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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อ 1) ศึกษาความตองการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ

ผูนําชุมชน จังหวัดอางทอง และ 2) เปรียบเทียบความตองการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของผูนํา

ชุมชน จังหวัดอางทอง จําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ตําแหนง ฐานะทางเศรษฐกิจของ

ผูนําชุมชน ประสบการณทํางานในตําแหนง วาระการดํารงตําแหนง การรับรูขาวสารทางการศึกษา การมีสวนรวม

ในการประชุมตามวาระ และการแสดงความคิดเห็นในการประชุม กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเปนผูนําชุมชนใน

จังหวัดอางทอง จํานวน 305 คน โดยใชการสุมอยางงายจากแตละชั้นภูมิ (stratified random sampling) ซึ่งแบง

ตามลักษณะกลุมผูนําชุมชน  ออกเปน 6 ชั้นภูมิ  และสุมตัวอยางอยางงายจากแตละชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใชในการ

วิจัยเปนแบบสอบถามมีความเที่ยงตรง ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .979 คาสถิติที่

ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ (percentage) คาเฉลี่ย (mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard 

deviation) สถิติทดสอบที (t-test) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว(one-way ANOVA) และสถิติทดสอบของ

เชฟเฟ (Scheffe’s test) 

ผลการวิจัยพบวา 

1. ผูนําชุมชนจังหวัดอางทอง ตองการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวมระดับมาก ผูนํา

ชุมชนตองการมีสวนรวมจัดการศึกษาระดับมากในดานการบริหารทั่วไป ดานการบริหารวิชาการ และดานการ

บริหารงบประมาณ ตามลําดับ สวนดานการบริหารงานบุคคล ผูนําชุมชนตองการมีสวนรวมในระดับปานกลาง 

2. ความตองการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของผูนําชุมชน  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .001 เมื่อจําแนกตามตําแหนง การรับรูขาวสารทางการศึกษา การมีสวนรวมในการประชุมตาม

วาระ และการแสดงความคิดเห็นในการประชุม แตกตางกันที่ระดับ .01 เมื่อจําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส 

ระดับการศึกษา และฐานะทางเศรษฐกิจ แตไมแตกตางกัน เมื่อจําแนกตามประสบการณทํางานในตําแหนง และ

วาระการดํารงตําแหนง 

คําสําคัญ : ความตองการมีสวนรวม  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผูนําชุมชน 
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ABSTRACT 
The present study aimed at: 1) studying participatory need in basic education management of 

community leaders in Ang Thong Province; and 2) comparing participatory need in basic education 

management of community leaders in Ang Thong Province classified by sex, age, marital status, 

education level, position, economical status, work experience in position, a number of years of work in 

position, perception of educational news, participation in agenda-based meeting, and opinion share in 

meeting. The sample used in the study of community leaders in the province of Ang Thong, a number of 

305 persons using random simple of each design (stratified random sampling), which is by nature a 

group of community leaders from the six layers of landscape, and sampling is easy from the floor. 

landscape. As a research tool used in precision. Validated by experts. With a confidence equal to 0.979 

in the statistical analysis of data on the percentage (percentage), average (mean) standard deviation 

(standard deviation) test statistic (t-test) one-way analysis of variance (. one-way ANOVA) and statistical 

tests of the chef, Stephen (Scheffe's test). 

The results were as follows. 

1. Angthong community leaders. To participate in the management of basic education in the 

overall level. Community leaders to participate in education and general management. Management 

Science. And budget management, personnel management, respectively. Community leaders to 

participate in the medium. 

2. The demand for participation in basic education of community leaders. Differences are 

statistically significant at the .001 level on the classification of the position. Recognition of our education. 

Participation in the meeting agenda. And comment on the meeting. Different level of .01 was divided by 

gender, age, marital status, level of education. And economic status. It is no different. When classified 

by work experience placements. The term of office. 

Key Words : demand for participation, basic education, and community leaders. 
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คํานํา 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุขโดยผานกระบวนการ

ทางการศึกษานั้น อยูบนหลักการที่เนนการพัฒนาที่สมบูรณรอบดาน ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา และสังคม อีกทั้ง

เพียบพรอมดานคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการอยูรวมกันกับผูอื่นอีกดวย เมื่อคนเปนศูนยกลางของการ

พัฒนาโดยผานกระบวนการทางการศึกษา บทบาทของการศึกษาจึงไมเพียงเปนเครื่องมือในการพัฒนาเทานั้น แต

เปนทั้งตัวการสําคัญในการพัฒนาการศึกษาโดยตรง (วราคม ทีสุกะ,2543, หนา 109 -110)  

ในสวนของการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนหนาที่ที่รับผิดชอบของรัฐโดยตรงก็ตาม กลุมบุคคลตางๆที่เกี่ยวของ

กับเด็กไมวาจะเปนผูปกครอง ครอบครัว ประชาชน และสถาบันสังคม ควรมีบทบาทเขารวมในการจัดการศึกษาได
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หลายประการทั้งในการจัดการศึกษา ซึ่งตองไดรับสิทธิประโยชนดังกลาวแลว แตตองเปนไปอยางมีคุณภาพได

มาตรฐานโดยเฉพาะผูปกครองนักเรียนควรเขามามีสวนรวมรับผิดชอบตอการศึกษา โดยใหการสนับสนุนและ

รวมมือกับทางโรงเรียนในการสงเสริมการเรียนของนักเรียนดวย  เพราะผลสําเร็จของการเรียนการสอนไมไดขึ้นอยู

กับโรงเรียนเทานั้น จําเปนตองไดรับความรวมมือจากชุมชนซึ่งถือวาเปนสิ่งสําคัญยิ่ง  นอกจากนี้โรงเรียนยังให

บริการทางวิชาการแกชุมชน จึงจําเปนตองไดรับความรวมมือสนับสนุนจากประชาชน (ปรัชญา  เวสารัชช , 2544, 

หนา 31) 

โรงเรียนในฐานะเปนสังคมหนวยหนึ่งของสังคมใหญ มีหนาที่ใหความรู สงเสริม และพัฒนาสมาชิกที่ดี มี

ประสิทธิภาพใหกับสังคมและไดรับความไววางใจจากผูปกครองสงบุตรธิดาเขามาศึกษาหาความรู เพราะฉะนั้น

ผูปกครองจึงควรที่จะทราบเขาใจและใหความรวมมือสนับสนุนทั้งทางดานกําลังเงิน กําลังกาย กําลังปญญาเพื่อ

ความเจริญกาวหนาของโรงเรียนอันจะชวยใหการศึกษาของบุตรหลานกาวหนาและมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  

ดวยสภาพความสําคัญและความจําเปน  จากแนวคิดของนักวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิ  นโยบายการจัดการศึกษา  

แผนการจัดการศึกษาแหงชาติ และกฎหมายตางๆที่เกี่ยวของ ซึ่งคอนขางจะสอดคลองกัน  ผูวิจัยสรุปไดวา  การเปด

โอกาสใหชุมชนมีสวนรวมจึงเปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญของการจัดการศึกษาในยุคปจจุบันและในอนาคตขางหนา 

เพราะการใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเปนการสรางคุณคาทางการศึกษาใหกับเด็ก และเปน

การสรางคุณคาใหกับสังคม หมายถึง การมีสวนรวมระหวางผูปกครอง ชุมชน องคการบริหารสวนทองถิ่น  องคกร

เอกชนกับโรงเรียนเปนการสรางสรรคและพัฒนาศักยภาพของเด็กใหเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพและพัฒนาได

อยางเต็มตามศักยภาพ ทําใหการจัดการศึกษามีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะผูที่มีสวนเกี่ยวของเปน

ทั้งทรัพยากรบุคคล ผูสรางบรรยากาศในชั้นเรียนที่ดี ที่สําคัญทําใหการจัดหลักสูตรการศึกษามีคาตอเด็ก และมี

ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน  การใหผูปกครอง  ชุมชน  องคการบริหารสวนทองถิ่น องคกรเอกชน เขามามีสวน

รวมในการจัดการศึกษานั้นมีหลายรูปแบบ หลายแนวทางขึ้นอยูกับโรงเรียนที่จะเลือกใชตามที่เห็นเหมาะสมและ

ตรงกับความตองการของผูที่มีสวนเกี่ยวของ (นพพงษ  บุญจิตราดุลย , 2540, หนา 57) 

จากเหตุผลดังกลาวขางตนผูวิจัย จึงมีความสนใจที่จะศึกษา ความตองการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

ขั้นพื้นฐานของผูนําชุมชนจังหวัดอางทองทั้ง 4 ดานไดแก 1) ดานการบริหารวิชาการ 2) ดานการบริหารงบประมาณ 

3) ดานการบริหารงานบุคคล และ4) ดานการบริหารทั่วไป เพื่อนําผลที่ไดจากการศึกษาวิจัยเปนขอมูลในการ

ปรับปรุงกฎหมายการศึกษา ใหสอดคลองกับความตองการมีสวนรวมของผูนําชุมชนซึ่งจะสงผลใหการศึกษามี

คุณภาพดียิ่งขึ้นตอไป 

 
อุปกรณและวิธีการ 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูนําชุมชนจังหวัดอางทอง ป 2553 ประกอบดวย กํานัน 64 คน

ผูใหญบาน 439 คน นายกองคการบริหารสวนตําบล 47 คน ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 47 คน เลขานุการ

องคการ บริหารสวนตําบล 47 คน และสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล 636 คน รวม 1,280 คน กลุมตัวอยางที่ใช

ในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก กํานัน ผูใหญบาน นายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

เลขานุการองคการบริหารสวนตําบล และสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดอางทอง ป 2553 กําหนดขนาด
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ตัวอยางโดยใชสูตรยามาเน (Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 และยอมใหเกิดความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 

ไดกลุมตัวอยางจํานวน 305 คน ใชการสุมแบบชั้นภูมิ โดยแบงรายชื่อผูนําชุมชนออกเปน 6 ชั้นภูมิ และสุมตัวอยาง

อยางงายจากแตละชั้นภูมิ คํานึงถึงความเปนตัวแทนที่ดี โดยไมตองอาศัยสัดสวน  

 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความตองการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขั้น

พื้นฐานของผูนําชุมชนจังหวัดอางทอง ใน 4 ดาน ประกอบดวย 1) ดานการบริหารวิชาการ 2) ดานการบริหาร

งบประมาณ 3) ดานการบริหารงานบุคคล และ4) ดานการบริหารทั่วไป แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม คําถามมีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (check - 

list) มี 11 ขอ ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ตําแหนง ฐานะทางเศรษฐกิจของผูนําชุมชน

ประสบการณทํางานในตําแหนง วาระการดํารงตําแหนง การรับรูขาวสารทางการศึกษา การมีสวนรวมในการ

ประชุมตามวาระ และการแสดงความคิดเห็นในการประชุม 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความตองการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของผูนําชุมชน

จังหวัดอางทอง ใน 4 ดาน มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (numerical rating scale) 

 

สรุปผลการวจิัย 
ผลการศึกษาความตองการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของผูนําชุมชน จังหวัดอางทอง สรุป

ไดดังนี้ 

1. ผูนําชุมชนที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุตั้งแต 41 ปขึ้นไป มีสถานภาพสมรส ดาน

การศึกษาอยูในระดับ ปวช./ปวส./อนุปริญญา มากที่สุด รองลงมาเปนระดับปริญญาตรีหรือสูงกวาปริญญาตรี ผูนํา

ชุมชนมีตําแหนงเปนสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลมากที่สุด รองลงมาเปนผูใหญบานมีประสบการณทํางานใน

ตําแหนงไมเกิน 4 ป ไดเขารวมประชุมตามวาระมากกวารอยละ 80 รวมแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง มีฐานะทาง

เศรษฐกิจของผูนําชุมชนระดับปานกลาง และมีการรับรูขาวสารทางการศึกษาในระดับปานกลาง 

2. ผูนําชุมชนจังหวัดอางทอง ตองการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานภาพรวมอยูในระดับมาก 

เรียงอันดับคาเฉลี่ยรายดานจากมากไปนอย ดังนี้ 1) ดานการบริหารทั่วไป  ภาพรวมอยูในระดับมาก  สําหรับรายขอ

อยูในระดับมาก 8 รายขอ และปานกลาง 4 รายขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยมากเปนอันดับแรก คือ รวมบํารุงดูแล พัฒนา

อาคารสถานที่รวมถึงสภาพแวดลอมของสถานศึกษาใหมีสภาพ มั่นคง ถาวร เหมาะสม มีความพรอมตอการเรียนรู  

อันดับสุดทายคือ รวมเปนคณะกรรมการดําเนินงานธุรการ งานเลขานุการในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 2) ดาน

การบริหารวิชาการ ภาพรวมอยูในระดับมาก สําหรับรายขอที่อยูในระดับมาก 7 รายขอปานกลาง 3 รายขอ ขอที่มี

คาเฉลี่ยมากเปนอันดับแรก คือ รวมเปนคณะกรรมการในการวางแผนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน อันดับสุดทาย คือ 

รวมรับผลประโยชนจากผลผลิตของสถานศึกษาที่มีคุณภาพในดานวิชาการตรงตามความตองการของผูปกครอง

และชุมชน 3) ดานการบริหารงบประมาณ  ภาพรวมอยูในระดับมาก สําหรับรายขออยูในระดับมาก 4 รายขอ ปาน

กลาง 3 รายขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยมากเปนอันดับแรก คือ รวมระดมทรัพยากรในการลงทุนเพื่อการศึกษา เชน บริจาค

เงิน วัสดุ อุปกรณทางการศึกษาตามความตองการของสถานศึกษา อันดับสุดทาย คือ รวมกํากับ ติดตาม 
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ประเมินผลการตรวจสอบภายในสถานศึกษา และ 4) ดานการบริหารงานบุคคล ภาพรวมและรายขออยูในระดับ

ปานกลาง คาเฉลี่ยมากเปนอันดับแรก คือ รวมเปนสวนหนึ่งของคณะกรรมการในการปองกันการกระทําความผิด

วินัย เพื่อการรักษาวินัยของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อันดับสุดทาย คือ รวมพิจารณาใหขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการภายหลังปรากฏวาขาดคุณสมบัติตอการปฏิบัติงานในสถานศึกษา  

3. ผลการเปรียบเทียบระดับความตองการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของผูนําชุมชน จังหวัด

อางทอง พบวา 

3.1 เมื่อจําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ตําแหนง ฐานะทางเศรษฐกิจของผูนํา

ชุมชน ประสบการณทํางานในตําแหนง วาระการดํารงตําแหนง การรับรูขาวสารทางการศึกษา การมีสวนรวมในการ

ประชุมตามวาระ และการแสดงความคิดเห็นในการประชุม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคลองกับ

สมมติฐานที่ตั้งไว ดังนี้ 

1. เพศ จําแนกเปน 2 กลุม ภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2. อาย ุจําแนกเปน 3 กลุม ภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

3. สถานภาพสมรส จําแนกเปน 3 กลุม ภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

4. ระดับการศึกษา จําแนกเปน 4 กลุม ภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

5. ตําแหนง จําแนกเปน 6 กลุม ภาพรวมกลุมนายกองคการบริหารสวนตําบลกับสมาชิกองคการ

บริหารสวนตําบลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ในขณะที่กลุมนายกองคการบริหารสวนตําบล 

กับกลุมเลขานุการองคการบริหารสวนตําบล และกลุมปลัดองคการบริหารสวนตําบลกับกลุมสมาชิกองคการบริหาร

สวนตําบล แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

6. ฐานะทางเศรษฐกิจของผูนําชุมชน จําแนกเปน 2 กลุมภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 

7. การรับรูขาวสารทางการศึกษา จําแนกเปน 3 กลุมภาพรวมกลุมรับรูขาวสารนอยกับกลุมรับรู

ขาวสารปานกลาง และกลุมรับรูขาวสารนอยกับกลุมรับรูขาวสารมากแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.001  

8. การมีสวนรวมในการประชุมตามวาระ จําแนกเปน 3 กลุมภาพรวม กลุมที่มีสวนรวมประชุม

รอยละ 50 - 80 กลุมที่มีสวนรวมมากกวารอยละ 80 กับกลุมที่มีสวนรวมต่ํากวารอยละ 50 และกลุมที่มีสวนรวม

ประชุมมากกวารอยละ 80 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ในขณะที่กลุมที่มีสวนรวมต่ํากวารอย

ละ 50 กับกลุมเขารวมประชุมมากกวารอยละ 80 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

9. การแสดงความคิดเห็นในการประชุม จําแนกเปน 3 กลุมภาพรวม กลุมที่แสดงความคิดเห็นใน

การประชุมทุกครั้ง กับกลุมที่แสดงความคิดเห็นเปนบางครั้ง และกลุมที่แสดงความคิดเห็นทุกครั้ง กับกลุมที่ไมเคย

แสดงความคิดเห็น แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 

3.2 เมื่อจําแนกตามประสบการณทํางานในตําแหนง และวาระการดํารงตําแหนง พบวา ภาพรวมไม

แตกตางกัน ซึ่งการทดสอบไมสอดคลองกับสมมติที่ตั้งไว 
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อภิปรายผล 
จากผลการศึกษาความตองการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของผูนําชุมชน จังหวัดอางทอง มี

ประเด็นการอภิปราย ดังนี้ 

1. จากผลการวิจัยพบวา ผูนําชุมชนจังหวัดอางทอง ตองการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานภาพ

รวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากความตองการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูนําชุมชนอยูในระดับมาก 3 

ดาน คือ ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ และดานการบริหารทั่วไป สวนดานการบริหารบุคคล

อยูในระดับปานกลาง จากผลการวิจัยสอดคลองกับผลการศึกษาของ ประมูล ศรีชนะ (2543, บทคัดยอ) ที่ไดศึกษา

ความตองการมีสวนรวมขององคการบริหารสวนตําบลในการดําเนินโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการ

ประถมศึกษาอําเภอเมือง จังหวัดยโสธร แลวพบวาสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร  

ตองการมีสวนรวมในการดําเนินงานโรงเรียนประถมศึกษาในระดับมาก เชนเดียวกับพวงแกว จุงลก (2544, หนา 51 

- 54) ที่ไดศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมขององคการบริหารสวนตําบลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดตรัง แลว

พบวาคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลมีความตองการในระดับมาก สําหรับความตองการมีสวนรวม

ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของผูนําชุมชนจังหวัดอางทอง เมื่อเรียงอันดับจากคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยพบวา 

ผูนําชุมชนตองการมีสวนรวมดานการบริหารทั่วไปเปนอันดับแรกรองลงมาเปนการบริหารวิชาการ การบริหาร

งบประมาณ และการบริหารบุคคล ตามลําดับ ซึ่งอภิปรายไดดังนี้ 

1.1 ดานการบริหารทั่วไป ผูนําชุมชนจังหวัดอางทอง ตองการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเปนอันดับ

แรกอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ ประสาน  ทาขาม (2543 , บทคัดยอ) ที่ศึกษาความตองการ

การมีสวนรวมจัดการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเชียงใหมพบวา องคการบริหารสวนตําบลมี

ความตองการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาในภารกิจการบริหารทั่วไปเปนอันดับแรก ทั้งนี้อาจเปนเพราะภารกิจ

หลักของผูนําชุมชนคือ มีหนาที่ในการดูแลสถานศึกษาที่อยูในพื้นที่โดยรวมบํารุง ดูแล พัฒนาอาคารสถานที่รวมถึง

สภาพแวดลอมของสถานศึกษาใหมีสภาพมั่นคง ถาวร เหมาะสม เพื่อมีความพรอมตอการเรียนรู  รวมประสานงาน

การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย เพื่อสงเสริมการระดมทรัพยากรทางการศึกษาใหกับ

สถานศึกษา และรวมดําเนินการสงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมตางๆของสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับ

กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 64) ที่ระบุวา การบริหารงานทั่วไป คือการจัดระบบการบริหารองคกร การ

ใหบริการงานอื่นๆ เพื่อใหบรรลุตามมาตรฐาน คุณภาพและเปาหมายที่กําหนดไวโดยมีวัตถุประสงคหลัก คือ การ

ประสานงาน สงเสริม สนับสนุน และอํานวยความสะดวกตางๆ ในการใหบริการการศึกษาทุกรูปแบบโดยมุงเนนให

สถานศึกษามีการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีอยางเหมาะสม ตลอดจนสงเสริมการมีสวนรวมของผูปกครององคกร

และชุมชน เพื่อใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

1.2  ดานการบริหารวิชาการ ผูนําชุมชนจังหวัดอางทอง ตองการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยูใน

ระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะงานวิชาการเปนงานหลักหรือเปนภารกิจหลักของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 มุงใหกระจายอํานาจในการบริหารจัดการไปใหสถานศึกษาใหมากที่สุด ดวย

เจตนารมณที่จะใหสถานศึกษาดําเนินการไดโดยอิสระ  คลองตัว  รวดเร็ว สอดคลองกับความตองการของผูเรียน 

สถานศึกษาชุมชน ทองถิ่นและการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย ซึ่งจะเปนปจจัยสําคัญทําให

สถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารและการจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู
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ตลอดเวลาจนการวัดผล ประเมินผล รวมทั้งการวัดปจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ทองถิ่น ได

อยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ,2553, หนา 9 - 38) ซึ่งจากผลการศึกษาพบวาผูนําชุมชน

ตองการมีสวนรวมในเรื่องการเปนคณะกรรมการในการวางแผนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประสานความรวมมือ

ระหวางบุคลากรทางการศึกษากับชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียนตามความมุงหมายของหลักสูตร และรวม

จัดทําหลักสูตรเพื่อสงเสริมกิจกรรมการเรียนรูของสถานศึกษา สอดคลองกับ สุดารัตน  คงอินทร (2546, บทคัดยอ) 

ที่ไดศึกษาความตองการมีสวนรวมของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลในการจัดการศึกษาในโรงเรียน

ประถมศึกษา อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร แลวพบวาสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตองการมีสวนรวมใน

ดานงานวิชาการเรื่องการรวมประชุมวางแผนงานวิชาการในโรงเรียน  

1.3 ดานการบริหารงบประมาณ ผูนําชุมชนจังหวัดอางทอง ตองการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยู

ในระดับมาก โดยตองการมีสวนรวมระดมทรัพยากรในการลงทุนเพื่อการศึกษา เชน บริจาคเงิน วัสดุ อุปกรณ ทาง

การศึกษาตามความตองการของสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับ กองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา (2543 ,หนา 

95  - 100) ที่ทําการศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา พบวาการมี

สวนรวมของชุมชนสวนใหญเปนในลักษณะการสนับสนุนทรัพยากรใหกับสถานศึกษา ทั้งนี้อาจเนื่องจากสภาวะ

เศรษฐกิจและการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตลอดจนการแขงขันที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ การจัดสรร

งบประมาณใหกับสถานศึกษาตางๆ จึงมีจํากัด ผูบริหารสถานศึกษาจึงรวมมือกับผูนําชุมชนหางบประมาณและ

ทรัพยากรทางการศึกษาใหกับสถานศึกษาเพิ่มเติม โดยการระดมทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่นนํามาใชในสถานศึกษา 

1.4 ดานการบริหารบุคคล ผูนําชุมชนจังหวัดอางทอง ตองการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเปนอันดับ

สุดทายอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะขอบขายในการจัดบุคลากร ประกอบดวย 1) การวางแผนกําลังคน 

ผูบริหารตองคาดการณในอนาคตวาจะตองการบุคลากรและเจาหนาที่มารับหนาที่ในตําแหนงตางๆ จํานวนเทาใด 

และมีคุณสมบัติอยางไร และวิเคราะหงานของแตละตําแหนงเสียกอน 2) การแสวงหาบุคลากรเขาทํางาน โดยระบุ

ขอบเขตของการศึกษา อายุ และประสบการณที่ตองการ 3) การคัดเลือกบุคคล องคการอาจใชวิธีการตางๆ เพื่อให

ไดคนที่มีความสามารถ ตรงกับความตองการ ดวยวิธีทดสอบ สัมภาษณ หรือการสอบปฏิบัติ 4) การโยกยายและ

การเลื่อนขั้น เปนการสับเปล่ียนจากตําแหนงหนึ่งไปยังตําแหนงหนึ่ง และ5) การพัฒนาบุคคล คือ วิธีการตางๆ ที่มุง

เพิ่มพูนความรู ความชํานาญและประสบการณ (กิติมา ปรีดีดิลก, 2549, หนา 181 - 182) ซึ่งขอบขายงานดังกลาว

จําเปนตองอาศัยอํานาจหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาโดยตรง ผูนําชุมชนอาจเขาไปมีสวนรวมไดเพียงการให

คําปรึกษา หรือตรวจสอบการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในวิชาชีพ โดยรวมเปนสวนหนึ่งของคณะกรรมการในการ

ปองกันการกระทําความผิดวินัย เพื่อการรักษาวินัยของขาราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา แตทั้งนี้ผูนําชุมชน

ยังตองการมีสวนรวมในการสรรหาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุแตงตั้งในการปฏิบัติงานของ

สถานศึกษา และรวมเสริมสรางขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษาใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งอาจเขาไปมีสวนรวมในรูปแบบของที่ปรึกษาหรือเปนสวนหนึ่งใน

คณะกรรมการที่เกี่ยวของ 

2. จากผลการเปรียบเทียบความตองการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของผูนําชุมชน จังหวัด

อางทอง เมื่อจําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ตําแหนง ฐานะทางเศรษฐกิจของผูนําชุมชน 

การรับรูขาวสารทางการศึกษา การมีสวนรวมในการประชุมตามวาระ และการแสดงความคิดเห็นในการประชุม 
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แตกตางกัน ตองการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติสวนผูนําชุมชน

ที่มีประสบการณทํางานในตําแหนง และวาระการดํารงตําแหนง แตกตางกัน ตองการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

ไมแตกตางกัน 

 

ขอเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยทําใหทราบความตองการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของผูนําชุมชนในจังหวัด

อางทอง เพื่อใหสถานศึกษาและผูเกี่ยวของนําไปพิจารณาหาแนวทางใหผูนําชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการจัด

การศึกษา ดังนี้ 

1. ขอเสนอแนะทั่วไป 

1.1 การบริหารวิชาการ มี 3 ขอ ประกอบดวย 1) ผูนําชุมชนไดเขามามีสวนรวมรับผลประโยชนจาก

ผลผลิตของสถานศึกษาที่มีคุณภาพในดานวิชาการตรงตามความตองการของผูปกครอง และชุมชน 2) รวมเปนสวน

หนึ่งในการตรวจสอบประเมินคุณภาพของนักเรียน เพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ3) 

รวมเปนวิทยากรหรือจัดหาผูมีความรู ความสามารถของชุมชนในการถายทอดความรูใหแกบุคลากรทางการศึกษา 

1.2 การบริหารงบประมาณ มี 3 ขอ ประกอบดวย 1) ผูนําชุมชนมีสวนรวมกํากับ ติดตามประเมินผล

การตรวจสอบภายในสถานศึกษา 2) รวมเปนคณะกรรมการสํารวจขอมูลพัสดุ ทรัพยสินของโรงเรียนใหเกิดระเบียบ

การใชทรัพยสินจากการสรรหาใหเปนไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษา และ3) รวมจัดทําหลักฐานบัญชีของ

โรงเรียนใหตรงตามมาตรฐานการบริหารการบัญชีที่รัฐกําหนด 

1.3 การบริหารงานบุคคล มี 3 ขอ ประกอบดวย 1) ผูนําชุมชนรวมพิจารณาใหขาราชการครู และ

บุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการภายหลังปรากฏวาขาดคุณสมบัติตอการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 2) รวม

จัดทําแผนอัตรากําลังเพื่อกําหนดตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ 3) รวมเสริมสราง

ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษาเขาสูการปฏิบัติงานในสถานศึกษาใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1.4 การบริหารทั่วไป มี 3 ขอ ประกอบดวย 1) ผูนําชุมชนเขามามีสวนรวมเปนคณะกรรมการ

ดําเนินงานธุรการ งานเลขานุการในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 2) รวมประเมินผลการดําเนินงานควบคุม

ภายในใหเหมาะสมกับสถานศึกษาและตรงตามมาตรฐานการจัดการศึกษา และ3) รวมพัฒนาระบบเครือขายขอมูล

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เพื่อประสานความเชื่อมโยงระหวางโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา และสวนกลาง 

2.  ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

2.1 จากการศึกษาพบวาผูนําชุมชนตองการเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาในระดับมาก แตใน

การเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูนําชุมชน ยอมมีปญหาและอุปสรรคในหลายๆ ดาน จึงควรมี

การศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของผูนําชุมชนในจังหวัดอางทอง 

2.2 ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง และผูนําชุมชน ควรเขา

มามีสวนรวมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในดานการบริหารงานบุคคลใหมากกวาขึ้น เพราะจากผลการวิจัยพบวา 

ผูนําชุมชนเขามามีสวนรวมในดานการบริหารงานบุคคล อยูในระดบัปานกลาง  
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2.3 ควรศึกษาความตองการใหผูนําชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามความคิดเห็น

ของบุคลากรทางการศึกษา เพื่อนําขอมูลมาเปนขอเปรียบเทียบกับความตองการการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

ของผูนําชุมชน 
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