.58 ปาน 
กลาง 
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 จากตารางที่ 8 ผลของการวิเคราะหองคประกอบความพรอมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ขององคการบริหารสวนตําบลชั้น 1 เขตจังหวัดติดตอกรุงเทพมหานคร พบวา โดยภาพรวมทั้งปลัด 
อบต. กรรมการบริหาร อบต. และสมาชิกสภา อบต. ระบุวา องคประกอบความพรอมในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน อยูในระดับปานกลาง ทั้ง 3 กลุม และทุกดาน (คาเฉลี่ย = 3.34) เมื่อจําแนก
องคประกอบความพรอมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนรายดาน ปลัด อบต. ระบุวา 
องคประกอบความพรอมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอยูในระดับปานกลาง ทั้ง 3 ดาน เรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ดานความตองการภายในทองถ่ิน (คาเฉลี่ย = 3.47) สวนดานความพรอม
และดานความเหมาะสมรองลงมามีคาเฉลี่ยเทากัน (คาเฉลี่ย = 3.37) กรรมการบริหาร อบต. ระบุวา 
องคประกอบความพรอมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยูในระดับปานกลาง ทั้ง 3 ดาน เรียงลําดบั
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานความตองการภายในทองถ่ิน (คาเฉลี่ย = 3.50) รองลงมา คือ  
ดานความเหมาะสม (คาเฉลี่ย = 3.39) และดานความพรอม (คาเฉลี่ย = 3.36) และสมาชิกสภา อบต. 
ระบุวาองคประกอบความพรอมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยูในระดับปานกลาง ทั้ง 3 ดาน 
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานความตองการภายในทองถ่ิน (คาเฉลี่ย = 3.35)        
ดานความเหมาะสม (คาเฉลี่ย = 3.28) และดานความพรอม (คาเฉลี่ย = 3.27) เมื่อพิจารณาโดยรวม
แลวพบวาทั้ง ปลัด อบต. กรรมการบริหาร อบต. และสมาชิกสภา อบต. ระบุวา ดานความตองการ
ภายในทองถ่ินมีคาเฉลี่ยมากที่สุด (คาเฉลี่ย = 3.43) รองลงมา คือดานความเหมาะสม (คาเฉลี่ย = 3.34) และ
ดานความพรอม (คาเฉลี่ย = 3.33) ซึ่งบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบล ช้ัน 1 เขตจังหวัดติดตอ
กรุงเทพมหานครมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 
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ตารางที่ 9  คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานขององคประกอบความพรอมในการจัดการศึกษา 
 ขั้นพื้นฐาน ขององคการบริหารสวนตําบล ช้ัน 1 เขตจังหวัดติดตอกรุงเทพมหานคร  
 ตามตัวแปรที่ศึกษา 

N = 223 
ปลัด อบต. 

n = 35 
กรรมการบรหิาร อบต. 

n = 95 
สมาชิกสภา อบต. 

n = 93 
ภาพรวม 

คาเฉลีย่ S.D. ระดับ คาเฉลีย่ S.D. ระดับ คาเฉลีย่ S.D. ระดับ คาเฉลีย่ S.D. ระดับ 

องคประกอบ 
ความพรอมในการจัด 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

( X )   ( X )   ( X )   ( X )   

1. ดานความพรอม 
    (X1) 

3.37 

 

0.60 

 

ปาน

กลาง 

3.36 0.62 ปาน

กลาง 

3.27 0.60 ปาน

กลาง 

3.33 0.61 ปาน

กลาง 

1.1 รายไดและการใช 

       รายได (X11) 

3.05 0.62 ปาน

กลาง 

3.13 0.70 ปาน

กลาง 

3.08 0.61 ปาน

กลาง 

3.10 0.65 ปาน

กลาง 

1.2 แผนการจัด 

      การศึกษา (X12) 

3.53 0.74 มาก 3.44 0.67 ปาน

กลาง 

3.35 0.66 ปาน

กลาง 

3.42 0.68 ปาน

กลาง 

1.3 ศักยภาพของ 

      องคการบริหาร 

      สวนตําบล (X13) 

3.50 0.61 มาก 3.45 0.63 ปาน

กลาง 

3.35 0.62 ปาน

กลาง 

3.42 0.63 ปาน

กลาง 

1.4 การกระจายอํานาจ 

      ใหสถานศึกษา (X14) 

3.25 0.69 ปาน

กลาง 

3.37 0.70 ปาน

กลาง 

3.24 0.66 ปาน

กลาง 

3.30 0.68 ปาน

กลาง 

1.5 รูปแบบการบริหาร 

       การศึกษา (X15) 

3.32 0.68 ปาน

กลาง 

3.29 0.76 ปาน

กลาง 

3.19 0.68 ปาน

กลาง 

3.25 0.71 ปาน

กลาง 

2. ดานความเหมาะสม 
   (X2) 

3.37 0.68 ปาน

กลาง 

3.39 0.61 ปาน

กลาง 

3.28 0.54 ปาน

กลาง 

3.34 0.56 ปาน

กลาง 

2.1 สัดสวนจํานวน 

      ผูเรียน (X21) 

3.51 0.66 มาก 3.27 0.80 ปาน

กลาง 

3.22 0.69 ปาน

กลาง 

3.29 0.74 ปาน

กลาง 

2.2 สภาพทางภูมิศาสตร 

      (X22) 

5.59 0.60 มาก 3.60 0.75 มาก 3.45 0.63 ปาน

กลาง 

3.53 0.68 มาก 

2.3 ผลกระทบตอ 

      การจัดการศึกษา 

      (X23) 

3.40 0.77 ปาน

กลาง 

3.33 0.80 ปาน

กลาง 

3.15 0.74 ปาน

กลาง 

3.26 0.81 ปาน

กลาง 
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ตารางที่ 9  (ตอ) 
 

ปลัด อบต. 
n = 35 

กรรมการบรหิาร อบต. 
n = 95 

สมาชิกสภา อบต. 
n = 93 

ภาพรวม 

คาเฉลีย่ S.D. ระดับ คาเฉลีย่ S.D. ระดับ คาเฉลีย่ S.D. ระดับ คาเฉลีย่ S.D. ระดับ 

องคประกอบ 
ความพรอมในการจัด 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

( X )   ( X )   ( X )   ( X )   

2.4 ประสบการณและ 

      การมีสวน (X24) 

3.19 0.61 ปาน 

กลาง 

3.24 0.68 ปาน 

กลาง 

3.17 0.61 ปาน 

กลาง 

3.20 0.64 ปาน 

กลาง 

2.5 ความรวมมือของ 

       ชุมชน (X25) 

3.42 0.75 ปาน 

กลาง 

3.45 0.74 ปาน

กลาง 

3.33 0.64 ปาน 

กลาง 

3.39 0.70 ปาน 

กลาง 

3. ดานความตองการ 

    ภายในทองถิ่น  (X3) 
3.47 0.72 ปาน 

กลาง 

3.50 0.80 มาก 3.35 0.70 ปาน 

กลาง 

3.43 0.75 ปาน 

กลาง 

3.1 ความเห็นของ 

       ประชาชน (X31) 

3.54 0.78 มาก 3.52 0.85 มาก 3.37 0.82 ปาน 

กลาง 

3.46 0.83 ปาน 

กลาง 

3.2 ความเห็นของ 

       สภาองคการบริหาร 

       สวนตําบล  (X32) 

3.66 0.64 มาก 3.54 0.79 มาก 3.37 0.66 ปาน 

กลาง 

3.49 0.72 ปาน 

กลาง 

3.3 ความตองการของ 

       คณะกรรมการ 

       สถานศึกษาและ 

       บุคลากรใน 

       สถานศึกษา (X33) 

3.14 0.87 ปาน 

กลาง 

3.46 0.90 ปาน 

กลาง 

3.34 0.70 ปาน 

กลาง 

3.39 0.85 ปาน

กลาง 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 115

 จากตารางที่ 9  ซ่ึงเปนการวิเคราะหองคประกอบความพรอมในการจัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ขององคการบริหารสวนตําบลชั้น 1 เขตจังหวัดติดตอกรุงเทพมหานคร ตามตัวแปรที่
ศึกษา 13 ขอ พบวา ผูใหขอมูลทั้งสามกลุมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบความพรอม            
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไมแตกตางกัน ทั้งสามกลุมระบุวา องคประกอบความพรอม          
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง องคประกอบ 
ความพรอมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานความพรอม ทั้งปลัด อบต. กรรมการบริหาร อบต. 
และสมาชิกสภา  อบต .  ระบุว าอยู ในระดับปานกลาง  และเมื่ อพิจารณาเปนรายขอทั้ ง 
สามกลุมระบุวา มีความพรอมในระดับปานกลางทั้ง 5 ขอ โดยพบวา แผนการจัดการศึกษามีคาเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมาเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล 
การกระจายอํานาจใหสถานศึกษา รูปแบบการบริหารการศึกษา และรายไดและการใชรายได 
องคประกอบความพรอมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานความเหมาะสม ทั้งปลัด อบต. 
กรรมการบริหาร อบต. และสมาชิกสภา อบต. ระบุวามีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง และ
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ทั้งสามกลุมระบุวามีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลางทั้ง 5 ขอ          
โดยพบวาสภาพทางภูมิศาสตรมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยคือ 
ความรวมมือของชุมชน สัดสวนจํานวนผูเรียน ผลกระทบตอการจัดการศึกษา และประสบการณ 
และการมีสวนรวมเปนลําดับสุดทาย องคประกอบความพรอมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน      
ดานความตองการภายในทองถ่ิน  ทั้งปลัด อบต. กรรมการบริหาร อบต. และสมาชิกสภา อบต.  
ระบุวาดานความตองการภายในทองถ่ิน ประชาชนมีความตองการที่จะจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
อยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ ทั้งสามกลุมระบุวา มีความตองการภายใน
ทองถ่ินอยูในระดับปานกลางทั้ง 3 ขอ โดยพบวา ความเห็นของสภาองคการบริหารสวนตําบล        
มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยคือ ความเห็นของประชาชน และ      
ความตองการของคณะกรรมการสถานศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษา 
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ตารางที่ 10 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานขององคประกอบความพรอมทางดานความพรอม 
 ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขององคการบริหารสวนตําบล ช้ัน 1 เขตจังหวัดติดตอ 
 กรุงเทพมหานคร 

N = 223 
ปลัด อบต. 

n = 35 
กรรมการบรหิาร อบต. 

n = 95 
สมาชิกสภา อบต. 

n = 93 
ภาพรวม 

ระดับความพรอม ระดับความพรอม ระดับความพรอม ระดับความพรอม 
คาเฉลีย่ S.D. ระดับ คาเฉลีย่ S.D. ระดับ คาเฉลีย่ S.D. ระดับ คาเฉลีย่ S.D. ระดับ 

องคประกอบ 
ความพรอมในการจัด 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

( X )   ( X )   ( X )   ( X )   

ดานความพรอม (X1) 3.37 0.06 ปาน 
กลาง 

3.36 0.62 ปาน 
กลาง 

3.27 0.06 ปาน 
กลาง 

3.33 0.61 ปาน 
กลาง 

รายไดและการใชรายได 
(X11) 

3.05 0.62 ปาน 
กลาง 

3.13 0.70 ปาน 
กลาง 

3.08 0.61 ปาน 
กลาง 

3.10 0.65 ปาน 
กลาง 

1. สามารถจัดหารายได 
    ทุกประเภท ไมรวม 
    เงินอุดหนุนจากรัฐ 
    และเงินกู 

3.31 0.72 ปาน 
กลาง 

3.25 0.76 ปาน 
กลาง 

3.19 0.63 ปาน 
กลาง 

3.24 0.70 ปาน 
กลาง 

2. สามารถจัดเก็บรายได 
    เพิ่มเพยีงพอกับ 
    การจัดการศึกษา 
    สงเคราะหเพื่อคนพิการ 
    และผูมีความสามารถ 
    พิเศษ 

3.14 0.65 ปาน 
กลาง 

3.19 0.83 ปาน 
กลาง 

3.09 0.63 ปาน 
กลาง 

3.14 0.77 ปาน 
กลาง 

3. สามารถจัดเก็บรายได 
    เพิ่มเพยีงพอกับ 
    การจัดการศึกษาของ 
    สถานศกึษาขนาดใหญ 

2.91 0.78 ปาน 
กลาง 

3.07 0.75 ปาน 
กลาง 

3.00 0.71 ปาน 
กลาง 

3.02 0.73 ปาน 
กลาง 

4. สามารถจัดเก็บรายได 
    เพิ่มเพยีงพอกับ 
    การจัดการศึกษาของ 
    สถานศึกษาใน 
    โครงการพระราชดําริ 

3.00 0.73 ปาน 
กลาง 

3.13 0.76 ปาน 
กลาง 

3.11 0.70 ปาน 
กลาง 

3.10 0.73 ปาน 
กลาง 
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ตารางที่ 10  (ตอ) 
 

ปลัด อบต. 
n = 35 

กรรมการบรหิาร อบต. 
n = 95 

สมาชิกสภา อบต. 
n = 93 

ภาพรวม 

ระดับความพรอม ระดับความพรอม ระดับความพรอม ระดับความพรอม 
คาเฉลีย่ S.D. ระดับ คาเฉลีย่ S.D. ระดับ คาเฉลีย่ S.D. ระดับ คาเฉลีย่ S.D. ระดับ 

องคประกอบ 
ความพรอมในการจัด 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

( X )   ( X )   ( X )   ( X )   
5. สามารถจัดเก็บรายได 
    เพิ่มเพยีงพอกับ 
    การจัดการศึกษาของ 
    สถานศึกษาอาชีวศึกษา 

2.86 0.85 ปาน 
กลาง 

2.99 0.83 ปาน 
กลาง 

3.02 0.78 ปาน 
กลาง 

2.98 0.81 ปาน 
กลาง 

แผนการจัดการศึกษา (X12) 3.53 0.74 มาก 3.44 0.67 ปาน 
กลาง 

3.35 0.66 ปาน 
กลาง 

3.42 0.68 ปาน 
กลาง 

6. สามารถจัดการบริหาร 
    และวางแผนการจัด 
    การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    ไดอยางมปีระสทิธิภาพ 

3.60 0.74 มาก 3.54 0.73 มาก 3.47 0.76 ปาน 
กลาง 

3.52 0.74 มาก 

7. สามารถวางแผนและ 
    พัฒนาระบบงาน 
    สารบรรณให 
    สอดคลองกับ 
    การจัดการศึกษา 

3.63 0.81 มาก 3.46 0.86 ปาน 
กลาง 

3.37 0.79 ปาน 
กลาง 

3.45 0.83 ปาน 
กลาง 

8. สามารถปฏิบัติภารกิจ 
    ดานการจัดการศึกษา 
    ขั้นพื้นฐานไดอยางมี 
    ประสิทธิภาพ 

3.57 0.74 มาก 3.46 0.76 ปาน 
กลาง 

3.33 0.76 ปาน 
กลาง 

3.43 3.45 ปาน 
กลาง 

9. สามารถจัดทํานโยบาย 
    และวางแผนการจัด 
    การศึกษาใหสอดคลอง 
    กับนโยบายของรัฐ 

3.69 0.90 มาก 4.43 0.81 ปาน 
กลาง 

3.40 0.78 ปาน 
กลาง 

3.46 0.81 ปาน 
กลาง 

10. สามารถจัดสรร 
    งบประมาณ 
    เพื่อการศึกษา 
    อยางเปนระบบ 

3.57 0.85 มาก 3.36 0.77 ปาน 
กลาง 

3.40 0.81 ปาน 
กลาง 

3.41 0.80 ปาน 
กลาง 
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ตารางที่ 10  (ตอ) 
 

ปลัด อบต. 
n = 35 

กรรมการบรหิาร อบต. 
n = 95 

สมาชิกสภา อบต. 
n = 93 

ภาพรวม 

ระดับความพรอม ระดับความพรอม ระดับความพรอม ระดับความพรอม 
คาเฉลีย่ S.D. ระดับ คาเฉลีย่ S.D. ระดับ คาเฉลีย่ S.D. ระดับ คาเฉลีย่ S.D. ระดับ 

องคประกอบ 
ความพรอมในการจัด 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

( X )   ( X )   ( X )   ( X )   
11. สามารถจัดใหมีระบบ 
    การนิเทศ ติดตาม 
    ประเมินผล การปฏิบัติ 
    งานในดานตาง ๆ 
    อยางชัดเจนและ 
    ตอเนื่อง 

3.49 0.95 ปาน 
กลาง 

3.53 0.90 มาก 3.41 0.74 ปาน 
กลาง 

3.47 0.84 ปาน 
กลาง 

12. สามารถจัดการศึกษา 
    สงเคราะห อบต. ของ 
    ทาน จัดใหผูพิการ 
    เด็กไรสัญชาติ และ 
    เด็กเรรอนเขาเรียนใน 
    โรงเรียนตามศักยภาพ 
    ของแตละคนที่จะ 
    เรียนได 

3.17 0.89 ปาน 
กลาง 

3.33 0.84 ปาน 
กลาง 

3.12 0.79 ปาน 
กลาง 

3.22 0.83 ปาน 
กลาง 

ศักยภาพขององคการ 
บริหารสวนตําบล (X13) 

3.50 0.61 มาก 3.45 0.63 ปาน 
กลาง 

3.35 0.62 ปาน 
กลาง 

3.42 0.63 ปาน 
กลาง 

13. สามารถวางแผน 
    และดําเนินการ 
    สรรหาบุคลากรที่มี 
    ความเชี่ยวชาญเพื่อ 
    รับผิดชอบการจัด 
    การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3.31 0.93 ปาน 
กลาง 

3.36 0.71 ปาน 
กลาง 

3.35 0.79 ปาน 
กลาง 

3.35 0.78 ปาน 
กลาง 

14. สามารถสงเสริมให 
    บุคลากรทุกคน 
    มีสวนรวมในการแสดง 
    ความคิดเห็นไดโดย 
    เนนระบบคุณธรรม 

3.71 0.89 มาก 3.54 0.82 มาก 3.42 0.74 ปาน 
กลาง 

3.52 0.80 มาก 
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ตารางที่ 10  (ตอ) 
 

ปลัด อบต. 
n = 35 

กรรมการบรหิาร อบต. 
n = 95 

สมาชิกสภา อบต. 
n = 93 

ภาพรวม 

ระดับความพรอม ระดับความพรอม ระดับความพรอม ระดับความพรอม 
คาเฉลีย่ S.D. ระดับ คาเฉลีย่ S.D. ระดับ คาเฉลีย่ S.D. ระดับ คาเฉลีย่ S.D. ระดับ 

องคประกอบ 
ความพรอมในการจัด 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

( X )   ( X )  ความ ( X )   ( X )   
15. สามารถจัดหาบคุลากร 
    ที่มีความรู ความเขาใจ 
    ในการจัดการศึกษา 
    ขั้นพื้นฐานและพรอม 
    ที่จะปฏิบัติงานทกุดาน 
    ตามที่รัฐมอบหมาย 

3.31 0.87 ปาน 
กลาง 

3.28 0.74 ปาน 
กลาง 

3.23 0.80 ปาน 
กลาง 

3.26 0.78 ปาน 
กลาง 

16. สามารถจัดเตรียม 
    งบประมาณใน 
    การจัดสรางอาคาร 
    สถานที่สาํหรับการจัด 
    การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    อยางเพียงพอ เหมาะสม 

3.23 0.94 ปาน 
กลาง 

3.25 0.76 ปาน 
กลาง 

3.24 0.80 ปาน 
กลาง 

3.24 0.80 ปาน 
กลาง 

17. สามารถจัดหาและ 
    สนับสนุนวัสดุครุภัณฑ 
    สําหรับการจัด 
    การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    อยางเพยีงพอและ 
    เหมาะสม 

3.46 0.66 ปาน 
กลาง 

3.39 0.76 ปาน 
กลาง 

3.32 0.71 ปาน 
กลาง 

3.37 0.72 ปาน 
กลาง 

18. สามารถนําระบบ 
    บริหารงานของ 
    ขาราชการครูมาใช 
    ในการบริหารงาน 
    บุคคลของ อบต. ได 
    มาตรฐานเดียวกับ 
    กระทรวงศึกษาธิการ 

3.37 0.91 ปาน 
กลาง 

3.44 0.86 ปาน 
กลาง 

3.28 0.83 ปาน 
กลาง 

3.36 0.85 ปาน 
กลาง 
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ตารางที่ 10  (ตอ) 
 

ปลัด อบต. 
n = 35 

กรรมการบรหิาร อบต. 
n = 95 

สมาชิกสภา อบต. 
n = 93 

ภาพรวม 

ระดับความพรอม ระดับความพรอม ระดับความพรอม ระดับความพรอม 
คาเฉลีย่ S.D. ระดับ คาเฉลีย่ S.D. ระดับ คาเฉลีย่ S.D. ระดับ คาเฉลีย่ S.D. ระดับ 

องคประกอบ 
ความพรอมในการจัด 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

( X )   ( X )   ( X )   ( X )   
19. สามารถจัดใหมีระบบ 
    บริหารงานที่บุคลากร 
    มีสวนรวม ราบร่ืน 
    โปรงใส และสามารถ 
    ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน 

3.83 0.75 มาก 3.67 0.84 มาก 3.49 0.75 ปาน 
กลาง 

3.62 0.80 มาก 

20. สามารถทําใหชุมชน 
    ในเขตบริการมี 
    ความพึงพอใจใน 
    ระบบบริหารของ 
    อบต. ของทาน 

3.86 0.60 มาก 3.69 0.81 มาก 3.57 0.71 มาก 3.57 0.71 มาก 

21. สามารถทําให 
    สถานศึกษาใน อบต. 
    ของทานจัดการศึกษา 
    มีคุณภาพและมาตรฐาน 
    โดยผานเกณฑ 
    การประเมินมาตรฐาน 
    ขององคกรปกครอง 
    สวนทองถิ่นมากกวา 
    รอยละ 80 ของจํานวน 
    สถานศึกษา 

3.46 0.82 ปาน 
กลาง 

3.41 0.78 ปาน 
กลาง 

3.27 0.74 ปาน 
กลาง 

3.36 0.77 ปาน 
กลาง 

การกระจายอํานาจให 
สถานศึกษา (X14) 

3.25 0.69 ปาน 
กลาง 

3.37 0.70 ปาน 
กลาง 

3.24 0.66 ปาน 
กลาง 

3.30 0.68 ปาน 
กลาง 

22. สามารถกระจาย 
    อํานาจใหสถานศึกษา 
    ในดานวิชาการ 
    ไมนอยกวาอํานาจ 
    หนาที่ของสถานศกึษา 
    ที่สังกัดกระทรวง 
    ศึกษาธิการ ทีเ่คยไดรับ 

3.37 0.88 ปาน 
กลาง 

3.46 0.82 ปาน 
กลาง 

3.34 0.79 ปาน 
กลาง 

3.40 0.82 ปาน 
กลาง 
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ตารางที่ 10  (ตอ) 
 

ปลัด อบต. 
n = 35 

กรรมการบรหิาร อบต. 
n = 95 

สมาชิกสภา อบต. 
n = 93 

ภาพรวม 

ระดับความพรอม ระดับความพรอม ระดับความพรอม ระดับความพรอม 
คาเฉลีย่ S.D. ระดับ คาเฉลีย่ S.D. ระดับ คาเฉลีย่ S.D. ระดับ คาเฉลีย่ S.D. ระดับ 

องคประกอบ 
ความพรอมในการจัด 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

( X )   ( X )   ( X )   ( X )   
23. สามารถกระจาย 
    อํานาจใหสถานศึกษา 
    ในดานงบประมาณ 
    ไมนอยกวาอํานาจ 
    หนาที่ของสถานศกึษา 
    ที่สังกัดกระทรวง 
    ศึกษาธิการ ทีเ่คยไดรับ 

3.23 0.73 ปาน 
กลาง 

3.36 0.78 ปาน 
กลาง 

3.26 0.85 ปาน 
กลาง 

3.30 0.80 ปาน 
กลาง 

24. สามารถกระจาย 
    อํานาจใหสถานศึกษา 
    ในดานบริหารงานบุคคล 
    ไมนอยกวาอํานาจ 
    หนาที่ของสถานศกึษา 
    ที่สังกัดกระทรวง 
    ศึกษาธิการ ทีเ่คยไดรับ 

3.23 0.73 ปาน 
กลาง 

3.37 0.76 ปาน 
กลาง 

3.18 0.74 ปาน 
กลาง 

3.27 0.75 ปาน 
กลาง 

25. สามารถกระจาย 
    อํานาจใหสถานศึกษา 
    ในดานการบริหาร 
    งานทั่วไป ไมนอยกวา 
    อํานาจหนาที่ของ 
     สถานศึกษาที่สังกดั 
    กระทรวงศึกษาธิการ  
     เคยไดรับ 

3.17 0.75 ปาน 
กลาง 

3.29 0.76 ปาน 
กลาง 

3.16 0.71 ปาน 
กลาง 

3.22 0.74 ปาน 
กลาง 
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ตารางที่ 10  (ตอ) 
 

ปลัด อบต. 
n = 35 

กรรมการบรหิาร อบต. 
n = 95 

สมาชิกสภา อบต. 
n = 93 

ภาพรวม 

ระดับความพรอม ระดับความพรอม ระดับความพรอม ระดับความพรอม 
คาเฉลีย่ S.D. ระดับ คาเฉลีย่ S.D. ระดับ คาเฉลีย่ S.D. ระดับ คาเฉลีย่ S.D. ระดับ 

องคประกอบ 
ความพรอมในการจัด 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

( X )   ( X )   ( X )   ( X )   
รูปแบบการบริหาร 
การศึกษา (X15) 

3.32 0.68 ปาน 
กลาง 

3.29 0.76 ปาน 
กลาง 

3.19 0.68 ปาน 
กลาง 

3.25 0.71 ปาน 
กลาง 

26. สามารถบริหาร 
    จัดการศึกษาดวย 
    ตนเอง หรือจัดตั้ง 
    สหการการศึกษา 
    ในระดับอําเภอ 

3.14 0.77 ปาน 
กลาง 

3.18 0.77 ปาน 
กลาง 

3.15 0.74 ปาน 
กลาง 

3.16 0.75 ปาน 
กลาง 

27. สภา อบต. ของทาน 
    สามารถออกกฎหมาย 
    ขอบัญญัติ หรือ 
    ขอบังคับ  กําหนด 
    ใหมีคณะกรรมการ 
    รับผิดชอบจัดการศึกษา 
    ขั้นพื้นฐาน 

3.43 0.74 ปาน 
กลาง 

3.35 0.87 ปาน 
กลาง 

3.19 0.76 ปาน 
กลาง 

3.30 0.81 ปาน 
กลาง 

28. สภา อบต. ของทาน 
    สามารถกําหนด 
    องคประกอบ อํานาจ 
    หนาที่ของคณะกรรมการ 
    รับผิดชอบการจัด 
    การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    ไวอยางชัดเจน 

3.40 0.77 ปาน 
กลาง 

3.35 0.86 ปาน 
กลาง 

3.22 0.75 ปาน 
กลาง 

3.30 0.80 ปาน 
กลาง 
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 จากตารางที่ 10 ผลของการวิเคราะห องคประกอบความพรอมในการจัดการศึกษา      
ขั้นพื้นฐาน ขององคการบริหารสวนตําบล ช้ัน 1 เขตจังหวัดติดตอกรุงเทพมหานคร พบวา โดยภาพรวม   
ทั้งปลัด อบต. กรรมการบริหาร อบต. และสมาชิกสภา อบต. ระบุวามีความพรอมในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 3.33) โดยมีคาเฉลี่ยตามความคิดเห็นของ
ปลัด อบต. กรรมการบริหาร อบต. และสมาชิกสภา อบต. คือ 3.37, 3.36  และ 3.27  ตามลําดับ 
องคประกอบความพรอมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานความพรอมในดานรายไดและการใช
รายได พบวาโดยภาพรวม ทั้งปลัด อบต. กรรมการบริหาร อบต. และสมาชิกสภา อบต. ระบุวา ความพรอม
ดานรายได และการใชรายไดอยูในระดับปานกลาง ทั้ง 5 ขอ (คาเฉลี่ย = 3.10) คาเฉล่ียตามความคิดเห็นของ
ทั้งสามกลุม คือ 3.05, 3.13 และ3.08 ตามลําดับ ปลัด อบต. ระบุวา สามารถจัดหารายไดทุกประเภท 
ไมรวมเงินอุดหนุนจากรัฐ และเงินกูมีคาเฉลี่ยความพรอมดานนี้ สูงสุด (คาเฉล่ีย = 3.31) รองลงมา
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยคือ สามารถจัดเก็บรายไดเพิ่มเพียงพอกับการจัดการศึกษา
สงเคราะห เพื่อคนพิการและผูมีความสามารถพิเศษ (คาเฉลี่ย = 3.14 ) ขอที่พบวามีคาเฉล่ียความพรอม
ดานนี้เปนลําดับสุดทาย คือสามารถจัดเก็บรายไดเพิ่มเพียงพอกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา (คาเฉลี่ย = 2.86) กรรมการบริหาร อบต. ระบุวาสามารถจัดหารายไดทุกประเภทไมรวม
เงินอุดหนุนจากรัฐ และเงินกู มีคาเฉลี่ยความพรอมดานนี้สูงสุด (คาเฉลี่ย = 3.25) รองลงมา
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ สามารถจัดเก็บรายไดเพิ่มเพียงพอกับการจัดการศึกษา
สงเคราะหเพื่อคนพิการและผูมีความสามารถพิเศษ (คาเฉลี่ย = 3.19)   ขอที่พบวามีคาเฉลี่ยความพรอม
ดานนี้เปนลําดับสุดทาย คือ สามารถจัดเก็บรายไดเพิ่มเพียงพอกับการจัดการศึกษาของอาชีวศึกษา 
(คาเฉลี่ย = 2.99)  และสมาชิกสภา อบต. ระบุวาสามารถจัดหารายไดทุกประเภทไมรวมเงินอุดหนุน
จากรัฐและเงินกูมีคาเฉลี่ยความพรอมสูงสุด (คาเฉลี่ย = 3.19)  รองลงมาเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมาก
ไปหานอย คือ สามารถจัดเก็บรายไดเพิ่มเพียงพอกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในโครงการ
พระราชดําริ (คาเฉลี่ย = 3.11) ขอที่พบวามีคาเฉลี่ยความพรอมดานนี้เปนลําดับสุดทาย คือ สามารถ
จัดเก็บรายไดเพิ่มเพียงพอกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดใหญ (คาเฉล่ีย = 3.00) จะเห็น
ไดวาผูใหขอมูลทั้งสามกลุม แสดงความคิดเห็นดานความพรอมในดานรายไดและการใชรายได     
ไมแตกตางกันอยูในระดับปานกลางทั้งสามกลุม ทั้ง 5 ขอ  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง 
องคประกอบความพรอมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานความพรอมในดานแผนการจัดการศึกษา 
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พบวา โดยภาพรวมทั้งปลัด อบต. กรรมการบริหาร  อบต. และสมาชิกสภา อบต. ระบุวาความพรอม
ดานแผนการจัดการศึกษาอยูในระดับปานกลาง ทั้ง 7 ขอ (คาเฉลี่ย = 3.42) คาเฉลี่ยตามความคิดเห็น
ของทั้งสามกลุม คือ 3.53, 3.44 และ 3.35 ตามลําดับ ปลัด อบต. ระบุวา สามารถจัดทํานโยบายและ  
วางแผนการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล มีคาเฉลี่ยความพรอมในดานนี้สูงสุด 
(คาเฉลี่ย = 3.69) รองลงมาเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ สามารถวางแผนและพัฒนา
ระบบงานสารบรรณใหสอดคลองกับการจัดการศึกษา (คาเฉลี่ย = 3.63) ขอท่ีพบวามีคาเฉล่ียความ
พรอมในดานนี้เปนลําดับสุดทาย คือ สามารถจัดการศึกษาสงเคราะห อบต. ของทานจัดใหผูพิการ 
ยากจนเด็กไรสัญชาติ และเด็กเรรอน เขาเรียนในโรงเรียนตามศักยภาพของแตละคนที่จะเรียนได 
(คาเฉลี่ย = 3.17) กรรมการบริหาร อบต. ระบุวา สามารถจัดการบริหารและวางแผน การจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไดอยางมีประสิทธิภาพ  มีคาเฉลี่ยความพรอมในดานนี้สูงสุด (คาเฉลี่ย = 3.54) รองลงมา
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ สามารถจัดใหมีระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล      
การปฏิบัติงานในดานตาง ๆ อยางชัดเจน และตอเนื่อง (คาเฉลี่ย = 3.53) ขอที่พบวามีคาเฉลี่ยความพรอม
ในดานนี้เปนลําดับสุดทาย คือ สามารถจัดการศึกษาสงเคราะห อบต. ของทานจัดใหผูพิการ ยากจน 
เด็กไรสัญชาติ และเด็กเรรอน เขาเรียนในโรงเรียนตามศักยภาพของแตละคนที่จะเรียนได (คาเฉลี่ย = 3.33) 
และสมาชิกสภา อบต. ระบุวา สามารถจัดการบริหารและวางแผนการจัดการศึกษาพื้นฐานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  มีคาเฉลี่ยความพรอมในดานนี้สูงสุด (คาเฉลี่ย = 3.47 ) รองลงมาเรียงลําดับคาเฉลี่ย
จากมากไปหานอย คือ สามารถจัดใหมีระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติงานในดาน
ตาง ๆ อยางชัดเจนและตอเนื่อง (คาเฉลี่ย = 3.41)  ขอที่พบวามีคาเฉลี่ยความพรอมในดานนี้เปน
ลําดับสุดทาย คือ สามารถจัดการศึกษาสงเคราะห อบต. ของทาน จัดใหผูพิการ ยากจน เด็กไรสัญชาติ 
และเด็กเรรอน เขาเรียนในโรงเรียนตามศักยภาพของแตละคน ที่จะเรียนได (คาเฉลี่ย = 3.12) จะเห็น
ไดวาทั้ง  ปลัด อบต. กรรมการบริหาร อบต. และสมาชิกสภา อบต. มีความคิดเห็นในความพรอม
ขอนี้สอดคลองและตรงกัน แสดงใหเห็นวา องคการบริหารสวนตําบล ช้ัน 1 เขตจังหวัดติดตอ
กรุงเทพมหานคร มีความพรอมในดานแผนการจัดการศึกษาในการจัดใหผูพิการ ยากจน เด็กไรสัญชาติ 
และเด็กเรรอน เขาเรียนในโรงเรียนตามศักยภาพ ของแตละคนที่จะเรียนได  ในระดับนอยที่สุด     
ซ่ึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองไดรับการพัฒนาสงเสริมสนับสนุน แผนการจัดการศึกษาในดานนี้      
อยางจริงจังและตอเนื่อง องคประกอบความพรอมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานความพรอม
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ในดานศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล พบวาโดยภาพรวมทั้งปลัด อบต. กรรมการบริหาร 
อบต. และสมาชิกสภา อบต. ระบุวาความพรอมดานศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล อยูใน
ระดับปานกลาง ทั้ง 9 ขอ (คาเฉลี่ย = 3.42)  คาเฉลี่ยตามความคิดเห็นของทั้งสามกลุมคือ 3.50, 3.45 
และ 3.35 ตามลําดับ ปลัด อบต. ระบุวา สามารถทําใหชุมชนในเขตบริการมีความพึงพอในในระบบ
บริหารของ อบต. มีคาเฉลี่ยความพรอมในดานนี้สูงสุด (คาเฉลี่ย = 3.86) รองลงมาเรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ สามารถจัดใหมีระบบบริหารงานที่มีบุคลากรที่มีสวนรวม ราบรื่น 
โปรงใส และสามารถตรวจสอบไดทุกขั้นตอน (คาเฉลี่ย=3.83) ขอท่ีพบวามีคาเฉล่ียความพรอมใน
ดานนี้เปนลําดับสุดทายคือ สามารถจัดเตรียมงบประมาณในการสรางอาคารสถานที่สําหรับการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานอยางเพียงพอและเหมาะสม (คาเฉลี่ย = 3.23)  กรรมการบริหาร อบต. ระบุวา
สามารถทําใหชุมชนในเขตบริการมีความพึงพอใจในระบบบริหารของ อบต. มีคาเฉลี่ยความพรอม
ในดานนี้สูงสุด (คาเฉลี่ย = 3.69) รองลงมาเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือสามารถจัดใหมี
ระบบบริหารงานที่บุคลากรมีสวนรวม ราบรื่น โปรงใส และสามารถตรวจสอบไดทุกขั้นตอน  
(คาเฉลี่ย = 3.67)  ขอที่พบวามีคาเฉลี่ยความพรอมในดานนี้ เปนลําดับสุดทาย คือ สามารถจัดเตรียม
งบประมาณในการจัดสรางอาคารสถานที่สําหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางเพียงพอและ
เหมาะสม  (คาเฉลี่ย = 3.25)  และสมาชิกสภา อบต. ระบุวา สามารถทําใหชุมชนในเขตบริการมี
ความพึงพอใจในระบบบริหารของ อบต. มีคาเฉลี่ยความพรอมในดานนี้สูงสุด (คาเฉลี่ย = 3.57) 
รองลงมาเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ สามารถจัดใหมีระบบบริหารงานที่บุคลากร         
มีสวนรวม ราบรื่น โปรงใส และสามารถตรวจสอบไดทุกขั้นตอน (คาเฉลี่ย = 3.49)  ขอที่พบวา       
มีคาเฉลี่ยความพรอมดานนี้เปนลําดับสุดทาย คือ สามารถจัดหาบุคลากรที่มีความรูความเขาใจ       
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพรอมที่จะปฏิบัติงานทุกดานตามที่รัฐมอบหมาย (คาเฉลี่ย = 3.23) 
จะเห็นไดวาความพรอมดานศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล ทั้งปลัด อบต. กรรมการบริหาร 
อบต. และสมาชิกสภา อบต. มีความเห็นสอดคลองกัน แสดงใหเห็นวา อบต. มีศักยภาพเพียง
พอที่จะจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได เพราะมีระบบบริหารงานที่ดี และชุมชนมีความพึงพอใจใน
ระดับปานกลางในการบริหารงานของ อบต. แตส่ิงที่ยังตองพัฒนาสงเสริมศักยภาพในดานให
เพิ่มขึ้น คือ การจัดเตรียมงบประมาณในการสรางอาคารสถานที่สําหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน             
อยางเพียงพอและเหมาะสม องคประกอบความพรอมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานดานความพรอม   
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ในดานการกระจายอํานาจ ใหสถานศึกษาพบวา โดยภาพรวม ทั้งปลัด อบต.  กรรมการบริหาร 
อบต. และสมาชิกสภา อบต. ระบุวา ความพรอมดานการกระจายอํานาจใหสถานศึกษาอยูในระดับ 
ปานกลางทั้ง 4 ขอ (คาเฉลี่ย = 3.30)  คาเฉลี่ยตามความคิดเห็นของทั้งสามกลุมคือ 3.25, 3.37 และ 
3.24 ตามลําดับ ปลัด อบต. ระบุวา สามารถมีการกระจายอํานาจใหสถานศึกษาในดานวิชาการ       
ไมนอยกวาอํานาจหนาที่ของสถานศึกษาที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการเคยไดรับ มีคาเฉลี่ย           
ความพรอมในดานนี้สูงสุด (คาเฉลี่ย = 3.37) รองลงมาเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ 
สามารถมีการกระจายอํานาจใหสถานศึกษาในดานงบประมาณ ไมนอยกวาอํานาจหนาที่ของ
สถานศึกษาที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการเคยไดรับและสามารถกระจายอํานาจใหสถานศึกษาในดาน
การบริหารงานบุคคลไมนอยกวาอํานาจหนาที่ของสถานศึกษาที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการเคยไดรับ 
ซ่ึงทั้ง 2 ขอ มีคาเฉลี่ย ความพรอมในดานเทากัน (คาเฉลี่ย = 3.23) ขอท่ีพบวามีคาเฉลี่ยความพรอม
ดานนี้เปนลําดับสุดทาย คือ สามารถกระจายอํานาจใหสถานศึกษาในดานการบริหาร งานทั่วไป      
ไมนอยวาอํานาจหนาที่ของสถานศึกษาที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการเคยไดรับ (คาเฉลี่ย = 3.17) 
กรรมการบริหาร อบต. ระบุวา สามารถมีการกระจายอํานาจใหสถานศึกษาในดานวิชาการไมนอยกวา
อํานาจหนาที่ของ สถานศึกษาที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการเคยไดรับ มีคาเฉลี่ยความพรอมดานนี้
สูงสุด (คาเฉลี่ย = 3.46) รองลงมาเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ สามารถกระจายอํานาจ
ใหสถานศึกษาในดานการบริหารงานบุคคลไมนอยกวาอํานาจหนาที่ของสถานศึกษาที่สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการเคยไดรับ (คาเฉลี่ย = 3.37) ขอที่พบวามีคาเฉลี่ยความพรอมดานนี้เปนลําดับ
สุดทาย คือ สามารถกระจายอํานาจใหสถานศึกษาในดานการบริหารงานทั่วไปไมนอยกวาอํานาจ
หนาที่ของสถานศึกษาที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการเคยไดรับ (คาเฉลี่ย = 3.29 ) และสมาชิกสภา
อบต. ระบุวา สามารถมีการกระจายอํานาจใหสถานศึกษาในดานวิชาการไมนอยกวาอํานาจหนาที่
ของสถานศึกษาที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เคยไดรับ มีคาเฉลี่ยความพรอมดานนี้สูงสุด      
(คาเฉลี่ย = 3.34)  รองลงมาเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ สามารถมีการกระจายอํานาจ
ใหสถานศึกษาในด านงบประมาณไมนอยกว าอํ านาจหน าที่ ของสถานศึกษาที่ สั งกัด
กระทรวงศึกษาธิการ เคยไดรับ (คาเฉล่ีย = 3.26) ขอท่ีพบวามีคาเฉลี่ย ความพรอมดานนี้เปนลําดับ
สุดทาย คือ สามารถกระจายอํานาจ ใหสถานศึกษาในดานการบริหารงานทั่วไปไมนอยกวาอํานาจ
หนาที่ของสถานศึกษาที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เคยไดรับ (คาเฉล่ีย = 3.16) องคประกอบความพรอม
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ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานดานความพรอมในดานรูปแบบการบริหารการศึกษา พบวา           
โดยภาพรวมทั้งปลัด อบต.  กรรมการบริหาร อบต. และสมาชิกสภา อบต. ระบุวา ความพรอม   
ดานรูปแบบการบริหารการศึกษาอยูในระดับปานกลางทั้ง 3 ขอ (คาเฉลี่ย = 3.25) คาเฉลี่ยตาม   
ความคิดเห็นของทั้งสามกลุมคือ 3.32,  3.29 และ 3.19 ตามลําดับ  ปลัด อบต.และกรรมการบริหาร
อบต. ระบุตรงกันวา สภา อบต. สามารถออกกฎหมายขอบัญญัติหรือขอบังคับ กําหนดใหมี
คณะกรรมการรับผิดชอบจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคาเฉลี่ยความพรอมดานนี้สูงสุด คาเฉลี่ย 3.43 
และ 3.35 ตามลําดับ  รองลงมาเรียงลําดับเฉล่ียจากมากไปหานอย คือ สภา อบต. สามารถกําหนด
องคประกอบอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไวอยางชัดเจน 
คาเฉลี่ย 3.40  และ 3.35  ตามลําดับ ขอท่ีพบวามีคาเฉลี่ยความพรอมดานนี้เปนลําดับสุดทาย คือ 
สามารถบริหารจัดการศึกษาดวยตนเอง หรือจัดตั้งสหการศึกษาในระดับอําเภอ คาเฉลี่ย 3.14 และ 
3.18 ตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับความคิดเห็นของสมาชิกสภา อบต. (คาเฉลี่ย = 3.15) สําหรับขอที่มี 
คาเฉลี่ยความพรอมดานนี้สูงสุดสมาชิกสภา อบต. มีความคิดเห็นวา สภา อบต. สามารถกําหนด
องคประกอบอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไวอยางชัดเจน 
(คาเฉลี่ย = 3.22) รองลงมาเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ สภา อบต. สามารถออกกฎหมาย  
ขอบัญญัติ  หรือขอบังคับ  กําหนดใหมีคณะกรรมการรับผิดชอบจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (คาเฉลี่ย = 3.19) 
สําหรับขอที่มีคาเฉลี่ยเปนลําดับสุดทาย ซ่ึงมีความคิดเห็นที่ตรงกันทั้งปลัด อบต. และกรรมการบริหาร 
อบต. คือ สามารถจัดบริหารจัดการศึกษาดวยตนเอง หรือจัดตั้งสหกรณการศึกษาในระดับอําเภอ 
(คาเฉลี่ย = 3.15) 
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ตารางที่ 11 คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานขององคประกอบความพรอมทางดานความเหมาะสม 
   ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขององคการบริหารสวนตําบล ช้ัน 1 เขตจังหวัดติดตอ 
   กรุงเทพมหานคร 

N = 223 
ปลัด อบต. 

n = 35 
กรรมการบรหิาร อบต. 

n = 95 
สมาชิกสภา อบต. 

n = 93 
ภาพรวม 

ระดับความเหมาะสม ระดับความเหมาะสม ระดับความเหมาะสม ระดับความเหมาะสม 
คาเฉลีย่ S.D. ระดับ คาเฉลีย่ S.D. ระดับ คาเฉลีย่ S.D. ระดับ คาเฉลีย่ S.D. ระดับ 

องคประกอบ 
ความพรอมในการจัด 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

( X )   ( X )   ( X )   ( X )   
ดานความเหมาะสม 
(X2) 

3.37 0.60 ปาน 
กลาง 

3.39 0.61 ปาน 
กลาง 

3.28 0.54 ปาน 
กลาง 

3.34 0.56 ปาน 
กลาง 

สัดสวนจํานวนผูเรยีน 
(X21) 

3.51 0.66 มาก 3.27 0.80 ปาน 
กลาง 

3.22 0.69 ปาน 
กลาง 

3.29 0.74 ปาน 
กลาง 

29. สถานศึกษามี 
    ความเหมาะสมสําหรับ 
    การรับนักเรียนเกินกวา 
    รอยละ 80 ของจํานวน 
    นักเรียน 

3.51 0.66 มาก 3.27 0.80 ปาน 
กลาง 

3.22 0.69 ปาน 
กลาง 

3.29 0.74 ปาน 
กลาง 

สภาพทางภูมิศาสตร (X22) 3.59 0.06 มาก 3.60 0.75 มาก 3.45 0.63 ปาน 
กลาง 

3.53 0.68 มาก 

30. ลักษณะพื้นที่ทาง 
    ภูมิศาสตรเหมาะสม 
    สําหรับการเดินทาง 
    มาสถานศึกษาของ 
    นักเรียน 

3.66 0.68 มาก 3.61 0.78 มาก 3.45 0.70 ปาน 
กลาง 

3.55 0.73 มาก 

31. พาหนะที่ใช 
    ในการเดินทางมา 
    สถานศึกษา 
    มีความเหมาะสม 

3.57 0.65 มาก 3.57 0.83 มาก 3.45 0.68 ปาน 
กลาง 

3.52 0.75 มาก 

32. ระยะทางมา 
    สถานศึกษาของนักเรียน 
    มีความเหมาะสม 

3.54 0.61 มาก 3.61 0.83 มาก 3.45 0.70 ปาน 
กลาง 

3.53 0.75 มาก 
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ตารางที่ 11  (ตอ) 
 

ปลัด อบต. 
N = 35 

กรรมการบรหิาร อบต. 
N = 95 

สมาชิกสภา อบต. 
N = 93 

ภาพรวม 

ระดับความเหมาะสม ระดับความเหมาะสม ระดับความเหมาะสม ระดับความเหมาะสม 
คาเฉลีย่ S.D. ระดับ คาเฉลีย่ S.D. ระดับ คาเฉลีย่ S.D. ระดับ คาเฉลีย่ S.D. ระดับ 

องคประกอบ 
ความพรอมในการจัด 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

( X )   ( X )   ( X )   ( X )   

ผลกระทบตอการจดั 
การศึกษา (X23) 

3.40 0.77 ปาน 
กลาง 

3.33 0.80 ปาน 
กลาง 

3.15 0.74 ปาน 
กลาง 

3.26 0.81 ปาน 
กลาง 

33. มีความเหมาะสม 
    ในการจัดตั้งสถานศึกษา 
    เนื่องจากไมม ี
    สถานศึกษาอื่น 
    ในรัศมี 6 กิโลเมตร 

3.40 0.77 ปาน 
กลาง 

3.33 0.88 ปาน 
กลาง 

3.15 0.74 ปาน 
กลาง 

3.26 0.81 ปาน 
กลาง 

ประสบการณและการมี 
สวนรวม (X24) 

3.19 0.61 ปาน 
กลาง 

3.24 0.68 ปาน 
กลาง 

3.17 0.61 ปาน 
กลาง 

3.20 0.64 ปาน 
กลาง 

34. มีความเหมาะสม 
    เนื่องจากเคยจัด 
    การศึกษามาแลว 

3.29 0.96 ปาน 
กลาง 

3.17 0.92 ปาน 
กลาง 

3.20 0.80 ปาน 
กลาง 

3.20 0.87 ปาน 
กลาง 

35. มีความเหมาะสม 
    เนื่องจากไดม ี
    การจัดสรรงบประมาณ 
    ใหสถานศึกษาอื่น ๆ 
    กอนการถายโอน 
    ในดานทรัพยสิน 

3.06 0.73 ปาน 
กลาง 

3.27 0.84 ปาน 
กลาง 

3.20 0.80 ปาน 
กลาง 

3.21 0.78 ปาน 
กลาง 

36. มีความเหมาะสม 
    เนื่องจากไดม ี
    การจัดสรรงบประมาณ 
    ใหสถานศึกษาอื่น ๆ 
    กอนการถายโอน 
    ในดานวิชาการ 

3.11 0.80 ปาน 
กลาง 

3.31 0.84 ปาน 
กลาง 

3.24 0.74 ปาน 
กลาง 

3.25 0.79 ปาน 
กลาง 
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ตารางที่ 11  (ตอ) 
 

ปลัด อบต. 
n = 35 

กรรมการบรหิาร อบต. 
n = 95 

สมาชิกสภา อบต. 
n = 93 

ภาพรวม 

ระดับความเหมาะสม ระดับความเหมาะสม ระดับความเหมาะสม ระดับความเหมาะสม 
คาเฉลีย่ S.D. ระดับ คาเฉลีย่ S.D. ระดับ คาเฉลีย่ S.D. ระดับ คาเฉลีย่ S.D. ระดับ 

องคประกอบ 
ความพรอมในการจัด 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

( X )   ( X )   ( X )   ( X )   

37. มีความเหมาะสม 
    เนื่องจากไดม ี
    การจัดสรรงบประมาณ 
    ใหสถานศึกษาอื่น ๆ 
    กอนการถายโอน 
    ในดานบริการ 

3.20 0.72 ปาน 
กลาง 

3.18 0.74 ปาน 
กลาง 

3.09 0.69 ปาน 
กลาง 

3.14 0.71 ปาน 
กลาง 

38. มีความเหมาะสม 
    เนื่องจากไดม ี
    การจัดสรรงบประมาณ 
    ใหสถานศึกษาอื่น ๆ 
    กอนการถายโอน 
    ในดานกิจกรรม 

3.31 0.72 ปาน 
กลาง 

3.29 0.74 ปาน 
กลาง 

3.11 0.67 ปาน 
กลาง 

3.22 0.71 ปาน 
กลาง 

ความรวมมือของชมุชน 
(X25) 

3.42 0.75 ปาน 
กลาง 

3.45 0.74 ปาน 
กลาง 

3.33 0.64 ปาน 
กลาง 

3.39 0.70 ปาน 
กลาง 

39. มีความเหมาะสม 
    เนื่องจากชุมชน 
    เกินกวารอยละ 80 
    ใหความรวมมือ 
    ในดานทรัพยสิน 

3.26 0.78 ปาน 
กลาง 

3.43 0.83 ปาน 
กลาง 

3.24 0.68 ปาน 
กลาง 

3.32 0.77 ปาน 
กลาง 

40. มีความเหมาะสม 
    เนื่องจากชุมชน 
    เกินกวารอยละ 80 
    ใหความรวมมือ 
    ในดานวิชาการ 

3.26 0.78 ปาน 
กลาง 

3.35 0.82 ปาน 
กลาง 

3.22 0.67 ปาน 
กลาง 

3.28 0.76 ปาน 
กลาง 
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ตารางที่ 11  (ตอ) 
 

ปลัด อบต. 
n = 35 

กรรมการบรหิาร อบต. 
n = 95 

สมาชิกสภา อบต. 
n = 93 

ภาพรวม 

ระดับความเหมาะสม ระดับความเหมาะสม ระดับความเหมาะสม ระดับความเหมาะสม 
คาเฉลีย่ S.D. ระดับ คาเฉลีย่ S.D. ระดับ คาเฉลีย่ S.D. ระดับ คาเฉลีย่ S.D. ระดับ 

องคประกอบ 
ความพรอมในการจัด 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

( X )   ( X )   ( X )   ( X )   
41. มีความเหมาะสม 
    เนื่องจากชุมชน 
    เกินกวารอยละ 80 
    ใหความรวมมือ 
    ในดานบริการ 

3.43 0.88 ปาน 
กลาง 

3.47 0.82 ปาน 
กลาง 

3.40 0.75 ปาน 
กลาง 

3.43 0.80 ปาน 
กลาง 

42. มีความเหมาะสม 
    เนื่องจากชุมชน 
    เกินกวารอยละ 80 
    ใหความรวมมือ 
    ในดานกิจกรรม 

3.74 0.82 มาก 3.54 0.77 มาก 3.46 0.73 ปาน 
กลาง 

3.54 0.76 มาก 

 
 จากตารางที่ 11 ผลของการวิเคราะหองคประกอบความพรอมทางดานความเหมาะสม
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขององคการบริหารสวนตําบล ช้ัน 1 เขตจังหวัดติดตอกรุงเทพมหานคร  
พบวา โดยภาพรวมทั้งปลัด อบต. กรรมการบริหาร อบต. และสมาชิกสภา อบต. ระบุวามี         
ความเหมาะสมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 3.34) โดยมีคาเฉลี่ย
ตามความคิดเห็นของปลัด อบต. กรรมการบริหาร อบต. และสมาชิกสภา อบต. คือ 3.37, 3.39 และ 
3.28  ตามลําดับ  องคประกอบความพรอมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานดานความเหมาะสมใน
ดานสัดสวนจํานวนผูเรียน พบวา โดยภาพรวมทั้งปลัด อบต. กรรมการบริหาร อบต. สมาชิกสภา อบต.  
ระบุวาความเหมาะสมดานสัดสวนจํานวนผูเรียนอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 3.29) คาเฉลี่ย
ตามความคิดเห็นของทั้งสามกลุม คือ 3.51, 3.27 และ 3.22 ตามลําดับ  ปลัด อบต. ระบุวาสถานศึกษามี
ความเหมาะสมสําหรับการรับนักเรียนเกินกวารอยละ 80 ของจํานวนนักเรียน โดยปลัด อบต. ระบุ
วามีความเหมาะสมในระดับมาก  กรรมการบริหาร อบต. ระบุวามีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 
และสมาชิกสภา อบต. ระบุวามีความเหมาะสมในระดับปานกลาง องคประกอบความพรอม          
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ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานความเหมาะสม ในดานสภาพทางภูมิศาสตรโดยภาพรวม        
ทั้งปลัด อบต. กรรมการบริหาร อบต. และสมาชิกสภา อบต. ระบุวา ความเหมาะสมดานสภาพ    
ทางภูมิศาสตรอยูในระดับมาก  ทั้ง 3 ขอ (คาเฉลี่ย = 3.53)   โดยมีคาเฉลี่ยตามความคิดเห็นของ        
ทั้งสามกลุม คือ 3.59, 3.60  และ 3.45  ตามลําดับ  ปลัด อบต. ระบุวา ลักษณะพื้นที่ทางภูมิศาสตร
เหมาะสมสําหรับการเดินทางมาสถานศึกษาของนักเรียน  มีคาเฉลี่ยความเหมาะสมดานนี้สูงสุด 
(คาเฉลี่ย = 3.66) รองลงมาเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ พาหนะที่ใชในการเดินทาง     
มาสถานศึกษามีความเหมาะสม (คาเฉลี่ย = 3.57) ขอท่ีมีคาเฉลี่ยเปนลําดับสุดทาย คือ ระยะทางมา
สถานศึกษาของนักเรียนมีความเหมาะสม (คาเฉลี่ย = 3.54) กรรมการบริหาร อบต. ระบุวา ลักษณะ
พื้นที่ทางภูมิศาสตรเหมาะสมสําหรับการเดินทางมาสถานศึกษาของนักเรียน และระยะทางมา
สถานศึกษาของนักเรียนมีความเหมาะสม มีคาเฉลี่ยความเหมาะสมในดานนี้สูงสุด คือ 3.61 ลําดับ 
รองลงมาคือ พาหนะที่ใชในการเดินทางมาสถานศึกษามีความเหมาะสม (คาเฉลี่ย = 3.57) และ
สมาชิกสภา อบต. ระบุวาดานความเหมาะสมทางภาพภูมิศาสตรทั้ง 3 ขอ มีคาเฉลี่ยความเหมาะสม
ในดานนี้เทากันคือ 3.45 องคประกอบความพรอมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานดานความเหมาะสม
ในดานผลกระทบตอการจัดการศึกษาโดยภาพรวม พบวา ปลัด อบต. กรรมการบริหาร อบต. และ
สมาชิกสภา อบต. ระบุวาความเหมาะสมดานผลกระทบตอการจัดการศึกษาอยูในระดับปานกลาง    
(คาเฉลี่ย = 3.26) มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นทั้งสามกลุมคือ 3.40, 3.33 และ 3.15 ตามลําดับ  ปลัด อบต.  
กรรมการบริหารอบต. และสมาชิกสภา อบต. ระบุวามีความเหมาะสมในการจัดตั้งสถานศึกษา
เนื่องจากไมมีสถานศึกษาอื่นในรัศมี 6 กิโลเมตร ในระดับปานกลาง องคประกอบความพรอม       
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดานความเหมาะสมในดานประสบการณและการมีสวนรวม       
โดยภาพรวม พบวา ทั้งปลัด อบต. กรรมการบริหาร อบต. และสมาชิกสภา อบต. ระบุวาความเหมาะสม
ดานประสบการณและการมีสวนรวมอยูในระดับปานกลางทั้ง 5 ขอ (คาเฉลี่ย = 3.20)  คาเฉลี่ยตาม
ความคิดเห็นของทั้งสามกลุมคือ 3.19, 3.24  และ 3.17  ตามลําดับ ปลัด อบต. ระบุวามีความเหมาะสม
เนื่องจากไดมีการจัดสรรงบประมาณใหสถานศึกษาอื่น ๆ กอนการถายโอนในดานกิจกรรม            
มีคาเฉลี่ยความเหมาะสมในดานนี้สูงสุด (คาเฉลี่ย = 3.31) รองลงมาเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหา
นอยคือมีความเหมาะสมเนื่องจากเคยจัดการศึกษามาแลว (คาเฉลี่ย = 3.29) ขอที่พบวามีคาเฉลี่ย
ความเหมาะสมในดานนี้เปนลําดับสุดทาย คือมีความเหมาะสมเนื่องจากไดมีการจัดสรรงบประมาณให
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สถานศึกษาอื่น ๆ กอนการถายโอนในดานทรัพยสิน (คาเฉลี่ย = 3.06) กรรมการบริหาร อบต. ระบุ
วามีความเหมาะสมเนื่องจากไดมีการจัดสรรงบประมาณใหสถานศึกษาอื่น ๆ กอนการถายโอนใน
ดานวิชาการ มีคาเฉลี่ยความเหมาะสมในดานนี้สูงสุด (คาเฉลี่ย = 3.31 ) รองลงมาเรียงลําดับคาเฉลี่ย
จากมากไปหานอย คือ มีความเหมาะสมเนื่องจากไดมีการจัดสรรงบประมาณใหสถานศึกษาอื่น ๆ 
กอนการถายโอนในดานกิจกรรม (คาเฉลี่ย = 3.29) ขอที่พบวามีคาเฉลี่ยความเหมาะสมในดานนี้
เปนลําดับสุดทาย คือ มีความเหมาะสมเนื่องจากเคยจัดการศึกษามาแลว (คาเฉลี่ย = 3.17) และ
สมาชิกสภา อบต. ระบุวา มีความเหมาะสมเนื่องจากไดมีการจัดสรรงบประมาณใหสถานศึกษาอื่น ๆ 
กอนการถายโอนในดานวิชาการ มีคาเฉลี่ยความเหมาะสมในดานนี้สูงสุด (คาเฉลี่ย = 3.24) รองลงมา
คือ มีความเหมาะสมเนื่องจากเคยจัดการศึกษามาแลว และมีความเหมาะสมเนื่องจากไดมกีารจดัสรร
งบประมาณใหสถานศึกษาอื่น ๆ กอนการถายโอนในดานทรัพยสิน ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากันคือ 3.20 
สวนขอที่พบวามีคาเฉลี่ยเปนลําดับสุดทาย  คือ มีความเหมาะสมเนื่องจากไดมีการจัดสรร
งบประมาณใหสถานศึกษาอื่น ๆ กอนการถายโอนในดานบริการ (คาเฉลี่ย = 3.09) องคประกอบ
ความพรอมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานความเหมาะสมในดานความรวมมือของชุมชนตอ
การจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยภาพรวมพบวาทั้งปลัด อบต. กรรมการบริหาร 
อบต. และสมาชิกสภา อบต. ระบุวาความเหมาะสมดานความรวมมือของชุมชนตอการจัดการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอยูในระดับปานกลางทั้ง 4 ขอ (คาเฉลี่ย = 3.39)  คาเฉลี่ยตาม   
ความคิดเห็นทั้งสามกลุมคือ 3.42, 3.45 และ 3.33 ตามลําดับ ทั้งปลัด อบต. กรรมการบริหาร อบต. 
และสมาชิกสภา อบต. ระบุวามีความเหมาะสมเนื่องจากชุมชนเกินกวา รอยละ 80 ใหความรวมมือ
ในดานกิจกรรมมีคาเฉลี่ยความเหมาะสมในดานนี้สูงสุดคาเฉล่ีย 3.74, 3.54 และ 3.46 ตามลําดับ 
รองลงมาเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยคือ มีความเหมาะสมเนื่องจากชุมชนเกินกวารอยละ 80 
ใหความรวมมือในดานบริการ คาเฉลี่ย 3.43, 3.47 และ 3.40 ตามลําดับ ขอท่ีพบวามีคาเฉลี่ย        
เปนลําดับสุดทาย ปลัด อบต. ระบุวามี 2 ขอ ที่มีคาเฉลี่ยเทากันคือ มีความเหมาะสมเนื่องจากชุมชน         
เกินกวารอยละ 80 ใหความรวมมือในดานทรัพยสิน และมีความเหมาะสมเนื่องจากชุมชนเกินกวา
รอยละ 80  ใหความรวมมือในดานวิชาการ (คาเฉลี่ย = 3.26) กรรมการบริหาร อบต. และสมาชิกสภา 
อบต. ระบุวามีความเหมาะสมเนื่องจากชุมชนเกินกวารอยละ 80  ใหความรวมมือในดานวิชาการ       
มีคาเฉลี่ยเปนลําดับสุดทายคือ 3.35 และ 3.22 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 12 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานขององคประกอบความพรอมทางดานความตองการ  
 ภายในทองถ่ินในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขององคการบริหารสวนตําบล ช้ัน 1  
 เขตจังหวัดติดตอกรุงเทพมหานคร 

N = 223 
ปลัด อบต. 

n = 35 
กรรมการบรหิาร อบต. 

n = 95 
สมาชิกสภา อบต. 

n = 93 
ภาพรวม 

ระดับความตองการ ระดับความตองการ ระดับความตองการ ระดับความตองการ 
คาเฉลีย่ S.D. ระดับ คาเฉลีย่ S.D. ระดับ คาเฉลีย่ S.D. ระดับ คาเฉลีย่ S.D. ระดับ 

องคประกอบ 
ความพรอมในการจัด 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

( X )   ( X )   ( X )   ( X )   
ดานความตองการ 
ภายในทองถิ่น  (X3) 

3.47 0.72 ปาน 
กลาง 

3.50 0.80 มาก 3.35 0.70 ปาน 
กลาง 

3.43 0.75 ปาน 
กลาง 

ความเห็นของประชาชน 
(X31) 

3.54 0.78 มาก 3.52 0.85 มาก 3.37 0.82 ปาน 
กลาง 

3.46 0.83 ปาน 
กลาง 

43. ประชาชนในเขต 
    อบต. ของทานตองการ 
    ให อบต.จัดการศึกษา 
    ขั้นพื้นฐาน 

3.54 0.78 มาก 3.52 0.85 มาก 3.37 0.82 ปาน 
กลาง 

3.46 0.83 ปาน 
กลาง 

ความเห็นของ 
สภาองคการบริหาร 
สวนตําบล (X32) 

3.66 0.64 มาก 3.54 0.79 มาก 3.37 0.66 ปาน 
กลาง 

3.49 0.72 ปาน 
กลาง 

44. สภา อบต. ของทาน 
    เห็นชอบให อบต. 
    จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3.66 0.68 มาก 3.57 0.86 มาก 3.38 0.72 ปาน 
กลาง 

3.50 0.78 มาก 

45. สภา อบต. ของทาน 
    จัดสรรงบประมาณ 
    ใหทุกดานตาม 
    ความตองการของ 
    สถานศึกษา 

3.66 0.68 มาก 3.52 0.80 มาก 3.35 0.70 ปาน 
กลาง 

3.47 0.75 ปาน 
กลาง 

ความตองการของ 
คณะกรรมการสถานศึกษา 
และบุคลากรในสถานศึกษา 
(X33) 

3.14 0.87 ปาน 
กลาง 

3.46 0.90 ปาน 
กลาง 

3.34 0.70 ปาน 
กลาง 

3.39 0.85 ปาน 
กลาง 

46. คณะกรรมการ 
    สถานศึกษาใน อบต. 
    ของทาน ตองการให 
    อบต. จัดการศึกษา 
    ขั้นพื้นฐาน 

3.57 0.74 มาก 3.56 0.92 มาก 3.43 0.79 ปาน
กลาง 

3.51 0.84 มาก 
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ตารางที่ 12  (ตอ) 
 

ปลัด อบต. 
n = 35 

กรรมการบรหิาร อบต. 
n = 95 

สมาชิกสภา อบต. 
n = 93 

ภาพรวม 

ระดับความตองการ ระดับความตองการ ระดับความตองการ ระดับความตองการ 
คาเฉลีย่ S.D. ระดับ คาเฉลีย่ S.D. ระดับ คาเฉลีย่ S.D. ระดับ คาเฉลีย่ S.D. ระดับ 

องคประกอบ 
ความพรอมในการจัด 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

( X )   ( X )   ( X )   ( X )   
47. บุคลากรในสถานศึกษา 
    ใน อบต. ของทาน 
    ตองการให อบต. 
    จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3.46 0.95 มาก 3.57 0.93 มาก 3.40 0.81 ปาน 
กลาง 

3.48 0.88 ปาน 
กลาง 

48. บุคลากรในสถานศึกษา 
    ใน อบต. ของทาน 
    ตองการโอนยายไป 
    สังกัด อบต. 

2.91 1.15 ปาน 
กลาง 

3.25 1.03 ปาน 
กลาง 

3.20 0.95 ปาน 
กลาง 

3.18 1.02 ปาน 
กลาง 

 
 จากตารางที่ 12 ผลของการวิเคราะหองคประกอบความพรอมทางดานความตองการ
ภายในทองถ่ินในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขององคการบริหารสวนตําบล  ช้ัน  1  เขตจังหวัด
ติดตอกรุงเทพมหานคร  พบวา  โดยภาพรวมทั้งปลัด อบต.  กรรมการบริหาร อบต.  และสมาชิกสภา  
อบต.  ระบุวา  มีความตองการภายในทองถ่ินที่จะจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอยูในระดับปานกลาง  
(คาเฉลี่ย = 3.43) โดยมีคาเฉลี่ยตามความคิดเห็นของปลัด อบต.  กรรมการบริการ อบต.  และ
สมาชิกสภา อบต.  คือ  3.47, 3.50 และ 3.35  ตามลําดับ  องคประกอบความพรอมในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานดานความตองการภายในทองถ่ินในดานความเห็นของประชาชนอยูในระดับปานกลาง 
(คาเฉลี่ย = 3.46)   ทั้งปลัด อบต. กรรมการบริหาร  อบต.  และสมาชิก อบต.  ระบุวา  ประชาชนในเขต 
อบต. ตองการให อบต. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับปานกลาง  คาเฉลี่ยตามความคิดเห็นของ    
ทั้งสามกลุม  คือ  3.54, 3.52 และ 3.37 ตามลําดับ องคประกอบความพรอมในการจัดการศึกษา      
ขั้นพื้นฐานดานความตองการภายในทองถ่ินในดานความเห็นของสภาองคการบริหารสวนตําบล  
โดยภาพรวม พบวา ทั้งปลัด อบต. กรรมการบริหาร อบต. และสมาชิกสภา อบต. ระบุวา           
ความตองการภายในทองถ่ินดานความเห็นของสภาองคการบริหารสวนตําบลอยูในระดับปานกลาง
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ทั้ง 2 ขอ (คาเฉล่ีย = 3.49) คาเฉล่ียตามความคิดเห็นของทั้งสามกลุม คือ 3.66, 3.54 และ 3.37  
ตามลําดับ  ปลัด อบต.  กรรมการบริหาร อบต. และสมาชิกสภา อบต.  ระบุวาสภา อบต. เห็นชอบ
ให อบต. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคาเฉลี่ยความตองการภายในทองถ่ินในดานนี้สูงสุด  คาเฉลี่ย
ตามความคิดเห็นของทั้งสามกลุมคือ  3.66, 3.57 และ 3.38  ตามลําดับ และปลัด อบต.  ยังระบุวา  
สภา อบต.  ตองการจัดสรรงบประมาณใหทุกดานตามความตองการของสถานศึกษา  ซ่ึงมีคาเฉลี่ย
สูงสุดเทากันคือ 3.66 สวนกรรมการบริหาร อบต. และสมาชิกสภา อบต. ระบุวาสภา อบต. ตองการ
จัดสรรงบประมาณใหทุกดานตามความตองการของสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยรองลงมาคือ  3.52  และ  
3.35  ตามลําดับ  องคประกอบความพรอมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานดานความตองการภายใน
ทองถ่ินในดานความตองการของคณะกรรมการสถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา โดยภาพรวม
พบวา  ทั้งปลัด อบต.  กรรมการบริหาร อบต. และสมาชิกสภา อบต. ระบุวา ความตองการภายใน
ทองถ่ินดานความตองการของคณะกรรมการสถานศึกษาและบุคคลากรในสถานศึกษาอยูในระดับ
ปานกลางทั้ง 3 ขอ (คาเฉลี่ย = 3.39)  คาเฉลี่ยตามความคิดเห็นของทั้งสามกลุมคือ  3.14, 3.46  และ  
3.34 ตามลําดับ ปลัด อบต. และสมาชิกสภา อบต. ระบุวาคณะกรรมการสถานศึกษาใน อบต.  
ตองการให  อบต.  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคาเฉลี่ยในดานนี้สูงสุดคือ  3.57 และ 3.43  ตามลําดับ  
สวนกรรมการบริหาร อบต. ระบุวา  บุคลากรในสถานศึกษาใน อบต.  ตองการให  อบต.  จัดการศึกษา    
ขั้นพื้นฐานมีคาเฉล่ียความตองการในดานนี้สูงสุดคือ  3.57  รองลงมาเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมาก    
ไปหานอยทั้ง ปลัด อบต. และสมาชิกสภา อบต.  ระบุวาบุคลากรในสถานศึกษาใน อบต. ตองการ
ให อบต.  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีคาเฉลี่ยตามความคิดเห็นของทั้งสองกลุมคือ  3.46  และ  3.40  
ตามลําดับสวนกรรมการบริหาร อบต. ระบุวา คณะกรรมการสถานศึกษาใน อบต.  ตองการให  อบต.   
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เปนความตองการภายในทองถ่ินอันดับรองลงมาคาเฉลี่ย  3.56  ขอท่ีพบวา
มีคาเฉลี่ยเปนลําดับสุดทายทั้งสามกลุมมีความคิดเห็นตรงกันวา  บุคลากรในสถานศึกษาใน อบต. ตองการ 
โอนยายไปสังกัด อบต.  คาเฉลี่ย  2.91, 3.25 และ 3.20  ตามลําดับ 
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ตอนที่ 3    ความแตกตางทางความคิดเห็นของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบล ชั้น 1 
 เขตจังหวัดติดตอกรุงเทพมหานคร 
 
ตารางที่ 13  การวิเคราะหความแปรปรวนของระดับองคประกอบ ความพรอมในการจัดการศึกษา 
 ขั้นพื้นฐาน ขององคการบริหารสวนตําบล ช้ัน 1 เขตจังหวัดติดตอกรุงเทพมหานคร  
 ตามความคิดของบุคลากร ในองคการบริหารสวนตําบลในภาพรวม 
 

องคประกอบความพรอม 
ในการจดัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน df SS MS F Sig 

1.  ความพรอม (X1) 
          ระหวางกลุม 
          ภายในกลุม 
              รวม 
2.  ความเหมาะสม (X2) 
          ระหวางกลุม 
          ภายในกลุม 
              รวม 
3.  ความตองการภายในทองถ่ิน  (X3) 
          ระหวางกลุม 
          ภายในกลุม 
              รวม 

 
   2 
220 
222 

 
   2 
220 
222 

 
   2 
220 
222 

 
    0.486 
  81.220 
  81.706 

 
    0.634 
  70.138 
  70.773 

 
     0.989 
122.671 
123.660 

 
0.243 
0.369 

 
 

0.317 
0.319 

 
 

0.494 
0.558 

 

 
0.658 

 
 
 

0.995 
 
 
 

0.887 

 
0.519 

 
 
 

0.372 
 
 
 

0.414 

ภาพรวม (Xtot) 
          ระหวางกลุม 
          ภายในกลุม 
              รวม 

 
   2 
220 
222 

 
     0.578 
  75.039 
  75.618 

 
0.289 
0.341 

 
0.848 

 
0.430 

 
 จากตารางที่ 13  การวิเคราะหความแปรปรวนของระดับองคประกอบ ความพรอม     
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขององคการบริหารสวนตําบล ช้ัน 1 เขตจังหวัดติดตอกรุงเทพมหานคร 
ตามความคิดของ บุคลากรในองคการบริหารสวนตําบล พบวา ระดับองคประกอบ ความพรอม     
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขององคการบริหารสวนตําบล ช้ัน 1 เขตจังหวัดติดตอกรุงเทพมหานคร 
ตามความคิดเห็นของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบล ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ดังคาเฉลี่ยที่แสดงไวในตารางที่ 8 
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ตารางที่ 14  การวิเคราะหความแปรปรวนของระดับองคประกอบ ความพรอมในการจัดการศึกษา 
 ขั้นพื้นฐาน ขององคการบริหารสวนตําบล ช้ัน 1 เขตจังหวัดติดตอกรุงเทพมหานคร 
 ตามความคิดของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลดานความพรอม 
 

องคประกอบความพรอม 
ในการจดัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน df SS MS F Sig. 

ดานความพรอม (X1) 
รายไดและการใชรายได (X11) 
          ระหวางกลุม 
          ภายในกลุม 
              รวม 
แผนการจัดการศึกษา (X12) 
          ระหวางกลุม 
          ภายในกลุม 
              รวม 
ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล (X13) 
          ระหวางกลุม 
          ภายในกลุม 
              รวม 
การกระจายอํานาจใหสถานศึกษา (X14) 
          ระหวางกลุม 
          ภายในกลุม 
              รวม 

 
 

   2 
220 
222 

 
   2 
220 
222 

 
   2 
220 
222 

 
   2 
220 
222 

 
 

    0.195 
  92.750 
  92.945 

  
    0.857 
101.729 
102.586 

 
    0.755 
  85.993 
  86.748 

 
    0.938 
102.404 
103.341 

 
 

0.097 
0.422 

 
 

0.429 
0.462 

 
 

0.378 
0.391 

 
 

0.469 
0.465 

 
 

0.231 
 
 
 

0.927 
 
 
 

0.966 
 
 
 

1.007 

 
 

0.794 
 
 
 

0.397 
 
 
 

0.382 
 
 
 

0.367 

รูปแบบการบริหารการศึกษา  (X15) 
          ระหวางกลุม 
          ภายในกลุม 
              รวม 

 
   2 
220 
222 

 
    0.725 
111.853 
112.577 

 
0.362 
0.508 

 
0.713 

 

 
0.491 

ภาพรวมดานความพรอม (X1) 
          ระหวางกลุม 
          ภายในกลุม 
              รวม 

 
   2 
220 
222 

  
    0.468 
 81.220 
 81.706 

 
  0.3243 
0.369 

 
0.658 

 

 
0.519 

 

 จากตารางที่ 14 การวิเคราะหความแปรปรวนของระดับองคประกอบ ความพรอมใน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขององคการบริหารสวนตําบล ช้ัน 1 เขตจังหวัดติดตอกรุงเทพมหานคร 
ดานความพรอม ตามความคิดของ บุคลากรในองคการบริหารสวนตําบล พบวา ระดับองคประกอบ 
ความพรอมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขององคการบริหารสวนตําบล ช้ัน 1 เขตจังหวัดติดตอ
กรุงเทพมหานคร ดานความพรอม ตามความคิดเห็นของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบล      
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังคาเฉลี่ยที่แสดงไวในตารางที่ 9 
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ตารางที่ 15  การวิเคราะหความแปรปรวนของระดับองคประกอบ ความพรอมในการจัดการศึกษา 
 ขั้นพื้นฐาน ขององคการบริหารสวนตําบล ช้ัน 1 เขตจังหวัดติดตอกรุงเทพมหานคร  
 ตามความคิดของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบล ดานความเหมาะสม 
 

องคประกอบความพรอม 
ในการจดัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน df SS MS F Sig. 

ดานความเหมาะสม (X2) 
สัดสวนจํานวนผูเรียน (X21) 
          ระหวางกลุม 
          ภายในกลุม 
              รวม 
สภาพทางภูมิศาสตร (X22) 
          ระหวางกลุม 
          ภายในกลุม 
              รวม 
ผลกระทบตอการจัดการศึกษา (X23) 
          ระหวางกลุม 
          ภายในกลุม 
              รวม 
ประสบการณและการมีสวนรวม (X24) 
          ระหวางกลุม 
          ภายในกลุม 
              รวม 

 
 

   2 
220 
222 

 
   2 
220 
222 

 
   2 
220 
222 

 
   2 
220 
222 

 
 

    2.306 
119.326 
121.632 

 
    1.109 
101.721 
102.830 

 
    2.213 
143.177 
145.390 

 
    0.279 
 90.716 
 90.996 

 
 

1.153 
0.542 

 
 

0.554 
0.462 

 
 

1.107 
0.651 

 
 

0.140 
0.412 

 

 
 

2.126 
 
 
 

1.199 
 
 
 

1.701 
 
 
 

0.338 

 
 

0.122 
 
 
 

0.303 
 
 
 

0.185 
 
 
 

0.713 

ความรวมมือของชุมชน (X25) 
          ระหวางกลุม 
          ภายในกลุม 
              รวม 

 
2 

220 
222 

 
    0.702 
108.331 
109.033 

 
0.351 
0.492 

 
0.713 

 

 
0.491 

ภาพรวมดานความเหมาะสม (X2) 
          ระหวางกลุม 
          ภายในกลุม 
              รวม 

 
2 

220 
222 

 
    0.634 
 70.138 
 70.773 

 
0.317 
0.319 

 
0.995 

 
0.372 

 

 จากตารางที่ 15  การวิเคราะหความแปรปรวนของระดับองคประกอบ ความพรอมใน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขององคการบริหารสวนตําบล ช้ัน 1 เขตจังหวัดติดตอกรุงเทพมหานคร 
ดานความเหมาะสม   ตามความคิดของ บุคลากรในองคการบริหารสวนตําบล พบวา ระดับ
องคประกอบ ความพรอมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขององคการบริหารสวนตําบล ช้ัน 1 เขตจังหวัด
ติดตอกรุงเทพมหานคร ดานความเหมาะสม ตามความคิดเห็นของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบล 
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังคาเฉลี่ยที่แสดงไวในตารางที่ 9 
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ตารางที่ 16 การวิเคราะหความแปรปรวนของระดับองคประกอบ ความพรอมในการจัดการศึกษา 
 ขั้นพื้นฐาน ขององคการบริหารสวนตําบล ช้ัน 1 เขตจังหวัดติดตอกรุงเทพมหานคร  
 ตามความคิดของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบล ดานความตองการภายในทองถ่ิน 
 

องคประกอบความพรอม 
ในการจดัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน df SS MS F Sig. 

ดานความตองการภายในทองถิ่น (X3) 
ความเห็นของประชาชน (X31) 
         ระหวางกลุม 
         ภายในกลุม 
              รวม 
ความเห็นของสภาองคการบริหารสวนตําบล (X32) 
         ระหวางกลุม 
         ภายในกลุม 
              รวม 
ความตองการของคณะกรรมการสถานศึกษา 
และบุคลากรในสถานศึกษา (X33) 
         ระหวางกลุม 
         ภายในกลุม 
              รวม 

 
 

  2 
220 
222 

 
   2 
220 
222 

 
 

   2 
220 
222 

 
 

    1.363 
149.982 
151.345 

 
    2.672 
112.787 
115.460 

 
 

    0.857 
159.683 
160.540 

 
 

0.682 
0.682 

 
 

1.336 
0.513 

 
 
 

0.429 
0.726 

 
 

1.000 
 
 
 

2.606 
 
 
 
 

0.590 

 
 

0.370 
 
 
 

0.076 
 
 
 
 

0.555 

ภาพรวมดานความตองการภายในทองถิ่น (X3) 
         ระหวางกลุม 
         ภายในกลุม 
              รวม 

 
   2 
220 
222 

 
    0.989 
122.671 
123.660 

 
0.494 
0.558 

 
0.887 

 
0.414 

 
 จากตารางที่ 16 การวิเคราะหความแปรปรวนของระดับองคประกอบ ความพรอมใน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขององคการบริหารสวนตําบล ช้ัน 1 เขตจังหวัดติดตอกรุงเทพมหานคร 
ดานตองการภายในทองถ่ิน ตามความคิดของ บุคลากรในองคการบริหารสวนตําบล พบวา ระดับ
องคประกอบ ความพรอมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขององคการบริหารสวนตําบล ช้ัน 1 เขตจังหวัด
ติดตอกรุงเทพมหานคร ดานตองการภายในทองถ่ิน ตามความคิดเห็นของบุคลากรในองคการ
บริหารสวนตําบล ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังคาเฉลี่ยที่แสดงไวใน
ตารางที่ 9        

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี  5 

 
สรุปผลการวิจัย  การอภิปรายผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง องคประกอบความพรอมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขององคการ
บริหารสวนตําบล ช้ัน 1 เขตจังหวัดติดตอกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคของการวิจัย 2 ประการ 
คือ ประการแรก เพื่อทราบองคประกอบความพรอมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขององคการ
บริหารสวนตําบล ช้ัน 1 เขตจังหวัดติดตอกรุงเทพมหานคร  ประการที่สอง เพื่อใหทราบความแตกตาง 
ทางความคิดเห็นของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลชั้น 1 เขตจังหวัดติดตอกรุงเทพมหานคร 
เพื่อแสดงใหเห็นถึงระดับองคประกอบความพรอมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขององคการ
บริหารสวนตําบล ช้ัน 1 เขตจังหวัดติดตอกรุงเทพมหานคร  ประชากรที่ใชในการวิจัยคือ บุคลากรใน
องคการบริหารสวนตําบล ช้ัน 1 จํานวน 41 แหง และเลือกตัวอยางโดยวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน 
(multi–stage sampling)  กลุมตัวอยางคือบุคลากรในแตละ อบต.  ซ่ึงแบงเปน 3 กลุม  แตละกลุม
ประกอบดวย  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 1 คน   กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล 3 คน 
และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 3 คน  รวมผูใหขอมูลทั้งส้ิน  252  คน 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น  โดยใชกรอบแนวคิดจาก
เกณฑการประเมินความพรอมของกระทรวงศึกษาธิการใน 3 ดาน คือ ดานความพรอม  ดานความเหมาะสม 
และความตองการภายในทองถ่ิน เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (rating scale) แบงออกเปน    
2 ตอน คือ ตอนที่หนึ่ง สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่สอง 
สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบความพรอมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขององคการ
บริหารสวนตําบล ช้ัน 1 เขตจังหวัดติดตอกรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง 
ผูวิจัยไดสงแบบสอบถามไปยัง อบต.  36  แหง   จํานวน  252  ฉบับ   ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา 
จาก  36  แหง  จํานวน  223  ฉบับ  คิดเปนรอยละ 88.49   แลวนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะห
โดยใชคาความถี่ (frequencies)   คารอยละ (percentage)   คาเฉลี่ย (arithmetic  mean)  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation)  และเปรียบเทียบ  F–test   
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สรุปผลการวิจัย 
 
 1. สรุปผลการวิเคราะหองคประกอบความพรอมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
องคการบริหารสวนตําบล  ช้ัน  1  เขตจังหวัดติดตอกรุงเทพมหานคร  ผลการวิเคราะห  มีดังนี้ 
  1.1 ปลัด อบต.  กรรมการบริหาร อบต. และสมาชิกสภา อบต. มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับองคประกอบความพรอมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขององคการบริหารสวนตําบล ช้ัน 1 
เขตจังหวัดติดตอกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมทุกดานอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
องคประกอบความพรอมเปนรายดาน พบวาองคการบริหารสวนตําบลมีระดับองคประกอบความ
พรอมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับปานกลางทั้ง 3 ดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย
ไดดังนี้  ดานความตองการภายในทองถ่ิน  ดานความเหมาะสม  และดานความพรอม 
   1.1.1 ปลัด อบต. มีความคิดเห็นวา องคประกอบความพรอมในการจัดการศึกษา     
ขั้นพื้นฐาน ขององคการบริหารสวนตําบล ช้ัน 1 เขตจังหวัดติดตอกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม 
ทุกดานอยูในระดับปานกลาง เมื่อจําแนกเปนรายดาน พบวา ทุกดานมีองคประกอบความพรอม    
อยูในระดับปานกลางเชนเดียวกัน เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยไดดังนี้ ดานความตองการ
ภายในทองถ่ิน ดานความพรอม และดานความเหมาะสมภายในทองถ่ิน  ซ่ึง 2 ดานนี้มีคาเฉลี่ย
เทากัน   
   1.1.2 กรรมการบริหาร อบต. มีความคิดเห็นวา องคประกอบความพรอมในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ขององคการบริหารสวนตําบลชั้น 1 เขตจังหวัดติดตอกรุงเทพมหานคร       
โดยภาพรวมทุกดานอยูในระดับปานกลาง เมื่อจําแนกเปนรายดาน พบวา ทุกดานมีองคประกอบ
ความพรอมอยูในระดับปานกลางเชนเดียวกัน เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยไดดังนี้ 
ดานความตองการภายในทองถ่ิน ดานความเหมาะสม และดานความพรอม 
   1.1.3 สมาชิกสภา อบต. มีความคิดเห็นวา องคประกอบความพรอมในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ขององคการบริหารสวนตําบล ช้ัน 1 เขตจังหวัดติดตอกรุงเทพมหานคร 
โดยภาพรวมทุกดานอยูในระดับปานกลาง เมื่อจําแนกเปนรายดาน พบวาทุกดานมีองคประกอบ
ความพรอมอยูในระดับปานกลางเชนเดียวกัน เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยไดดังนี้ 
ดานความตองการภายในทองถ่ิน ดานความเหมาะสม และดานความพรอม 
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 2. ความแตกตางทางความคิดเห็นของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบล ช้ัน 1 เขตจังหวดั 
ติดตอกรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะหขอมูลมีดังนี้ 
  2.1 ความแตกตางทางความคิดเห็นของปลัด อบต. กรรมการบริหาร อบต. และ
สมาชิกสภา อบต. เกี่ยวกับองคประกอบความพรอมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขององคการ
บริหารสวนตําบล ช้ัน 1 เขตจังหวัดติดตอกรุงเทพมหานคร พบวา ในภาพรวมขององคประกอบ
ความพรอมทั้ง 3 ดาน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเปน       
รายดานขององคประกอบความพรอมดังนี้ 
   2.1.1 องคประกอบความพรอมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานดานความพรอม 
พบวา ความคิดเห็นของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบล ช้ัน 1 เขตจังหวัดติดตอกรุงเทพมหานคร 
คือทั้งปลัด อบต. กรรมการบริหาร อบต. และสมาชิกสภา อบต. ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ  0.05 
   2.1.2 องคประกอบความพรอมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานดานความเหมาะสม  
พบวา ความคิดเห็นของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบล ช้ัน 1 เขตจังหวัดติดตอกรุงเทพมหานคร    
คือทั้งปลัด อบต. กรรมการบริหาร อบต. และสมาชิกสภา อบต. ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ   0.05 
   2.1.3  องคประกอบความพรอมในการจัดศึกษาขั้นพื้นฐานดานความตองการ
ภายในทองถ่ิน พบวา ความคิดเห็นของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบล  ช้ัน 1  เขตจังหวัดติดตอ 
กรุงเทพมหานคร คือทั้งปลัด อบต. กรรมการบริหาร อบต. และสมาชิกสภา อบต. ไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

การอภิปรายผลการวิจัย 
 
 จากสรุปผลการวิจัย  สามารถนํามาอภิปรายผล โดยแยกเปนประเด็นตาง ๆ ได ดังนี้ 
 1. องคประกอบความพรอมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขององคการบริหารสวนตําบล 
ช้ัน 1 เขตจังหวัดติดตอกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยผูใหขอมูลคือทั้ง 
ปลัด อบต.  กรรมการบริหาร อบต. และสมาชิกสภา อบต. มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณา 
รายดาน พบวา ดานความตองการภายในทองถ่ิน มีคาเฉล่ียสูงสุด สวนดานความพรอมมีคาเฉลี่ย
ต่ําสุด และมีคาระดับในระดับปานกลาง จากการที่องคประกอบความพรอมในการจัดการศึกษา   
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ขั้นพื้นฐาน ขององคการบริหารสวนตําบล ช้ัน 1 เขตจังหวัดติดตอกรุงเทพมหานคร อยูในระดับ
ปานกลางนั้น ยังไมเพียงพอที่จะสรุปไดวา องคการบริหารสวนตําบล ช้ัน 1 เขตจังหวัดติดตอ
กรุงเทพมหานคร มีองคประกอบความพรอมในทั้ง 3 ดาน เพียงพอที่จะจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได 
ทั้งนี้เนื่องจากวา คาเฉลี่ยที่ปรากฏ ถึงแมวาจะอยูในระดับปานกลาง แตเปนระดับปานกลางที่ไมสูงมากนัก  
เปนระดับปานกลางที่อาจกลาวไดวายังมีองคประกอบความพรอมนอยที่จะจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
โดยเฉพาะอยางยิ่งองคประกอบความพรอมในการจัดการศึกษาดานความพรอม ซ่ึงมีคาเฉลี่ยต่ําสุด 
ผูวิจัยเห็นวา ทั้งสามกลุมที่ตอบแบบสอบถามที่มีความคิดเห็นไมแตกตางกันนั้น เปนเพียงการแสดง
ทรรศนะเชิงเห็นดวยและยอมรับในหลักการที่รัฐจะมีการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาใหองคการ
บริหารสวนตําบลเปน ผูดําเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 พระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พุทธศักราช 2537 (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542) พระราชบัญญัติ 
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พุทธศักราช 2542 และ
พระราชบัญญัติเฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน คาเฉลี่ยที่แสดงวาองคประกอบความพรอม
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขององคการบริหารสวนตําบล ช้ัน 1 เขตจังหวัดติดตอกรุงเทพมหานคร 
ที่แสดงวาอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงไมสูงเทาที่ควร แสดงใหเห็นวา ความพรอมหรือศักยภาพและ
ความเปนไปไดที่จะดําเนินการจัดการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบล ช้ัน 1 เขตจังหวัดติดตอ
กรุงเทพมหานคร ยังขาดความสมดุลระหวางเปาหมายในการดําเนินการจัดการศึกษาขององคกรกับ
อํานาจตามที่กฎหมายกําหนด  เทากับแสดงใหเห็นวาองคการบริหารสวนตําบล ช้ัน 1 เขตจังหวัด
ติดตอกรุงเทพมหานคร  ยังมีองคประกอบความพรอมไมเพียงพอที่จะจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน        
ยังตองมีการเตรียมองคประกอบความพรอมทั้ง 3 ดานใหสูงขึ้น เพื่อรองรับการกระจายอํานาจ     
การจัดการศึกษาตอไป  สอดคลองกับ  พล.ต.ต.ดํารง  ทวีมา และคณะ (2544 : 30)  ไดศึกษาการเตรียม
ความพรอมขององคการบริหารสวนตําบลในการรองรับการกระจายอํานาจการบริหารและการจัด
การศึกษา พบวา ทุกฝายมีความเห็นดวยในหลักการที่จะมีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัด
การศึกษาและงานดานศาสนา ไปใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะ อบต. รับผิดชอบ      
แตเนื่องจากปจจุบัน อบต. เกือบทั้งหมดไมนอยกวารอยละ 90 ยังอยูในสภาพที่ไมมีความพรอม
เทาที่ควร ยังขาดบุคลากรที่มีความรูความเขาใจในภารกิจนี้ อาจทําใหงานลาชา และไมมีคุณภาพ
เทาที่ควร ประกอบกับงานการศึกษาเปนเรื่องการใชวิชาชีพที่ตองอาศัยผูมีความรูและผูมี
ประสบการณมาบริหารจัดการ และ อบต. เองก็ขาดงบประมาณที่จะนํามาสนับสนุนในดานนี้          
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มีความจําเปนตองใชงบประมาณจํานวนมากในการวางพื้นฐานดานสาธารณูปโภค แหลงน้ํา ถนน
หนทาง ไฟฟา ประปา ใหครบสมบูรณเสียกอน เมื่อมีความพรอมแลวจึงขอรับโอนงานนี้มาดําเนินการ
ในระยะตอไป อาจตองใชเวลาอีกไมนอยกวา 5 ป  ดังนั้นในชวงนี้จึงขอใหหนวยงานระดับสูงได
ชวยเหลือและสนับสนุน ดานงบประมาณ บุคลากร อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ และการฝกอบรม
และพัฒนาบุคลากรใหดวย  แตอยางไรก็ตามหากให อบต. รับผิดชอบงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทั้งหมด สวนกลางจะตองโอนงบประมาณ บุคลากร อาคารสถานที่ และอื่น ๆ มาใหดวย เพราะ อบต. 
ทุกแหงคงไมมีศักยภาพเพียงพอที่จะตองหางบประมาณจํานวนมากมาดําเนินการเองทั้งหมด 
  จากผลการวิจัยทางดานความพรอม ขององคการบริหารสวนตําบล ช้ัน 1 เขตจังหวัด
ติดตอกรุงเทพมหานคร มีคาเฉลี่ยในระดับปานกลาง ซ่ึงต่ํากวาคาเฉลี่ยขององคประกอบความพรอม
ดานอื่น ๆ  ผูวิจัยเห็นวา ยังไมมีความพรอมเทาที่ควรที่จะจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได  ทั้งในดาน
แผนการจัดการศึกษา  ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล  ซ่ึงมีเพียงปลัด อบต. เทานั้นที่ระบุวา
มีความพรอมสูง ทั้งนี้อาจเกิดจากการยอมรับในหลักการและการสนองรับนโยบายของรัฐที่จะ
กระจายอํานาจการจัดการศึกษามาสูทองถ่ิน จําเปนอยางยิ่งที่ตองสนับสนุน สงเสริม และพัฒนา
ความพรอมในดานนี้ใหสูงขึ้นกวาเดิม รวมทั้งรูปแบบการบริหารการศึกษาและการกระจายอํานาจให
สถานศึกษาที่ยังตองสงเสริม สนับสนุนใหสูงขึ้นตอไป โดยเฉพาะอยางยิ่ง ดานรายไดและการใชรายได  
ซ่ึงมีคาเฉลี่ยต่ําสุดในดานความพรอม แมวาองคการบริหารสวนตําบล ช้ัน 1 จะสามารถจัดหารายได
ทุกประเภทไมรวมเงินจากรัฐและเงินกู และสามารถจัดเก็บรายไดเพิ่มเพียงพอกับการจัดการศึกษา
ประเภทตาง ๆ  แตจากคาเฉลี่ยที่ปรากฏทําใหทราบวายังอยูในระดับที่ไมเพียงพอที่จะจัดการศึกษา    
ขั้นพื้นฐาน จึงเปนปญหาและอุปสรรคสําคัญในการบริหารจัดการ และทําใหองคการบริหารสวนตําบล 
ช้ัน 1 เขตจังหวัดติดตอกรุงเทพมหานคร มีความพรอมในดานนี้นอย หรือไมเพียงพอเทาที่ควรที่จะ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอดคลองกับผลการวิจัยท่ีกลาวมาแลวขางตน ซ่ึงปญหาในดานรายไดและ
การใชรายไดนี้ ยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ ร.ต.อ.สมบูรณ  สีแดง  และคณะ (ร.ต.อ.สมบูรณ  สีแดง 
และคณะ, อางถึงใน สุริภาศ  สีหะวงษ 2544 : 126) ซ่ึงวิเคราะหปญหาอุปสรรคในการบริหารงาน
ขององคการบริหารสวนตําบล พบวา มีปญหาดานงบประมาณที่จัดเก็บไดนอย ไดรับเงินอุดหนุน
ไมเพียงพอกับความตองการ สอดคลองกับ  โกวิทย  พวงงาม (2539 : 35) ไดสํารวจภาคสนามถึง
ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2538 
พบประเด็นปญหาที่คลายคลึงกัน คือ การจัดสรรงบประมาณนอยไมสอดคลองกับปญหาและ   
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ความตองการ ทํางานไมทันงบประมาณ และจัดสรรยังไมเปนธรรมเทาที่ควร สอดคลองกับ            
วีระพงษ  เดชบุญ และคณะ (2540 : บทคัดยอ)  ศึกษาความพรอมในการมีสวนรวมจัดการศึกษา    
ขั้นพื้นฐาน 12 ป ขององคการบริหารสวนตําบล เขตการศึกษา 10 ดานปญหาและอุปสรรค พบวา 
งบประมาณใน สวนการศึกษายังมีไมเพียงพอ สอดคลองกับ  สุจิตศักดิ์  นูสีหา (2542 : บทคัดยอ) 
ศึกษาความคิดเห็นของปลัดองคการบริหารสวนตําบล เกี่ยวกับการสงเสริมการศึกษา บริการสังคม และ
อนุรักษส่ิงแวดลอม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดานการสงเสริมการศึกษา พบวา องคการบริหาร
สวนตําบลไมมีงบประมาณเพียงพอที่จะใหการสนับสนุนกิจกรรมทางดานการศึกษา ดานการบริการ
สังคม พบวา องคการบริหารสวนตําบลไมมีงบประมาณเพียงพอที่จะดําเนินการดานการบริการ
สังคมในแกประชาชนในทองถ่ิน และขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ จากความไมพรอมหรือพรอมนอย  
ในดานรายไดและการใชรายได  จึงเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหองคประกอบความพรอมในดานนี้       
มีคาเฉลี่ยต่ําสุด 
  จากการที่พบวา องคประกอบความพรอมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานความเหมาะสม  
มีคาเฉลี่ยในระดับปานกลาง ซ่ึงรองลงมาเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย จากดานความตองการ
ภายในทองถ่ิน เนื่องจากทั้งในดานสภาพทางภูมิศาสตร ความรวมมือของชุมชน สัดสวนจํานวนผูเรียน 
ผลกระทบตอการจัดการศึกษา และประสบการณและการมีสวนรวม ซ่ึงทั้ง 5 ขอ มีความเหมาะสม
ในระดับหนึ่ง  แตอยางไรก็ตาม ผูวิจัยเห็นวายังมีความเหมาะสมในระดับหนึ่งเทานั้นที่จะจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จําเปนอยางยิ่งที่จะตองไดรับการพัฒนาสงเสริมในดานตาง ๆ ใหสูงขึ้นกวาเดิม ซ่ึงใน
ดานความเหมาะสมนี้ จะเห็นวา สภาพทางภูมิศาสตรมีความเหมาะสมมากที่สุด ตามความคิดเห็น  
โดยภาพรวมของทั้ง 3 กลุม แสดงใหเห็นวา  องคการบริหารสวนตําบล ช้ัน 1 เขตจังหวัดติดตอ
กรุงเทพมหานคร มีลักษณะพื้นที่ทางภูมิศาสตรเหมาะสมสําหรับการเดินทางมาสถานศึกษาของ
นักเรียน ระยะทางมาสถานศึกษา และพาหนะที่ใชในการเดินทางมาสถานศึกษาของนักเรียน          
มีความเหมาะสมในระดับมาก ซ่ึงเทากับเปนการชี้ใหเห็นวา องคการบริหารสวนตําบลเนนที่การพัฒนา
โครงสรางทางถาวรวัตถุมากกวาการดําเนินงานดานอื่น ๆ  ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ  บุญเชษฐ  ยินดี 
และคณะ (2540 : 69) ทําการศึกษาองคการบริหารสวนตําบล : แนวทางปรับปรุงแกไขการบริหารงาน 
กรณีศึกษา : คณะกรรมการบริหารสวนตําบล จังหวัดขอนแกน พบวา ผลการดําเนินงานของ อบต. 
สวนใหญเนนที่การพัฒนาโครงสรางทางถาวรวัตถุ ไดแก การสรางถนน และพัฒนาแหลงน้ํา ยังขาด
การวางแผนพัฒนาทางดานการศาสนา สาธารณสุข เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอื่น ๆ ที่สําคัญ  
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สวนความเหมาะสมทางดานความรวมมือของชุมชนที่มีระดับไมสูงมากนัก   เนื่องจากวาชุมชนเกินกวา
รอยละ 80 ใหความรวมมือในดานวิชาการนอย  ดานสัดสวนจํานวนผูเรียน พบวา เนื่องจากวาสถานศึกษา
ยังไมมีความเหมาะสมเพียงพอสําหรับการรับนักเรียนเกินกวารอยละ 80 ของจํานวนนักเรียน             
ดานผลกระทบตอการจัดการศึกษา พบวา เนื่องจากวา ยังมีสถานศึกษาอื่นอยูในรัศมี 6 กิโลเมตร    
ทําใหนักเรียนมีตัวเลือกในการตัดสินใจที่จะเขาศึกษาในสถานศึกษาของ อบต. และสถานศึกษาอื่น ๆ  
และดานประสบการณและการมีสวนรวม พบวา เนื่องจากไดมีการจัดสรรงบประมาณใหสถานศึกษา
อ่ืน ๆ กอนการถายโอนในดานบริการ ยังอยูในระดับไมดีเทาที่ควร จึงเปนสาเหตุสําคัญที่ทําให
องคประกอบความพรอมดานนี้อยูในระดับปานกลาง 
  การที่พบวา องคประกอบความพรอมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานความตองการ
ภายในทองถ่ิน มีคาเฉลี่ยสูงสุดมากกวาดานอื่น ๆ นั้น ผูวิจัยเห็นวา เปนเรื่องของความตองการ
ภายในทองถ่ินเองที่จะจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถึงแมวาคาเฉลี่ยที่แสดงจะยังไมเพียงพอที่จะ
สนับสนุนวา  องคการบริหารสวนตําบล ช้ัน 1 เขตจังหวัดติดตอกรุงเทพมหานคร มีความตองการ
ภายในทองถ่ินที่จะจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางมีประสิทธิภาพ  ความตองการภายในทองถ่ินที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด เนื่องจากความเห็นของสภาองคการบริหารสวนตําบล  ความเห็นของประชาชน และ
ความตองการของคณะกรรมการสถานศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาที่ตองการจะจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  เปนเรื่องของความตองการของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลและชุมชน ทั้งนี้ 
ผูวิจัยเห็นวา เปนการแสดงความคิดเห็นเพื่อสนองตอบนโยบายของรัฐและรองรับการกระจาย
อํานาจทางการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด ทั้งนี้เพราะบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบล 
รวมทั้งชุมชนตองมีสวนรวมรับผิดชอบในการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด เพราะนอกจาก
ความรับผิดชอบจากทุกฝายแลว ทั้งสภาองคการบริหารสวนตําบล ประชาชน และคณะกรรมการ 
และบุคลากรในสถานศึกษา ตองรับผิดชอบการกระจายอํานาจทางการศึกษาอยางหลีกเล่ียงไมได 
และเพื่อเปนการตอบสนองตอความตองการของตนเองหรือชุมชนอยางแทจริง  ดังนั้นจึงตองมีสวนรวม
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งนี้เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม
และความตองการภายในทองถ่ินของตน  แตอยางไรก็ตาม  ถาบุคลากรภายในองคการบริหารสวนตําบล
และชุมชน แสดงความตองการภายในทองถ่ินที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับมาก จะทําใหรัฐ
และหนวยงานที่เกี่ยวของมีรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมที่จะดําเนินการกระจายอํานาจทาง
การศึกษาอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพตอไป 
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 2. จากผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบล ช้ัน 1 
เขตจังหวัดติดตอกรุงเทพมหานคร ทั้งปลัด อบต. กรรมการบริหาร อบต. และสมาชิกสภา อบต.   
ในภาพรวมขององคประกอบความพรอมทั้ง 3 ดาน คือ ดานความพรอม ดานความเหมาะสม และ
ดานความตองการภายในทองถ่ิน มีระดับของความคิดเห็นไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเปนรายดานขององคประกอบความพรอม พบวา ไมมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
  จากผลการวิจัย พบวา องคประกอบความพรอมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ 
องคการบริหารสวนตําบล ช้ัน 1 เขตจังหวัดติดตอกรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของปลัด 
อบต. กรรมการบริหาร อบต. และสมาชิกสภา อบต. มีความคิดเห็นไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งโดยภาพรวมและรายดาน ซ่ึงนาจะเกิดจากขณะนี้รัฐบาลไดใหความสําคัญ
ในเรื่องการกระจายอํานาจทางการศึกษาไปสูทองถ่ิน และการเตรียมความพรอมใหกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อรองรับภารกิจดานการจัดการศึกษา ดวยการจัดการอบรมสัมมนา         
เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ตลอดจนแนวทาง
ในการประสานงานระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับสวนกลาง ทําใหบุคลากรในองคการ
บริหารสวนตําบล ช้ัน 1 เขตจังหวัดติดตอกรุงเทพมหานคร ทั้งสามกลุมสวนใหญมีความรู ความสามารถ 
มีความเขาใจ มีประสบการณที่เคยผานการอบรมและศึกษาดานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน        
จากหนวยงานทางการศึกษาตาง ๆ ที่เหมือน ๆ กัน  เชน  กรมการปกครอง กระทรวงศึกษาธิการ 
เพราะอยูในองคกรเดียวกัน และมีความพรอมในองคประกอบทั้ง 3 ดาน ตามหลักการที่จะรองรับ
การกระจายอํานาจทางการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด นั่นคือ เห็นดวยที่จะใหองคการบริหาร 
สวนตําบลจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถึงแมวาจะมีองคประกอบความพรอมมากหรือนอยก็ตาม 
รวมทั้งมีความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเหมือนกัน จึงมีความเขาใจที่ตรงกัน       
การแสดงความคิดเห็นในการตอบแบบสอบถาม จึงไมมีความแตกตางกัน แสดงใหเห็นถึงศักยภาพ
ในดานขององคประกอบความพรอมขององคการบริหารสวนตําบล ช้ัน 1 เขตจังหวัดติดตอกรุงเทพมหานคร 
ที่จะจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามความคิดเห็นของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลไมแตกตางกัน 
 ผลการวิจัยที่แสดงใหเห็นวาบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบล ช้ัน 1 เขตจังหวัด
ติดตอกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน อีกประการหนึ่งอาจเปนเพราะ ทั้งปลัด อบต. 
กรรมการบริหาร อบต. และสมาชิกสภา อบต. มีระดับความรูสูง ซ่ึงผลการวิจัยสรุปวา สวนใหญ      
มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีรอยละ  48.6, 50.5 และ 51.6 ตามลําดับ และสูงกวาปริญญาตรี 
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รอยละ 48.6, 23.2 และ 18.3 ตามลําดับ และมีประสบการณการเขาอบรมเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  รอยละ 56.1 แสดงใหเห็นวาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล ช้ัน 1 เขตจังหวัด
ติดตอกรุงเทพมหานคร  มีความพรอม มีวุฒิภาวะ มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ เพียงพอที่จะ
ดําเนินการจัดการศึกษาได ความคิดเห็นที่ไดสวนใหญจึงไมมีความแตกตางกัน ทั้งทางดานความพรอม 
ความเหมาะสม และความตองการภายในทองถ่ินที่จะจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
 

ขอเสนอแนะ 
 
 จากขอคนพบของการวิจัย  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการนําผลการวิจัยไปใช
ดังตอไปนี้ 
 
ขอเสนอแนะของการวิจัย 
 1.  จากผลการวิจัยพบวา องคประกอบความพรอมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
องคการบริหารสวนตําบล ช้ัน 1 เขตจังหวัดติดตอกรุงเทพมหานคร อยูในระดับปานกลาง   ทั้งโดยภาพรวม 
และรายดานนั้น หนวยงานตนสังกัดที่รับผิดชอบทั้งกระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และสํานักพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  เขตพื้นที่การศึกษา      
ควรประชาสัมพันธใหปลัด อบต. กรรมการบริหาร อบต. และสมาชิกสภา อบต. เขาใจนโยบายและ
แนวปฏิบัติใหชัดเจน ควรใหความสําคัญโดยมีการสงเสริม สนับสนุน พัฒนาหนวยงาน อบต. อยาง
ตอเนื่องตลอดเวลา  ทั้งในดานความพรอมในดานรายไดและการใชรายได ความเหมาะสมใน     
ดานประสบการณและการมีสวนรวม และความตองการภายในทองถ่ิน ในดานบุคลากรในสถานศึกษา 
ที่ตองการโอนยายไปสังกัด อบต. รัฐบาลควรใหการสนับสนุนดานงบประมาณ ดานบุคลากร     
โดยเนนการฝกอบรมใหมีความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ ควรจัดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบ
โดยตรง และควรประชาสัมพันธสรางความเขาใจใหชุมชนไดรับทราบ และใหมีสวนรวมในทุกขั้นตอน
มากยิ่งขึ้น เพื่อใหมีองคประกอบความพรอมในระดับสูงยิ่งขึ้น และควรเรงใหความรูเร่ืองการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานใหหนวยงานองคการบริหารสวนตําบล  รวมทั้งบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล
ไดรับทราบนโยบายการกระจายอํานาจทางการศึกษาอยางถองแท และเขาใจในกระบวนการการจัด
การศึกษาในทุกระดับ นั่นคือเขาใจทั้งนโยบาย และแนวปฏิบัติอยางชัดเจน มีการดําเนินการอยาง
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จริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถแบงเบาภาระของรัฐ  ในการจัดการศึกษา
ไดอยางมีคุณภาพ และสามารถนําผลมาพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ในการปฏิบัติงานในองคการ
อยางมีประสิทธิภาพอยางแทจริง 
 2. จากผลการวิจัย  พบวา  องคประกอบความพรอมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
ขององคการบริหารสวนตําบล ช้ัน 1 เขตจังหวัดติดตอกรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของ
บุคลากรในองคการบริหารสวนตําบล ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ควรมี
การพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลและใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรในทุก
ฝายไปพรอม ๆ กัน ทั้งฝายบริหาร (กรรมการบริหาร อบต.) ฝายนิติบัญญัติ (สมาชิกสภา อบต.) 
และฝายปฏิบัติการ (ปลัด อบต.) เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจในการปฏิบัติงานในเรื่องเดียวกัน   
ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การเปดโอกาส
ใหประชาชนเขามามีสวนรวม ตลอดจนวิธีการและแนวทางในการจัดการศึกษาที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
ควรมีการสนับสนุนสงเสริมพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลอยางตอเนื่อง และ
สม่ําเสมอ เพื่อที่จะไดมีสวนรวมในกระบวนการจัด และพัฒนาการศึกษาของชุมชนใหดียิ่งขึ้น  
มุงเนนการปฏิบัติ  การฝกอบรมเพื่อใหเกิดประสบการณ  ศึกษาดูงานจากสถานศึกษาสังกัดอื่น ๆ 
เพื่อนําผลการศึกษามาประยุกตใช และดําเนินการศึกษาในหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบล
อยางมีประสิทธิภาพตอไป 
 
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรทําการศึกษาในทํานองเดียวกันกับการศึกษาครั้งนี้ โดยขยายผลไปยัง 
องคการบริหารสวนตําบล ช้ัน 1 ในเขตพื้นที่การศึกษาอื่น ๆ หรือในระดับชั้นที่หลากหลายขึ้น 
 2. ควรสนับสนุนใหมีการวิจัยเชิงประจักษสําหรับการหาขอมูลวา องคการบริหาร   
สวนตําบลใด มีความพรอมหรือไมพรอมอยางไร 
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 บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2537. 
กรมการปกครอง.  กฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน.   
 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง, 2542. 
 .  กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาลและเมืองพัทยาประจําป 
 พ.ศ. 2542 – 2543.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ เดอะสยาม เฮอริเทจ, 2544. 
 .  คูมือแนวทางการปฏิบัติการจัดการศึกษาของทองถ่ิน.  ม.ป.ท., ม.ป.ป. 
 .  คูมือปฏิบัติงานสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล.   กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ 
 สวนทองถ่ิน กรมการปกครอง, 2538. 
 .  แนวนโยบายการจัดการศึกษาในองคกรปกครองสวนทองถ่ินระยะ 15 ป  
 (พ.ศ. 2545 – 2559).  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง,  
 2544. 
กระทรวงศึกษาธิการ.  กรมวิชาการ.  คูมือหลักสูตรกอนประถมศึกษา พุทธศักราช 2540  
                   (อายุ 3 – 6 ป).  กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ  โรงพิมพคุรุสภา,  
 2540. 
 .  แนวการจัดกิจกรรมและสื่อการเรียนการสอน ระดับกอนประถมศึกษา.  พิมพคร้ังที่ 2. 
 กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ โรงพิมพคุรุสภา, 2540. 
 .  หลักสูตรกอนประถมศึกษา พุทธศักราช 2540.  กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการ   
 กระทรวงศึกษาธิการ โรงพิมพคุรุสภา, 2540. 
กระทรวงศึกษาธิการ.  กรมศาสนา.  แนวทางการถายโอนศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑ   
 กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการ, 2544. 
กระทรวงศึกษาธิการ.  กรมสามัญศึกษา.  เกณฑมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2539. 
 กรุงเทพมหานคร : กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โรงพิมพคุรุสภา, 2540. 
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กระทรวงศึกษาธิการ.  คณะอนุกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
 กระทรวงศึกษาธิการ.  หลักเกณฑและวิธีการประเมินความพรอมขององคกรปกครอง 
 สวนทองถ่ินในการจัดการศึกษา.  กรุงเทพมหานคร :  คณะอนุกรรมการสงเสริมการจัด 
 การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน กระทรวงศึกษาธิการ, 2543.  (อัดสําเนา) 
กระทรวงศึกษาธิการ.  สํานักงานปลัดกระทรวง.  แนวการจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา.   
 กรุงเทพมหานคร : สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ, 2536. 
 .  แนวคิดและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  พื้นฐานการปฏิรูปการศึกษาเพื่อประชาชน. 
                   กรุงเทพมหานคร : สํานักนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
 สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ โรงพิมพคุรุสภา, 2542. 
 .  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง 
 สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542.  กรุงเทพมหานคร : สํานักนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนา  
 และวัฒนธรรม สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ, 2543. 
กระมล  ทองธรรมชาติ และ สมบูรณ  สุขสําราญ.  องคการบริหารสวนจังหวัด  สภาพปญหา  และ 
 แนวทางแกไข.  กรุงเทพมหานคร : คณะรัฐศาสตร, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2537. 
กวี  กาญจนาภา.  “รูปแบบของการปกครองทองถ่ินกับการจัดการศึกษา.”  ปริญญานิพนธ 
 การศึกษามหาบัณฑิต  ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 ประสานมิตร, 2521. 
แกวสรร  อติโพธิ.  รวมสาระรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน.   กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมติชน, 
 2541. 
โกวิทย  พวงงาม.  “การประเมินผลโครงการสงเสริมใหสตรีมีสวนรวมในองคการบริหารสวนตําบล  
 (อบต.) ในจังหวัดภาคเหนือ.”  รายงานวิจัยคณะสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 
 2539.  (อัดสําเนา) 
จรัส  สุวรรณมาลา.  “กระจายอํานาจทางการเมืองและการคลังสูทองถ่ินในทศวรรษหนา.”   
 ใน กระจายอํานาจอยางไรสรางประชาธิปไตย.  กรุงเทพมหานคร : ศูนยศึกษา 
 เศรษฐศาสตรการเมือง คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2543. 
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จํานง   เหลาะโตะหมัน.  “การจัดทําแผนพัฒนาตําบลดานการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบล  
 ช้ัน 1 และชั้น 2.”  วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2545. 
เจริญศรี  พงษสิงห.  รายงานการวิจัย  การจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษาในอนาคต.  อุดรธานี  
 สํานักพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม เขตการศึกษา 9 สํานักงานปลัดกระทรวง   
 กระทรวงศึกษาธิการ, 2539. 
ชัยอนันต   สมุทวณิช และ ปาริชาติ  โชติยา.  เทศบาลในบริบทการกระจายอํานาจแหงยุคสมัย.   
 กรุงเทพมหานคร : บริษัท พี. เพรส จํากัด, 2538. 
ดํารง  ทวีมา และคณะ.  รายงานการศึกษากลุมเรื่อง การเตรียมความพรอมขององคการ 
 บริหารสวนตําบล (อบต.) ในการรองรับการกระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษา. 
 หลักสูตร นบส.1 รุนที่ 34 วิทยาลัยนักบริหาร สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน  
 สํานักงาน ก.พ., 2544. 
เดือนเพ็ญ  สังขะฤกษ และคณะ.  สรุปรายงานการวิจัยบทบาทขององคการบริหารสวนตําบลกับ 
 การพัฒนาเด็กและครอบครัว.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพยูไนเต็ดโปรดักชั่น, 2541. 
ทินพันธุ  นาคะตะ.  การเมือง การบริหาร การปกครองไทย.  กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ 
 มหาวิทยาลัย, 2539. 
ทิศนา  แขมณี.  รูปแบบการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยไทย.  กรุงเทพมหานคร :  อมรินทรพร้ินติ้ง,  
 2536. 
นันทสาร  สีสลับ.  บทบาทของ อบต. กับการสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
 กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี,   
 2542. 
นิคม  สุวรรณทา.  “ความตองการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสมาชิกองคการ 
 บริหารสวนตําบล ในจังหวัดนครราชสีมา.”  วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
 แขนงวิชาบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  
 2542. 
นิตยา  ภัสสรศิริ และ นรา  สมประสงค.  “หนวยที่  5  การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยทาง 
 การบริหารการศึกษา.”  ใน ประมวลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ 2.  นนทบุรี : แขนงวิชา 
 บริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2538. 
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นิมิตร  มั่งมีทรัพย.  “รายงานการวิจัยการมีสวนรวมจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคกรปกครอง 
 ทองถ่ิน ศึกษากรณีองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดนนทบุรี.” สํานักพัฒนาการศึกษา  
 ศาสนา และวัฒนธรรม  เขตการศึกษา 1.  นครปฐม : ม.ป.ท., 2543. 
บรรเจิด  ทาวเพชร.  “การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษาในโรงเรียน 
 สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร.” วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
 (การบริหารการศึกษา)  คณะศึกษาศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน,  
 2538. 
บุญเชษฐ  ยินดี และคณะ.  “การศึกษาองคการบริหารสวนตําบล : แนวทางแกไขปรับปรุง 
 การบริหารงาน กรณีศึกษา : คณะกรรมการองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดขอนแกน.” 
 ภาคนิพนธปริญญารัฐประศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสตร  สถาบันบัณฑิต 
 พัฒนาบริหารศาสตร, 2540. 
เบญจา  แสงมะลิ และคณะ.  “การจัดการศึกษาปฐมวัย.”  ใน  เอกสารการฝกอบรมหลักสูตรการฝกอบรม 
 ดูแลเด็ก, 18.  นนทบุรี : สาขาวิชาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2529 
ประกอบ  คุณารักษ และคณะ.  สภาพความพรอมของหนวยงานทางการเมืองตอการปฏิรูปการศึกษา 
 ของกระทรวงศึกษาธิการ.  นครปฐม : ม.ป.ท., 2543. 
ประเวศ  วะสี.  ยุทธศาสตรทางปญญาของชาต.ิ  พิมพคร้ังที่ 5.  กรุงเทพมหานคร : อมรินทรพร้ินติ้ง   
 แอนดพับลิชช่ิง (มหาชน), 2542. 
ปราณี  จักขุประเสริฐ.  “ปจจัยที่เปนจริงและปจจัยที่คาดหวังในการจัดการศึกษาระดับ 
 กอนประถมศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนในโรงเรียน  
 สังกัดสํานักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร.”  ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต   
 ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร,  
 2540. 
ผองศรี  วาณิชยศุภวงศ.  เอกสารคําสอนระเบียบวิจัยทางการศึกษา.  พิมพครั้งที่ 2.  ปตตานี : โรงพิมพ 
 ฝายเทคโนโลยีทางการศึกษา สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
 วิทยาเขตปตตานี, 2543. 
พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต).  การศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย.  กรุงเทพมหานคร : บริษัท  
 สหสรรมิก จํากัด, 2542. 
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พิณสุดา  สิริธรังศรี และ สมศักดิ์  ดลประสิทธิ์.  รายงานการวิจัย องคกรปกครองสวนทองถ่ินกับ 
 การจัดการศึกษา.  กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  
 สํานักนายกรัฐมนตรี, 2541. 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  สํานักการศึกษาตอเนื่อง.  เอกสารชุดฝกอบรม  หลักสูตร 
 การบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลสําหรับ สมาชิกสภาองคการบริหารสวน 
 ตําบลและกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล.  นนทบุรี : สํานักพิมพ 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2541. 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภา,   
 2541. 
รุง  แกวแดง.  ปฏิวัติการศึกษาไทย.  พิมพคร้ังที่ 5.  กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมติชน, 2541. 
เรืองเวทย   แสงรัตนา.  “ความคิดเห็นและความสนใจของนักเรียนเตรียมทหารเกี่ยวกับอัตรา 
 การเพิ่มประชากรของประเทศไทย.”  วิทยานิพนธปริญญาโท  มหาวิทยาลัยมหิดล, 2522. 
ลักขณา  นักรอง.  รายงานวิจัยการศึกษาความคิดเห็นดานการมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม 
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ภาคผนวก  ก 

เอกสารขอความรวมมือในการวิจัย 
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(สําเนา) 
ที่  ศธ 0520.203.2/     ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
             คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
        นครปฐม  73000 
 
       3  กุมภาพันธ  2547 
 
เร่ือง   ขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามงานวิจัย 
เรียน   นายกองคการบริหารสวนตําบล 
ส่ิงที่สงมาดวย   แบบสอบถาม  จํานวน   7  ชุด 
 ดวย  นายชนะบัติ   สังขะวินิจ  นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทําวิทยานิพนธ เร่ือง“องคประกอบ
ความพรอมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบล ช้ัน 1 เขตจังหวัดติดตอ
กรุงเทพมหานคร”  ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลของทาน  เปนองคกรหนึ่งที่จะเปนขอมูลในการจัดทํา
วิทยานิพนธ ฉบับนี้ 
 ดังนั้น  จึงขอความอนุเคราะหจากทาน กรุณาตอบแบบสอบถามที่แนบมาพรอมนี้ และ
ขอขอบคุณในความกรุณาเปนอยางสูง 
 
 

       ขอแสดงความนับถือ 
 
 

นางชวนชม  ชินะตังกูร 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชวนชม  ชินะตังกูร) 

หัวหนาภาควชิาการบริหารการศึกษา 
 
ฝายธุรการ 
โทร.  034 – 219 – 136 
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ภาคผนวก  ข 

รายชื่อองคการบริหารสวนตําบลตัวอยาง 
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รายช่ือองคการบริหารสวนตําบล ช้ัน 1 เขตจังหวัดติดตอกรุงเทพมหานคร 
 

 
จังหวดั 

 
อําเภอ 

องคการบริหาร 
สวนตําบล 

จํานวน 
หมูบาน 

จํานวน 
ปลัด อบต. 

จํานวน 
กรรมการ 

บริหาร อบต. 

จํานวน 
สมาชิก 
สภา อบต. 

นนทบุรี เมือง ไทรมา 6 1 3 9 
  บางรักนอย 6 1 3 9 
 บางบัวทอง บางบัวทอง 13 1 3 23 
  บางรักใหญ 11 1 3 19 
  วัดละหาร 9 1 3 15 
 ไทรนอย ไทรนอย 8 1 3 13 
  ไทรใหญ 10 1 3 17 
 บางใหญ บางมวง 13 1 3 23 
  เสาธงหิน 8 1 3 13 

ปทุมธานี เมือง บางกะด ี 5 1 3 7 
  บานใหม 6 1 3 9 
  หลักหก 7 1 3 11 
 คลองหลวง คลองสี่ 16 1 3 29 
 ธัญบุรี บึงยี่โถ 4 1 3 5 
 ลาดหลุมแกว ระแหง 8 1 3 13 
 ลําลูกกา คูคต 6 1 3 9 
  บึงคําพรอย 16 1 3 29 
  บึงทองหลาง 22 1 3 41 
  ลาดสวาย 11 1 3 19 
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รายช่ือองคการบริหารสวนตําบล ช้ัน 1 เขตจังหวัดติดตอกรุงเทพมหานคร 
 

 
จังหวดั 

 
อําเภอ 

องคการบริหาร 
สวนตําบล 

จํานวน 
หมูบาน 

จํานวน 
ปลัด อบต. 

จํานวน 
กรรมการ 

บริหาร อบต. 

จํานวน 
สมาชิก 
สภา อบต. 

สมุทรปราการ เมือง บางเมือง 4 1 3 5 
  แพรกษา 6 1 3 9 
 บางบอ คลองดาน 13 1 3 23 
  บางบอ 11 1 3 19 
 บางพลี บางแกว 16 1 3 29 
  บางโฉลง 12 1 3 19 
  บางปลา 15 1 3 27 
  บางพลีใหญ 23 1 3 43 
  ราชาเทวะ 15 1 3 27 
 บางเสาธง บางเสาธง 17 1 3 31 
 พระสมุทรเจดยี ในคลองบางปลากด 13 1 3 23 

นครปฐม สามพราน กระทุมลม 9 1 3 18 
  ไรขิง 14 1 3 28 

สมุทรสาคร เมือง คอกกระบือ 6 1 3 12 
  โคกขาม 10 1 3 20 
  ทาทราย 8 1 3 16 
  นาด ี 9 1 3 18 
  บางกระเจา 9 1 3 18 
  บางหญาแพรก 6 1 3 12 
 กระทุมแบน คลองมะเดื่อ 11 1 3 22 
  ทาไม 12 1 3 24 
  สวนหลวง 13 1 3 26 

รวมทั้งส้ิน 437 41 123 782 
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ภาคผนวก  ค 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เร่ือง 
องคประกอบความพรอมในการจัดการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

ขององคการบริหารสวนตําบล ช้ัน 1 เขตจังหวัดติดตอกรงุเทพมหานคร 
 

 
ผูวิจัย 

นายชนะบัต ิ  สังขะวินิจ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 

อาจารยท่ีปรึกษา 
    รองศาสตราจารยวรพจน  มูรพันธุ 
    รองศาสตราจารย ดร.จิราวรรณ คงคลาย 
    ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชวนชม    ชินะตงักูร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมาชิกสภา อบต.

คําชี้แจง 
 

1. ผูตอบแบบสอบถาม คือ บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล ช้ัน 1 เขตจังหวัดติดตอ
กรุงเทพมหานคร 

2. การตอบแบบสอบถามนี้  เพื่อผลในการวิจยัเทานั้น  ไมมผีลกระทบตอการปฏิบัติงานของ
ทานแตอยางใด 

3. แบบสอบถามมี  2  ตอน  ดังนี้ 
 ตอนที่  1  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่  2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพรอมในการจดัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ขององคการ 
                  บริหารสวนตําบล ช้ัน 1  เขตจังหวัดตดิตอกรุงเทพมหานคร 
 

ขอความกรุณาตอบทุกขอบพระคุณ 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เร่ือง 
องคประกอบความพรอมในการจัดการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

ขององคการบริหารสวนตําบล ช้ัน 1 เขตจังหวัดติดตอกรงุเทพมหานคร 
 

ผูวิจัย 
นายชนะบัต ิ สังขะวินิจ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 
 

อาจารยท่ีปรึกษา 
    รองศาสตราจารยวรพจน  มูรพันธุ 
    รองศาสตราจารย ดร.จิราวรรณ คงคลาย 
    ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชวนชม    ชินะตงักูร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหาร อบต.

คําชี้แจง 
 

1. ผูตอบแบบสอบถาม คือ บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล ช้ัน 1 เขตจังหวัดติดตอ
กรุงเทพมหานคร 

2. การตอบแบบสอบถามนี้  เพื่อผลในการวิจยัเทานั้น  ไมมผีลกระทบตอการปฏิบัติงานของ
ทานแตอยางใด 

3. แบบสอบถามมี  2  ตอน  ดังนี้ 
 ตอนที่  1  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่  2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพรอมในการจดัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ขององคการ 
                  บริหารสวนตําบล ช้ัน 1  เขตจังหวัดตดิตอกรุงเทพมหานคร 
 

ขอความกรุณาตอบทุกขอบพระคุณ 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เร่ือง 
องคประกอบความพรอมในการจัดการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

ขององคการบริหารสวนตําบล ช้ัน 1 เขตจังหวัดติดตอกรงุเทพมหานคร 
 

 
ผูวิจัย 

นายชนะบัต ิ  สังขะวินิจ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 

อาจารยท่ีปรึกษา 
    รองศาสตราจารยวรพจน  มูรพันธุ 
    รองศาสตราจารย ดร.จิราวรรณ คงคลาย 
    ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชวนชม    ชินะตงักูร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปลัด อบต.

คําชี้แจง 
 

1. ผูตอบแบบสอบถาม คือ บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล ช้ัน 1 เขตจังหวัดติดตอ
กรุงเทพมหานคร 

2. การตอบแบบสอบถามนี้  เพื่อผลในการวิจยัเทานั้น  ไมมผีลกระทบตอการปฏิบัติงานของ
ทานแตอยางใด 

3. แบบสอบถามมี  2  ตอน  ดังนี้ 
 ตอนที่  1  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่  2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพรอมในการจดัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ขององคการ 
                  บริหารสวนตําบล ช้ัน 1  เขตจังหวัดตดิตอกรุงเทพมหานคร 
 

ขอความกรุณาตอบทุกขอบพระคุณ 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เร่ือง 

 
องคประกอบ ความพรอมในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  ขององคการบริหารสวนตําบล ชั้น 1 

เขตจังหวัดติดตอกรุงเทพมหานคร 
 

ตอนที ่ 1  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย  /  ลงใน (      )  ซ่ึงตรงกับสภาพความจริงที่เกี่ยวกบัทาน
ดังตอไปนี ้
 

ขอท่ี สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม สําหรับผูวิจัย 
 

1 
2 
 

3 
 

4 
 
 

5 
 
 

6 
 

   7 
 
 
 

 

 
เพศ               (       )     ชาย                             (       )    หญิง 
อายุ               (       )     30 ปหรือตํ่ากวา          (       )    31 – 40 ป 
                     (       )     41 – 50 ป                    (       )    51  ปขึ้นไป 
การศึกษา      (       )     ตํ่ากวาปริญญาตรี       (       )    ปริญญาตรี (หรือเทียบเทา) 
                     (       )     สูงกวาปริญญาตรี        
อาชีพ            (       )     เกษตรกรรม               (       )   รับจาง 
                     (       )     คาขาย /ธุรกิจ             (       )   รับราชการ 
                     (       )     นักการเมืองทองถิ่น   (       )    อื่น ๆ (ถามีโปรดระบุ)……….. 
ระยะเวลาการดํารงตําแหนงใน อบต. 
                     (       )    1 ป หรือตํ่ากวา           (       )    มากกวา 1 – 2 ป 
                     (       )    มากกวา 2 – 3 ป          (       )    มากกวา 3 ปขึ้นไป 
ทานเคยเขารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือไม 
                      (       )    เคย                           (       )    ไมเคย 
ในกรณีที่เคยเขารับการอบรม  ทานเขารับการอบรมจากหนวยงานใดบาง 
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
                     (       )    กรมการปกครอง 
                     (       )     กระทรวงศึกษาธิการ 
                      (       )     หนวยงานทางการศึกษา  เชน สปอ. / ศธ.อ. /กศ.น. 
                      (       )     อื่น ๆ (ถามีโปรดระบุ) …………………………. 

1 
□ 
2 
□ 
3 
□ 
4 
□ 
 
5 
□ 
 
6 
□ 
7 
□ 
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ตอนที ่ 2    องคประกอบ ความพรอมในการจัดการศกึษาขั้นพืน้ฐาน ขององคการบริหารสวนตําบล   
 ช้ัน 1 เขตจังหวัดติดตอกรุงเทพมหานคร 
คําชี้แจง   โปรดเขียนเครือ่งหมาย / ลงในชองระดับความพรอมตามความคิดเหน็ของทานโดย 
 ตัวเลขในแตละชองระดับมคีวามหมายดังนี้ 
 5   หมายถึง ระดับความพรอมในการจดัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ขององคการบริหารสวนตําบล 
    ช้ัน 1 เขตจังหวัดติดตอกรุงเทพมหานคร  อยูในระดับมากที่สุด 
 4   หมายถึง ระดับความพรอมในการจดัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ขององคการบริหารสวนตําบล 
    ช้ัน 1 เขตจังหวัดติดตอกรุงเทพมหานคร  อยูในระดับมาก 
 3   หมายถึง ระดับความพรอมในการจดัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ขององคการบริหารสวนตําบล 
    ช้ัน 1 เขตจังหวัดติดตอกรุงเทพมหานคร  อยูในระดับปานกลาง 
 2  หมายถึง ระดับความพรอมในการจดัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ขององคการบริหารสวนตําบล 
    ช้ัน 1 เขตจังหวัดติดตอกรุงเทพมหานคร  อยูในระดับนอย 
 1   หมายถึง ระดับความพรอมในการจดัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ขององคการบริหารสวนตําบล 
    ช้ัน 1 เขตจังหวัดติดตอกรุงเทพมหานคร  อยูในระดับนอยที่สุด 
 

ระดับความพรอม 
ขอที่ 

 
องคประกอบความพรอม 

ในการจดัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
มาก
ที่สุด 

5 

มาก 
 
4 

  ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย
ที่สุด 

1 

สําหรับ
ผูวิจัย 

 
 
 
 
 

1 
 

2 
 

 
3 

ทานคิดวา อบต. ของทานมีความพรอมใน
การจัดการศกึษาขั้นพื้นฐานประเด็นตาง ๆ 
ขางลางนี้อยูในระดับใด 
1.  ดานความพรอม 
1.1 รายไดและการใชรายได 
สามารถจัดหารายไดทุกประเภทไมรวมเงนิ 
อุดหนุนจากรฐัและเงนิกู  
สามารถจัดเกบ็รายไดเพิ่มเพียงพอกับ 
การจัดการศกึษาสงเคราะหเพื่อคนพิการ และ
ผูมีความสามารถพิเศษ 
สามารถจัดเกบ็รายไดเพิ่มเพียงพอกับการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาขนาดใหญ 

      
 
 
 
 

1 
□ 
2 
□ 
 

3 
□ 
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ระดับความพรอม 
ขอที่ 

 
องคประกอบความพรอม 

ในการจดัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
มาก
ที่สุด 

5 

มาก 
 
4 

  ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย
ที่สุด 

1 

สําหรับ
ผูวิจัย 

4 
 
 

5 
 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 
 

12 
 
 
 
 

13 
 
 

14 

สามารถจัดเกบ็รายไดเพิ่มเพียงพอกับการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาในโครงการ
พระราชดําริ 
สามารถจัดเกบ็รายไดเพิ่มเพียงพอกับการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
1.2 แผนการจดัการศึกษา 
สามารถจัดการบริหารและวางแผนการจดั
การศึกษาขั้นพื้นฐานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
สามารถวางแผนและพัฒนาระบบงาน 
สารบรรณใหสอดคลองกับการจัดการศกึษา 
สามารถปฏิบัติภารกิจดานการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
สามารถจัดทํานโยบายและวางแผนการจดั
การศกึษาใหสอดคลองกับนโยบายของรฐับาล 
สามารถจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา
อยางเปนระบบ 
สามารถจัดใหมีระบบการนิเทศ ติดตาม  
ประเมินผลการปฏิบัติงานในดานตาง ๆ 
 อยางชัดเจนและตอเนื่อง 
สามารถจัดการศึกษาสงเคราะห อบต. ของ 
ทานจัดใหผูพกิาร ยากจน เด็กไรสัญชาติ และ 
เด็กเรรอน เขาเรียนในโรงเรียนตามศักยภาพ 
ของแตละคนที่จะเรียนได 
1.3 ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล 
สามารถวางแผนและดําเนินการสรรหา
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อรับผิดชอบ
การจัดการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
สามารถสงเสริมใหบุคลากรทุกคนมีสวน
รวมในการแสดงความคิดเหน็ไดโดยเนน
ระบบคุณธรรม 

     4 
□ 
 

5 
□ 
 

6 
□ 
7 
□ 
8 
□ 
9 
□ 
10 
□ 
11 
□ 
 

12 
□ 
 
 
 

13 
□ 
 

14 
□ 
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ระดับความพรอม 
ขอที่ 

 
องคประกอบความพรอม 

ในการจดัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
มาก
ที่สุด 

5 

มาก 
 
4 

  ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย
ที่สุด 

1 

สําหรับ
ผูวิจัย 

15 
 
 

16 
 
 

17 
 
 

18 
 
 

19 
 
 

20 
 
 

21 
 
 
 

 

 สามารถจดัหาบุคลากรที่มคีวามรู ความเขาใจ 
ในการจดัการศึกษาขั้นพืน้ฐานและพรอมที่ 
จะปฏิบัติงานทุกดาน ตามที่รัฐมอบหมาย 
สามารถจัดเตรียมงบประมาณในการจัดสราง 
อาคาร สถานที่ สําหรับการจัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานอยางเพียงพอและเหมาะสม 
สามารถจัดหาและสนับสนนุวัสด ุครุภัณฑ 
สําหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอยาง 
เพียงพอและเหมาะสม 
สามารถนําระบบบริหารงานของขาราชการ
ครูมาใชในการบริหารงานบุคคลของ อบต.  
ไดมาตรฐานเดียวกับกระทรวงศึกษาธิการ 
สามารถจัดใหมีระบบบริหารงานที่บุคลากร
มีสวนรวม ราบร่ืน โปรงใส และสามารถ
ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน 
สามารถทําใหชุมชนในเขตบริการ  
มีความพึงพอใจในระบบบริหารของ อบต. 
ของทาน 
สามารถทําใหสถานศึกษาใน อบต. ของทาน
จัดการศึกษามคีุณภาพและมาตรฐานโดยผาน
เกณฑการประเมินมาตรฐานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมากกวารอยละ 80  
ของจํานวนสถานศึกษา 

     15 
□ 
 

16 
□ 
 

17 
□ 
 

18 
□ 
 

19 
□ 
 

20 
□ 
 

21 
□ 
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ระดับความพรอม 
ขอที่ 

 
องคประกอบความพรอม 

ในการจดัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
มาก
ที่สุด 

5 

มาก 
 
4 

  ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย
ที่สุด 

1 

สําหรับ
ผูวิจัย 

 
22 
 
 
 

23 
 
 
 

24 
 
 
 

25 
 
 
 
 

26 
 

27 
 
 
 

28 
 

 
 

1.4  การกระจายอํานาจใหสถานศึกษา 
สามารถกระจายอํานาจใหสถานศึกษาใน
ดานวิชาการไมนอยกวาอํานาจหนาที่ของ
สถานศึกษาทีสั่งกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
เคยไดรับ 
สามารถกระจายอํานาจใหสถานศึกษาใน
ดานงบประมาณ ไมนอยกวาอํานาจหนาที่
ของสถานศึกษาที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
เคยไดรับ 
สามารถกระจายอํานาจใหสถานศึกษาใน
ดานการบริหารงานบุคคลไมนอยกวาอํานาจ
หนาที่ของสถานศึกษาที่สังกัด
กระทรวงศกึษาธิการเคยไดรับ 
สามารถกระจายอํานาจใหสถานศึกษาใน
ดานการบริหารงานทั่วไปไมนอยกวาอํานาจ
หนาที่ของสถานศึกษาที่สังกัด
กระทรวงศกึษาธิการเคยไดรับ 
1.5  รูปแบบการบริหารการศึกษา 
สามารถบริหารจัดการศึกษาดวยตนเอง หรือ
จัดตั้งสหการการศึกษาในระดับอําเภอ 
สภา อบต. ของทานสามารถออกกฎหมาย 
ขอบัญญัติ หรือขอบังคับ กําหนดใหมี
คณะกรรมการรับผิดชอบจัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 
สภา อบต. ของทานสามารถกําหนด
องคประกอบ อํานาจ หนาทีข่อง
คณะกรรมการรับผิดชอบการจัด 
การศึกษาขั้นพื้นฐานไวอยางชัดเจน 

      
22 
□ 
 
 

23 
□ 
 
 

24 
□ 
 
 

25 
□ 
 
 
 

26 
□ 
 

27 
□ 
 

28 
□ 
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ระดับความพรอม 
ขอที่ 

 
องคประกอบความพรอม 

ในการจดัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
มาก
ที่สุด 

5 

มาก 
 
4 

  ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย
ที่สุด 

1 

สําหรับ
ผูวิจัย 

 
 
 
 
 

29 
 
 
 

30 
 

31 
 

32 
 
 

33 
 
 
 
 
 
 

ทานคิดวา อบต. ของทานมีความเหมาะสม
ในการจดัการศึกษาขั้นพืน้ฐานประเดน็ตางๆ
ขางลางนี้ อยูในระดับใด 
2.  ดานความเหมาะสม 
     2.1 สัดสวนจํานวนผูเรียน 
สถานศึกษามคีวามเหมาะสมสําหรับการรับ
นักเรียนเกนิกวารอยละ 80 ของจํานวน 
นักเรียน 
2.2 สภาพทางภูมิศาสตร 
ลักษณะพื้นทีท่างภูมิศาสตรเหมาะสมสําหรับ
การเดินทางมาสถานศึกษาของนักเรียน 
พาหนะที่ใชในการเดินทางมาสถานศึกษา 
มีความเหมาะสม 
ระยะทางมาสถานศึกษาของนักเรียน 
มีความเหมาะสม 
2.3  ผลกระทบตอการจัดการศึกษา 
มีความเหมาะสมในการจัดตัง้สถานศึกษา
เนื่องจากไมมสีถานศึกษาอืน่ในรัศม ี6 
กิโลเมตร 
 

      
 
 
 
 

29 
□ 
 
 

30 
□ 
31 
□ 
32 
□ 
 

33 
□ 
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ระดับความพรอม 
ขอที่ 

 
องคประกอบความพรอม 

ในการจดัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
มาก
ที่สุด 

5 

มาก 
 
4 

  ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย
ที่สุด 

1 

สําหรับ
ผูวิจัย 

 
34 
 

35 
 
 

36 
 
 

37 
 
 

38 
 
 
 

39 
 

40 
 

41 
 

42 
 

2.4  ประสบการณและการมีสวนรวม 
มีความเหมาะสมเนื่องจากเคยจัดการศึกษา
มาแลว 
มีความเหมาะสมเนื่องจากไดมีการจัดสรร
งบประมาณใหสถานศึกษาอื่น ๆ  
กอนการถายโอนในดานทรพัยสิน 
มีความเหมาะสมเนื่องจากไดมีการจัดสรร
งบประมาณใหสถานศึกษาอื่น ๆ  
กอนการถายโอนในดานวิชาการ 
มีความเหมาะสมเนื่องจากไดมีการจัดสรร
งบประมาณใหสถานศึกษาอื่น ๆ  
กอนการถายโอนในดานบรกิาร 
มีความเหมาะสมเนื่องจากไดมีการจัดสรร
งบประมาณใหสถานศึกษาอื่น ๆ  
กอนการถายโอนในดานกจิกรรม 
2.5  ความรวมมือของชุมชน 
มีความเหมาะสมเนื่องจากชมุชนเกินกวา 
รอยละ 80 ใหความรวมมือในดานทรัพยสิน 
มีความเหมาะสมเนื่องจากชมุชนเกินกวา 
รอยละ 80 ใหความรวมมือในดานวิชาการ 
มีความเหมาะสมเนื่องจากชมุชนเกินกวา 
รอยละ 80 ใหความรวมมือในดานบริการ 
มีความเหมาะสมเนื่องจากชมุชนเกินกวา 
รอยละ 80 ใหความรวมมือในดานกจิกรรม 
 

      
34 
□ 
35 
□ 
 

36 
□ 
 

37 
□ 
 

38 
□ 
 
 

39 
□ 
40 
□ 
41 
□ 
42 
□ 
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ระดับความพรอม 
ขอที่ 

 
องคประกอบความพรอม 

ในการจดัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
มาก
ที่สุด 

5 

มาก 
 
4 

  ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย
ที่สุด 

1 

สําหรับ
ผูวิจัย 

 
 
 
 
 
 

43 
 
 
 

44 
 

45 
 
 
 
 

46 
 

47 
 

48 
 

ทานคิดวาบุคลากรที่เกี่ยวของใน อบต.  
ของทาน มีความตองการในการจัดการศกึษา
ขั้นพื้นฐานประเด็นตาง ๆ ขางลางนี้   
อยูในระดับใด 
3.  ดานความตองการ 
3.1 ความเหน็ของประชาชน 
ประชาชนในเขต อบต. ของทานตองการให 
อบต. จัดการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
3.2 ความเหน็ของสภาองคการบริหาร 
      สวนตําบล 
สภา อบต. ของทานเห็นชอบให อบต.  
จัดการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
สภา อบต. ของทานตองการจัดสรร
งบประมาณใหทุกดานตามความตองการ 
ของสถานศึกษา 
3.3 ความตองการของคณะกรรมการ 
      สถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษาใน อบต. ของทาน 
ตองการให อบต. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
บุคลากรในสถานศึกษาใน อบต. ของทาน 
ตองการให อบต. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
บุคลากรในสถานศึกษาใน อบต. ของทาน 
ตองการโอนยายไปสังกัด อบต. 

      
 
 
 
 
 

43 
□ 
 
 

44 
□ 
45 
□ 
 
 
 

46 
□ 
47 
□ 
48 
□ 
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ภาคผนวก  ง 

รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
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ผูทรงคุณวฒุิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
 
1.   นายสุพล    อําภาวงษ 
 การศึกษา   กศ.บ. การศึกษาบัณฑิต  วิทยาลัยการศึกษาบางเขน 
 ตําแหนง    ผูอํานวยการสํานักการศึกษา  สํานักงานเทศบาลนครนครปฐม 
 ผลงาน 
  1. เปนคณะกรรมการการดําเนินงานศึกษารูปแบบการพัฒนา” หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” 
  2. เปนคณะทํางานจัดทําคูมือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  3. เปนกรรมการพิจารณาหัวขอวิทยานิพนธ  นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต  
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร 
  4. กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินเชิญเปนวิทยากรหัวขอเร่ืองการจัดทําแผน         
เพื่อเตรียมความพรอมในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  5. เปนกรรมการและอุปนายกสมาคมกีฬาจังหวัดนครปฐม 
  6. เปนอนุกรรมการพิจารณากําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสรางสวนราชการ
อัตรากําลัง  การคัดเลือก  การบรรจุและแตงตั้ง  อัตราเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น 
  7. เปนคณะทํางานเพื่อการศึกษาใหโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
สถานะเปนนิติบุคคล 
 
2. นายสมหมาย  สังขะวินิจ 
 การศึกษา    กศ.บ. (คณิตศาสตร) มหาวิทยาลัยบูรพา  จังหวัดชลบุรี 
      ศศ.ม. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 ตาํแหนง    ผูอํานวยการระดับ 8  บานหนองหัวชาง จังหวัดปราจีนบุรี 
 ผลงาน 
  1. เปนวิทยากรแกนนําวิชาคณิตศาสตร จังหวัดปราจีนบุรี ป 2542 - ปจจุบัน 
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3. นางสาวบัวพันธ   ผิวทอง 
 การศึกษา   ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
    ศศ.ม.  สาขาวิชาไทยศึกษา (ภาษาและวรรณกรรม)  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 ตําแหนง    อาจารย  2  ระดับ  6  โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทินกรนิมิต  จังหวัดนนทบุรี 
 ผลงาน 
        1. การวิเคราะหวรรณกรรมอีสานเรื่อง  ขูลู – นางอั้ว 
  2. เปนหัวหนากลุมสาระภาษาตางประเทศโรงเรียนเทศบาล 2 วัดทินกรนิมิต 
  3. เปนคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับเทศบาลนครนนทบุรี 
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ภาคผนวก  จ 

การวิเคราะหคาความเชื่อม่ัน (Reliability) 
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การวิเคราะหคาความเชื่อม่ัน (Reliability) 
 

 Scale 
Mean 

It  Item 
Deleted 

Scale 
Variance 
If  Item 
Deleted 

Corrected 
Item- 
Total 

Correlation 

 
Alpha 

If  Item 
Deleted 

V1 163.1143 146.5160 -.2094 .9010 
V2 163.1714 143.6756 .0096 .8987 
V3 163.2000 141.1059 .1921 .8967 
V4 163.3429 143.7613 -.0061 .8998 
V5 163.4286 144.6639 -.0622 .9015 
V6 162.8000 138.2824 .3479 .8949 
V7 162.7143 140.0336 .2593 .8960 
V8 162.4857 139.1395 .2341 .8936 
V9 162.5429 137.7261 .4735 .8934 
V10 162.6857 140.6336 .2445 .8960 
V11 162.7249 137.090 .4674 .8933 
V12 162.9143 134.4924 .5316 .8921 
V13 162.7143 140.0924 .3200 .8952 
V14 162.6286 141.1227 .2466 .8959 
V15 162.7714 140.8874 .2468 .8959 
V16 163.0857 141.8454 .1504 .8971 
V17 162.6571 140.8202 .2091 .8966 
V18 162.6857 141.5748 .1713 .8969 
V19 162.4571 141.9025 .1665 .8968 
V20 162.4571 137.4908 .5502 .8927 
V21 162.6286 139.5933 .3379 .8950 
V22 162.6571 137.2319 .4709 .8933 
V23 162.8286 139.5580 .3185 .8952 
V24 162.8000 137.6353 .4665 .8934 
V25 162.8857 137.9866 .4433 .8937 
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 Scale 
Mean 

It  Item 
Deleted 

Scale 
Variance 
If  Item 
Deleted 

Corrected 
Item- 
Total 

Correlation 

 
Alpha 

If  Item 
Deleted 

V26 162.9714 137.9697 .4496 .8935 
V27 162.9429 143.9966 -.0146 .8990 
V28 162.9429 142.7613 .0689 .8983 
V29 162.6571 138.9378 .3836 .8944 
V30 162.8571 139.1261 .2715 .8961 
V31 162.8286 135.7345 .4519 .8934 
V32 162.7143 135.3866 .4776 .8930 
V33 163.0286 135.2050 .5887 .8916 
V34 163.3714 134.2403 .4717 .8931 
V35 163.0571 131.9966 .7217 .8893 
V36 163.1143 131.3365 .7427 .8888 
V37 163.0000 134.4706 .6309 .8910 
V38 163.0000 133.0000 .7354 .8896 
V39 162.2286 136.9462 .5201 .8928 
V40 163.0857 134.9630 .5816 .8916 
V41 162.9714 134.3815 .5804 .8915 
V42 162.8000 132.8118 .7155 .8897 
V43 162.6000 139.3647 .3651 .8947 
V44 162.4571 138.5496 .4570 .8937 
V45 162.4000 137.3059 .5504 .8927 
V46 162.5714 136.7815 .5345 .8926 
V47 163.6000 136.8353 .5183 .8928 
V48 163.1714 140.4403 .1675 .8980 

Reliability  Coefficients   
N  of  Cases  =  35.0 N of Items  = 48 
Alpha  =                .8965    
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ช่ือ – สกุล   นายชนะบัต ิ สังขะวินิจ 
ที่อยู   131  หมู 6  ตําบลนนทรี  อําเภอกบินทรบุรี  จังหวดัปราจนีบุรี 
ที่ทํางาน   สํานักการศึกษา  สํานักงานเทศบาลนครนนทบุรี  ถนนรัตนาธิเบศร   
     อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  11000 
 ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2495 – 2499  ช้ันประถมศึกษาปที่  4  โรงเรียนบานโนนสะอาด 
 พ.ศ. 2499 – 2505  ช้ันมัธยมศึกษาปที่  6    โรงเรียนกบนิทรจริยาคม  จังหวดัปราจีนบุรี 
 พ.ศ. 2506 – 2507  ช้ันมัธยมศึกษาปที่  7    โรงเรียนนายกวัฒนากร วดัอุดมธาน ี  
     จังหวดันครนายก 
 พ.ศ. 2507 – 2509  ประกาศนยีบตัรวิชาการศึกษา  วิทยาลัยครูเทพสตรี 
 พ.ศ. 2524 – 2526  คุรุศาสตรบัณฑิต  วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา 
 พ.ศ. 2543   ศึกษาตอระดบัปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
     บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 ประวัติการทํางาน 
 พ.ศ. 2513 – 2520  โรงเรียนเทศบาล  3  วัดเกาะแกวนครสวรรค 
     เทศบาลเมืองพนัสนิคม  อําเภอพนัสนิคม จังหวดัชลบุรี 
 พ.ศ. 2520 – 2526  ครูใหญโรงเรียนเทศบาล  3  วัดเกาะแกวนครสวรรค 
     เทศบาลเมืองพนัสนิคม  อําเภอพนัสนิคม จังหวดัชลบุรี 
 พ.ศ. 2526 – 2529  หัวหนากองการศึกษา  เทศบาลเมืองสมุทรปราการ 
     อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ 
 พ.ศ. 2529 – 2534  ผูอํานวยการกองการศึกษา  เทศบาลเมืองชลบุรี 
     อําเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี 
 พ.ศ. 2534 – 2536  ผูอํานวยการกองการศึกษา  เทศบาลเมืองพัทยา 
     อําเภอบางละมุง  จังหวดัชลบุรี 
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 พ.ศ.  2536 – 2537  ผูอํานวยการกองการศึกษา  เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
     อําเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 พ.ศ. 2537 – 2539  ผูอํานวยการกองการศึกษา  เทศบาลเมืองสระบุรี 
     อําเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี 
 พ.ศ. 2539 – 2540  ผูอํานวยการกองการศึกษา  เทศบาลตําบลหัวหิน 
     อําเภอหวัหนิ  จังหวดัประจวบคีรีขันธ 
 พ.ศ. 2540 – 2541  ผูอํานวยการกองการศึกษา  เทศบาลตําบลมาบตาพุด 
     อําเภอเมือง  จังหวัดระยอง 
 พ.ศ. 2541 – 2542  ผูอํานวยการกองการศึกษา  เทศบาลเมืองกําแพงเพชร 
     อําเภอเมือง  จังหวัดกําแพงเพชร 
 พ.ศ.  2542 – ปจจุบัน  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา  เทศบาลนครนนทบุรี 
     อําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี 
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