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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ มุ่ งศึ กษาตั วแปรที่ เป็ นบุ พปั จจั ยของความพร้ อมในการจั ดการศึ กษาขั้ นพื้ นฐานเพื่ อรองรั บการถ่ ายโอนสถานศึ กษา
จากกระทรวงศึ กษาธิการ ใช้ วิธีการวิจัยเชิ งปริ มาณเก็ บรวบรวมข้ อมู ลจากผู้ อานวยการส านั ก/กองการศึ กษาสั งกั ดเทศบาล
จานวน 600 ตั วอย่ าง ใช้ การวิ เคราะห์ ข้ อมู ลจากแบบจาลองสมการโครงสร้าง ผลการวิจัยพบว่ า ปั จจั ยด้ านองค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น
และปัจจัยด้านศักยภาพในการจัดการศึกษามีอิทธิพลทางตรงต่อปัจจัยด้านประชาชนผู้รับบริการ โดยมีค่า R2 เท่ากับ 0.81
ขณะที่ปั จจัยด้ านองค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ปั จจัยด้ านศั กยภาพในการจัดการศึ กษา และปั จจัยด้านประชาชนผู้ รับบริการ มีอิทธิพล
ทั้ งทางตรงและทางอ้ อมต่ อความพร้ อมในการจั ดการศึ กษาขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น โดยมี อิทธิ พลทางอ้ อมต่ อความพร้ อม
ในการจัดการศึ กษาขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นผ่ านปั จจัยด้านประชาชนผู้ รับบริการ โดยมีค่ า R2 เท่ากั บ 0.92 การวิจัยครั้ งนี้
นาไปสู่ข้ อเสนอแนะว่า การเพิ่ มความพร้ อมในการจั ดการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน เพื่ อรองรับการถ่ ายโอนสถานศึกษาจากกระทรวงศึ กษาธิการ
จาเป็นต้องมีการเจรจา สื่อสาร กับผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการของการเปลี่ยนแปลง
คาสาคัญ: ความพร้อมในการจัดการศึกษา, การศึกษาขั้นพื้นฐาน, การถ่ายโอนสถานศึกษา

Abstract
The objective of this research is to study the antecedents of readiness in basic education
management for transferring schools from the Ministry of Education. This research is quantitative
research methods. The data come from 600 education division directors; and structure equation
modeling is used for analyzing the data. Regarding the results, it is found that local administration
organization and potential basic education management have a direct effect on people who access
the educational service (R2 = 0.81); meanwhile, local administration organization, potential on basic
education management factors and people who access the educational service have both direct and
indirect effects on readiness, having an indirect effect via people who access the educational service
(R2 = 0.92). The suggestions of this research are; in order to increase basic education management
readiness, negotiation and communication among stakeholders are necessary in the changing
process.
Keywords: Readiness for education, Basic education, Transferring Schools
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บทนา

นอกจากนี้ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2552
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบต่อข้อเสนอการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการเสนอและให้ดาเนินการต่อไปได้
โดยในข้อเสนอดังกล่าวได้ก าหนดวิสัยทั ศน์ไว้ว่า
“คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ” และ
ก าหนดเป้ าหมายว่า ภายในปี พ.ศ. 2561 มี การปฏิรู ป
การศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
จากสภาพความเป็ นจริงในปั จจุบัน สถานศึกษา
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นจานวนมากที่ขาดแคลนทรัพยากรสาหรับใช้ใน
การจัดการศึกษา เช่น การขาดแคลนครู วัสดุ อุปกรณ์
และสื่อการเรียนการสอนต่างๆ เป็นต้น จนต้องขอรับ
การสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สุวรรณ
พิณตานนท์, 2551) ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึ กษาในสั งกั ดกระทรวงศึ กษาธิ การในเขต
พื้นที่ชนบทเป็นจานวนมาก ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุ ทธศั กราช 2550 พระราชบั ญญั ติ
ก าหนดแผนและขั้ นตอนการกระจายอ านาจให้ แก่ องค์ กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่ น พ.ศ. 2542 และพระราชบั ญ ญั ติ
การศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ เปิ ดโอกาสให้ องค์กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่ นมี สิ ทธิ ในการจั ดการศึ กษาตาม
ความพร้อม ความเหมาะสมและความต้ องการภายใน
ท้องถิ่น จึงนาไปสู่การกาหนดนโยบายการถ่ายโอน
สถานศึ กษาของกระทรวงศึ กษาธิ การไปสั งกั ดองค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อให้การจัด
การศึกษาของประเทศไทยเป็นการจัดการศึกษาของ
ประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน ซึ่ง
คาดหวังให้การจัดการศึกษาดังกล่าวสามารถแก้ไข
ปัญหาและสนองตอบความต้องการที่แท้จริงของ
ประชาชนในท้ องถิ่นได้เป็นอย่างดี โดยตั้งอยู่บ น

พระราชบัญ ญั ติ ก าหนดแผนและขั้ นตอน
การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 มาตรา 17 มาตรา 18 และ
มาตรา 19 ได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีอานาจหน้าที่ในการจัดการศึกษา และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่ม เติม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 41 ได้บั ญ ญั ติให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาใน
ระดับใดระดับหนึ่งหรือทุ กระดับตามความพร้อ ม
ความเหมาะสมและความต้อ งการภายในท้ องถิ่น
ซึ่งการจัดการศึกษาของชาติจะต้องสอดคล้องกั บ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10
(พ.ศ. 2550-2554) ซึ่ง ก าหนดให้ก ารพั ฒ นาคน
เป็นเป้าหมายหนึ่งของการพัฒนาประเทศ เช่นเดียวกับ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติในฐานะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาของชาติจึง
มีหน้าที่ในการแปลงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยการจัดทาเป็นแผนการศึกษา
แห่งชาติ ปัจจุบันประเทศไทยใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ
(พ.ศ. 2545-2559) ซึ่งเน้นให้คนเป็ นศูนย์กลางของ
การพัฒนาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคนอย่างรอบด้าน
และสมดุลเพื่อเป็นฐานหลักของการพัฒนา เพื่อสร้าง
สังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญหาท้องถิ่น และ
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคมเพื่อ
เป็นฐานในการพัฒนาคน และสร้างสังคมคุณธรรม
ภูมิปัญญา และการเรียนรู้
โดยรั ฐบาลนายอภิ สิ ทธิ์ เวชชาชี วะได้ ให้ ความ
ส าคั ญ ต่ อ การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพ
ประชาชนโดยกาหนดนโยบายขยายการศึกษาโดย
ไม่เก็บค่าใช้จ่าย 15 ปี ซึ่งได้แถลงนโยบายการศึกษา
ต่อรัฐสภา เมื่อวันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2551
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)

66

Vol.7 No.1 (January–June 2017) ISSN 1905-2219

พื้นฐานแนวคิดที่ว่าประชาชนย่อมทราบถึงปัญหา
และความต้องการของตนเองได้ดีกว่ารัฐบาลกลาง
เมื่อถ่ายโอนสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว คุณภาพ
การศึก ษาที่ ป ระชาชนได้รับ จะต้อ งไม่ ต่ากว่าเดิม
ซึ่งในแผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นได้ก าหนดไว้ว่า คุณภาพของการให้บริการ
สาธารณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับถ่ายโอน
มาจะต้ องดีขึ้ นหรื อไม่ ต่ากว่าเดิม ประกอบกั บการจั ด
การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นเรื่องที่ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
การพัฒนาคุณภาพเด็กซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและ
มี ความส าคั ญต่ ออนาคตของประเทศชาติ หากองค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรับถ่ายโอนภารกิจด้านการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไปดาเนินการโดยที่ ยั งไม่มี ความพร้อมก็ อาจ
สร้างความเสียหายให้แก่ประเทศชาติได้
จากการทบทวนผลการวิจัยที่ผ่านมา พบว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังไม่มีความพร้อม
ในการจัดการศึกษาเพื่ อรองรับการถ่ายโอนสถานศึกษา
จากกระทรวงศึกษาธิการ เพราะยังขาดบุคลากรที่ มี
ความรู้ ความเข้ าใจด้ านการศึ กษาและยั งมี รายได้
ไม่ เพียงพอที่ จะไปช่วยเหลือด้านการศึกษาอย่างเต็ มที่
ตามความต้องการของโรงเรียน (สมหวัง คันธรส, 2543)
ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นผู้บริหารของ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จึงเห็นสมควรวิจัยบุพปัจจัยของความพร้อมในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรองรับการถ่ายโอนสถานศึกษา
จากกระทรวงศึ กษาธิ การให้ แก่ องค์ กรปกครองส่ วน
ท้ องถิ่น ทั้ งนี้เพื่อให้ ได้มาซึ่งข้อมู ลส าหรับใช้ประกอบ
ในการพัฒนาขั้นตอนการเตรียมความพร้อมในการ
จัดการศึกษาขั้นพื้ นฐาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะทาให้องค์กรปกครอง
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)

ส่วนท้องถิ่นมีความสามารถในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้อย่างมี คุ ณภาพและมี ความพร้อมในการรับถ่ายโอน
สถานศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาตัวแปรที่เป็นบุพปัจจัยของความพร้อม
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับการถ่ายโอน
สถานศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ
ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น
มอนตากู (Montagu, 1984) ให้ ความหมาย
ของการปกครองท้องถิ่นไว้ว่าการปกครองท้องถิ่น หมายถึง
การปกครองที่ผู้บริหารของหน่วยการปกครองท้องถิ่นมาจาก
การเลือกตั้งโดยอิสระ มีอานาจอิสระและความรับผิดชอบ
ที่สามารถใช้ได้โดยปลอดจากการควบคุมของหน่วย
การบริหารราชการส่วนกลางหรือภูมิภาค แต่ยังอยู่ภายใต้
กฎหมายว่าด้วยอานาจสู งสุดของประเทศ ไม่ใช่รัฐอิสระ
ซึ่ง ร๊อบสัน (Robson, 1953) กล่าวว่าการปกครองท้องถิน่
หมายถึ ง หน่ วยการปกครองที่ รั ฐจั ดตั้ งขึ้ นโดยให้ มี
อานาจอิสระในการปกครองตนเอง (Autonomy) มี สิทธิ
ตามกฎหมาย (Legal Rights) และมี องค์กรที่ จาเป็น
(Necessary Organization) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตาม
ความมุ่งหมายของการปกครองท้ องถิ่นนั้นๆ ทั้งนี้อานาจ
อิสระในการปกครองตนเอง ดั งกล่าวจะต้องไม่ กระทบ
กระเทือนต่ออานาจอธิปไตยของรัฐ ส่วน คลาร์ก (Clarke,
1957) ให้ความหมายของการปกครองท้องถิ่นว่า หมายถึง
หน่วยการปกครองระดับรองของประเทศหรือรัฐที่ มี
หน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน
ในเขตพื้นที่หนึ่งพื้นที่ใดโดยเฉพาะจัดตั้งและอยู่ใน
การควบคุมดูแลของรัฐบาลกลาง ขณะเดียวกัน ฮอลโลเวย์
(Holloway, 1951) ให้ความหมายของการปกครองท้องถิ่น
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ไว้ว่า การปกครองท้องถิ่น หมายถึง องค์การที่มีอาณาเขต
แน่ นอน มี จ านวนประชากรตามหลั กเกณฑ์ ที่ ก าหนด
มีอานาจปกครองตนเอง มีการบริหารการคลังของตนเอง
และมีสภาท้องถิ่นที่สมาชิกสภามาจากการเลือกตั้ง
ของประชาชน
การปกครองท้องถิ่นมีรูปแบบของการปกครอง
ตนเอง (Local Government) เป็นการปกครองที่ให้
ความสาคัญต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น
และการมี อ านาจอิ สระในการปกครองตนเองภายใต้
กฎหมายของรัฐหรือประเทศนั้นๆ ดังนั้น ลักษณะของ
การปกครองท้องถิ่นมีดังนี้ (ประทาน คงฤทธิ์ศึกษากร,
2526) มีสถานะตามกฎหมาย (Legal Status) มีพื้นที่และ
ระดับ (Area and Levels) มี การกระจายอ านาจและ
หน้าที่ (Devolution of Power and Function) มี
ความเป็นนิติบุคคล (Artificial Person) มีการเลือกตั้ง
(Election) มี อานาจอิสระ (Autonomy) มี งบประมาณ
ของตนเองและมีการกากับดูแลของรัฐ
การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
เนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่ น พ.ศ. 2542 ได้บั ญญั ติ ให้ องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นมี สิทธิจัดการศึ กษาในระดับใดระดั บหนึ่ ง
หรื อทุ กระดั บตามความพร้ อม ความเหมาะสม และ
ความต้องการของท้องถิ่น จึงทาให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ในการจัดการศึกษาทั้ง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2549)
จากหลักการจัดการศึกษาท้องถิ่นจึงมีแนวทาง
ในการบริหารจัดการการศึกษาท้องถิ่น ดังนี้ (1) กระทรวง
มหาดไทย มีหน้าที่ และความรับผิดชอบควบคุมส่งเสริม
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)

และพัฒนาในด้านธุรการเกี่ยวกับนโยบาย และการ
จัดการศึกษาของท้องถิ่นให้เป็นไปตามเป้าหมาย จัดสรร
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล (2) กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่
รั บผิ ดชอบด้ านวิ ชาการ มาตรฐานการศึ กษาก าหนด
หลักสูตรแกนกลาง (3) คณะกรรมการพนักงานส่วน
ท้องถิ่น (ก.ถ.) มีหน้าที่ ส่งเสริมและวางนโยบายกาหนด
มาตรฐานด้านการบริหารงานบุคคล ซึ่งกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้ องถิ่นได้ก าหนดวิสัยทั ศน์ การจั ดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่า “จัดการศึกษาทุกระบบ
เพื่อพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของคนในท้องถิ่น
ให้มีคุณลักษณะที่สามารถบูรณาการวิถีชีวิตให้อยู่
ร่วมกันอย่างสมานฉันท์และมีความสุขที่ยั่งยืนสอดคล้อง
กั บสภาพความต้ องการของท้ องถิ่ นและประเทศชาติ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศและ
นานาชาติ” (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2549)
ความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
Downing and Thackrey (1971) ไ ด้ ใ ห้
ความหมายของความพร้อม (Readiness) ไว้ว่าหมายถึง
ลั กษณะที่ ผู้ กระท ามี ความคล่ องตั ว กระตื อรื อร้ น
ความตั้งใจในการทากิจกรรมต่างๆ เพื่อให้กิจกรรมที่ทานั้น
บรรลุผลสาเร็จ ส าหรับความพร้อมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลาง
ซึ่ง ปธาน สุวรรณมงคล (2543) มี ความเห็นว่าเป็นความ
พร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นด้านโครงสร้าง
ระบบการบริหารงาน การพัฒนาบุคลากร และการสร้าง
ระบบเครือข่ายกับประชาคมท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ
และหน่วยงานภาคธุรกิ จเอกชนส่วนเอกรั ตน์ ฉุงน้ อ ย
(2544) ได้เน้นความพร้อมในการรับการถ่ายโอน
อ านาจสู่ ท้ องถิ่ นไปที่ ความพร้ อมในด้ านกระบวนการ
บริหารจัดการ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์ก ร
การอ านวยการ การประสนงาน การประเมิ นผล และ
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ความพร้อมด้านปัจจัยที่ ใช้ในการบริห ารจัดการ
ได้ แก่ ด้ านบุ คคล ด้ านการเงิ น ด้ านส านั กงาน อาคาร
สถานที่ และด้านเครื่องมือเครื่องใช้ในการทางาน
สาหรับความพร้อมในการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น สิริมา สมบู รณ์ สิ น
(2547) ให้ ความหมายของความพร้อ มในการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นว่า หมายถึง
ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในการบริการ
การศึ กษาใน 4 องค์ประกอบ คือ การบริหารวิชาการ
การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการ
บริหารงานทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับ อนันต์ ทะตา (2544)
ที่ เห็ นว่ าความพร้ อมในการจั ดการศึ กษาขององค์ กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่นคื อความสามารถขององค์ การ
บริหารส่ วนต าบลในการจั ดการศึ ก ษาได้ อ ย่ างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพซึ่ ง แบ่ ง ออกเป็ น 4 องค์ ป ระกอบ
นอกจากนี้ ณรงค์ชัย หงสารกุล (2543) จาแนกความ
พร้ อมในการจั ดการศึ กษาขององค์ กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นเป็น 5 องค์ประกอบ คือการเตรียมการด้านอาคาร
สถานที่ ด้านบุคลากร ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านงบประมาณ
และด้านการติดต่อประสานงาน การวางแผนการเรียน
การสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดผล
ประเมิ นผล การประสานงาน และด าเนิ น งานกั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการประชาสัมพันธ์
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับความพร้อม
ในการจัดการศึ กษาที่ กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี ความพร้อมในการจัดการศึกษา
เพื่อรองรับภารกิจการถ่ายโอนสถานศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ประสบการณ์ ในการจัดหรือมี ส่วนร่วมจัดการศึกษา มี
แผนการเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษา มีการจัด
การศึ กษาที่ สอดคล้องกั บความต้องการของประชาชน
และผู้ มี ส่ วนเกี่ ยวข้ องในเขตพื้ นที่ ขององค์ กรปกครอง
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)

ส่วนท้ องถิ่นมี ความเห็ นว่าองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
มีความพร้อมในการจัดการศึกษา
บุพปัจจัยของความพร้อมในการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Steward (1994) กล่าวว่า ปัจจัยที่ใช้วัดความ
พร้ อมในการเปลี่ ยนแปลง (Readiness for change)
ได้แก่ การสนับสนุน (sponsorship) จากหัวหน้าระดับ
สูงหรื อผู้ บริหารขององค์ธุ รกิ จ ผู้ น าที่ รับผิดชอบการ
เปลี่ยนแปลง การจูงใจ (motivation) หรือการกระตุ้น
จากผู้บริหารระดับสูง การเปลี่ยนแปลงจะประสบความสาเร็จ
ได้นั้น ผู้ที่รับผิดชอบการเปลีย่ นแปลงจะต้องมีภาวะผู้นา
อยู่ในระดับสูงและมี ความชัดเจนของผลลัพธ์ทางธุรกิ จ
(business results) ที่ต้องการให้เกิดขึ้นผูบ้ ริหารระดับสูง
จะต้องสร้างแรงจูงใจหรือกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในระดับสูง องค์กรจะต้องมีทิศทางการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคตที่ชัดเจน และมีศักยภาพในการที่ จะขับเคลื่อน
กลุ่มต่างๆ ให้มี การเปลี่ยนแปลงได้ เช่น พนักงานคณะ
กรรมการ ลู กค้ า เป็ นต้ น มี การวั ดผลการปฏิ บั ติ งาน
(performance measurements) ในองค์กรบริบทของ
องค์กร (organization context) จะต้องนาไปสู่ความ
พยายามในการเปลี่ยนแปลงขององค์กร มี การออกแบบ
หน้าที่หรือกระบวนการธุรกิจเสียใหม่ให้เหมาะสม
กับการเปลี่ยนแปลง (redesigned) มีการกาหนด
บริษัทคู่แข่งหรือการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงาน
ของบริษัทกั บบริษัท คู่แข่งอยู่เสมอ โดยพิจารณา
จากการเปลี่ยนแปลงในตลาด มีการกาหนดกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายที่ชัดเจน มีการให้รางวัลหรือผลตอบแทน
แก่พนักงานที่เสี่ยงภัยหรือคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เป็น
องค์กรที่ มี โครงสร้างที่ ยืดหยุ่น (a flexible organization)
มีการสื่อสารแบบสองทาง (a two-way communication)
ที่สามารถเข้าถึงทุกระดับขององค์กร มีขั้นตอนการบังคับ
บัญชา (organizational hierarchy) น้อยการเปลี่ยนแปลง
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สาคัญที่ประสบความสาเร็จมาแล้วในอดีต พนักงานต้องมี
คุณธรรมสูง มีการสนับสนุนนวัตกรรม ผู้มีอานาจใน
การตัดสินใจต้องมี การตัดสิ นใจที่ รวดเร็วและชัดเจน
(quick decision-making)
Glidewell (1886) กล่ าวว่ า ลั กษณะที่ จะ
นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม ได้แก่ ความไว้วางใจ
(trust) ต้องอยู่ในระดับ สูง มี ค วามจิตใจที่ มุ่ ง มั่ น
กระท าเพื่ อ การเปลี่ยนแปลง ยอมรับความจ าเป็นทาง
ธุ รกิ จที่ จะต้ องมี การเปลี่ ยนแปลง การรั บรู้ ถึ งความ
พยายามของที ม งาน มี ค วามสามารถในการรู้ ถึ ง
ศักยภาพในการปรับปรุง การสนับสนุนให้มีการเข้าไป
แทรกแซงทางวั ฒ นธรรม ซึ่ ง Fitzgerald (1988)
มี ความเห็ นว่ าลั กษณะที่ จะน าไปสู่ การเปลี่ ยนแปลง
วัฒนธรรม ได้แก่ การมี ส่วนร่วม (participative) การ
บริหารงานแนวราบ (flat) และการมีระเบียบวินัยต่อ
ตนเอง (self-regulating) ในขณะที่ Harvey and Wald
(1989) แนะน าว่ า ปั จจั ยส าคั ญ ที่ จะช่ วยให้ เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์กรซึ่งสามารถช่วยเอื้อให้
องค์กรมีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ ความเข้าใจ
ในวัฒนธรรมเก่า สนับสนุนให้พนักงานมีการเปลี่ยนแปลง
ใช้หน่วยงานภายนอกเป็นตัวแบบของการเปลี่ยนแปลง
ให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการค้นหาแนวทางใหม่
ที่ จะน าไปสู่ การเปลี่ ยนแปลงใช้ วิ สั ยทั ศน์ น าไปสู่ การ
เปลี่ ยนแปลง การเปลี่ ยนแปลงขนาดใหญ่ จะต้ องใช้
เวลานาน และผู้นาองค์กรจะต้องอยู่ได้ในวัฒ นธรรม
ใหม่

กลุ่มตัวอย่างแบบสุ่มอย่างง่าย (Simple Random
Sampling) โดยใช้สูตร Yamane ได้จานวน 321 ราย
แต่เนื่องจาก ในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบจาลองโครงสร้าง
เชิงเส้นนั้น ถ้าต้องการความมั่ นใจในการทดสอบควรใช้
กลุ่มตัวอย่างขนาด 300 หน่วยขึ้นไป (Tabachnick and
Fidell, 1996) ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้จึงใช้กลุ่มตัวอย่าง
ขนาด 600 ราย และทาการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน
(Multi-Stage Random Sampling) โดยขั้ นตอนแรก
ท าการสุ่ มตั วอย่างผู้ อ านวยการส านั ก/กองการศึ กษา
เทศบาลแบบเป็ นสั ดส่ วนตามประเภทของเทศบาล
ซึ่ งมี 3 ประเภท เทศบาลนคร เทศบาลเมื อ ง และ
เทศบาลต าบล ขั้นตอนที่ สองท าการสุ่ ม ตั วอย่าง
ผู้อานวยการสานัก/กองการศึกษาเทศบาลในแต่ละ
ประเภทแบบเป็ นสัดส่วนตามภาค ซึ่งมี 5 ภาค คื อ
ภาคเหนื อ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาค
ตะวั น ออกเฉี ยงเหนื อ ดั ง นั้ นกลุ่ ม ตั ว อย่ า งจึ ง
ประกอบด้วย
1. เทศบาลนคร จ านวน 8 ราย ได้ แก่
ภาคเหนื อ จ านวน 2 ราย ภาคกลาง จ านวน 2 ราย
ภาคตะวั นออก เฉี ยงเหนื อ จ านวน 1 ราย ภาคใต้
จานวน 2 ราย และภาคตะวันออก จานวน 1 ราย
2. เทศบาลเมื อง จ านวน 52 ราย ได้ แก่
ภาคเหนื อ จ านวน 8 ราย ภาคกลาง จ านวน 15 ราย
ภาคตะวั นออก เฉี ยงเหนื อ จ านวน 11 ราย ภาคใต้
จานวน 11 ราย และ ภาคตะวันออก จานวน 7 ราย
3. เทศบาลต าบล จ านวน 540 ราย ได้ แก่
ภาคเหนื อ จ านวน 123 ราย ภาคกลาง จ านวน 106 ราย
ภาคตะวั นออก เฉี ยงเหนื อ จ านวน 181 ราย ภาคใต้
จานวน 78 ราย และ ภาคตะวันออก จานวน 52 ราย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม
ทั้ งหมด 5 ตอน ประกอบด้ วย (1) ข้ อมู ลทั่ วไป ได้ แก่
หน่วยงานที่ทาหน้าที่ในการจัดการศึกษาของเทศบาลและ

ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ
โดยกลุ่ ม ตั ว อย่ า งคื อ ผู้ อ านวยการส านั ก /กอง
การศึกษาสังกัดเทศบาลทั่วประเทศ จานวน 1,619 ราย
จากเทศบาลทั่วประเทศ 1,619 แห่ง ผู้วิจัยประมาณขนาด
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)
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รูปแบบของเทศบาล (2) ปั จจัยด้ านองค์ กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น ได้แก่ ภาวะผู้นา การติดต่ อสื่อสาร การมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ และผลการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่ น (3) ปั จจั ยด้ านศั กยภาพในการ
จัดการศึ กษา ได้แก่ ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการจั ด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความมุ่งมั่ นใน
การจัดการศึกษาของผู้บริหารท้ องถิ่น ความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดการศึกษาของพนักงานส่วนท้องถิ่น และบุคลากร
ที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา (4) ปัจจัยด้านประชาชน
ผู้รั บบริ การ ได้ แก่ ความศรัทธาของประชาชนที่ มี ต่ อ
องค์ กรปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น การมี ส่ วนร่ วมของ
ประชาชนในการจั ดการศึกษา และความคาดหวังของ
ประชาชนที่ต้องการให้องค์ก รปกครองส่วนท้ อ งถิ่น
จัดการศึกษา และ (5) ความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้น
พื้ น ฐาน ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น ได้ แก่
ประสบการณ์ ในการจัดหรือ ร่วมจัด การศึ ก ษาแผน
กลยุ ท ธ์ เ พื่ อ เตรี ยมความพร้ อมในการจั ดการศึ กษา
ความต้องการของประชาชนที่จะเข้าเรียน และความคิดเห็น
ของประชาชนและผู้เกี่ ยวข้องต่อความพร้อมในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การหาคุณภาพของมาตรวัดด้วย (1) การหาความ
เที่ ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) โดยนาแบบวัด
ที่ สร้ างขึ้ นไปให้ ผู้ เชี่ ยวชาญตรวจสอบความเที่ ยงตรง
เชิงเนื้อหา และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะก่อนที่จะนาไป
ทดลองใช้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ได้อยู่
ในกลุ่มตัวอย่าง (2) นาแบบวัดที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้
(try out) กับเทศบาลที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มตัวอย่างจานวน
50 แห่ ง เพื่ อตรวจสอบคุ ณภาพเครื่ องมื อด้ วยการ
วิเคราะห์รายข้อ (item analysis) โดยการหาความสัมพันธ์
ระหว่างข้ อคาถามแต่ละข้อกั บคะแนนรวมของแบบวัด
แต่ละชุด (item-total correlation) โดยเลือกข้อคาถาม
ที่ มี ค่ าสั มประสิ ทธิ์สหสัมพั นธ์รายข้ อเป็ นบวกที่ มี ค่ า
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)

ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไปไว้ ใช้ เป็ นแบบวั ดจริง และวิเคราะห์
ความเชื่อถือได้ (reliability) โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Carmines & Zeller, 1978)
โดยเลือกข้อคาถามที่ มี ค่ าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ
ครอนบาคที่มีค่าตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไปไว้ใช้เป็นแบบวัดจริง
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ (1) วิเคราะห์
หาค่ าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ความแปรปรวน
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และค่าสถิติในการหาคุณภาพ
เครื่องมือ ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ (2) ทดสอบแบบจ าลองการวิจัยเป็นการหา
ความสั มพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น โดยใช้โปรแกรมลิสเรล
โดยผู้วิจัยท าการตรวจสอบการเข้าได้ดีของแบบจ าลอง
(Overall fit) ด้วยการหาค่าสถิติไค-สกควร์ ดัชนี
วัดการเข้ากั นได้ดี ดัชนีวัดการเข้ากันได้ดีที่ปรับแล้ว
ค่า RMSEA ค่ า RMR ค่าขนาดตั วอย่ างวิกฤติ ค่ าสูงสุ ด
ของเศษเหลือในรูป คะแนนมาตรฐาน (3) ทาการ
ปรับแบบจาลอง (model adjustment) บนพื้นฐานของ
ทฤษฎีและงานวิจัยเป็นหลัก โดยทาการตรวจสอบ
ผลการประมาณค่าพารามิ เตอร์ว่ามี ความสมเหตุสมผล
หรือไม่ และมีค่าใดแปลกเกินความเป็นจริงหรือไม่รวมทั้ง
พิ จารณาสั มประสิ ทธิ์ สหสั มพั นธ์เชิงพหุ ยกก าลั งสอง
(squared multiple correlation) ให้ มี ความเหมาะสม
รวมทั้งพิจารณาค่าการเข้ากันได้ดีรวม (overall fit)
ของแบบจาลองว่าโดยภาพรวมแล้วแบบจาลองเข้ากัน
ได้ดีกับข้อมูลเชิงประจักษ์เพียงใด และจะหยุดปรับ
แบบจ าลองเมื่ อพบว่ าค่ าของเศษเหลื อในรูปคะแนน
มาตรฐานต่ากว่า 2.00 (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542)
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล
ปัจจัยด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งผลการ
ปฏิบั ติงานขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น มี ค่าเฉลี่ ย
สูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับ ชูวงศ์ ฉายะบุตร (2539) ที่
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มีความเห็นว่าการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีผลกระทบโดยตรงต่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น จึงสามารถดึงดูดความสนใจของ
ประชาชนให้ มี ความสนใจต่อ การดาเนิ นงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี หากผล
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นสามารถ
แก้ ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ก็จะทาให้ประชาชนมีความ
ศรัทธาและเข้าไปมีส่วนร่วมในการดาเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น เป็นการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อม
รองลงมาคือ ภาวะผู้นา ซึ่งสอดคล้องกับ สจ๊วร์ด (Steward,
1994) ที่ เห็นว่าความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้น
ได้จะต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงของ
องค์การ ผู้บริ หารระดับสู งต้ องจู งใจ (motivation) หรื อ
กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ผู้บริหารระดับสูง
ขององค์ การจะต้ องมี ภาวะผู้ น าอยู่ ในระดั บสู งและมี
ความชัดเจนของผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงที่ต้ องการ
ให้เกิดขึ้น
สาหรับปัจจัยด้านศักยภาพในการจัดการศึกษา
พบว่ า ความรู้ และความเข้ าใจในเรื่ องการศึ กษาของ
พนักงานส่วนท้ องถิ่นมี ค่าเฉลี่ยสูงสุด และรองลงมาคือ
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการศึกษาของผู้บริหารท้องถิ่น
สอดคล้องกั บ ธงชัย สันติวงษ์ (2537) ที่ มี ความเห็ นว่า
การที่บุคลากรของหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
รายละเอียดของงานที่ ปฏิบัติงาน จะท าให้เกิดผลสาเร็จ
ในการปฏิบัติงานขององค์การ เช่นเดียวกับสมหวัง
คันธรส (2543) ประภาพรรณ ไชยวงษ์ (2544) ที่พบว่า
การที่พนักงานส่วนท้องถิ่นขาดความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องการจัดการศึกษา จะทาให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไม่มีความพร้อมในการจัดการศึกษา เพราะ
บุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติงาน
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)

ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นจะทราบถึ งบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง สามารถสวมบทบาท
ของตนเองได้เป็นอย่างดี ไม่สับสนในบทบาทของตนเอง
และไม่ละเมิดบทบาทอันชอบของตนเองจะเป็นบุคคล
ที่ประสบผลสาเร็จในการปฏิบัติงานอันจะส่งผลต่อ
ความพร้อมในการดาเนินงานขององค์การต่อไป
ส่วนปัจจัยด้านประชาชนผู้รับบริการ พบว่า
ความคาดหวังให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการศึกษา
มี ค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งสอดคล้ องกั บทฤษฎีความคาดหวัง
(The Expectation Theory) ของ วรูมและพอร์เตอร์
(Vroom and Porter, 1964) ที่ กล่าวว่ามนุ ษย์ เป็ น
สัตว์โลกที่ใช้ปัญญาหรือความคิดในการตัดสินใจว่า
จะกระทาพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อนาไปสู่
เป้าหมายที่สนองต่อความต้องการของตนเอง จึงมี
อติ ฐาน (Assumption) ว่ าการที่ บุ คคลจะตั ดสิ นใจ
กระทาพฤติกรรมใดนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อม
ที่ มี ความคาดหวังต่ อตั วเขา และสอดคล้ องกั บทฤษฎี
การกระท าด้วยเหตุ ผล (The Theory of Reasoned
Action) ของ ไอเซ่นและฟิชไบน์ (Ajzen and Fishbein,
1980) ที่กล่าวว่า การรับรู้เกี่ยวกับความกดดันทางสังคม
หรือความคาดหวังทางสังคมในการที่ จะกระทาหรือ
ไม่ กระท าพฤติกรรมเป็นปัจจัยสาเหตุที่ อยู่เบื้องหลัง
ของการกระทา ทั้งนี้ เนื่องจากความคาดหวังทางสังคม
จะเป็นตัวกาหนดเงื่อนไขต่างๆ ของสังคม เพราะความ
คาดหวังทางสังคมเป็นการคล้อยตามกลุ่ม อ้างอิง
(Subjective Norm) ซึ่งการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง
นี้จะขึ้นอยู่กับความเชื่อเกี่ยวกับกลุ่มอ้างอิง (Normative
Beliefs) ว่ า กลุ่ มอ้ างอิ ง (Specific Referents) คิ ดว่ า
เขาควรจะกระทาหรือไม่กระทาพฤติกรรม ซึ่งหาก
ประชาชนมี ความคาดหวังให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นก็ ย่อมรับรู้เกี่ยวกับความคาดหวังของประชาชน
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ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเร่งพัฒนา
ตนเองให้ มี ความพร้อมในการจั ดการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน
รองลงมาคือ ความศรัทธาของประชาชนต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่น ซึ่งสอดคล้ องกั บ ฮอย ทาร์เตอร์
และวิทโคสกี้ (Hoy, Tarter and Witkoskie, 1992)
ที่มีความเห็นว่า ความศรัทธาเป็นปัจจัยที่สาคัญต่อ
ความส าเร็ จในการบรรลุ เป้ าหมายขององค์ การ เพราะ
ความศรั ทธาจะท าให้ เกิ ดความสั มพั นธ์อั นดี ระหว่าง
บุคคลที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานขององค์กรให้ประสบ
ผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ ก าหนดไว้ ซึ่งการที่ ประชาชน
มีความศรัทธาต่อองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น จะท าให้
ประชาชนเข้ามามี ส่ วนร่วมในการจัดการศึก ษา
ซึ่ง จะส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นมี ความ
พร้อมในการจัดการศึกษา นอกจากนี้ความศรัทธายังเป็น
ปัจจัย ที่สาคัญต่อความสาเร็จในการบรรลุเป้าหมายของ
องค์การ เพราะความศรัทธาจะทาให้เกิดความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างบุคคลที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานขององค์กรให้
ประสบผลสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
ปั จ จั ย ด้ า นองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ซึ่งประกอบด้วย ภาวะผู้นา การติดต่อสื่อสาร การมี ส่วน
ร่วมในการตั ด สิน ใจ และผลการปฏิ บั ติง านของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอิทธิพลทางตรงต่อปัจจัย
ด้านประชาชนผู้รับบริการ และมีอิทธิพลทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมต่อความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ สจ๊วร์ด (Steward, 1994)
ที่เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงจะประสบความสาเร็จได้
จะต้องมีผู้นาที่มีภาวะผู้นาอยู่ในระดับสูง ซึ่งการที่จะ
เปลี่ยนแปลงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความ
พร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้ นฐานก็ จะต้ องอาศั ย
ผู้บริหารท้องถิ่นที่มีภาวะผู้นาอยู่ในระดับสูงเช่นกัน
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)

มหาวิทยาลัยรามคาแหง (2550) ที่พบว่าการติดต่อสื่อสาร
และผลการปฏิบัติงานขององค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
ส่ งผลต่ อความพร้ อมในการจั ดการศึ กษาขององค์ กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่น ในขณะที่ สุภาภรณ์ ลีคะพันธ์
(2542) พบว่า การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของพนักงาน
เป็นกลไกสาคัญของความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น
ปัจจัยด้ านที่ ส่งผลต่ อความพร้อมในการจัดการศึ กษา
ได้แก่ ภาวะผู้นา การติดต่อสื่อสาร การมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ และผลการปฏิบัติงานของ
สาหรับปัจจัยด้านศักยภาพในการจัดการศึกษาซึ่ง
ประกอบด้ วย ความรู้ ความเข้ าใจในเรื่ องการจั ดการศึ กษา
ของผู้ บริหารท้ องถิ่ น ความมุ่ งมั่ นในการจั ดการศึ กษา
ของผู้บริหารท้ องถิ่น ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการจัด
การศึกษาของพนักงานส่วนท้องถิ่น และจานวนบุคลากร
ที่ รับผิดชอบในการจัดการศึกษา มี อิ ทธิพลทางตรงต่ อ
ปัจ จัยด้านประชาชนผู้รับ บริก าร และมี อิท ธิพ ล
ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อความพร้อมในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สอดคล้องกั บ เรวัติ สมบัติทอง (2543) ที่ มีความเห็นว่า
การที่บุคลากรส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
การปฏิบัติงานของจะผลดีต่อการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติงานของ เพราะทาให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้
ทราบถึงสถานภาพและบทบาทของตนเองและสอดคล้องกับ
ผลงานวิ จั ยของ กมล สุ ดประเสริ ฐ (2544) ที่ พบว่ า
ความพร้ อมในการด าเนิ นนโยบายการกระจายอ านาจ
ทางการศึกษานั้น ผู้บริหารท้องถิ่นต้องเห็ นความสาคัญ
ของการศึกษาและมีพันธสัญญามุ่งมั่นที่จะผลักดัน
ให้เกิดผลอย่างจริงจัง
ส่ วนปั จ จั ย ด้ า นประชาชนผู้ รั บ บริก ารซึ่ ง
ประกอบด้ วย ความศรั ทธาของประชาชนต่ อองค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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และความคาดหวังให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดการศึกษา มีอิทธิพลทางตรงต่อความพร้อมใน
การจัดการศึกษาขั้นพื้ นฐานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ซึ่ งสอดคล้ องกั บ ฮอย ทาร์ เตอร์ และวิ ทโคสกี้ (Hoy,
Tarter and Witkoskie, 1992) ที่ มี ค วามเห็ น ว่ า
ความศรัทธาเป็นปัจจัยที่สาคัญ ต่อความสาเร็จใน
การบรรลุ เป้ าหมายขององค์ การ เพราะความศรั ทธา
จะทาให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลที่เอื้อ
ต่อการปฏิบัติงานขององค์กรให้ประสบผลสาเร็จ
ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
กมล สุดประเสริฐ (2544) ที่พบว่าการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการศึก ษาเป็นปัจจัยสาคัญ ที่
ทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมใน
การจัดการศึกษา และงานวิจัยของ เอกรัตน์ ฉุงน้อย
(2544) ที่พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาขนเป็น
หลักการส าคัญของการกระจายอ านาจและการปกครอง
ส่ วนท้ องถิ่ น เพราะการมี ส่ วนร่วมประชาชนจะท าให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี
และ มี ความพร้อมที่ จะดาเนินงานเพื่ อประชาชนใน
ท้ องถิ่น และสอดคล้องกั บทฤษฎีความคาดหวัง (The
Expectation Theory) ของ วรูมและพอร์เตอร์ (Vroom
and Porter, 1964) ที่ กล่าวว่า มนุษย์เป็นสัตว์โลกที่
ใช้ ปั ญญาหรื อความคิ ดในการตั ดสิ นใจว่ าจะกระท า
พฤติกรรมอย่างใดอย่ างหนึ่ ง เพื่ อน าไปสู่ เป้ าหมายที่
สนองต่อความต้องการของตนเอง และสอดคล้อง
กับทฤษฎีการกระทาด้วยเหตุผ ล (The Theory of
Reasoned Action) ของ ไอเซ่นและฟิชไบน์ (Ajzen and
Fishbein, 1980) ที่ กล่ าวว่ าการรั บรู้ เกี่ ยวกั บ ความ
กดดันทางสังคมหรือความคาดหวังทางสังคมในการ
ที่จะกระทาหรือไม่กระทาพฤติกรรมเป็นปัจจัยสาเหตุที่
อยู่เบื้องหลังของการกระทา
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)

สรุปได้ว่า ปัจจัยด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปั จจั ยด้ านศั กยภาพในการจั ดการศึ กษามีอิ ทธิ พล
ทั้ งทางตรงและทางอ้ อมต่ อความพร้ อมในการจั ด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี อิทธิพล
ทางอ้อมต่อความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านทางปัจจัยด้านประชาชน
ผู้รับบริการ ในขณะที่ปัจจัยด้านประชาชนผู้รบั บริการที่มี
อิทธิพลทางตรงต่อความพร้อมในการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ควรจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจใน
เรื่องการศึกษาและการถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษาแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ เนื่องจากพนักงานส่วน
ท้ องถิ่ นยั งขาดความรู้ ความเข้ าใจในเรื่ องการศึ กษา
และการถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษา
2. ควรจัดทาคู่มือประชาชนในเรื่องภาษี เพื่อให้
ประชาชนเห็นความสาคัญของการชาระภาษี และ
ชาระภาษีความเต็มใจ ถือเป็ นการพัฒนาประสิทธิภาพ
การจั ดเก็ บรายได้ เพื่ อให้ องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น
มี รายได้ เพี ยงพอต่ อการจั ดการศึ กษา ทั้ งนี้ เนื่ องจาก
ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องภาษี ไม่ เห็น
ประโยชน์ ของการช าระภาษี ท าให้ รายได้ ขององค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เพียงพอต่อการจัดการศึกษา
3. ควรจัดเวทีเสวนาเพื่อหารูปแบบและแนวทาง
ในการพั ฒนาการปฏิ บั ติ งานขององค์ กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน จนเป็นที่ยอมรับของ
ประชาชน จะท าให้ ประชาชนมี ความเชื่อมั่ นว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสามารถในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานได้
4. ควรจัดทาคู่มือหรือจัดการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้ประชานเข้ามามี ส่วนร่วมในการดาเนินงาน
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ขององค์ก รปกครองส่วนท้ อ งถิ่น ทั้ งนี้ เนื่อ งจาก
ประชาชนยังมีส่วนร่วมในการดาเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ในระดับต่า หากประชาชน
เข้ามามี ส่ วนร่ วมในระดับที่ สู งขึ้ น จะท าให้ ประชาชน
ได้รับทราบถึงศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีความเชื่อมั่น
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่ามีความสามารถ
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้

5. ควรวางยุทธศาสตร์ก ารพัฒ นาพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการจัด
การศึกษาและการถ่ายโอนภารกิจ ด้านการศึกษา
เพื่ อให้ พนั กงานส่ วนท้ องถิ่ นมี ความรู้ ความสามารถ
ในการเตรียมความพร้อมที่จะรับถ่ายโอนโรงเรียน
จากกระทรวงศึกษาธิการหรือจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเอง
ทั้งนี้ เนื่องจากพนักงานส่วนท้องถิ่นยังขาดความรู้
ความเข้ าใจในเรื่ องการศึ กษาและการถ่ ายโอนภารกิ จ
ด้านการศึกษา
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