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 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ เพื่อศึกษาระดบัความตอ้งการมีส่วนร่วมของสมาชิกสภา
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลในการจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา อาํเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ 
และเพ่ือเปรียบเทียบความตอ้งการมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในการจดั
การศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา อาํเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ ตามตวัแปรตน้ไดแ้ก่ อาย ุระดบั
การศึกษา อาชีพหลกั ประเภทการเป็นกรรมการ ประสบการณ์ในการเป็นกรรมการในหน่วยงาน
ของรัฐและตวัแปรตาม ได้แก่ ความตอ้งการมีส่วนร่วมในด้านการจดัการศึกษา  งานวิชาการ
งานบุคลากร งานธุรการ การเงินพสัดุ งานอาคารสถานท่ี งานกิจการนกัเรียนและงานความสัมพนัธ์
ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน   เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างสมาชิกสภา
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล จาํนวน 201 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test และ F- test โดยกาํหนดระดบัความมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 
 
 ผลการวิจยั พบว่า ความตอ้งการมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลใน
การจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา อาํเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ มีระดบัความตอ้งการมีส่วน
ร่วมในงานวิชาการ งานบุคลากร งานธุรการ การเงินพสัดุ และงานอาคารสถานท่ี ระดบัปานกลาง 
ขณะท่ีความตอ้งการมีส่วนร่วมงานความสมัพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนและงานกิจการนกัเรียน
ระดับมาก และพบว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล อายุ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก  
ต่างกัน มีความตอ้งการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา อาํเภอท่าตูม 
จงัหวดัสุรินทร์  ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  สาํหรับสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลท่ีมีประเภทการเป็นกรรมการและประสบการณ์ในการเป็นกรรมการในหน่วยงานของ
รัฐประเภทไม่เคยมีประสบการณ์  มีความตอ้งการมีส่วนร่วมในงานอาคารสถานที่แตกต่าง
กันอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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 สําหรับขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัความตอ้งการมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลในการจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา พบดงัน้ีคือ ในดา้นงานวิชาการ ตอ้งการมี
ส่วนร่วม ในเร่ืองการร่วมประชุมวางแผนงานวิชาการในโรงเรียน รองลงมามีดา้นความสัมพนัธ์
ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน ตอ้งการมีส่วนร่วม ในเร่ือง การร่วมเสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน ด้านบุคลากรต้องการมีส่วนร่วมในเร่ืองการเป็นคณะกรรมการในการ
ประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรในโรงเรียน ดา้นอาคารสถานท่ีตอ้งการมีส่วนร่วม ในเร่ือง 
การร่วมดาํเนินการเก่ียวกับการใช้และการดูแลรักษาอาคารต่าง ๆ ภายในโรงเรียน ดา้นกิจการ
นักเรียน ตอ้งการมีส่วนร่วมในเร่ืองการร่วมป้องกนัแกไ้ขพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของนักเรียน 
และดา้นธุรการ การเงิน พสัดุ  ตอ้งการมีส่วนร่วมในเร่ืองร่วมเขา้รับทราบและให้ความเห็นชอบ
เก่ียวกบัการจดัสรรงบประมาณของโรงเรียน ตามลาํดบั  
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 The objectives of the study are to determine level and comparability need for 
involvement of member of sub-district council administration organization in Primary education 
management in Amphoe Thatoom  Changwat  Surin province. This study use age, education, 
occupation, type of member in committee and experiences in official organization as independent 
variables. Dependent variables were  the need of involvement in Primary education management 
in aspects of academic, personnel,  clerical, fiscal and procurement, physical site, student affair 
and community relation. Questionnaire as  an instrument for collecting data. The respondents 
were member of sub- district council administration which sampling from 201 persons. Statistical 
analysis were percentile, means, standard deviation for descriptive and t-test and F- test for 
inferential analysis. The level of significant was 0.05. 
 
 Result of  study on level of need involvement in a speeds of academic, personnel, 
clerical, procurement and physical site are moderately. Where as community activities relation 
and student mere need highly. The need for all involvement comparison to level of age, 
education, and occupation were no significant. In contrast the respondents type of member in 
committee were significant difference need namely the legislative division need more involve in 
physical site activities of school than administrative division. Futher more the respondents who 
had been in highly experiences in official organization were significant difference need more than 
low expresses person in physical site activities of school.  
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 For suggestions and recommendation which concern to need involvement; the highest 
frequency was need for academic planning and following by ancouraging to make relationship 
between  school and community, linkage with local organization for highly efficiency 
development, need to involve the job performance  assessment for teacher  and staff, physical 
utility and maintenance, prevention and control the improper behavioral of their students and need 
to involve decision making and approval of the school budgeting 
 


