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บทท่ี  5

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษา" ความพรอมขององคการบริหารสวนตําบลในการจัดการ

ศึกษาเพื่อรับการถายโอนอํานาจทางการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต"  ในบทนี้จะนําเสนอ
สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้

วัตถุประสงคของการวิจัย
ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยมีวัตถุประสงค
1.  เพื่อศึกษาความพรอมขององคการบริหารสวนตําบลเพื่อรับการถายโอนอํานาจใน

การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต
ตามความคิดเห็นของประธานกรรมการบริหารและปลัดองคการบริหารสวนตําบล

2.  เพื่อเปรียบเทียบความพรอมขององคการบริหารสวนตําบลเพื่อรับการถายโอนอํานาจ
ในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 จําแนกตามระดับชั้นขององค
การบริหารสวนตําบลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ตามความคิดเห็นของประธานกรรมการ
บริหารและปลัดองคการบริหารสวนตําบล

สมมติฐานการวิจัย
ความพรอมเพื่อรับการถายโอนอํานาจการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542  ขององคการบริหารสวนตําบลจําแนกตามระดับชั้น  ตามความคิดเห็นของ
ประธานกรรมการบริหารและปลัดองคการบริหารสวนตําบลแตกตางกัน

ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.  ประชากรในการวิจัย คือ ประธานกรรมการบริหารและปลัดองคการบริหาร

สวนตําบลจังหวัดนราธิวาส  ยะลา และปตตานี  จํานวน 458 คน
                   2.  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  มี  2  กลุม  คือ

      2.1  กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้มีจํานวน  214  คน
องคการบริหารสวนตําบลระดับชั้น 1-4  ไดกลุมตัวอยางจํานวน  22  คน ประธานกรรมการบริหาร
และปลัดองคการบริหารองคการบริหารสวนตําบลระดับชั้นที่  5   ไดกลุมตัวอยางจํานวน 192 คน
คือประธานกรรมการบริหารสวนตําบลจํานวน 96 คนและปลัดองคการบริหารสวนตําบล
จํานวน 96 คน
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       2.2  กลุมตัวอยางที่ใหสัมภาษณ  ใชการเลือกโดยวิธีเจาะจง (Purposive
Sampling) ไดกลุมตัวอยางจํานวน  15  คน คือ  ผูตรวจราชการสวนทองถ่ินจํานวน  2  คน  ปลัด
อําเภอเมืองจํานวน  2  คน  และรองประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 11
คน

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยนี้เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบสัมภาษณ

(Interview)  ผูวิจัยสรางขึ้นจากหลักการและแนวความคิดที่ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
กับความพรอมขององคการบริหารสวนตําบลเพื่อรับการถายโอนอํานาจการจัดการศึกษา ดังนี้
       1.  แบบสอบถาม (Questionnaire) มี 2 ตอนดังนี้
       ตอนที่  1  เปนแบบสํารวจรายการ (Checklist) เพื่อถามขอมูลทั่วไปขอผูตอบ
แบบสอบถาม
      ตอนที่  2  เปนแบบสอบถามมาตรฐานสวนประมาณคา (Rating  Scale)
5   ระดับ ซ่ึงถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของประธานกรรมการบริหารและปลัดองคการบริหาร
สวนตําบลในการเตรียมความพรอมการรับการถายโอนอํานาจการจัดการศึกษาขององคการบริหาร
สวนตําบล  ดวยคําถามภายใตขอบขายของเกณฑการประเมินคาดานความพรอม 3 ดาน  ดังนี้

1.1  ดานความพรอม
1.2  ดานความเหมาะสม
1.3  ดานความตองการภายในทองถ่ิน

2.  แบบสัมภาษณ  (Interview)
แบบสัมภาษณถามความคิดเห็นของผูตรวจราชการทองถ่ิน  ปลัดอําเภอเมือง  และรอง

ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลในการเตรียมความพรอมการรับการถายโอน
อํานาจการจัดการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบล ดวยคําถามภายใตขอบขายของเกณฑการ
ประเมินคาดานความพรอม 3 ดาน ดังนี้

1.4 ดานความพรอม
1.5 ดานความเหมาะสม
1.6 ดานความตองการภายในทองถ่ิน
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การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลไดดําเนินการดังนี้

      4.1  ขอหนังสือแนะนําตัวผูวิจัยจากภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ถึงประธานกรรมการบริหารและปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล ที่เปนกลุมตัวอยางและผูตรวจราชการสวนทองถ่ินปลัดอําเภอเมืองที่รับผิดชอบ
องคการบริหารสวนตําบล และรองประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล เพื่อขอ
ความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล

4.2 สงมอบแบบสอบถามใหองคการบริหารสวนตําบลหนวยละ  2  ชุด  เพื่อใหกับ
กลุมตัวอยางคือ ประธานกรรมการบริหารและปลัดองคการบริหารสวนตําบล

4.3  สัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ ซ่ึงไดแก ผูตรวจราชการสวนทองถ่ิน  ปลัดอําเภอเมือง
ฝายพัฒนาทองที่ และรองประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล
                  4.4  รวบรวมแบบสอบถามที่ไดรับคืนมา ทําการตรวจสอบความสมบูรณ  เพื่อนํามา
ดําเนินการตามขั้นตอนของการวิจัยตอไป

การวิเคราะหขอมูล
เมื่อไดขอมูลครบถวนตามที่ตองการแลว ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใช

โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1.  วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามและผูใหสัมภาษณตําแหนง และระดับ

ช้ันองคการบริหารสวนตําบล แลวหาความถี่และหาคารอยละแตละรายการ และนําเสนอโดยใชตา
รางและการบรรยาย

2.  วิเคราะหขอมูลความพรอมในการรับการถายโอนอํานาจการจัดการศึกษาตามความ
คิดเห็นของประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลผู
ตรวจราชการสวนทองถ่ินและปลัดอําเภอเมืองที่รับผิดชอบองคการบริหารสวนตําบล วิเคราะหโดย
คาเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพรอมในการรับการถายโอนอํานาจการจัดการศึกษา
ขององคการบริหารสวนตําบล เมื่อหาคาไดแลวนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑการวิเคราะหผลการ
ประเมิน และบรรยายประกอบตาราง

3.  เปรียบเทียบความพรอมที่จะรับการถายโอนอํานาจการจัดการศึกษาขององคการ
บริหารสวนตําบล  ตามตัวแปร องคการบริหารสวนตําบลระดับชั้น 1-4  กับองคการบริหารสวน
ตําบลระดับชั้น  5  โดยใชการทดสอบที (t-test)
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สรุปผลการวิจัย
1.  ความพรอมเพื่อรับการถายโอนอํานาจในการจัดการศึกษาขององคการบริหารสวน

ตําบลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ตามความคิดเห็นของประธานกรรมการบริหาร และปลัดองค
การบริหารสวนตําบล พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  (X = 2.85)  และเมื่อพิจารณาราย
ดานพบวา ทุกดานอยูในระดับปานกลาง(ดานความพรอม X = 2.77, ดานความเหมาะสม        X =
2.8743และดานความตองการภายในทองถ่ิน X = 3.17)

2.  ผลการเปรียบเทียบความพรอมเพื่อรับการถายโอนอํานาจในการจัดการศึกษาของ
องคการบริหารสวนตําบลระหวางระดับชั้น 1-4  กับองคการบริหารสวนตําบลระหวางระดับชั้น 5
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ตามความคิดเห็นของประธานกรรมการบริหาร และปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลพบวาความพรอมที่จะรับการถายโอนอํานาจการจัดการศึกษาขององคการ
บริหารสวนตําบล  ตามตัวแปร  องคการบริหารสวนตําบลระดับชั้น 1-4 กับองคการบริหารสวน
ตําบลระดับชั้น 5 ไมแตกตางกัน ทั้งรายดานและโดยภาพรวม ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว

3.  ผลการสัมภาษณพบวาผูใหสัมภาษณสวนใหญมีความเห็นวาองคการบริหารสวน
ตําบลยังมีความพรอมที่จะรับการถายโอนอํานาจการจัดการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบลใน
ดานความพรอมคอนขางนอย  ดานความเหมาะสมผูใหสัมภาษณสวนใหญมีความเห็นวาองคการ
บริหารสวนตําบลยังมีความเหมาะสมในการจัดการศึกษายังนอย  และดานความตองการภายในทอง
ถ่ินผูใหสัมภาษณสวนใหญมีความเห็นวาประชาชนภายในทองถ่ินเห็นดวยที่ใหองคการบริหารสวน
ตําบลจัดการศึกษา

อภิปรายผล
จากการศึกษาความพรอมเพื่อรับการถายโอนอํานาจในการจัดการศึกษาขององคการ

บริหารสวนตําบลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ตามความคิดเห็นของประธานกรรมการบริหาร
และปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ผูวิจัยขออภิปรายผลตาม  วัตถุประสงคและสมมติฐานที่ตั้งไว
ตามลําดับดังนี้

1.  ความพรอมเพื่อรับการถายโอนอํานาจในการจัดการศึกษาขององคการบริหารสวน
ตําบลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ตามความคิดเห็นของประธานกรรมการบริหาร และปลัดองค
การบริหารสวนตําบลพบวา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายดานพบวา ทุก
ดานก็อยูในระดับปานกลาง  ซ่ึงผลวิจัยเปนเชนนี้อาจเพราะ

1.1 ความพรอมเพื่อรับการถายโอนอํานาจในการจัดการศึกษาขององคการ
บริหารสวนตําบลดานความพรอมอยูในระดับปานกลาง อาจเนื่องมาจากการประเมินความพรอม
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ขององคการบริหารสวนตําบลดานนี้พิจารณาจาก รายไดที่จัดเก็บได  สัดสวนงบประมาณในการจัด
การศึกษา  ศักยภาพการบริหารงบประมาณดานการศึกษาที่ไดรับการสนับสนุนจากรัฐและงบ
ประมาณที่จัดเก็บได และแผนการจัดการศึกษาที่เสนอความพรอมดานงบประมาณ  ดานบุคลากร
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา  ดานอาคารสถานที่ และดานวัสดุครุภัณฑ  จากเกณฑการ
ประเมินความพรอมดังกลาวมาทุกประเด็น  ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา  องคการบริหารสวนตําบลใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใตยังมีความพรอมในดานตางๆเหลานี้อยูในระดับต่ําถึงปานกลาง  เชน  งบ
ประมาณที่จัดเก็บไดคอนขางนอย  เพราะองคการบริหารสวนตําบลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต
รอยละ  89.70 เปนองคการบริหารสวนตําบลระดับชั้น 5 มีรายไดที่จัดเก็บไดไมเกิน 3 ลานบาท/ป
(กรมการปกครอง, 2544 : 103)  อีกทั้งสมาชิกขององคการบริหารสวนตําบลมีความรูและประสบ
การณในการจัดการศึกษานอยเพราะองคการบริหารสวนตําบลสวนใหญที่มีประสบการณในการจัด
การศึกษาในระบบเฉพาะระดับกอนประถมวัย (ประภาพรรณ ไชยวงษ, 2544 : 198-208)
จึงทําใหมีศักยภาพในการบริหารจัดการนอยสอดคลองกับผลวิจัยของพิบูลยพันธ สาทอง (2542 :
บทคัดยอ) ที่พบวาสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลมีความรูความเขาใจการจัดการศึกษาในระดับ
ปานกลาง  ขาดประสบการณ และความรูความเขาใจในการจัดการศึกษา การจัดสรรงบประมาณใน
การศึกษานอยและเห็นวาปญหาการศึกษายังไมใชปญหาเรงดวน  จากเหตุผลดังกลาวจึงอาจเปน
สาเหตุใหความพรอมเพื่อรับการถายโอนอํานาจในการจัดการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบล
ดานความพรอมอยูในระดับปานกลาง

1.2  ความพรอมเพื่อรับการถายโอนอํานาจในการจัดการศึกษาขององคการ
บริหารสวนตําบลดานความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง  เนื่องมาจากประเด็นการประเมินดาน
ความเหมาะสมมีดังนี้

ขอ 1  ประสบการณในการจัดการศึกษาในระดับตางๆขององคการบริหารสวนตําบล
ขอ 2  ความเหมาะสมในการจัดสรรงบประมาณ เพื่อใชในการจัดการศึกษาในดานตางๆ

ใหแกสถานศึกษา
ขอ 3  ความเหมาะสมดานอื่นๆ ที่สําคัญตอพื้นที่นั้นๆ เชน การใหการสนับสนุนของ

หนวยงานอื่น  ชุมชน  ทองถ่ิน  เอกชน และสถานประกอบการในทองถ่ิน
จากประเด็นการประเมินทั้ง 3 ขอที่กลาวมาเมื่อพิจารณาองคการบริหารสวนตําบลใน

สามจังหวัดชายแดนภาคใต  ตามประเด็นขอ 1 พบวา  องคการบริหารสวนตําบลสวนใหญมีประสบ
การณในการจัดการศึกษาแคระดับกอนประถมศึกษา  สวนระดับอื่นๆองคการบริหารสวนตําบล
เพียงเขาไปมีสวนรวมและใหการสนับสนุนเทานั้น (ฉิ้น บัวบาน, 2543 : บทคัดยอ)  ขอที่ 2 ความ
เหมาะสมในการจัดสรรงบประมาณที่ผานมา องคการบริหารสวนตําบลจัดสรรงบประมาณ
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สําหรับการศึกษาอยูในระหวางรอยละ 5-15 ของงบประมาณที่ไดรับ (ชาชิวัฒน ศรีแกว และคณะ,
2543 : 9) และเมื่อพิจารณาจากประเด็นขอ 3 พบวาการสนับสนุนของหนวยงานอื่น  ชุมชน  ทองถ่ิน
เอกชน และสถานประกอบการในทองถ่ินที่ใหกับองคการบริหารสวนตําบลในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใตนั้นยังมีนอย (แวว  ดวงแกว, สัมภาษณ)  จากประเด็นที่กลาวมาขางตนอาจเปนสาเหตุให
ความพรอมเพื่อรับการถายโอนอํานาจในการจัดการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบลดานความ
เหมาะสมอยูในระดับปานกลาง

1.3  ความพรอมเพื่อรับการถายโอนอํานาจในการจัดการศึกษาขององคการ
บริหารสวนตําบลดานความตองการภายในทองถ่ินอยูในระดับปานกลาง  เนื่องมาจากประเด็นการ
ประเมินดานความเหมาะสมมีดังนี้

ขอ 1  ประชาชนผูมีสิทธิในการเลือกตั้งสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลในเขตบริการ
ของสถานศึกษาสวนใหญเห็นดวยและสนับสนุนใหองคการบริหารสวนตําบลจัดการศึกษา

ขอ 2  ความเห็นของของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลที่ประสงคใหองคการ
บริหารสวนตําบลจัดการศึกษา

ขอ 3  ความตองการของคณะกรรมการสถานศึกษาและครูในสถานศึกษา
เมื่อพิจารณาองคการบริหารสวนตําบลในสามจังหวัดชายแดนภาคใตตามประเด็นที่

กลาวมา ผูวิจัยมีความเห็นวาประชาชน, สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล, กรรมการสถาน
ศึกษา และครูยังไมตองการใหองคการบริหารสวนตําบลรับถายโอนอํานาจการจัดการศึกษา
เนื่องจากเห็นวาองคการบริหารสวนตําบลยังขาดประสบการณ และความรูในการจัดการศึกษา  การ
จัดสรรงบประมาณใหการศึกษายังนอย (พิบูลยพันธ  สาทอง, 2542 : บทคัดยอ)  อีกทั้งประเด็นขาว
ความขัดแยงระหวางขาราชการครูกับสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลที่ไมตองการใหองคการ
บริหารสวนตําบลจัดการศึกษา (มติชน, 2543 : 18) แตดวยนโยบายของรัฐที่ตองการใหมีการ
กระจายอํานาจสูทองถ่ินเพื่อสนองเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ทํา
ใหเกิดความสับสน และไมแนใจของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลอีกทั้งโครงสรางขององค
การบริหารสวนตําบลยังไมมีสวนที่รองรับการจัดการศึกษาเหมือนกับเทศบาล  (สอุดี  ภูมิบุตร,
สัมภาษณ)  จากประเด็นที่กลาวมาขางตนอาจเปนสาเหตุใหความพรอมเพื่อรับการถายโอนอํานาจ
ในการจัดการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบลดานความตองการภายในทองถ่ินอยูในระดับ
ปานกลาง

2.  ความแตกตางในการเตรียมความพรอมที่จะรับการถายโอนอํานาจการจัดการศึกษา
ขององคการบริหารสวนตําบลระดับชั้นตางๆ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต  พบวา  ความพรอมทั้ง
รายดานและภาพรวมไมแตกตางกัน  ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ ดลมนรรจนบากา และคณะ
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( 2546 : บทคัดยอ) ที่ศึกษาความคิดเห็นของประชาชน ครู  และเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทอง
ถ่ิน  ตอการกระจายอํานาจการบริหารการศึกษาสูองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดชายแดน
ภาคใต  พบวา เจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความเห็นเกี่ยวกับองคกรปกครองสวนทอง
ถ่ิน  สถานศึกษา  และชุมชนที่ไมแตกตางกัน  เหตุที่เปนเชนนี้ เพราะจังหวัดชายแดนภาคใต คือ
นราธิวาส  ยะลา และปตตานี  เปนจังหวัดที่มีเขตแดนติดตอกัน มีสภาพเศรษฐกิจ  ขนบธรรมเนียม
ศาสนา และสังคมที่คลายกันมาก  อีกทั้งองคการบริหารสวนตําบล ของทั้งสามจังหวัดนี้สวนใหญ
เปน  องคการบริหารสวนตําบลระดับชั้น 5 (กรมการปกครอง : 5) จึงทําใหประธานกรรมการ
บริหารสวนตําบล และปลัดองคการบริหารสวนตําบลที่อยูในทั้งสามจังหวัดนี้มีความคิดเห็นที่ไม
แตกตางกัน

3.   องคการบริหารสวนตําบลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต  ระหวางระดับชั้นกัน คือ
ช้ัน 1 – 2  กับระดับชั้น 3 – 5  มีความพรอมในการรับการถายโอนอํานาจการจัดการศึกษาไมแตก
ตางกัน  ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  เหตุที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากองคการบริหารสวน
ตําบล ช้ัน 1-4  และระดับชั้น 3 – 5  ไมมีประสบการณในการจัดการศึกษาระดับที่สูงกวาระดับกอน
ประถมศึกษาเหมือนกัน  ไมมีประสบการณในการจัดทําแผนบริหารงบประมาณในการจัดการ
ศึกษาเหมือนกัน  และองคการบริหารสวนตําบล  อีกทั้งองคการบริหารสวนตําบลทุกระดับชั้นมี
หนาที่ในการพัฒนาตําบล หรือลักษณะงานที่เหมือนกัน (กรมการปกครอง, 2541 : 65)  จึงทําให
ความคิดเห็นของประธานกรรมการบริหารสวนตําบล และปลัดองคการบริหารสวนตําบลระดับชั้น
1 – 2  กับองคการบริหารสวนตําบลระดับ 5  ไมมีความแตกตางกัน

4.  จากผลการสัมภาษณที่พบวาผูใหสัมภาษณสวนใหญมีความเห็นวาองคการบริหาร
สวนตําบลยังมีความพรอมที่จะรับการถายโอนอํานาจการจัดการศึกษาขององคการบริหารสวน
ตําบลในดานความพรอมคอนขางนอย  เนื่องจากผูใหสัมภาษณเห็นวางบประมาณที่องคการบริหาร
สวนตําบลไดรับยังไมเพียงพอจึงจัดสรรใหในการศึกษายังนอยอยู  อีกทั้งศักยภาพในการบริหารจัด
การงบประมาณยังมีคอนขางนอย  ดานความเหมาะสมผูใหสัมภาษณสวนใหญมีความเห็นวาองค
การบริหารสวนตําบลยังมีความเหมาะสมในการจัดการศึกษายังนอย  เนื่องจากผูใหสัมภาษณเห็นวา
องคการบริหารสวนตําบลมีประสบการณในการจัดการศึกษานอย  หากมีก็เปนการเขาไปมีสวนรวม
บางกิจกรรมที่สถานศึกษาจัดขึ้น สวนในดานความตองการภายในทองถ่ินผูใหสัมภาษณสวนใหญมี
ความเห็นวาประชาชนภายในทองถ่ินเห็นดวยที่ใหองคการบริหารสวนตําบลจัดการ
ศึกษา  เนื่องจากประชาชนที่ความตองการใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเห็นวาจะ
สามารถจัดการศึกษาใหตรงกับความตองการของทองถ่ิน  แตยังไมคอยมีความมั่นใจในความ
สามารถของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  จากผลการสัมภาษณจะเห็นไดวาผูใหสัมภาษณ
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ยังเห็นวาองคการบริหารสวนตําบลยังมีความพรอมที่จะรับการถายโอนอํานาจการจัดการศึกษานอย
อาจมีสาเหตุเนื่องจาก  องคการบริหารสวนตําบลยังไมมีโครงสรางที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา
โดยตรง  (สอุดี  ภูมิบุตร, สัมภาษณ)  อีกทั้งความรูความสามารถและความรับผิดชอบขององคการ
บริหารสวนตําบลในพื้นที่ยังมีคอนขางนอย  (กาญจนา  วัชรศิลานนท, สัมภาษณ)

ขอเสนอแนะ
1.  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช

1.1  ความพรอมเพื่อรับการถายโอนอํานาจการจัดการศึกษาโดยภาพรวมและรายดานอยู
ในระดับปานกลาง ดังนั้นองคการบริหารสวนตําบลในสามจังหวัดชายแดนภาคใตควรเตรียมความ
พรอมในดานตาง ๆ ใหมากกวานี้เชน  ดานงบประมาณในขณะที่รายไดไมเพียงพอรัฐตอง
สนับสนุนงบประมาณ  และดานบุคลากรควรมีการเตรียมการในการจัดหาและพัฒนาบุคลากรให
เหมาะสมกับการพัฒนาทุกระดับ  โดยเฉพาะอยางยิ่งในการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

1.2  หนวยงานที่เกี่ยวของไดแกกระทรวงศึกษาธิการ  และกระทรวงมหาดไทยควรใช
ผลการวิจัยนี้ประกอบการตัดสินใจในการรับการถายโอนอํานาจการจัดการศึกษา ระยะที่ 1ปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2545-2549

1.3  องคการบริหารสวนตําบลระดับ 1-4 มีรายไดจากการจัดเก็บภาษีและรายไดจากรัฐ
สูงกวาองคการบริหารสวนตําบลชั้น 5 แตมีความพรอมดานความพรอมซึ่งพิจารณาจากรายไดและ
แผนการบริหารงบประมาณเพื่อการศึกษาอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงไมแตกตางจากองคการบริหาร
สวนตําบลชั้น 5 ดังนั้นองคการบริหารสวนตําบลระดับชั้น 1-4 ควรใหความสําคัญกับการจัดการ
ศึกษาใหมากขึ้น โดยการเพิ่มงบประมาณในการจัดการศึกษาใหไดตามเกณฑที่กระทรวงศึกษาที่
กําหนดและเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา

1.4  องคการบริหารสวนตําบลที่มีรายไดเพียงพอในการรับถายโอนการจัดการศึกษา
กอนจะรับถายโอนการจัดการศึกษาจะตองมีการทําความเขาใจถึงความสําคัญในการจัดการศึกษา
โดยวิธีการจัดอบรมสัมมนาหรือการศึกษาดูงานใหแก  สมาชิกองคการและสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล

2.  ขอเสนอในการทําวิจัยคร้ังตอไป
2.1  องคการบริหารสวนตําบลระดับชั้น 1- 4 มีจํานวนนอย  การทําวิจัยจึงควรศึกษาองค

การบริหารสวนตําบลระดับชั้น 1 – 4  จากจังหวัดอื่นๆ ดวย
2.2  ควรมีการศึกษาความพรอมขององคการบริหารสวนตําบลในการจัดการศึกษาเพื่อ

รับการถายโอนอํานาจทางการศึกษา  ตามทัศนะของประชาชน และบุคลากรทางการศึกษาดวย
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2.3  เมื่อใดที่องคการบริหารสวนตําบลมีการจัดการศึกษา ควรมีการศึกษาสภาพปญหา
และขอเสนอแนะในการจัดการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบลตอไป

2.4  ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อสํารวจความพรอมขององคการบริหารสวนตําบลตาม
สภาพจริง
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