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บทท่ี 4

ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง " ความพรอมขององคการบริหารสวนตําบลในการจัดการศึกษาเพื่อรับการ

ถายโอนอํานาจทางการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต"  ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะห ขอ
มูล และการแปลผล ในรูปแบบของตารางประกอบ ตามลําดับหัวขอตอไปนี้

ตอนที่ 1  สถานภาพของกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามและใหสัมภาษณ
ตอนที่ 2  ความพรอมในการรับถายโอนอํานาจการจัดการศึกษาตามความคิดเห็นของ

ประธานกรรมการบริหารและปลัดองคการบริหารสวนตําบล
ตอนที่ 3  เปรียบเทียบการเตรียมความพรอมที่จะรับถายโอนอํานาจการจัดการศึกษาของ

องคการบริหารสวนตําบลตามตัวแปร  องคการบริหารสวนตําบลระดับชั้น 1-4 กับองคการบริหาร
สวนตําบลระดับชั้น 5

ตอนที่ 4  ผลสรุปการสัมภาษณเกี่ยวกับความพรอมที่จะรับถายโอนอํานาจการจัดการ
ศึกษาขององคการบริหารสวนตําบล

ตอนที่ 1  สถานภาพของกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามและใหสัมภาษณ
ตาราง  1  จํานวนผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามตําแหนงและระดับชั้นขององคการบริหาร
                สวนตําบล

ระดับชั้นขององคการบริหารสวนตําบล
ช้ัน 1 ช้ัน 2 ช้ัน 3 ช้ัน 4 ช้ัน 5ตําแหนง
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ประธานกรรมการบริหาร
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล

1
1

0.47
0.47

0
0

0.00
0.00

2
2

0.93
0.93

8
8

3.74
3.74

96
96

44.86
44.86

รวม 2 0.93 0 0.00 4 1.87 16 7.48 192 89.72

จากตาราง 1  พบวาผูตอบแบบสอบถามประกอบดวยประธานกรรมการบริหาร  และ
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ขององคการบริหารสวนตําบลทุกระดับชั้นมีจํานวนเทากัน  องค
การบริหารสวนตําบลชั้น 5  มีจํานวนมากที่สุด  คิดเปนรอยละ 89.92  สวนองคการบริหารสวน
ตําบลระดับชั้นที่ 2  ไมมี  คิดเปนรอยละ 0.00
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ตาราง 2   จํานวนผูใหสัมภาษณแยกตามตําแหนง
ตําแหนง จํานวน รอยละ

ผูตรวจราชการสวนทองถ่ิน
ปลัดอําเภอเมือง
รองประธานกรรมการบริหาร
องคการบริหารสวนตําบล

2
2
11

13.33
13.33
73.34

รวม 15 100

จากตาราง 2  พบวาผูใหสัมภาษณในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย ผูตรวจราชการสวน
ทองถ่ินและปลัดอําเภอเมืองตําแหนงละ 2 คน  คิดเปนรอยละ 13.33  เทากัน  สวนรองประธาน
กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลมีจํานวน  11 คน  คิดเปนรอยละ 73.34

ตอนที่ 2  ความพรอมในการรับถายโอนอํานาจการจัดการศึกษาตามความคิดเห็นของประธาน
กรรมการบริหารและปลัดองคการบริหารสวนตําบล
ตาราง  3   คาเฉลี่ย (X) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความพรอมในการรับการถาย โอน
อํานาจการจัดการศึกษาตามความคิดเห็นของประธานกรรมการองคการบริหารสวน ตําบล
และปลัดองคการบริหารสวนตําบล  จําแนกตามขอบขายความพรอมขององคการบริหารสวนตําบล

ขอบขายความพรอม X S.D. ระดับความพรอม

ดานความพรอม
1.  รายไดจากการจัดเก็บภาษีอากร และคาธรรมเนียมที่
     จัดเก็บเอง 3.12 0.85 ปานกลาง
2.  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 3.07 0.96 ปานกลาง
3.  รายไดจากทรัพยสินและรายไดอ่ืน ๆ 2.41 1.12 นอย
4.  รายไดอ่ืนตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนขององคการ
     บริหารสวนตําบล

2.94 1.00 ปานกลาง

5.  รายไดจากเงินกู 1.67 0.91 นอย
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ตาราง  3 (ตอ)
ขอบขายความพรอม X S.D. ระดับความพรอม

6.  งบประมาณที่สามารถจัดสรรใหกับการจัดการศึกษา
     จากรายไดจากการจัดเก็บอากรและคาธรรมเนียมที่
     จัดเก็บเอง

2.56 1.02 ปานกลาง

7.  งบประมาณที่สามารถจัดสรรใหกับการจัดการศึกษา
     จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 2.77 1.01 ปานกลาง

8.  งบประมาณที่สามารถจัดสรรใหกับการจัดการศึกษา
     จากรายไดจากทรัพยสินและรายไดอ่ืน ๆ 2.16 0.94 นอย

9.  งบประมาณที่สามารถจัดสรรใหกับการจัดการศึกษา
     จากรายไดอ่ืนตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนของ
     องคการบริหารสวนตําบล

2.46 0.99 นอย

10.  งบประมาณที่สามารถจัดสรรใหกับการจัดการศึกษา
       จากรายไดจากเงินกู 1.59 0.89 นอย

11.  ความสามารถในการจัดทําแผนการบริหาร
       งบประมาณดานการจัดการศึกษา 2.79 0.96 ปานกลาง

12.  ความสามารถในการจัดทําแผนการติดตามการใช
       งบประมาณดานการจัดการศึกษา 2.76 1.01 ปานกลาง

13.  ความสามารถในการบริหารงบประมาณตามแผนการ
       บริหารงบประมาณดานการจัดการศึกษา 3.06 0.91 ปานกลาง

14.  ความสามารถในการติดตามการใชงบประมาณตาม
       แผนติดตามการใชงบประมาณดานการจัดการศึกษา

2.99 0.92 ปานกลาง

15.  สามารถรายงานผลการดําเนินการใชงบประมาณดาน
       การจัดการศึกษาตอสภาองคการบริหารสวนตําบล 3.37 0.97 ปานกลาง

16.  ความสามารถในการจัดทําแผนการใชงบประมาณใน
       การจัดการศึกษา

3.43 2.27 ปานกลาง

17.  ความสามารถในการจัดทําแผนดานบุคลากร 3.03 0.88 ปานกลาง
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ตาราง  3 (ตอ)
ขอบขายความพรอม X S.D. ระดับความพรอม

18.  ความสามารถในการจัดทําแผนดานการประกัน
       คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 2.82 0.98 ปานกลาง

19.  ความสามารถในการจัดทําแผนดานอาคารสถานที่ 2.92 0.92 ปานกลาง
20.  ความสามารถในการจัดทําแผนดานครุภัณฑและวัสดุ
       อุปกรณ

3.03 0.94 ปานกลาง

21.  ความสามารถในการดําเนินการตามแผนการใช
       งบประมาณในการจัดการศึกษา 2.99 0.98 ปานกลาง

22.  ความสามารถในการดําเนินการตามแผนดานบุคลากร 2.99 0.97 ปานกลาง
23.  ความสามารถในการดําเนินการตามแผนดานการ
       ประกันการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 2.72 1.01 ปานกลาง

24.  ความสามารถในการดําเนินการตามแผนดานอาคาร
       สถานที่ 2.80 0.94 ปานกลาง

25.  ความสามารถในการดําเนินการตามแผนดานครุภัณฑ
       และวัสดุอุปกรณ 3.04 0.91 ปานกลาง

26.  ความสามารถในการจัดทําแผนควบคุมกํากับ ติดตาม
       และนิเทศการดําเนินงานการจัดการศึกษา 2.74 0.92 ปานกลาง

27.  ความสามารถในการควบคุม กํากับ ติดตามและนิเทศ
       การดําเนินงานการจัดการศึกษา 2.64 0.99 ปานกลาง

28.  ความสามารถในการเตรียมรับการประเมินมาตรฐาน
       ภายใน

2.87 0.94 ปานกลาง

29.  ความสามารถในการเตรียมรับการประเมินมาตรฐาน
       ภายนอก 2.84 0.93 ปานกลาง

30.  ความสามารถในการจัดการศึกษาในระดับกอน
       ประถมศึกษา

3.17 0.98 ปานกลาง

31.  ความสามารถในการจัดการศึกษาในระดับ
       ประถมศึกษา 2.79 1.04 ปานกลาง

32.  ความสามารถในการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา 2.07 1.03 นอย
รวมดานความพรอม 2.77 0.66 ปานกลาง
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ตาราง  3  (ตอ)
ขอบขายความพรอม X S.D. ระดับความพรอม

ดานความเหมาะสม
33.  มีประสบการณในการจัดการศึกษาระดับกอน
       ประถมศึกษา 2.54 1.10 ปานกลาง
34.  มีประสบการณในการจัดการศึกษาระดับ
       ประถมศึกษา 2.30 1.06 นอย

35.  มีประสบการณในการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 1.90 1.03 นอย
36.  ใหการสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษาในพื้นที่ 3.38 1.01 ปานกลาง
37.  นักเรียนนักศึกษาสามารถเขาศึกษาในสถานศึกษาใน
       เขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล 2.97 1.22 ปานกลาง

38.  สภาพพื้นที่มีความสะดวกในการเดินทาง 3.61 1.07 มาก
39.  เสนทางคมนาคม 3.62 0.98 มาก
40.  มีสถานศึกษาของรัฐในเขตพื้นที่ 3.37 1.07 ปานกลาง
41.  มีสถานศึกษาของเอกชนในเขตพื้นที่ 1.88 1.14 นอย
42.  การมีสวนรวมของประชาชนเขตในพื้นที 3.17 1.08 ปานกลาง

รวมดานความเหมาะสม 2.87 0.73 ปานกลาง
ดานความตองการภายในทองถิ่น
43.  ประชาชนที่เห็นดวยกับการใหองคการบริหารสวน
       ตําบลจัดการศึกษา 3.16 1.15

ปานกลาง

44.  สภาองคการบริหารสวนตําบลที่เห็นดวยกับการจัด
       การศึกษา

3.15 1.06 ปานกลาง

45. สภาองคการบริหารสวนตําบลที่เห็นดวยกับจัดสรร
       งบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษาดานวิชาการ 3.41 0.92 ปานกลาง

46.  สภาองคการบริหารสวนตําบลที่เห็นดวยกับจัดสรร
       งบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษาดานบุคลากร

3.28 1.08 ปานกลาง

47.  สภาองคการบริหารสวนตําบลที่เห็นดวยกับจัดสรร
       งบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษาดาน
       การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

3.27 0.96 ปานกลาง
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ตาราง  3  (ตอ)
ขอบขายความพรอม X S.D. ระดับความพรอม

48.  สภาองคการบริหารสวนตําบลที่เห็นดวยกับจัดสรร
       งบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษาดานอาคาร
       สถานที่

3.15 0.92 ปานกลาง

49.  สภาองคการบริหารสวนตําบลที่เห็นดวยกับจัดสรร
       งบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษาดานครุภัณฑ
       และวัสดุอุปกรณ

3.31 0.96 ปานกลาง

50.  คณะกรรมการสถานศึกษาที่เห็นดวยกับการจัด
       การศึกษาขององคการบริหารสวนตําบล 2.99 1.03 ปานกลาง

51.  คณะครูในสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่เห็นดวยกับการ
       จัดการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบล 2.79 1.10 ปานกลาง

รวมดานความตองการภายในทองถิ่น 3.17 0.83 ปานกลาง
รวมท้ังสิ้น 2.85 0.64 ปานกลาง

จากตาราง  3  พบวาประธานกรรมการองคการบริหารสวนตําบล และปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลมีความเห็นวามีความพรอมที่จะรับการถายโอนอํานาจการจัดการศึกษาในภาพ
รวมอยูระดับปานกลาง  (X = 2.85)  และเมื่อพิจารณารายดานพบวา ทุกดานอยูในระดับ
ปานกลาง(ดานความพรอม X = 2.77, ดานความเหมาะสมX = 2.87และดานความตองการภายใน
ทองถ่ิน X = 3.17)

ตอนที่ 3  เปรียบเทียบการเตรียมความพรอมท่ีจะรับถายโอนอํานาจการจัดการศึกษาขององคการ
บริหารสวนตําบลตามตัวแปร  องคการบริหารสวนตําบลระดับชั้น 1-4 กับองคการบริหารสวน
ตําบลระดับชั้น 5   

การเปรียบเทียบความพรอมที่จะรับการถายโอนอํานาจการจัดการศึกษาขององคการ
บริหารสวนตําบล ตามตัวแปร  องคการบริหารสวนตําบลระดับชั้น 1 - 4  กับองคการบริหารสวน
ตําบลระดับชั้น 5  โดยการใชคา t-test  ปรากฏดังตาราง  4
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ตาราง  4  ผลการเปรียบเทียบความพรอมที่จะรับการถายโอนอํานาจการจัดการศึกษาขององคการ
บริหารสวนตําบล  ตามตัวแปร  องคการบริหารสวนตําบลระดับชั้น 1-4 กับองคการ
บริหารสวนตําบลระดับชั้น 5

อบต.ระดับชั้น 1-4 อบต.ระดับชั้น 5
ขอบขายความพรอม

X S.D. X S.D.
t t porb

ดานความพรอม 3.13 0.14 2.72 0.12 3.18 .35
ดานความเหมาะสม 3.19 0.16 2.81 0.11 3.65 .65

ดานความตองการภายในทองถ่ิน 3.77 0.18 3.09 0.15 3.23 .29
รวม 3.41 0.15 2.87 0.65 4.08 .35

จากตาราง 4 พบวาความพรอมที่จะรับการถายโอนอํานาจการจัดการศึกษาขององคการ
บริหารสวนตําบลระดับชั้น 1-4  กับองคการบริหารสวนตําบลระดับชั้น 5 ไมแตกตางกัน ที่ระดับ
ความมีนัยสําคัญที่ 0.05  ทั้งรายดานและโดยภาพรวม

ตอนที่ 4  ผลสรุปการสัมภาษณเก่ียวกับความพรอมท่ีจะรับถายโอนอํานาจการจัดการศึกษาขององค
การบริหารสวนตําบล

จากการสัมภาษณ ผูตรวจราชการสวนทองถ่ิน  ปลัดอําเภอเมือง และรองประธาน
กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลจํานวน  15  คน สรุปผลการสัมภาษณ  ดังนี้

ดานความพรอม
1.  การกําหนดรายไดขององคการบริหารสวนตําบลมีความเหมาะสมเพียงใด

ผูที่ใหสัมภาษณทุกคนมีความเห็นวา การกําหนดรายไดขององคการบริหารสวนตําบลไมมีความ
เหมาะสม  การจัดสรรรายไดใหกับองคการบริหารสวนตําบลนอยไมเพียงพอกับการดําเนินงานตาม
แผนงานที่ไดกําหนดไว

2.  องคการบริหารสวนตําบลมีความสามารถในการจัดเก็บรายไดตามเปาหมายที่วางไว
หรือไมมีปญหาอุปสรรคอยางไร

ผูที่ใหสัมภาษณรอยละ 47  มีความเห็นวาองคการบริหารสวนตําบลมีความสามารถใน
การจัดเก็บรายไดตามเปาหมายที่วางไว เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลมีการประชาสัมพันธให
กับประชาชนในทองถ่ินใหเขาใจถึงการจัดเก็บรายไดประเภทตางๆ รวมถึงการนํารายไดไปใชให
เกิดประโยชนกับทองถ่ิน  และผูที่ใหสัมภาษณรอยละ  53  มีความเห็นวาองคการบริหารสวนตําบล
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มีปญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได  เนื่องจากประชาชนมีความยากจนและไมเขาใจเกี่ยวกับการ
จัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตําบล

3.  องคการบริหารสวนตําบลจัดสรรงบประมาณใหกับการจัดการศึกษาอยางพอเพียง
หรือไมอยางไร

ผูที่ใหสัมภาษณรอยละ 33 มีความเห็นวาองคการบริหารสวนตําบลจัดสรรงบประมาณ
ใหกับการจัดการศึกษาอยางพอเพียง และผูที่ใหสัมภาษณรอยละ 67  มีความเห็นวาองคการบริหาร
สวนตําบลจัดสรรงบประมาณใหกับการจัดการศึกษาไมพอเพียง โดยงบประมาณมีความจําเปนใน
การทําโครงการอื่นๆกอน  จึงจัดสรรงบประมาณใหกับการจัดการศึกษาไดไมพอเพียง

4.  องคการบริหารสวนตําบลมีศักยภาพในการบริหารงบประมาณดานการจัดการศึกษา
เพียงใด

ผูที่ใหสัมภาษณรอยละ 40 มีความเห็นวาองคการบริหารสวนตําบลมีศักยภาพในการ
บริหารงบประมาณดานการจัดการศึกษาและผูที่ใหสัมภาษณรอยละ 60  มีความเห็นวาองคการ
บริหารสวนตําบลไมมีศักยภาพในการบริหารงบประมาณดานการจัดการศึกษาเนื่องจากจัดงบ
ประมาณดานการจัดการศึกษาไวเพียงเล็กนอยหรือไมไดจัดงบประมาณสวนนี้ไว

5.  องคการบริหารสวนตําบลสามารถติดตามและรายงานผลการใชงบประมาณตอสภา
องคการบริหารสวนตําบลไดหรือไม อยางไร

ผูที่ใหสัมภาษณรอยละ 40  มีความเห็นวาองคการบริหารสวนตําบลสามารถติดตามและ
รายงานผลการใชงบประมาณตอสภาองคการบริหารสวนตําบลได   สามารถชี้แจงรายละเอียดการ
ใชงบประมาณไดอยางโปรงใส และผูที่ใหสัมภาษณรอยละ 60  มีความเห็นวาองคการบริหารสวน
ตําบลสามารถติดตามและรายงานผลการใชงบประมาณตอสภาองคการบริหารสวนตําบลไดแตไม
สามารถชี้แจงไดอยางละเอียดถ่ีถวน

6.  องคการบริหารสวนตําบลมีความสามารถในการจัดทําแผนและการดําเนินการตาม
แผนดานบุคลากร  การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  อาคารสถานที่  ครุภัณฑและวัสดุ
อุปกรณหรือไม  อยางไร

ผูที่ใหสัมภาษณรอยละ 40 มีความเห็นวาองคการบริหารสวนตําบลมีความสามารถใน
การจัดทําแผนและการดําเนินการตามแผนดานบุคลากร  การประกันคุณภาพและมาตรฐานการ
ศึกษา  อาคารสถานที่  ครุภัณฑและวัสดุอุปกรณ  มีความมั่นใจเนื่องจากสวนใหญเปนคณะ
กรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการประกันคุณภาพของสถานศึกษา และผูที่ใหสัมภาษณรอยละ
60 มีความเห็นวาองคการบริหารสวนตําบลไมมีความสามารถในการจัดทําแผนและการดําเนินการ
ตามแผนดานบุคลากร  การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  อาคารสถานที่  ครุภัณฑและ
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วัสดุอุปกรณ  เนื่องจากขาดความรูและประสบการณในเรื่องการประกันคุณภาพและมาตรฐานการ
ศึกษา

7.  องคการบริหารสวนตําบลมีความสามารถในการเตรียมรับการประเมินมาตรฐานดาน
การศึกษาจากทั้งภายในและภายนอกหรือไม  อยางไร

ผูที่ใหสัมภาษณรอยละ 33  มีความเห็นวาองคการบริหารสวนตําบลมีความสามารถใน
การเตรียมรับการประเมินมาตรฐานดานการศึกษาจากทั้งภายในและภายนอก เนื่องจากสวนใหญ
เปนคณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการประกันคุณภาพของสถานศึกษา และผูที่ให
สัมภาษณรอยละ 67 มีความเห็นวาองคการบริหารสวนตําบลไมมีความสามารถในการเตรียมรับการ
ประเมินมาตรฐานดานการศึกษาจากทั้งภายในและภายนอก  ไมมีความรูเรื่องการเตรียมรับการ
ประเมินมาตรฐานดานการศึกษาจากทั้งภายในและภายนอกเลย

ดานความเหมาะสม
8.  องคการบริหารสวนตําบลมีประสบการณในการจัดการศึกษาในระดับตาง ๆ หรือไม

อยางไร
ผูที่ใหสัมภาษณรอยละ 33 มีความเห็นวาองคการบริหารสวนตําบลมีประสบการณใน

การจัดการศึกษาในระดับตาง ๆ  เนื่องจากเขารวมกับกิจกรรมตางๆของสถานศึกษา เชนการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษา  การประกันคุณภาพสถานศึกษา รวมถึงกิจกรรมตางๆที่สถานศึกษาจัดขึ้น
และผูที่ใหสัมภาษณรอยละ 67  มีความเห็นวาองคการบริหารสวนตําบลไมมีประสบการณในการ
จัดการศึกษาในระดับตาง ๆ  เนื่องจากเขาไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษานอย อันเนื่องมาจาก
สาเหตุแตกตางกันเชน  ไมไดรับเชิญจากสถานศึกษา  ไมมีเวลาที่จะไปเขารวมกิจกรรม เปนตน

9.  องคการบริหารสวนตําบลใหการสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาเพียงใด อยางไร
ผูที่ใหสัมภาษณรอยละ 60  มีความเห็นวาองคการบริหารสวนตําบลใหการสนับสนุนกิจ

กรรมทางการศึกษาทุกกิจกรรมที่สถานศึกษาขอความอนุเคราะหและเสนอการสนับสนุนใหกับ
สถานศึกษาโดยการกําหนดไวในแผนปฏิบัติงานประจําป และผูที่ใหสัมภาษณรอยละ  40  มีความ
เห็นวาองคการบริหารสวนตําบลใหการสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษานอย  เนื่องจากขาดแคลน
งบประมาณ  ไดกําหนดไวในแผนเพียงบางสวน

10.  สภาพพื้นที่ภูมิศาสตร  การคมนาคม  และการเดินทาง  เปนอุปสรรคตอการจัดการ
ศึกษาหรือไม  อยางไร

ผูที่ใหสัมภาษณรอยละ 74 มีความเห็นวาสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร  การคมนาคม  และการ
เดินทาง  ไมเปนอุปสรรคตอการจัดการศึกษา และผูที่ใหสัมภาษณรอยละ 26  มีความเห็นวาสภาพ
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พื้นที่ภูมิศาสตร  การคมนาคม  และการเดินทาง  เปนอุปสรรคตอการจัดการศึกษา  เนื่องจากมี
ภูมิประเทศเปนภูเขา และการคมนาคมไมสะดวก

ดานความตองการภายในทองถิ่น
11.  ประชาชนเห็นดวยหรือไมกับการจัดการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบล  อยาง

ไร
ผูที่ใหสัมภาษณรอยละ  74  มีความเห็นวาประชาชนเห็นดวยกับการจัดการศึกษาของ

องคการบริหารสวนตําบล  เพราะมีความตองการใหสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลที่มีความรู
ความสามารถเขาไปจัดการศึกษาใหกับทองถ่ิน และผูที่ใหสัมภาษณรอยละ 26  มีความเห็นวา
ประชาชนไมเห็นดวยกับการจัดการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบล  เพราะไมมั่นใจในความรู
ความสามารถของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลในการจัดการศึกษาอีกทั้งมีหนวยงานที่จัดการ
ศึกษาอยูแลว
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