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บทคัดย่อ 

 
 สารนิพนธ์เร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดบัการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 ใน 4 ดา้น คือ 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านบริหารทรัพยากรวสัดุ อุปกรณ์ ด้านบริหารทรัพยากร
งบประมาณ ดา้นการบริหารทรัพยากรอาคารสถานท่ี และเพื่อเปรียบเทียบระดบัระดบัการบริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษาใน 4 ดา้นนั้นจ าแนกตามสถานภาพและขนาดสถานศึกษา เก็บขอ้มูลจาก
กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นบุคลากรประกอบดว้ย ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนระดบัประถมศึกษาใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 476 คน โดยใชแ้บบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าท่ีมีความ
เช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.94 วเิคราะห์ขอ้มูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปเพื่อหาค่าความถ่ี ค่า
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบทีแบบกลุ่มตวัอยา่งอิสระ และการทดสอบเอฟ
แบบความแปรปรวนทางเดียว 
 
 ผลการวจัิยพบว่า  
 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 มี
ระดบัการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น  เม่ือเปรียบเทียบระดบัการบริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษา ใน 4 ดา้นนั้น จ าแนกตามสถานภาพของบุคคลากรพบวา่ ดา้นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ด้านการบริหารทรัพยากรงบประมาณ และด้านการบริหารทรัพยากรอาคาร 
สถานท่ี แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผูบ้ริหารมีความเห็นวา่สถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีระดบัการบริหารทรัพยากรทางการศึกษามากกว่าความคิดเห็นของครู แต่ด้านการ
บริหารทรัพยากรวสัดุ อุปกรณ์ พบว่าไม่แตกต่างกัน และเม่ือเปรียบเทียบระดับการบริหาร
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ทรัพยากรทางการศึกษา จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่กบัขนาดกลาง 
ขนาดกลางกบัขนาดเล็ก และขนาดใหญ่กบัขนาดกลาง แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ในด้านทรัพยากรบุคคล โดยบุคลากรเห็นว่าโรงเรียนขนาดใหญ่มีระดบัการบริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษามากกวา่โรงเรียนขนาดกลาง และในดา้นการบริหารทรัพยากรวสัดุ อุปกรณ์ 
โดยบุคลากรเห็นวา่โรงเรียนขนาดกลางมีระดบัการบริหารมากกวา่โรงเรียนขนาดเล็ก และ โรงเรียน
ขนาดใหญ่มากกวา่ขนาดกลาง 
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ABSTRACT 

 
 The objectives of this thematic paper were to study the level of human resource 
management of basic educational institutes in Buriram Primary Educational Service Office Area 3 
in 4 aspects: the aspect of personnel management, tools management, budget management, 
buildings management, and to compare the level of human resource management in 4 aspects 
classified by personnel status and school sizes. The data were collected from 476 personnel: 
administrators and teachers working at basic educational institutes in Buriram Primary 
Educational Service Office Area 3. A constructed 5-level rating scale questionnaire with the 
reliability of 0.94 was used as a tool to collect data. The statistics used for data analysis were 
frequency, percentage, mean and standard deviation, t–test and F-test. 
 
 The results of the research were as follows: 

Human resource management of basic educational institutes in Buriram Primary 
Educational Service Office Area 3 as perceived in each of 4 aspects by personnel was at the high 
level, the comparison on the level of human resource management classified by personnel status 
found that the differences was statistically significant at 0.05 in the aspect of personnel 
management, budget management, buildings management;  the administrators’ opinions on the 
level of human resource management were higher than those of teachers,  and the comparison on 
the level of human resource management classified by school sizes found that in aspect of 
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personnel and tool management, the differences between the school of large and medium sizes, 
the school of medium and small sizes, and the school of large and medium sizes were statistically 
significant at 0.05 ; in the aspect of personnel management, personnel’s opinion showed that the 
school of large sizes had the level of human resource management higher than the school of 
medium sizes, in the aspect of tool management, personnel’s opinion showed that the school of 
medium sizes had the level of human resource management higher than the school of small sizes, 
and the school of large sizes had the level higher than the medium sizes. 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 การศึกษาเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการพฒันาบุคคลให้มีคุณภาพ เป็นทรัพยากรทางปัญญา
ท่ีมีค่าของประเทศชาติ ดงันั้นการศึกษาจึงนบัเป็นรากฐานท่ีส าคญัท่ีสุดปัจจยัหน่ึงของการพฒันา
ประเทศให้เจริญก้าวหน้า สามารถช่วยแก้ปัญหาด้านต่างๆในสังคมได้ เพราะการศึกษาเป็น
กระบวนการท่ีช่วยให้คนพฒันาตนเองในดา้นต่างๆตลอดชีวิต1 ดงันั้นในการเตรียมในการเตรียม
เด็กไทยสังคมฐานความรู้ (Knowledge besed society) จึงตอ้งมีการปฏิรูปการเรียนรู้เกิดข้ึน เพื่อท่ีจะ
ท าให้มีการพฒันาปัญหาของเด็กไทยให้เกิดข้ึนอย่างเต็มตามศกัยภาพให้มีแนวคิดแบบใหม่ท่ี
สามารถเช่ือมโยงบูรณาการส่ิงต่างๆ ไดอ้ยา่งมีเหตุผล2 
 การศึกษาของประเทศท่ีสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย
พุทธศกัราช 2550 โดยมีสาระส าคญัคือ มุ่งให้มีการปฏิรูประบบบริหารการศึกษาท่ีจะก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีเอกภาพในเชิงนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบติั 
เนน้การกระจายอ านาจไปสู่สถานศึกษาและชุมชนให้มากท่ีสุด มีความอิสระในการบริหาร ภายใต้
การดูแลก ากบัของรัฐ โดยในมาตรา 57 ระบุให้หน่วยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากร บุคคลใน
ชุมชนให้มีส่วนร่วมใจการจดัการศึกษาโดยน าประสบการณ์ความรอบรู้ความช านาญ ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินของบุคคลดงักล่าวมาใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา และยกยอ่งเชิดชู ผูท่ี้ส่งเสริม
และสนบัสนุนการจดัการศึกษา และในหมวด 8ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ในมาตรา 58
ใหมี้การก าหนดให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนดา้นงบประมาณ การเงิน และทรัพยสิ์น ทั้ง
จากรัฐ องค์กรปกครองทอ้งถ่ิน บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชนองค์กร วิชาชีพ สถาบนั
ศาสนา สถานประกอบการ สถาบนัสังคมอ่ืน และต่างประเทศมาใช้จดัการศึกษา คือ ให้รัฐและ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาโดยอาจจดัเก็บภาษีเพื่อ การศึกษาไดต้าม
ความเหมาะสม ทงัน้ีให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีก าหนด และให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร
ชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และ
                                                 

1ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำแห่งชำติ, แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2545 – 2559) 
ฉบับสรุป, (กรุงเทพมหำนคร : ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำแห่งชำติ, 2545), หนำ้ 117. 

2เร่ืองเดียวกนั, หนำ้ 7. 
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สถาบนัสังคมอ่ืน ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาโดยเป็นผูจ้ดัและมีส่วนร่วม ในการจดัการศึกษา
บริจาคทรัพยสิ์นและทรัพยากรอ่ืนใหแ้ก่สถานศึกษาและมีส่วนร่วมรับภาระ ค่าใช่จ่ายทางการศึกษา
ตามความเหมาะสมและความจ าเป็น ทั้งน้ีให้รัฐและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่งเสริมและให้
แรงจูงใจในการระดมทรัพยากรดงักล่าว โดยการสนบัสนุน การอุดหนุนและใชม้าตรการลดหยอ่น
หรือยกเวน้ภาษี ตามความเหมาะสมและความจ าเป็นทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมายท่ีก าหนด3ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในฐานะท่ีเป็นผูน้ าองคก์รจะสามารถน าพาองคก์รให้ขบัเคล่ือน ต่อไปให้บรรลุเป้หมาย
ท่ีวางไวอ้ย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพได้นั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษาถือ ได้ว่าเป็นบุคลากรท่ีมี
ความส าคญัต่อองคก์รน้ีเป็นอยา่งมากโดยภายใตส้ภาวะการปัจจุบนัท่ีโลก มีการเปล่ียนแปลงไปทุก
ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม ด้านการเมือง หรือด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ ด้านเศรษฐกิจ เป็น
เศรษฐกิจท่ีมีการแข่งขนัสูงมากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมทั้ง สถานศึกษาซ่ึงเป็นองค์กร
หน่ึงท่ีตอ้งแข่งขนักนัในการผลิตผูเ้รียนให้เป็นคนท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงปัจจยั ส าคญัประการหน่ึงท่ีจะท า
ให้สถานศึกษาสามารถพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาไดน้ั้น คือ ทรัพยากรทางการศึกษา 
ขวญัยืน แปลงแดง4 ศึกษาพบว่า ปัญหาการใช้ทรัพยากรบุคคลในท้องถ่ินเพื่อการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาท่ีประสบอยู่ในระดับมาก คือ การประสานงานไม่ชัดเจน 
ทรัพยากรบุคคลท่ีเชิญมาไม่มีเวลาวา่งพอ ขาดแคลนงบประมาณสนบัสนุน ทรัพยากรบุคคลท่ีเชิญ
มามีความรู้และประสบการณ์ไม่เพียงพอ และขาดการวางแผนงานร่วมกนั ในเม่ือทรัพยากรต่างๆท่ี
น ามาใช้ในการจดัการศึกษามีน้อย ไม่เพียงพอต่อการจดัการศึกษาท่ีจะสามารถท าให้การพฒันา
คุณภาพของผูเ้รียนได ้
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่ การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์3 ตามการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคล เป็นเร่ืองใหม่และมีการด าเนินงานเพื่อการบริหารหลายขั้นตอน ในฐานะท่ี
ผูว้จิยั ไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติัหนา้ท่ีรับผิดชอบงานครูผูส้อนในโรงเรียนอนุบาลล าปลายมาศ จึง
เห็นวา่การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน

                                                 
3กระทรวงศึกษำธิกำร, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับ ที่  2 )พ.ศ .  2 554  พร้อมกฎกระทรวงที่ เกี่ ยว ข้องและ พระราชบั ญญัติการศึกษา , 
(กรุงเทพมหำนคร : โรงพิมพพ์ฒันำหนงัสือ กรมวชิำกำร, 2545), หนำ้ 42. 

4ขวญัยืน แปลงแดง, “กำรใชท้รัพยำกรบุคคลในทอ้งถ่ินเพื่อกำรบริหำรงำนวิชำกำรของ
โรงเรียนประถมศึกษำ สังกัดกรุงเทพมหำนคร”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิต
วทิยำลยั : มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์), 2544, หนำ้ 75. 
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เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 เป็นส าคญัต่อการพฒันาผูบ้ริหาร ครูผูส้อนและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถและมีความเขา้ใจสามารถน าขอ้มูลไปใช้เพื่อ
ประกอบการพฒันาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาบุรีรัมย ์เขต3 ใหมี้คุณภาพสูงข้ึนและพบวา่ ผลการปฏิบติังานระดบัโรงเรียนสามารถจดัท า
แผนงาน/โครงการให้สอดคลอ้งกบันโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาธิการ แต่การด าเนินงาน
ดา้นวางแผนยงัไม่เป็นท่ีน่าพอใจ และมกัประสบปัญหาดา้นขาดแคลน วสัดุ ครุภณัฑ์ อตัราก าลงัครู 
และกิจกรรมการเรียนการสอนไม่ได้คุณภาพ การมีส่วนร่วมของชุมชนยงัไม่ได้รับความร่วมมือ
เท่าท่ีควร 
 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
 เพื่อศึกษาระดบัการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาใน 4 ดา้น คือดา้นการบริหารทรัพยากร
บุคคล ดา้นบริหารทรัพยากรวสัดุ อุปกรณ์ ดา้นบริหารทรัพยากรงบประมาณและดา้นการบริหาร
ทรัพยากรอาคารสถานท่ี ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 และเปรียบเทียบระดบัการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาในแต่ละดา้น 
จ าแนกตามสถานภาพของบุคลากรและขนาดของสถานศึกษา 
 

1.3 สมมติฐำนของกำรวจิัย 
  จากผลการวิจยัของ สังวาล ได้ท าการวิจยัเร่ือง การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 พบว่าสภาพการบริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา ภาพรวมมีการบริหารงานอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารทรัพยากรทาง
การศึกษาของสถานศึกษา ตามสถานภาพต าแหน่ง ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนทั้งภาพรวม
และรายดา้น มีความส าคญัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกดา้น โดยผูบ้ริหารสถานศึกษามี
ค่าเฉล่ียสูงกว่าครูผู ้สอน ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษาตามขนาดโรงเรียนทั้งโดยภาพรวมและรายด้านทุกด้าน มีความแตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ดังนั้น การวิจยัในคร้ังน้ีจึงตั้งสมมติฐานว่า ระดับการบริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษาใน 4 ดา้น คือดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล ดา้นบริหารทรัพยากรวสัดุ 
อุปกรณ์ ด้านบริหารทรัพยากรงบประมาณและด้านการบริหารทรัพยากรอาคารสถานท่ี ของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3เม่ือจ าแนก
ตามสถานภาพของบุคลากรและขนาดของสถานศึกษา มีความแตกต่างกนั 
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1.4 ขอบเขตของกำรวจิัย 
 1.4.1 ขอบเขตด้ำนประชำกร ไดแ้ก่ ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือผูบ้ริหารสถานศึกษาและ
ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 ปี
การศึกษา 2555 ทั้งหมด 2,996 คนจ าแนกตามสถานภาพและขนาดสถานศึกษา  
 1.4.2 ขอบเขตด้ำนตัวแปร ไดแ้ก่  
 1. ตวัแปรตน้ ไดแ้ก ้สถานภาพ และขนาดของสถานศึกษา 
 2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 ประกอบดว้ย 4 ดา้น คือ 1) ดา้นการบริหารทรัพยากร
บุคคล 2) ดา้นการบริหารทรัพยากรวสัดุ อุปกรณ์ 3) ดา้นการบริหารทรัพยากรงบประมาณและ4) 
ดา้นการบริหารทรัพยากรอาคารสถานท่ี 
 1.4.3 ขอบเขตด้ำนพืน้ที่ ไดแ้ก่สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 จงัหวดับุรีรัมย ์
 1.4.4 ขอบเขตด้ำนเวลำ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 ปีการศึกษา 2555 ระยะเวลาท่ีท าการศึกษาผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาตั้งแต่ 1 
กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ส้ินสุด 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 
 

1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
 กำรบริหำร หมายถึง กระบวนการท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาใช้อ านาจหน้าท่ีท่ีมีอยู่จดัการให้
เกิดกิจกรรมทางการศึกษาแก่นกัเรียนในสถานศึกษา เพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
 ทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ หมายถึง ปัจจยัน าเขา้ท่ีน าไปใช้เพื่อการศึกษาในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ใหเ้กิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพ 
 กำรบริหำรทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ  หมายถึงการด าเนินกิจกรรมใดๆเพื่อการทรัพยากร
ทางการศึกษาเพื่อให้เกิดความเสมอภาค มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้การด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายท่ีไดว้างไว ้ซ่ึงแบ่งเป็น 4 ดา้น คือ 
 ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล หมายถึง กระบวนการในการจดัการทรัพยากรบุคคลท่ีมี
อยู่ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันได้แก่ การก าหนดและการวางแผน การก าหนด
อตัราก าลงั การสรรหา การจดัสรรหน้าท่ี การใช้ทรัพยากรหรือการมอบหมายหนา้ท่ี การประเมิน
การปฏิบติังาน การแกไ้ขปรับปรุงและพฒันาบุคคล 
 ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรวสัดุ อุปกรณ์ หมายถึง การจดัการวสัดุอุปกรณ์ ท่ีมีอยูใ่ห้เพียงพอ
กบัความตอ้งการ เร่ิมตั้งแต่การก าหนดนโยบายและการวางแผน การวิเคราะห์การใช ้ความตอ้งการ 
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การแสวงหาทรัพยากร การใช้ การลงทะเบียนและแจกจ่ายวสัดุ การประเมินการใช้วสัดุและการ
ปรับปรุง น าผลการประเมินมาวิเคราะห์วางแผนและก าหนดนโยบาย เพื่อให้สนองความตอ้งการ
พฒันาใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรงบประมำณ หมายถึง การจดัสรร การใช้งบประมาณท่ีไดรั้บให้
ถูกต้องตามระเบียน ก าหมายและสนองโครงการกิจกรรมการปฏิบัติต่างๆ ให้เป็นไปตาม
วตัถุประสงค ์มีการประเมิน ระบบงบประมาณ การระดมและสรรหางบประมาณเพื่อให้พอเพียงกบั
ความจ าเป็นขององคก์ร ใหก้ารพฒันางานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรอำคำรสถำนที่ หมายถึง การจดัการเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีท่ีมีอยู่
สามารถมีมีอยูใ่หส้ามารถสนองกบัความตอ้งการในการใชง้านของหน่วยงาน อนัไดแ้ก่ การก าหนด
นโยบายและวางแผนการใชก้ารวเิคราะห์และการก าหนดความตอ้งการ การระดมและแสวงหา การ
จดัสรรและใช้อาคารสถานท่ี การดูแลและบ ารุงรักษา รวมทั้งการประเมินการใช้และปรับปรุง
พฒันาพร้อมท่ีจะใชง้านอยูเ่สมอ 
 สถำนภำพ หมายถึง หน้าท่ีในการปฏิบติังานดา้นการจดัการศึกษาในสถานศึกษาของครู
และบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติและแก้ไขเ้พิ่มเติม  (ฉบบัท่ี2)
ประกอบดว้ย 
 ผู้บริหำรสถำนศึกษำหมายถึง ผูอ้  านวยการศึกษา หรือรักษาการในต าแหน่งซ่ึงปฏิบติังาน
ในหนา้ท่ีผูอ้  านวยการสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 
 ครูผู้สอน หมายถึง ขา้ราชการครูท่ีปฏิบติัหน้าท่ีการสอนในสถานศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3  
 ขนำดของสถำนศึกษำ หมายถึง สภาพทางกายภาพของสถานศึกษา ก าหนดตามจ านวน
นกัเรียนทั้งหมดในสถานศึกษา แบ่งเป็น 3 ขนาด คือ 
 ขนำดเลก็ หมายถึง สถานศึกษามีจ านวนนกัเรียนไม่เกิน 120 คน 
 ขนำดกลำง หมายถึง สถานศึกษามีจ านวนนกัเรียน 121-300 คน 
 ขนำดใหญ่ หมายถึง สถานศึกษามีนกัเรียนจ านวนตั้งแต่ 301 คนข้ึนไป 
 สถำนศึกษำขั้นพืน้ฐำนหมายถึง โรงเรียนท่ีจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานตามการศึกษาตามชั้น
เรียนพระราชบญัญติัระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศกัราช 2546 ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยเ์ขต 3  
 ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 3หมายถึงหน่วยงานทางการศึกษาท่ี
รับผดิชอบในดา้นการจดัการศึกษา ประกอบดว้ย 8 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอนางรอง อ าเภอปะค าอ าเภอ
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หนองก่ี อ าเภอหนองหงส์ อ าเภอโนนสุวรรณ อ าเภอโนนดินแดง อ าเภอละหานทราย และอ าเภอ
เฉลิมพระเกียรติ 
 

1.6 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรวจิัย 
 1.6.1 ท าให้ทราบข้อมูลระดับการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3  
 1.6.2 ท  าใหท้ราบผลการเปรียบเทียบการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต3 จ าแนกตามสถานภาพและ
ขนาดของสถานศึกษา 
 1.6.3 ท  าให้ทราบขอ้สนเทศน าไปใช้เป็นแนวทางการพฒันาส าหรับส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 และเขตอ่ืนน าไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการ
ด าเนินงานการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 
 



 

บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 การวิจัยคร้ังน้ี เป็นการศึกษา การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 ซ่ึงผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสาร
และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งในการวจิยัคร้ังน้ี โดยขอกล่าวน ามากล่าวเพื่อก าหนดกรอบในการวจิยัดงัน้ี 
 2.1 แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารการศึกษา 
 2.2 แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2.3 แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 
 2.4 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2.5. สภาพพื้นท่ีท่ีศึกษา  
 2.6. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.7.กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวจิยั 
 

2.1 แนวคดิเกีย่วกบัการบริหารการศึกษา 
  2.1.1 ความหมายของการบริหารการศึกษา 
 ความหมายของการบริหารการศึกษานกับริหารและนกัวชิาการไดใ้หใ้นทศันะต่างๆ ดงัน้ี 
 ภิญโญ สาธร กล่าวว่า การบริหารการศึกษาคือกิจกรรมต่างๆ ท่ีบุคคลหลายคนร่วมมือกนั
ด าเนินการเพื่อพฒันาเด็ก เยาวชน ประชาชน และสมาชิกของสังคมในทุกๆดา้น เช่น ความสามารถ 
ทศันคติ พฤติกรรม ค่านิยม หรือคุณธรรม ทั้งในด้านการสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ เพื่อให้
บุคคลดงักล่าวเป็นสมาชิกท่ีดี และมีประสิทธิภาพของสังคมโดยกระบวนการต่างๆทั้งท่ีเป็นระเบียบ
แบบแผน และไม่เป็นระเบียบแบบแผน1 
 ภาวิดา  ธาราศรีสุทธิ กล่าววา่การบริหารการศึกษา หมายถึง กิจกรรมต่างๆท่ีบุคคลหลาย
คนร่วมกันด าเนินการ เพื่อพัฒนาสมาชิกของสังคมในทุกๆด้านนับแต่ บุคลิกภาพ ความรู้ 
ความสามารถ เจตคติ พฤติกรรม คุณธรรม เพื่อให้มีค่านิยมตรงกนักบัความตอ้งการของสังคม โดย

                                                 
1ภิญโญ สาธร, การบริหารโรงเรียน, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตน์, 2528), หนา้ 7. 
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กระบวนการต่างๆ ท่ีอาศยัควบคุมส่ิงแวดล้อมให้มีผลต่อบุคคล และอาศยัทรัพยากรตลอดจน
เทคนิคต่างๆอยา่งเหมาะสม เพื่อใหบุ้คคลพฒันาไปตรงตามเป้าหมายของสังคมท่ีตนด าเนินชีวติอยู่2 
 จันทรานี สงสวนนาม กล่าวว่า การบริหารเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งอาศยั
ความรู้ความสามารถ ทกัษะและประสบการณ์ตลอดจนความสามารถในการติดต่อส่ือสารดว้ยภาวะ
ผูน้ ามนุษยสัมพนัธ์เพื่อบริหารงานใหบ้รรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ3 
 กัลยากร มั่นถาวรวงศ์กล่าวว่า การบริหารการศึกษา หมายถึงการด าเนินการจดัการศึกษา
โดยกลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ร่วมมือกนัพฒันาสมาชิกขององคก์ารให้มีความรู้ความสามารถเป็นคนดี
ของสังคมและมีประสิทธิภาพดว้ยกระบวนการบริหารท่ีสอดคลอ้งและเหมาะสม4 
 ดังนั้ นผู ้วิจ ัยจึงสรุปความหมายของการบริหารการศึกษาได้ว่าการบริหารการศึกษา 
หมายถึง การด าเนินงานของกลุ่มบุคคล ซ่ึงอาจเป็นการด าเนินงานของครูใหญ่ร่วมกบัครูน้อยใน
โรงเรียน หรืออธิการบดีร่วมกบัอาจารยใ์นมหาวิทยาลยั หรือรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั
อธิบดีกรมต่างๆและครูอาจารยใ์นสถาบนัการศึกษาต่างๆ และกลุ่มบุคคลเหล่าน้ีต่างร่วมมือกนั
พฒันาคนให้มีคุณภาพทั้งส้ิน การจะพฒันาคนให้มีคุณภาพได้นั้น จะตอ้งมีการด าเนินการในการ
เรียนการสอน การจดักิจกรรม การวดัผล การจดัอาคารสถานท่ีและพสัดุครุภณัฑ์ การสรรหาบุคคล
มาด าเนินการหรือมาท าการสอนในสถาบนัการศึกษา การปกครองนกัเรียนเพื่อใหเ้ป็นคนดีมีวนิยั 
 2.1.2 ทฤษฎเีกีย่วกบัการบริหารการศึกษา 
 ในการบริหารการศึกษาจะใหเ้กิดประสิธิภาพ และบรรลุผลตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ผูบ้ริหาร
ตอ้งมีหลกัการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ ไดมี้นกัวชิาการท่ีมีทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารไวด้งัน้ี 
 
 

                                                 
2ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ , หลักและทฤษฎีการบริหารสถานศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : 

ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัรามค าแหง, 2542), หนา้ 6. 
3จันทรานี  สงวนนาม , “ทฤษฎีและแนวปฏิบัติ ในการบริหารสถานศึกษา ” , 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพบุ์ค๊พอยท,์ 2549), หนา้ 4. 
4กลัยากร มัน่ถาวรวงศ์, “บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาต่อการส่งเสริมการวิจยัในชั้น

เรียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานในกรุงเทพมหานคร”, วารสารวิชาการ, (กรุงเทพมหานคร: 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2548), หนา้ 117. 
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 ทฤษฎีแรงจูงใจของ พอร์เตอร์และลอร์เลอร์ ปริมาณของความพยายามข้ึนอยู่กบัค่าของ
รางวลับวกกับจ านวนพลังงานท่ีบุคคลมีความเช่ือ และความน่าจะเป็นของการได้รับรางวลั          
การปฏิบติังานน าไปสู่รางวลัภายในและภายนอก และรางวลัน าไปสู่ความพึงพอใจภาวดิา5 
 ทฤษฎีการจูงใจของ เอลตัน โดยปัจจยัทางสังคมและจิตวิทยา มีความส าคญัต่อความพึง
พอใจของมนุษยม์ากกวา่สภาพแวดลอ้มในการท างาน6 
 วธีิการจดักลุ่มทฤษฎีการบริหารการศึกษาตามทศันะของฮอยและมิสเกลฮอยและมิสเกลได้
จดักลุ่มทฤษฎีการบริหารการศึกษาเอาไวด้งัน้ี 
 1. ทัศนะด้านแนวความคิดส าหรับการวิเคราะห์ (Conceptual perspectives for analysis) 
วเิคราะห์โรงเรียนวา่เป็นองคก์รแบบหน่ึงและวเิคราะห์วา่โรงเรียนเป็นระบบของสังคม 
 2. ระบบราชการและโรงเรียน (Bureaucracy and the school) กล่าวถึงแนวความคิดของ
อ านาจหนา้ท่ีตามแบบของ แมกซ์ เวเบอร์ เก่ียวกบัระบบราชการ และโครงสร้าง ของระบบราชการ
ในโรงเรียน 
 3. ความเป็นวิชาชีพในระบบราชการของโรงเรียน (The professional in the school 
bureaucracy) กล่าวถึงความขดัแยง้ระหวา่งความเป็นวิชาชีพกบัระบบราชการ การน าเอาความเป็น
วชิาชีพและระบบราชการเขา้ไปใชใ้นโรงเรียน ความสัมพนัธ์ของอ านาจหนา้ท่ีในโรงเรียนบทบาท
ของอาจารยใ์หญ่ ผูอ้  านวยการโรงเรียน และความซ่ือสัตยข์องครูอาจารย ์
 4. แรงจูงใจ ส่ิงจูงใจ และความพึงพอใจ (Motivation, incentives and satisfaction) 
กล่าวถึงแรงจูงใจในการท างาน ทฤษฎีวฒิุภาวะของฮากิริส ทฤษฎีความตอ้งการของมาสโลว ์ทฤษฎี
สององค์ประกอบของเฮอร์ซเบิร์ก ทฤษฎีการก่อตวัใหม่ (Reformulated theory) ทฤษฎีความ
คาดหวงั (Expectancy theory) แรงจูงใจในการปฏิบติังาน ส่ิงจูงในในองคก์าร ความพึงพอใจในงาน 
ความพึงพอใจต่อผลการปฏิบติังาน ทฤษฎีแรงจูงใจและส่ิงจูงใจ 
 5. บรรยากาศขององค์การ (Organizational climate) กล่าวถึงพฤติกรรมของครูอาจารย์
และอาจารยใ์หญ่ / ผูอ้  านวยการ ตั้งแต่เปิดไปจนถึงปิด ระบบการจดัการ ตั้งแต่เอาเปรียบ หวงอ านาจ 
ไปจนถึงร่วมมือประสานงาน การบริหารแบบมีส่วนร่วม การปฐมนิเทศแบบควบคุมนกัเรียน การ

                                                 
5พอร์เตอร์และลอร์เลอร์ , อ้างใน สมศักด์ิ คงเท่ียง , หลักการบริหารการศึกษา , 

(กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัรามค าแหง, 2542), หนา้ 22. 
6เอลตนั, อา้งใน เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 22. 
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อารักขานกัเรียน แรงบีบคั้นจากส่ิงแวดลอ้ม การพฒันาและการควบคุม ทฤษฎีบรรยากาศ: การ
น าเอาไปปฏิบติั 
 6.  ภาวะผู้น า (Leadership) กล่าวถึงทฤษฎีคุณลกัษณะ สถานการณ์ท่ีขดัแยง้กนัอยู ่ทิศทาง
ของภาวะผูน้ า ความมีประสิทธิผลของผูน้ า ขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัเก่ียวกบัผูน้ า ในอนาคต 
 7.  การวนิิจฉัยส่ังการ (Decision making) ทฤษฎีการวนิิจฉยัสั่งการกระบวนการวินิจฉยัสั่ง
การ: วงจรแห่งการปฏิบติั การวินิจฉยัสั่งการในการบริหารการศึกษา การมีส่วนร่วมในการวินิจฉัย
สั่งการ ตวัแบบส าหรับการวนิิจฉยัสั่งการรวมกนั: แนวทางส าหรับน าไปประยกุตใ์ช ้
 8. การติดต่อส่ือสาร ทฤษฎีการติดต่อส่ือสาร การวิจยัเก่ียวกบัการติดต่อส่ือสารในการ
บริหารการศึกษา ทฤษฎีการส่ือสาร : การน าไปประยกุตใ์ช ้7 
 ทฤษฎีบรรยากาศ  อลัน บราวน์ ได้เสนอกลยุทธ์สองประการส าหรับเปล่ียนแปลง
บรรยากาศของโรงเรียน ประการแรกได้แก่กลยุทธ์ด้านคลินิก ประการท่ีสองได้แก่กลยุทธ์ท่ีมุ่ง
ความเจริญงอกงามเป็นศูนยก์ลาง ทั้งสองกลยทุธ์น้ีต่างก็ไม่ไดเ้ป็นตวัเลือกแก่กนัและกนั แต่สามารถ
ใช้ด้วยกนั โดยเรียงตามล าดบั และทั้งสองกลยุทธ์ต่างก็จ  าเป็นต่อการเปล่ียนแปลง กลยุทธ์ด้าน
คลินิกเนน้ท่ีธรรมชาติของความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มยอ่ยในโรงเรียน ในขณะท่ีกลุ่มมุ่งความเจริญ
งอกงามเป็นศูนยก์ลางนั้นเนน้ท่ีการพฒันาเอกตับุคคล กลยุทธ์คลินิกนั้นประการแรกมุ่งดูท่ีความรู้
ขององค์การต่อจากนั้นก็วิเคราะห์บรรยากาศขององค์การ ก าหนดล าดบัขั้นความส าคญัของการ
ปฏิบติัการและวางแผลการด าเนินการ เม่ือปฏิบติัส าเร็จแลว้ก็มีการประเมินผลการปฏิบติังานนั้น 
ส าหรับกลยุทธ์มุ่งความเจริญงอกงามเป็นศูนย์กลางนั้น มองว่าการเปล่ียนแปลงเป็นส่ิงจ าเป็น
ส าหรับโรงเรียน การเปล่ียนแปลงนั้นตอ้งมีทิศทางแน่ชดั และควรน าไปสู่ความกา้วหนา้ ครูอาจารย์
มีศกัยภาพสูงมากท่ีจะพฒันาและน าเอาความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์8 
 ทฤษฎีการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ได้มีการวิจัยสอบถามอาจารย์ใหญ่โรงเรียน
ประถมศึกษาจ านวน 232 โรงเรียน ในสหรัฐอเมริกาเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ แลว้ผล
ท่ีได้ปรากฏว่า อาจารย์ใหญ่มีความพึงพอใจท่ีได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ อาจารย์ใหญ่ผูท่ี้
สามารถตดัสินใจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพนั้น ปรากฏวา่เป็นผูท่ี้เตรียมการมาดี หาขอ้มูลอยูร่ะหวา่ง
ขอ้เทจ็จริง กบัความคิดเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นอยา่งจริงใจดว้ย ส าหรับ

                                                 
7ฮอยและ มิสเกลฮอย และ มิสเกล, ปราชญา กล้าผจญั และสมศกัด์ิ คงเท่ียง, หลักและ

ทฤษฏีการบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2543), หนา้ 23. 
8เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 21. 
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อาจารยใ์หญ่ ผูมี้ประสิทธิภาพดอ้ยกวา่ ลว้นแต่เป็นผูท่ี้ไม่ไดเ้ตรียมการมาส าหรับการท่ีจะตดัสินใจ
นั้นเลยส่ิงท่ีคน้พบจากการวจิยัเร่ืองการมีส่วนร่วมในการวนิิจฉยัสั่งการมีดงัน้ี 
 1. การมีโอกาสร่วมตดัสินใจท าใหค้รูมีขวญัดี 
 2. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจมีความสัมพนัธ์โดยตรงต่อความพึงพอใจต่อวชิาชีพ 
 3. ครู อาจารยพ์ึงพอใจอาจารยใ์หญ่ท่ีส่งเสริมใหเ้ขาเขา้ร่วมตดัสินใจ 
 4. ครู อาจารยมิ์ไดค้าดหวงัจะเขา้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจเสียทุกเร่ืองไป เขาอยากเขา้ร่วม
ตดัสินใจเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียงขอ้งกบัตวัเขา หรือผลประโยชน์ของเขาเท่านั้น 
 5. องค์ประกอบทั้งภายในและภายนอกมีผลกระทบต่อระดบัของการมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจ9 
   

2.2 แนวคดิเกีย่วกบัการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 2.2.1 ความหมายของการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 นักบริหารและนักวิชาการหลายคนได้ให้ความหมายและแนวคิดของการบริหาร
สถานศึกษาในทศันะต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
 เจตนา ลีสุ้วรรณ ไดใ้ห้ความหมาย การบริหารสถานศึกษา หมายถึง กิจกรรมต่างๆท่ีกลุ่ม
บุคคลร่วมมือกนัด าเนินการโดยอาศยัการวางแผนด าเนินงาน การวิจยั สั่งการการควบคุม และการ
จดัการเก่ียวกบังานหรือกิจกรรมในโรงเรียน และใชท้รัพยากรท่ีเหมาะสมในการใหก้ารศึกษาแก่เด็ก
และเยาวชน และประชาชนทัว่ไป เพื่อพฒันาในดา้นความรู้ ความสามรถ ทกัษะในการด าเนินชีวิต 
และคุณธรรมต่างๆ ในการเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม และประเทศชาติ10 
 

                                                 
9อลนั บราวน์, อา้งใน ปราชญา  กล้าผจญั และสมศกัด์ิ  คงเท่ียง, หลักและทฤษฏีการ

บริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2543), หนา้ 25-28. 
10เจตนา ล้ีสุวรรณ, “การบริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานครใน

รูปแบบกลุ่มโรงเรียนและสหวิทยาเขต”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์), 2543, หนา้ 14. 
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 ก าพล ฤทธ์ิรักษา ไดใ้หค้วามหมายการบริหารสถานศึกษา หมายถึง กิจกรรมท่ีบุคลากรทุก
คนในโรงเรียน ชุมชนและสังคมร่วมมือร่วมใจกันด าเนินการ เพื่อให้ภารกิจของโรงเรียนท่ี
รับผดิชอบประสบผลส าเร็จตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งดี และมีประสิทธิภาพ11 
 ไพบูลย์ ยอดยิ่ง ให้แนวคิดท่ีเก่ียวกบัการบริหารเพื่อน ามาปรับใชก้บัการบริหารการศึกษา 
สรุปว่า ผูบ้ริหารทุกคนเป็นผูน้ าองค์การและจะไดช่ื้อว่าเป็นนกับริหารท่ีแทจ้ริง ก็ต่อเม่ือสามารถ
บริหารงานจนสามารถท าใหอ้งคก์รบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้โดยการจดัเตรียมและการจดัสรรการ
ใชท้รัพยากรต่างๆ ให้เป็นกลุ่มงานท่ีสัมพนัธ์กนัอยา่งดี โครงสร้างกลุ่มงานท่ีสามารถท าร่วมกนัได ้
ต้องจัดคนท่ีเหมาะสมกับงานแต่ละด้านให้ทุกต าแหน่งงานท่ีเตรียมไว้นั้ น มีก าลังคนท่ีมี
ความสามารถดา้นพร้อม จากนั้นจึงด าเนินการสั่งการให้ด าเนินงานดว้ยดีและให้มีความร่วมมือท่ี
เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั และตลอดเวลาขณะท างานทุกอย่างก็ตอ้งคอยก ากบัหรือควบคุมวดัผลให้
งานทุกด้านได้ผลมากท่ีสุด หน้าท่ีต่างๆเหล่าน้ี ถือว่าเป็นงานท่ีผูบ้ริหารจะต้องจัดการภายใน
หน่วยงานของตน12 
 วีรชัย วรรณศรี ได้กล่าวถึงการบริหารสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการต่างๆในการ
ด าเนินงานของกลุ่มบุคคล เพื่อให้บริการทางการศึกษาแก่สมาชิกในสังคมให้บรรลุตามจุดหมายท่ี
ก าหนดไว้13 
 จากการท่ีนักวิชาการได้ให้ทัศนะดังกล่าวข้างต้นผู ้วิจ ัย  พอสรุปได้ว่า การบริหาร
สถานศึกษา หมายถึง การด าเนินกิจกรรมของกลุ่มบุคคลในโรงเรียนและผูเ้ก่ียวขอ้งภายในชุมชน
สังคมองค์กรต่างๆของรัฐและของเอกชกชนผูป้กครอง วดั บ้าน ได้ร่วมกันในการบริหารจัด
การศึกษาให้เกิดกิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่อให้เด็ก เยาวชนประชาชนได้รับการพฒันาทางด้าน

                                                 
11ก าพล ฤทธ์ิรักษา, “ปัจจยัการบริหารท่ีส่งผลต่อการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียน

แกนน าปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา” , 
วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : สถาบนัราชภฏันครราชสีมา), 2545, หนา้ 13. 

12ไพบูลย ์ ยอดยิ่ง, กระบวนการบริหารเอกสารประกอบการสอนวิชาหลักทฤษฎีและ
ปฏิบัติการบริหารการศึกษา (10651131/1),  (มหาสารคาม : สถาบนัราชภฏัมหาสารคาม), 2542, 
หนา้ 2-3. 

13วีรชยั  วรรณศรี, “การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัส านกังานการ
ประถมศึกษาอ าเภอพนมจงัหวดัสุราษฎร์ธานี”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์), 2545, หนา้ 9.  
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คุณธรรม สติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ สังคม ในการท่ีจะเป็นสมาชิกท่ีดีของชุมชนและประเทศชาติ
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 2. 2.2 ภารกจิการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 สถานศึกษาในฐานะเป็นองค์การหรือสถาบนัทางการศึกษาโดยมีภารกิจหลัก คือ การ
จดัการเรียนรู้เพื่อให้ผูเ้รียนได้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรนักวิชาการได้กล่าวถึงภารกิจ
องคป์ระกอบหรือขอบข่ายในการจดัเตรียมสถานศึกษา ดงัน้ี 
 ประเสริฐ เชษพนัธ์ไดก้ล่าวถึงภารกิจการบริหารโรงเรียน และจ าแนกโครงสร้างการจดัการ
องคก์รภายในโรงเรียนออกเป็น 4 ฝ่าย ไดแ้ก่ ฝ่ายธุรการ,ฝ่ายวชิาการ,ฝ่ายการปกครอง,ฝ่ายบริการ14 
 กระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่า ขอบข่ายและภารกิจการบริหารและจดัการสถานศึกษาทั้ง 4 
ดา้น คือ การบริหารวชิาการ,การบริหารงบประมาณ,การบริหารงานบุคคล,การบริหารทัว่ไป15 
 ธีระ รุญเจริญ กล่าววา่ พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 
3) พ.ศ. 2553 ก าหนดภารกิจของโรงเรียน สรุปไดด้งัน้ี 
 1. จดัการศึกษาให้สอดคลอ้งกบัหลกัการให้การศึกษา เพื่อประโยชน์ต่อผูเ้รียนและสังคม
ใหบ้รรลุความมุ่งหมายท่ีก าหนด ซ่ึงเป็นการศึกษาตลอดชีวติ 
 2. จดัการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั้ งนักเรียนปกติ นักเรียนพิการนักเรียนด้อยโอกาสและ
นกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ 
 3. จดัการศึกษาโดยใชรู้ปการจดั 3 รูปแบบ คือ ในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยัตาม
ความเหมาะสม 
 4. ปฏิรูปการเรียนรู้ตามหลกัการและแนวทางท่ีก าหนดไว ้อาทิเช่น จดัตามธรรมชาติและ
ศกัยภาพของนักเรียน แต่ละวยัและแต่ละคน จากแหล่งต่างๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน ตลอดทั้ง
จดัการวดัและประเมินผลตามสภาพจริง 
 5. จดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา โดยปรับใช้หลกัสูตรแกนกลางให้เหมาะกบัสภาพปัญหา
และความตอ้งการของทอ้งถ่ินท่ีตั้งโรงเรียน 
 6. จดักระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ประชาชนในชุมชน โดยให้การศึกษาอบรมตาม
ความจ าเป็นและความเหมาะสม 

                                                 
14ประเสริฐ  เชษฐพนัธ์, การบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาการบริหาร

การศึกษามหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒบางเขน, 2542), หนา้ 86. 
15กระทรวงศึกษาธิการ, พรราชบัญญัติแห่งชาติพ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2554, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพพ์ฒันาหนงัสือกรมวชิาการ, 2545), หนา้ 33-34. 
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 7. จดัใหมี้การวจิยัเก่ียวกบัการเรียนการสอนและการบริหารจดัการ ตลอดทั้งส่งเสริมให้ใช้
กระบวนการวจิยัในการเรียน 
 8. บริหารจดัการโรงเรียนตามกระจายอ านาจการบริหารทั้งดา้นวิชาการ ดา้นบุคลากร ดา้น
งบประมาณ และดา้นการบริหารทัว่ไป สอดคลอ้งกบัหลกัการการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน
การมีส่วนร่วมของผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียเตม็ท่ี 
 9. จดัการประกนัคุณภาพการศึกษา ทั้งคุณภาพภายใน และคุณภาพภายนอก ตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนด 
 10. พฒันาวิชาชีพครูและบุคลากรอ่ืน เพื่อจดัการเรียนการสอนไดส้อดคลอ้งกบัแนวทาง
หลกัการท่ีก าหนดตามการปฏิรูปการศึกษา 
 11. แสวงหาเทคโนโลย ีภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน มาใชใ้นการจดัการเรียนการ
สอนในโรงเรียน16 
 จากนักวิชาการได้ให้ทศันะต่างๆผูว้ิจยัสรุปไดว้่าภารกิจการบริหารสถานศึกษาได้มีการ
ก าหนดไวห้ลายรูปแบบข้ึนอยู่กบันโยบายแนวปฏิบติัของหน่วยงานตน้สังกดัและเหมาะสมกับ
บริบทของโรงเรียนจึงไดก้ าหนดรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคร้ังน้ีออกเป็น 4 งาน 
คือ1.การบริหารวชิาการ2.การบริหารงบประมาณ 3.การบริหารงานบุคคล 4.การบริหารทัว่ไป 
 การบริหารงานวชิาการ 
 มีนกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของการบริหารงานวชิาการในทศันะต่างๆ ดงัน้ี 
 อนุศักดิ์  สมิตสันต์ กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึงการบริหารกิจกรรมทุก
ประเภทในโรงเรียนท่ีเก่ียวกบัการพฒันา การปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน 
หลักสูตรรวมทั้ งการพฒันาครู เพื่อน าผลแห่งการพฒันาทั้ งหลายทั้ งปวงน้ีมาเอ้ืออ านวยและ
ปรับปรุงการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน17 

                                                 
16ธีระ  รุญเจริญ, “สภาพและปัญหาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ

สถานศึกษาในประเทศไทย”, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 
2553), หนา้ 30.  

17อนุศกัด์ิ  สมิตสันต์, การบริหารวิชาการ, (กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาการบริหาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2540), หนา้ 2. 
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 วนิิจ เกตุข า กล่าววา่ ภารกิจการบริหารงานวชิาการ หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุกชนิดท่ี
เก่ียวกับการเรียนการสอนในโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพื่อให้การเรียนการสอนเกิดผลดีมี
ประสิทธิภาพ18 
 การบริหารงานงบประมาณ 
 มีนกัวชิาการท่ีใหค้วามหมายเก่ียวกบัการบริหารงานงบประมาณในทศันะต่างๆไวด้งัน้ี 
 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่งบประมาณ หมายถึงเคร่ืองมือ
ท่ีส าคญัในการท าใหภ้ารกกิจต่างๆของรัฐบาลสามารถด าเนินการไปไดอ้ยา่งต่อเน่ืองโดยมีแผนงาน
งาน/โครงงาน รองรับเพื่อการบริหารและพฒันาเศรษฐกิจสังคมการเมืองของประเทศและให้มีการ
จดัสรรทรัพยากร ท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัให้น ามาใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสามารถรักษาเสถียรภาพของ
รัฐบาลและประเทศ19 
 สุริยา สุระเสียง ไดส้รุปไวว้่า การบริหารงบประมาณ หมายถึงการด าเนินงานการบริหาร
และการจดัการเงินงบประมาณ ตามโครงการถ่ายโอนบริการสาธารณะให้บรรลุวตัถุประสงค์หรือ
เป้าหมายของโครงการอยา่งมีประสิทธิภาพและมีการรายงานผลเร่ืองเก่ียวกบัการจดัตั้งงบประมาณ
หรือการจดัท าแผนการใชจ่้ายเงิน การจดัท าบญัชีการใชจ่้ายเงินการเก็บรักษาเงิน การตรวจสอบ การ
ติดตามรายงานผลการใช้งบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของโครงการท่ีตั้ งไวทุ้ก
ประการ20 
 จากความหมายของงบประมาณดงักล่าวขา้งตน้สรุปไดว้า่ การบริหารงบประมาณหมายถึง 
แผนการด าเนินงานโดยมีการควบคุมการด าเนินงานทางการเงินตามกฎหมายท่ีตั้งไวเ้พื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด ซ่ึงประกอบดว้ยตวัเลขแสดงรายรับว่ามาจากทางใด และรายจ่ายท่ีตอ้งจ่าย
ตามแผนงานโครงการ กิจกรรม และค่าใชจ่้ายทรัพยากรท่ีจ าเป็น  
 
 

                                                 
18วินิจ  เขตุข า, คู่มือการบริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานที่เป็นนิติบุคคล, (กรุงเทพมหานคร: 

องคก์ารรับส่งสินคา้และวสัดุภณัฑ,์ 2546), หนา้ 2. 
19กระทรวงศึกษาธิการ, ส านักงานนิติการส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการรวมกฎหมาย

เพือ่การบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : องคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ,์ 2546), หนา้ 7. 
20สุริยา  สุระเสียง, “สภาพและปัญหาการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลในจงัหวดัฉะเชิงเทรา”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลัย : 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี), 2547, หนา้ 36. 
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 การบริหารงานบุคลากร 
 ความหมายของการบริหารงานบุคลากร มีนักวิชาการได้ให้ความหมาย เก่ียวกับงาน
บริหารงานบุคคลในทศันะต่างๆดงัน้ี 
 อศิรัตน์ ศรีวัฒนา กล่าวว่า การบริหารการบุคคล หมายถึงการจดัการทุกอย่างเก่ียวกับ
บุคคลในองค์กร เพื่อให้บุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกบัต าแหน่งและหน้าท่ี ซ่ึงท าให้
งานส าเร็จตามความมุ่งหมายและมีประสิทธิภาพ21 
 กิติมา กายาวงศ์สรุปว่า การบริหารงานบุคคลและการบริหารทรัพยากรมนุษย์หมายถึง 
กระบวนการจดัการเก่ียวกบับุคคลเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบุคคลท่ีดีมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกบังาน
เขา้มาท างานให้ไดผ้ลท่ีดีท่ีสุดในองคก์ร ตั้งแต่การวางแผนอตัราก าลงั การสรรหาบุคคล การบรรจุ
แต่งตั้ง การมอบหมายงานการปฐมนิเทศการพฒันาบุคลากรการจดัสวสัดิการให้บ าเหน็จความชอบ 
การรักษาวินยั การลงโทษ การประเมินผลรวมถึงการเสริมสร้างหลกัประกนัเม่ือบุคลากรตอ้งพน้
จากหนา้ท่ี จากสาเหตุต่างๆก็ยงัมีความรู้สึกท่ีดีต่อองคก์รและสามารถด าเนินชีวิตในสังคมไดอ้ยา่งมี
ความสุข22 
 สุริยา สุระเสียง ได้สรุปการบริหารการบุคคลว่า เป็นกระบวนการบริหารเก่ียวกบับุคคล
ขององคก์รตั้งแต่การวางแผนก าลงัคน การรับเขา้ท างานการมอบหมายและก ากบัดูแลให้ท างานได้
ตามท่ีก าหนด การตอบแทนผลการท างาน การประเมินและการพฒันาการควบคุมให้ประพฤติ
ปฏิบติัตามระเบียบวนิยัการพน้จากงาน23 
 สัมฤทธ์ิ เนตรประไพร ไดส้รุปวา่ งานบริหารบุคคล หมายถึงการปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวกบัการ
วางแผนงานดา้นครู หรือผูช่้วยครู และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ 
 1. การสรรหา 

                                                 
21อริศรัตน์  ศรีวฒันา, “ความคาดหวงัของครูท่ีมีการบริหารบุคคลของผูบ้ริหารโรงเรียน

เอกชนอ าเภอปากช่องจงัหวดันครราชศรีมา”,วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์), 2540, หนา้ 13.  

22กิติมา  กายาวงศ,์ “ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเอกชนจงัหวดั
อ่างทอง”, วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์), 2547 
,หนา้ 16. 

23สุริยา  สุระเสียง, “สภาพและปัญหาการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในจงัหวดัฉะเชิงเทรา”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลัย : 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี) , 2547, หนา้ 26. 
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 2. การบ ารุงรักษา 
 3. การพฒันาบุคลากร 
 4. การใหพ้น้จากต าแหน่งหรือการใหอ้อกจากงาน24 
 สรุปไดว้่า การบริหารงานบุคคล หมายถึง กระบวนการแสวงหาบุคคลท่ีเหมาะสมเพื่อให้
ไดค้นมาร่วมท างาน การใชบุ้คลากรใหเ้หมาสมกบังานท่ีไดรั้บมอบหมายการบ ารุงรักษาและพฒันา
ส่งเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน ตลอดจนการประเมินผลงานของบุคลากร เพื่อส่งเสริมให้
มีต าแหน่งท่ีสูงข้ึน การเปล่ียนแปลงต าแหน่งหนา้ท่ีใหเ้หมาะสมหรือการพน้จากหนา้ท่ีตามวาระ 
 การบริหารงานทัว่ไป 
 มีนกัวชิาการไดใ้หค้วามหมาย เก่ียวกบัการบริหารงานทัว่ไปในทศันะต่างๆดงัน้ี 
 ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ให้ความหมายไวว้า่ การบริหารทัว่ไป
เป็นการปฏิบติังานท่ีเก่ียวกบังานธุรการ งานอาคารสถานท่ีการจดัส านักงานงานสวสัดิการและ
สวสัดิภาพงานประชาสัมพนัธ์ การจดัประชุม และรวมถึงการจดัท ารายการประชุม25 
 สมเดช สีแสง กล่าวว่า การบริหารงานทัว่ไป เป็นการด าเนินงานท่ีเก่ียวกบัการจดัการ
ส านกังาน งานสารบรรณ งานประชาสัมพนัธ์ งานสวสัดิการงานธุรการ และรวมทั้งการด าเนินขยาย
โอกาสทางการศึกษาและการจดัท ารายงานการประชุม26  
 ส านักงานปฏิรูปการศึกษา ใหค้วามหมายการบริหารทัว่ไปวา่เป็นกระบวนการส าคญัท่ีช่วย
ประสานส่งเสริมสนบัสนุน ให้การบริหารงานอ่ืนๆบรรลุผลตามมาตรฐานคุณภาพและเป้าหมายท่ี
ก าหนดไวโ้ดยมีบทบาทหลกัในการประสานส่งเสริมสนบัสนุนและการอ านวยความสะดวกต่างๆ 
ในการใหบ้ริการการศึกษาทุกรูปแบบทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

                                                 
24สัมฤทธ์ิเนตรประไพ, “ความคิดเห็นของคณะผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลในการ

บริหารจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจงัหวดันครปฐม”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต,
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม), 2548, หนา้ 42.  

25ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, ครูและผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ , (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพคุ์รุ
สภาลาดพร้าว, 2543), หนา้ 248-250. 

26สมเดช ศรีแสง, คู่มือการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ,         
(ชยันาท : ชมรมพฒันาความรู้ดา้นระเบียบกฎหมาย, 2544 ), หนา้ 289. 



18 
 

อธัยาศัย ตามบทบาทของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสถานศึกษา ตลอดจนการจัดและการ
ใหบ้ริการการศึกษาของบุคคล ชุมชนองคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัสังคมอ่ืน27 
 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา ให้ความหมายการบริหารทัว่ไปวา่เป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัระบบบริหารองค์กร ให้บริการบริหารงานอ่ืนๆ บรรลุผลตามมาตรฐานคุณภาพและเป้าหมายท่ี
ก าหนดไวมี้บทบาทหลกัในการประสานส่งเสริมสนบัสนุนและอ านวยความสะดวกต่างๆในการ
ให้บริการศึกษาทุกรูปแบบ มุ่งพฒันาสถานศึกษาให้ใช้นวตักรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 
ส่งเสริมในการบริหารและจดัการศึกษาของสถานศึกษาตามหลกัการบริหารงานท่ีมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิ
ของงานเป็นหลกัโดยเน้นความโปร่งใส ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดต้ลอดจนการมีส่วนร่วม
ของบุคคล ชุมชนและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใหก้ารจดัการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล28 
 สรุปได้ว่า การบริหารงานบริหารงานทัว่ไป หมายถึง กระบวนการท่ีเก่ียวข้องกับการ
จดัระบบบริหารองค์กรท่ีช่วยประสานส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริหารงานอ่ืนๆบรรลุตาม
มาตรฐานคุณภาพและเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้โดยมีบทบาทหลกัในการประสานส่งเสริมสนบัสนุน
การอ านวยการและความสะดวกต่างๆ ในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบมุ่งเน้นพฒันา
สถานศึกษาใหใ้ชน้วตักรรมและเทคโนโลยอียา่งเหมาะสม ตลอดจนการจดัและให้บริการการศึกษา 
ของบุคคล ชุมชน องคก์ร หน่วยงาน และสถานบนัสังคมอ่ืน เพื่อใหก้ารจดัการศึกษามีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
 

2.3 แนวคดิเกีย่วกบับริหารทรัพยากรทางการศึกษา 
 ค า ว่ า  การบริหาร  สามารถใช้ค  า  2  ค า  ทดแทนกันได้  ได้แก่  ค  าว่า  การบริหาร
(Administration) และการจัดการ (Management) แต่ในความหมายท่ีแท้จริงค าว่าการบริหาร 
(Administration) จะเนน้ในเร่ืองการจดัการท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบาย และการน านโยบายไปปฏิบติัซ่ึง
มกัจะใช้กบัการบริหารงานทุกชนิดท่ีเก่ียวข้องกับภาครัฐ ส่วนค าว่า การจดัการ (Management) 
มกัจะใชก้บังานท่ีเก่ียวกบัธุรกิจเอกชน แต่ทั้ง 2 ค าต่างก็มีความหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงาน
ของผูบ้ริหารทั้งส้ิน  
 ค าวา่ การบริหารไดมี้ผูใ้หค้วามหมายไวห้ลายประการซ่ึงขอน ามากล่าวไดด้งัน้ี 

                                                 
27ส านกังานปฏิรูปการศึกษา, แนวทางบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพืน้ที่การศึกษา

และสถานศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ส านกังานปฏิรูปการศึกษา, 2545),หนา้ 57. 
28ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชศรีมาเขต6, แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ

2553, (ม.ป.ท.), 2551, หนา้ 64.  



19 
 

 จันทรานี  สงวนนาม กล่าวว่า การบริหาร เป็นเร่ืองของการท ากิจกรรมโดยผูบ้ริหารและ
สมาชิกในองค์การ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้ทรัพยากรและ
เทคโนโลยใีหเ้กิดประโยชน์สูงสุด29 
 เซอร์จี โอแวนน่ี ให้ความหมาย การบริหาร คือกระบวนการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นหรือโดย
ผูอ่ื้น เพื่อใหเ้กิดสัมฤทธิผลตามเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 เกสเซลและกูบ้า ใหค้วามหมายวา่การบริหารเป็นกระบวนการทางสังคม 3 ประการ คือ 
 1. ทางโครงสร้างไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชาแลผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตามล าดบั
ขั้นตอนของสายการบงัคบับญัชา 
 2. ทางหน้าท่ีไดแ้ก่ ขั้นตอนของหน่วยงานท่ีระบุบทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบและส่ิง
อ านวยความสะดวกต่างๆ เพื่อใหก้ารบริหารส าเร็จตามเป้าหมาย 
 3. ทางปฏิบติัไดแ้ก่ กระบวนการบริหารบุคคลและกลุ่มบุคคลตอ้งร่วมกนัท าปฏิกิริยาซ่ึงกนั
และกนั 
 จากค าจ ากดัความผูว้จิยัสรุปไดว้า่การบริหารหมายถึง กระบวนการท างานร่วมกบับุคคลอ่ืน
และกลุ่มบุคคล เพื่อให้งานบรรลุตามวตัถุประสงคห์รือส าเร็จตามเป้าหมาย ซ่ึงมีส่วนส าคญักบัส่ิง
ต่างๆ คือ 
 1. การก าหนดวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายขององคก์าร 
 2. ทรัพยากรทางการบริหาร ซ่ึงรวมถึงกลุ่มบุคคลในองคก์าร 
 3. กลไกการด าเนินงานหรือการจดักิจกรรมขององคก์าร   
 แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 
 ความหมายของทรัพยากรทางการศึกษา ในการด าเนินกิจกรรมหรือภารหน้าท่ีขององคก์ร
หรือหน่วยงานใดๆก็ตามจะตอ้งอาศยัส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีเป็นตวักลางท่ีจะท าให้กิจกรรมบรรลุเป้าหมาย
ท่ีตอ้งการ ส่ิงนั้นคือ ทรัพยากร 
 รุ่ง แก้วแดงไดใ้หค้วามจ ากดัความของทรัพยากรไวว้า่ คือ ความรู้ทุกเร่ืองท่ีมีในชุมชน หาก
ผูบ้ริหารยงัมีความคิดแบบเดิม ในมุมมองท่ีแคบๆวา่ ทรัพยากรหมายถึง เงินงบประมาณก็จะเห็นแต่

                                                 
29จนัทรานี สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา, (กรุงเทพมหานคร 

: บุค๊พอยท,์ 2545), หนา้ 62. 
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ความยากจนของชุมชนชนบทและชุมชนแออดัในเมือง มองไม่เห็นโอกาสท่ีจะพฒันา ทั้งจ  าแนก
ทรัพยากรออกเป็น 2 ประเภท30 คือ 
 1. ทรัพยากรท่ีเป็นตวัเงินไดแ้ก่งบประมาณท่ีไดจ้ากส่วนกลางหรือเป็นเงินบริจาคผูศึ้กษามี
ขอ้คิดเห็นวา่ โรงเรียนเล็กๆท่ีตั้งอยูใ่นชนบท ห่างไกลกนัดาร และขาดแคลนตามชายขอบของภาค
ต่างๆ งบประมาณท่ีได้รับจากภาครัฐบาลตามรายหัวของจ านวนนักเรียนเม่ือนักเรียนน้อย
งบประมาณยอ่มไดน้อ้ยดว้ย ตอ้งบริหารโรงเรียนบนความขาดแคลน จะหวงัพึ่งการบริจาคเงินจาก
ชุมชนท่ีอยู่รอบๆ บริเวณโรงเรียนก็ยากเต็มท่ี เพราะชุมชนก็มีความขาดแคลน ฉะนั้นผูบ้ริหาร
โรงเรียนจะตอ้งมีความสามารถในการจดัการ จะตอ้งไม่พดูเฉยๆ ท่ีจะสะทอ้นปัญหาของการบริหาร
แบบเก่าท่ีวา่ ขาดคน ขาดเงิน 
 2. ทรัพยากรท่ีไม่ใช่ตวัเงิน เป็นความร่วมมือท่ีได้รับ เช่น บริจาคเวลา ความรู้ความคิด 
ค าแนะน า บริการ แหล่งเรียนรู้และวสัดุต่างๆ เพื่อน ามาใชจ้ดัการเรียนการสอน   
 ส านักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติได้เสนอข้อคิดไวพ้อประมวลได้ว่าทรัพยากร
ทางการศึกษาท่ีใชใ้นการวเิคราะห์การเงินและการลงทุนทางการศึกษาจะประกอบดว้ย31 
 ทรัพยากรท่ีไม่ใช้เงิน ซ่ึงครอบคลุมปัจจยัการผลิตหลกั เช่น ท่ีดินซ่ึงเป็นทุนท่ีใช้ในการ
ประกอบการ รวมถึงบุคลากร อาคารส่ิงก่อสร้าง วสัดุอุปกรณ์การเรียนการสอน และการใชปั้จจยั
ต่างๆ เขา้ดว้ยกนั 
 ทรัพยากรทางดา้นการเงิน ซ่ึงมีการเสนอให้มีการระดมเงินจากแหล่งอ่ืนๆนอกเหนือจาก
งบประมาณแผน่ดินมาใชใ้นการศึกษาใหม้ากข้ึน 
 ชัยอนันต์ สมุทวณิชไดใ้ห้ความหมายของทรัพยากรเพื่อการจดัการศึกษาไว2้ แนวทาง คือ 
ความหมายท่ีแคบ ทรัพยากรเพื่อการจดัการศึกษาหมายถึง ปัจจัยน าเข้าท่ีน าไปใช้เพื่อการจัด
การศึกษาทุกระดบัทุกประเภทภายในสังคม ปัจจยัน าเขา้น้ีส่วนใหญ่จะเป็นรูปของเงินงบประมาณ
ทั้งรายจ่ายเก่ียวกบัการปฏิบติังานประจ า เช่น เงินเดทอนและค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายวสัดุ อุปกรณ์
และการลงทุน ความหมายท่ีกว้างของทรัพยากรเพื่อการจดัการศึกษา หมายถึง ปัจจยัน าเขา้และ
ปัจจยักระบวนการจดัการในการแปรเปล่ียนปัจจยัน าเขา้นั้นใหบ้งัเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

                                                 
30รุ่ง แกว้แดง, การปฏิรูปการศึกษาไทยตามพระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติในการปฏิรูป

การ ศึกษา :แนวคิดและหลักการตามพระราชบัญญัติ ก าร ศึกษาแ ห่งชาติพ .ศ .  2542 , 
(กรุงเทพมหานคร : วญิญชน, 2543), หนา้ 109. 
 31ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2545 – 2559) 
ฉบับสรุป, (กรุงเทพมหานคร : ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545), หนา้ 1-3. 
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ความสามารถในการดึงการระดมสรรพก าลงัในสังคมเขา้มาสนบัสนุน ส่งเสริม เก้ือหนุนการศึกษา
ในรูปแบบต่างๆ การสละเวลามาให้ทางราชการของบุคคลในสังคม ซ่ึงไมใช่ครู อาจารยป์ระจ า 
นอกจากน้ีทรัพยากรเพื่อการจดัการศึกษา ยงัหมายถึง ทรัพยากรมนุษยท่ี์เก่ียวขอ้งทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมกับการให้บริการทางการศึกษา ตลอดจนถึงส่ืออุปกรณ์ต่างๆ เช่น โทรทศัน์ดาวเทียม 
อินเทอร์เน็ต ซ่ึงสามารถน ามาใชซ่ึ้งประโยชน์เพื่อการศึกษา32 
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ให้ความหมายทรัพยากรเพื่อ การจัดการศึกษา 
หมายถึงทรัพยากรท่ีไม่ใช่เงิน (Non Financial resources) และทรัพยากรทางการเงิน (Financial 
resources) ในความหมายแรก ทรัพยากรท่ีไม่ใช่ทางการเงินครอบคลุมปัจจัยหลักๆ คือท่ีดิน 
แรงงาน ทุน และการประกอบการ ตานนยัน้ีทรัพยากรทางการศึกษาจึงรวมถึงบุคลากร ท่ีดินอาคาร 
ส่ิงก่อสร้าง วสัดุอุปกรณ์ การเรียนการสอน นอกจากน้ีทรัพยากรทางการศึกษา ยงัหมายถึงส่ิงท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งทางตรงและทางออ้มกบัการให้บริการทางการศึกษา ตลอดจนวิทยุโทรทศัน์ดาวเทียม 
อินเทอร์เน็ตท่ีสามารถใชป้ระโยชน์ทางการศึกษา33 
 นายอ านวย ไชยบันทรัพยากรเพื่อการจดัการศึกษาเป็นส่ิงท่ีท าให้การจดัการศึกษาส าเร็จ
ตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดการศึกษา ซ่ึงอาจจ าแนกได้เป็น ทรัพยากรบุคคล 
งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ และการจดัการ34 
 จากความหมายดงักล่าวสรุปไดว้า่ทรัพยากรทางการศึกษา หมายถึง ปัจจยัน าเขา้ท่ีน ามาใช้
ในการจดัการศึกษา โดยมีวตัถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดการศึกษา และท าให้การจัด
การศึกษาส าเร็จตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการจดัการศึกษา ซ่ึงจ าแนกเป็น ทรัพยากรบุคคล 
งบประมาณวสัดุอุปกรณ์ และการจดัการ 

                                                 
32ชัยอนันต์ สมุทรวณิช, รายงานการวิจัยระบบการบริหารจัดการเพื่อจัดสรรทรัพยากร

ส าหรับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 12 ปีที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 , 
(กรุงเทพมหานคร: พิมพดี์, 2543), หนา้ 6. 

33ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานสภาวะการศึกษาไทยปี 2547/2548 รากเหง้า
ของปัญหาและแนวทางแก้ไข, (กรุงเทพมหานคร : ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2549), หนา้
7. 

34อ านวย ไชยปัน, “บทบาทของผูบ้ริหารขั้นพื้นฐานในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา
กรณีศึกษา: โรงเรียนบา้นดา้ยเทพกาญจนาอุปถมัภส์ังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงรายเขต 
3”, การศึกษาค้นคว้าอสิระครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย) , 
2550 , หนา้ 7. 
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 ความส าคัญของทรัพยากรทางการศึกษา 
 ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542(กระทรวงศึกษาธิการ)35ระบุว่า 
ทรัพยากรเพื่อการจดัการศึกษาเป็นองค์ประกอบหน่ึงในการปฏิรูปทางการศึกษา การจดัระบบ 
โครงสร้างและกระบวนการจดัการศึกษาให้ระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากแหล่งต่างๆมาใชใ้น
การจดัการศึกษา 
 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช กล่าววา่ บทบาทของทรัพยากรในการด าเนินกิจกรรมของ
โรงเรียนท่ีมีความส าคญั 2 ดา้น คือ ดา้นปริมาณและดา้นคุณภาพ ดา้นประมาณของทรัพยากรมีผล
ต่อการด าเนินกิจกรรม เพราะหากทรัพยากรมีเพียงพอ การด าเนินกิจกรรมต่างๆก็จะด าเนินการไป
อยา่งมีคุณภาพ ตรงกนัขา้มถา้หากขาดทรัพยากรหรือทรัพยากรมีไม่เพียงพอแลว้การด าเนินกิจกรรม
ก็ไม่สามรถบรรลุเป้าหมายหรือมีประสิทธิภาพได้ และด้านคุณภาพของทรัพยากรมีผลต่อการ
ด าเนินกิจกรรมขององคก์ารมีนยัคลา้ยคลึงกบัปริมาณของทรัพยากรท่ีได ้กล่าวมาแลว้ประสิทธิภาพ
ของกิจกรรม คุณภาพของทรัพยากรจะมีผลต่อประสิทธิภาพ36 
 ปองพล อดิเรกสาร กล่าวว่า นโยบายปัจจยัปฏิรูปการศึกษาซ่ึงเป็นนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาใน 5 ดา้น ไดแ้ก่ การปฏิรูปการศึกษา การปฏิรูปการเรียนรู้ การปฏิรูประบบการบริหาร
และการจดัการศึกษา การปฏิรูปครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา และการปฏิรูประบบ
ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา เหตุผลอีกอย่างหน่ึง คือรัฐบาลลงทุนในเร่ืองการศึกษาของ
ชาติสูงถึงร้อยละ 14 ของงบประมาณประจ าปีโดยจดัสรรงบประมาณ เช่น ในปี 2546จดัสรรให้กบั
กระทรวงศึกษาธิการกบัทบวงมหาวิทยาลยัรวมกนัแลว้ถึง 185,177 ของงบประมาณทั้งหมด ส่วน
งบประมาณท่ีเหลือเป็นค่าใช้จ่ายประจ า เงินอุดหนุน ค่าด าเนินงานทั้งส้ิน ดงันั้นถา้สถานศึกษารอ
เพียงเงินงบประมาณท่ีรัฐจดัสรรให้การจดัการศึกษาก็ไม่กา้วหน้าเท่าท่ีควร ในการด าเนินการหรือ
ประกอบภารกิจขององคก์ารนั้น มีองคป์ระกอบพื้นฐานท่ีส าคญั 3 ประการ37 คือ 
 1. กิจกรรม หรือ ภารกิจขององคก์าร 

                                                 
35กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่  2 )พ.ศ .  2554  พร้อมกฎกระทรวงที่ เกี่ ยว ข้องและพระราชบัญญัติการศึกษา , 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพพ์ฒันาหนงัสือกรมวชิาการ, 2545), หนา้ 3. 

36มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการเรียนมัธยมศึกษา, 
(กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพสุ์โขทยัธรรมาธิราช, 2540), หนา้ 5. 

37ปองพล อดิเรกสาร, 5 เดือนแรกทีว่งัจันทรเกษม, ( กรุงเทพมหานคร: ม.ป.พ. 2546) , หนา้
17. 
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 2. ทรัพยากร 
 3. คน 
 องค์ประกอบทั้ง 3 ด้าน ทรัพยากรเป็นตวักลางท่ีท าให้กิจกรรมหรือภารกิจขององค์การ
บรรลุเป้าหมายหรือส าเร็จได ้ถา้หากจะพิจารณาถึงบทบาทของทรัพยากรในการด าเนินกิจกรรมของ
องค์การแล้วมีหลายประการ โดยสามารถพิจารณาบทบาทความส าคญัของทรัพยากรใน 2 ด้าน 
ปริมาณและคุณภาพ38 
 ด้านปริมาณ ปริมาณของทรัพยากรมีผลต่อการด าเนินกจิกรรม ดังนี้ 
 1. ประสิทธิภาพของกิจกรรม ถ้าหากทรัพยากรมีเพียงพอต่อการด าเนินกิจกรรมของ
องค์การ จะด าเนินไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ตรงขา้มถ้าหากปริมาณของทรัพยากรมีไม่เพียงพอ 
การด าเนินงานจะไม่มีประสิทธิภาพ 
 2. ประสิทธิผลของกิจกรรม ถา้หากปริมาณของทรัพยากรมีไม่เพียงพอ การด าเนินกิจกรรม
ก็อาจจะไม่บรรลุเป้าหมายได ้ถา้หากการด าเนินกิจกรรมเหมือนกบัการวิ่งของรถยนต ์ซ่ึงจะตอ้งใช้
น ้ ามนั ถา้หากน ้ ามนัไม่เพียงพอ รถยนตก์็ไม่สามารถวิ่งถึงจุดมุ่งหมายไดฉ้นัใดการด าเนินกิจกรรม
ขององค์การก็เช่นนั้น ถา้หากขาดทรัพยากรหรือทรัพยากรไม่เพียงพอแลว้การด าเนินกิจกรรมให้
บรรลุหรือส าเร็จภายในเวลาท่ีจ ากดั 
 ด้านคุณภาพ คุณภาพของทรัพยากรมีผลต่อการด าเนินกจิกรรมขององค์การมีนัยคล้ายคลึง
กบัปริมาณของทรัพยากรดังทีไ่ด้กล่าวมาแล้ว คือ 
 ประสิทธิภาพของกิจกรรม คุณภาพของทรัพยากรจะมีผลต่อประสิทธิภาพของกิจกรรม
ค่อนขา้งสูงในบางคร้ัง แมท้รัพยากรจะมีจ านวนมาก แต่ถา้หากเป็นทรัพยากรท่ีปราศจากคุณภาพ
ของการด าเนินการกิจกรรมก็ปราศจากประสิทธิภาพได้ เช่น ในการจดัการเรียนการสอนของ
โรงเรียนนั้นจะบรรลุเป้าหมาย คือ ผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนสูง 
 ประสิทธิผลของกิจกรรมคุณภาพของกิจกรรมหรือประสิทธิผลขององคก์ารมีความสัมพนัธ์
ค่อนข้างสูงกับคุณภาพของทรัพยากร ถ้าหากการด าเนินกิจกรรมใดทรัพยากรมีคุณภาพไม่ดี 
ประสิทธิผลอาจจะมีแต่จะค่อนขา้งต ่ากวา่การมีทรัพยากรท่ีมีคุณภาพสูง 
 คุณภาพของกิจกรรม คุณภาพของกิกรรมมีความสัมพนัธ์เป็นอย่างมากกบัคุณภาพของ
ทรัพยากร ถา้หากการด าเนินกิจกรรมใดไดท้รัพยากรท่ีมีคุณภาพสูงคุณภาพของกิจกรรมก็จะดีไป
ดว้ย จากตวัอยา่งจดัการเรียนการสอน หากไดผู้ส้อนซ่ึงเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณวุฒิประสบการณ์

                                                 
38ปรีชา คมัภีรปกรณ์, การบริหารทรัพยากรการศึกษา , พิมพ์คร้ังท่ี 3, (นนทบุรี : 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2547), หนา้ 6-7. 
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สูง ก็จะท าให้ผูส้อนสามารถคิดหาวิธีการสอนท่ีดีท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนอนัจะท าให้ผูเ้รียนประสบ
ความส าเร็จสูงไปดว้ย 
 โดยสรุปแลว้ ทรัพยากรเป็นตวักลางหรือตวักระตุน้ ในการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน
หรือองคก์ร ข้ึนอยูก่บัปริมาณของทรัพยากร ถา้หากทรัพยากรไม่เพียงพอก็จะท าให้การจดักิจกรรม 
ไม่บรรลุเป้าหมายในองคก์รหรือถึงแมจ้ะประสบความส าเร็จก็เป็นเพียงเล็กน้อย นอกจากปริมาณ
ของทรัพยากรท่ีตอ้งเพียงพอต่อการจดักิจกรรมแลว้ยงัตอ้งค านึงถึงคุณภาพของทรัพยากรบางคร้ัง
ปริมาณทรัพยากรมีมากแต่ไม่มีคุณภาพท่ีดีก็ท  าให้ไม่บรรลุเป้าหมายของการจดักิจกรรมได ้ดงันั้น 
ทรัพยากรท่ีมีบทบาทต่อกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานหรือสถานศึกษานั้นจะต้องพร้อมไปด้วย
ปริมาณและคุณภาพท่ีดีดว้ย 
 ปราญช์ กล้าผจญ ไดจ้  าแนกทรัพยากรเพื่อจดัการการศึกษาเป็น5ประเภทคือคนเงิน วสัดุ 
เคร่ืองมือ และการจดัการ39 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้เสนอความเห็นไวคื้อ ในทางการบริหารการศึกษา 
4m’s คือ คน (Man) เงิน (Money) วสัดุส่ิงของ (Materials) และการจดัการ (Management) เป็น
ทรัพยากรท่ีเป็นปัจจยัพื้นฐานเช่นเดียวกนั กล่าวคือ การบริหารการศึกษาจะส าเร็จตามเป้าหมายตอ้ง
อาศยับุคลาการท่ีมีคุณภาพและปริมาณพอเพียง ตอ้งไดรั้บ40 
 วชัิย ราษฎร์ จ  าแนกแหล่งทรัพยากรการศึกษาท่ีมีอยูใ่นชุมชนและทอ้งถ่ิน เป็น 3 ประเภท41 
คือ 
 1. ทรัพยากรบุคคลในแต่ละทอ้งถ่ินจะประกอบด้วยบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ 
ความถนัดพิเศษในวิชาการต่างๆอาชีพ ศาสนา วฒันธรรม การปกครองการสาธรณสุขเป็นต้น 
ทรัพยากรบุคคลอาจแบ่งไดเ้ป็น2ประเภทคือ 
 วิทยากรทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ ผูมี้ถ่ินฐานบา้นเรือนและประกอบอาชีพอยู่ในทอ้งถ่ินนั้น ได้แก่ 
ขา้ราชการ พอ่คา้ ชาวนา ชาวไร่ ชาวสวน พระสงฆ ์เป็นตน้ 

                                                 
39ราญช์ กลา้ผจญ, หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลยั

รามค าแหง, 2542), หนา้ 18. 
40มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการเรียนมัธยมศึกษา, 

(กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพสุ์โขทยัธรรมาธิราช, 2540), หนา้ 6-7. 
41ทศันีย ์ เบญจศิลารักษ์, การใช้ทรัพยากรท้องถิ่นในงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา

สังกดัสามัญศึกษากรุงเทพมหานคร, (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ป., 2533), หนา้ 34. 
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 วทิยากรผูม้าเยีย่มไดแ้ก่บุคคลในทอ้งถ่ินท่ีมาเยีย่มหรือเป็นแขกของชุมชนเป็นคร้ังคราว ครู
ควรพิจารณาบุคคลเหล่าน้ีมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนเป็นคร้ังคราว เช่น ศึกษานิเทศก ์
พฒันาการ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายปกครอง เป็นตน้ 
 2. ทรัพยากรธรรมชาติ ไดแ้ก่ ส่ิงต่างๆ ท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติ ซ่ึงครูสามารถน ามาใชใ้ห้เป็น
ประโยชน์ในการเรียนการสอน โดยท าให้นักเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจ มีทศันคติท่ีถูกตอ้ง และ
ซาบซ้ึงในคุณค่าเหล่านั้น เช่น แม่น ้ า ล าคลอง อ่าว ทะเล ป่าไม ้ภูเขา ดิน แร่ น ้ าตก พืช สัตวใ์น
ทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 
 สุมาล ีสังข์ศรี แบ่งประเภทของทรัพยากรหรือทรัพยากรทางการศึกษาในชุมชนเป็น 3 กลุ่ม 
คือ 
 1. ทรัพยากรประเภทบุคคล ทรัพยากรประเภทบุคคลน้ีครอบคลุมบุคลากรทุกเพศทุกวยัใน
ชุมชน ไม่ว่าเด็ก ผูใ้หญ่ อาจจะเป็นบุคคลเพียงคนเดียวหรือเป็นกลุ่มบุคคล เป็นกรรมการ เป็น
องค์การต่างๆ ในชุมชนก็ได้ท่ีสามารถให้ประโยชน์ในด้านต่างๆแก่ชมชน ในแต่ละชุมชนมี
ทรัพยากรบุคคลในหลายลกัษณะ เช่น ครู พระ หมอ ยาแผนโบราณ ช่างฝีมือในดา้นต่างๆ เยาวชน
บุคคลวยัแรงงาน ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ท่ีสืบทอดประเพณีวฒันธรรมต่างๆ ของสังคม และจะรวมไปถึงองคก์าร
ต่างๆในทอ้งถ่ิน ได้แก่ กรรมการหมู่บา้น สภาต าบล ตลอดจนบุคลากรของหน่วยงานต่างๆท่ีไป
ปฏิบติัหน้าท่ีชุมชน เช่น เจา้หน้าท่ีเกษตร เจา้หน้าท่ีสาธารณสุข นกัพฒันาชุมชน ฯลฯ และการท่ี
ชาวบา้นทัว่ไปในหมู่บา้นมาร่วมมือร่วมแรงกนัประกอบกิจกรรมของหมู่บา้น ถือไดว้า่เป็นตวัอยา่ง
ของความร่วมมือ 
 2. ทรัพยากรประเภทวตัถุและอาคารสถานท่ี ทรัพยากรประเภทน้ี ครอบคลุมวตัถุส่ิงของ
และอาคารสถานท่ีทุกชนิดท่ีมีอยูใ่นชุมชน ไม่วา่จะขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ซ่ึงอาจนบัไดต้ัง่แต่ขา้ว
ของเคร่ืองใช้ต่างๆ ในครัวเรือน เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการประกอบอาชีพ ตลอดจนกระทัง่เอกสาร
ส่ือต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น หนังสือพิมพ์ เคร่ืองรับวิทยุ เคร่ืองรับโทรทศัน์ ครอบคลุมไปถึงอาคาร
สถานท่ีส่ิงก่อสร้าง โบราณวตัถุ โบราณสถานต่างๆ เช่น เงินสมยัต่างๆ พระพุทธรูป วดั 
 3. ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรประเภทน้ีครอบคลุมถึงส่ิงต่างๆท่ีเกิดข้ึนเอง หรือมีอยู่
ตามธรรมชาติ ในแต่ละชุมชน แต่ละทอ้งถ่ินอาจจะมีความแตกต่างกนัไป ทรัพยากรน้ี ไดแ้ก่ ดิน น ้ า 
ทะเล ภูเขา ป่าไม ้พืชต่างๆ ตน้น ้า ล าธาร น ้ามนัเช้ือเพลิง สัตวต่์างๆ ลฯ42    

                                                 
42สุมาลีย ์ สังขศ์รี, การระดมทรัพยากรในชุมชนกบัการศึกษานอกระบบในเอกสารการสอน

ชุดวชิาประสบการณ์วชิาชีพการศึกษานอกระบบหน่วยที่11, (นนทบุรี :
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2534), หนา้ 36.  
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 อุทยั บุญประเสริฐไดแ้บ่งประเภทของทรัพยากรทางการศึกษาออกเป็น 6 ประเภท ดงัน้ี 
 1. ทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบดว้ย ส่ิงท่ีเป็นสภาพตามธรรมชาติ เช่น แสงแดดน ้ า อากาศ 
แผน่ดิน ท่ีดิน สัตว ์พืช ป่า ภูเขา แร่ธาตุต่างๆ สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติอ่ืนๆ ในทอ้งถ่ินนั้นๆ 
 2. ทรัพยากรบุคคล ซ่ึงได้แก่ ประชาชนหรือบุคคลประเภทต่างๆ ท่ีมีอยู่ในท้องถ่ินนั้น
โดยเฉพาะ และบุคคลจากทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีมาเยี่ยมเยียนหรือผูท่ี้มาร่วมกิจกรรมของโรงเรียนในบาง
โอกาส เช่น พระ เจา้หน้าท่ีทางการเกษตร เจา้หน้าท่ีอนามยั พ่อคา้ เจา้ของโรงงานอุตสาหกรรม 
ผูท้รงคุณวฒิุ เป็นตน้ 
 3. ทรัพยากรในลักษณะท่ีเป็นสถาบันในท้องถ่ิน ได้แก่ องค์กรต่างๆ เช่น วดัตลาด 
หอ้งสมุดประชาชน สถานีอนามยั ศาลาประชาคม เทศบาล กลุ่มการเมือง เป็นตน้ 
 4. ทรัพยากรทางเทคนิค หมายถึง ส่ิงท่ีแสดงความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีและนวตักรรม
ดา้นต่างๆ ซ่ึงช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้ของมนุษย ์ช่วยท าให้เด็กเกิดจิตนาการ เกิดแรงบนัดาลใจในการ
สร้างสรรค ์
  5. ทรัพยากรในรูปกิจกรรมของทอ้งถ่ิน อาจเป็นกิจกรรมทางด้านศิลปวฒันธรรมและ
ประเพณีต่างๆ การปฏิบัติงานของสถานท่ีราชการหรือหน่วยงานต่างๆ กิจกรรมและความ
เคล่ือนไหวเพื่อแกปั้ญหาและปรับปรุงสภาพต่างๆ ในทอ้งถ่ิน ซ่ึงโรงเรียนอาจน านกัเรียนไปทศันะ
ศึกษาหรือมีส่วยร่วมในการด าเนินงานได ้เช่น การรณรงคเ์พื่อความสะอาด การส่งเสริมสนบัสนุน
การออกเสียงเลือกตั้งและกระบวนการประชาธิปไตยทอ้งถ่ิน การปรับปรุงแหล่งพกัผอ่นหย่อนใจ
ของชุมชน เป็นตน้ 
 6. ทรัพยากรดา้นการเงิน หมายถึง ทรัพยากรในรูปการเงินทั้งโดยทางตรงและทางออ้มเพื่อ
สนบัสนุนโครงการและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 
 สุธาทพิย์ งามนิล จ  าแนกทรัพยากรทางการศึกษาได ้4 ประเภท คือ 
 1. ทรัพยากรทางบุคคล เช่น ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น พอ่แม่หรือผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีความรู้
ความสามารถ ศึกษานิเทศก ์นกัวชิาการ ครู อาจารย ์โรงเรียน ผูน้ าทอ้งถ่ินดา้นปกครอง ผูน้ าศาสนา 
ผูป้ระสบผลส าเร็จในการประกอบวชิาชีพ ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นเป็นตน้ 
 2. ทรัพยากรทางธรรมชาติ เช่น ดิน แร่ แม่น ้า ล าคลอง หนอง บึง ฯลฯ 
 3. ทรัพยากรทางวตัถุท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน เช่น สถานท่ีราชการ สถานประกอบการ สถาน
ประกอบการอาชีพอิสระ หอ้งสมุดประชาชน พิพิธภณัฑท์อ้งถ่ิน ท่ีอ่านหนงัสือประจ าหมู่บา้น ฯลฯ 
 4. ทรัพยากรทางสังคม เช่นประเพณีวฒันธรรมความเป็นอยูข่องคนในชุมชนกิจกรรมต่างๆ 
ในชุมชน ฯลฯ 
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 วิจิตร ศรีสะอ้าน ได้เสนอความเห็นไวว้่า ในทางบริหารทางการศึกษาถือว่า 4 M’s อนั
ได้แก่  คน (Man) เ งิน (Money) ว ัสดุส่ิงของ (Material) และการจัดการ (Management) เป็น
ทรัพยากรท่ีเป็นปัจจยัพื้นฐานเช่นเดียวกนั กล่าวคือ การบริหารการศึกษาจะส าเร็จตามเป้าหมายตอ้ง
อาศยับุคลากรท่ีมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ ตอ้งไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนการด าเนินงานมาก
พอ ตอ้งมีวสัดุส่ิงของตามความตอ้งการของโครงการและแผนงานและจะตอ้งมีระบบแผนงานท่ีดีมี
ประสิทธิภาพ 
 เบนเดร์ ไดแ้บ่งทรัพยากรเพื่อการด าเนินกิจกรรมทางดา้นการศึกษาออกเป็น 4 ประเภท  
 1. ทรัพยากรมนุษย ์ไดแ้ก่ บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมทางการศึกษาทุกระดบั 
 2. ทรัพยากรทางกายภาพ ประกอบดว้ย 
 2.1 ท่ีดิน (Land) 
 2.2 เคร่ืองอ านวยความสะดวก (Facilities) 
 2.3 เคร่ืองมือ (Equipment) 
 2.4 วสัดุ อุปกรณ์/หรือพลงังาน (Material of energy) 
 3. ทรัพยากรการเงิน ไดแ้ก่ เงิน และส่ิงอ่ืนๆ ท่ีสามารถใชแ้ทนเงินได ้
 4. ขอ้สนเทศ ประกอบดว้ย 
 4.1 ขอ้มูล (Data) 
 4.2 ความรู้ (Knowledge) 
 4.3 ละมุนภณัฑ ์(Software) 
 4.4 อุปกรณ์ (Hardware) 
 จากท่ีกล่าวมาแลว้สรุปไดว้า่ ประเภทของทรัพยากรเพื่อการจดัการศึกษา คือ ทุกส่ิงทุกอยา่ง
ท่ีจะใชใ้นการจดัการศึกษา ไม่วา่จะเป็นเร่ืองเงิน วสัดุ อุปกรณ์ ท่ีดิน เทคโนโลยี อาคารเรียน เวลา 
ภูมิปัญญาในชุมชน องค์กรทุกอย่างของสังคม เพื่อให้การจดัการศึกษาบรรลุวตัถุประสงค์นั้น คือ 
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้และมีศกัยภาพในการด ารงตนอยา่งเป็นสุขในสังคมปัจจุบนัและอนาคตได ้
 แหล่งทรัพยากรทางการศึกษา 
 สุมาลี สังข์ศรี กล่าวว่า ทรัพยากรท่ีจะมาใช้เพื่อการศึกษามีหลายแหล่งทั้งทรัพยากรใน
ทอ้งถ่ิน ทรัพยากรท่ีไดรั้บการจดัสรรจากส่วนกลาง43 

                                                 
43เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 430.  
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 ปรีดา สิริสวสัดิ์ กล่าววา่ รัฐไม่อาจตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งพอเพียง 
สถานบนัการศึกษาและบุคคลภายนอกท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม จึงได้อาสาสมคัรเขา้มาจดั
ทรัพยากรต่างๆ เป็นแหล่งท่ีมาของทรัพยากรการศึกษา44 
 ปรีชา คัมภีร์ปกรณ์ ไดก้ล่าวถึงแหล่งท่ีมาของทรัพยากรการศึกษาไวว้า่ ทรัพยากรการศึกษา
มีหลายแหล่งท่ีมารวมกนัดงัน้ี45 
 1. งบประมาณแผน่ดิน สถานศึกษาท่ีเป็นของราชการ งบประมาณแผน่ดินถือวา่เป็นแหล่ง
ทรัพยากรแหล่งใหญ่ท่ีสุดโดยเฉพาะอยา่งยิ่งทรัพยากรทางการเงิน โดยรวมเงินไวทุ้กหมวดตั้งแต่
หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง จนถึงหมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ปัจจุบนัน้ีการจดัสรรเงินงบประมาณ
รัฐบาลพยายามจดัใหต้ามโครงการต่างๆ 
 2. เงินนอกงบประมาณ นอกจากเงินรายไดแ้ผน่ดินแลว้ บางสถาบนัการศึกษายงัมีรายได้
ของตวัเองโดยเฉพาะ เช่น เงินบ ารุงการศึกษา หรือเงินอ่ืนๆ ซ่ึงเงินเหล่าน้ีเป็นเงินท่ีสถานศึกษา
สามารถจดัหามาไดแ้ละสามารถจดัท าโครงการ เพื่อใชใ้นกิจกรรมของโรงเรียนได ้
 3. เงินจากการลงทุน สถาบนัการศึกษาท่ีเป็นเอกชน แหล่งเงินรายไดส่้วนใหญ่มาจากการ
ลงทุนของเจา้ของกิจการซ่ึงอาจจะเป็นเอกชน มูลนิธิ สมาคม ก็ไดเ้งินน้ีมาใช้ในการด าเนินกิจการ
ทั้งปวงของสถานศึกษานั้นร่วมกนักบัเงินรายไดท่ี้เรียกเก็บจากผูเ้รียน 
 4. ทรัพยากรจากชุมชน ชุมชนเป็นแหล่งทรัพยากรท่ีมีความส าคญัมากสถาบนัการศึกษาจะ
ไดรั้บการสนบัสนุนทรัพยากรแทบทุกประเภทจากชุมชน แหล่งทรัพยากรของชุมชน ประกอบดว้ย
บุคคล องค์กรต่างๆ เช่น สามคม มูลนิธิ องค์การกุศลต่างๆทรัพยากรจากชุมชน ท่ีให้แก่
สถาบนัการศึกษา อาจจะเป็น 2 รูปแบบ คือ  
 4.1 รูปแบบท่ี1 เป็นการให้แก่บุคคลโดยตรง เช่น ให้ทุนอุดหนุนในการศึกษาการศึกษา
คน้ควา้ เป็นตน้ 
 4.2 รูปแบบท่ี 2 ให้การสนับสนุนแก่สถาบันโดยส่วนร่วม เช่น การให้วสัดุอุปกรณ์ 
เคร่ืองใชต่้างๆ ค าวา่ชุมชนท่ีใหก้ารสนบัสนุน มิไดจ้  ากดัอยูเ่ฉพาะชุมชนท่ีสถาบนัการศึกษาตั้งอยูก่็
สามารถใหก้ารสนบัสนุน 

                                                 
44ปรีดา สิริสวสัด์ิ, การประสานความร่วมมือระหว่างรัฐกับองค์กรเอกชนในการให้บริการ

แก่สตรี, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพเ์รือนแกว้การพิมพ,์ 2535), หนา้ 2.  
45ปรีชา คมัภีร์ปกรณ์, การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา , พิมพ์คร้ังท่ี 3, (นนทบุรี : 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2547), หนา้25. 
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 5. แหล่งทรัพยากรจากต่างประเทศ เป็นแหล่งสนบัสนุนในรูปของทุนผูเ้ช่ียวชาญหรือวสัดุ 
อุปกรณ์ 
 พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติไดมี้ขอ้บญัญติัไวเ้ก่ียวกบัทรัพยากรการศึกษา ดงัน้ี46 
 หมวด 1 มาตรา 9 เนน้ขอ้ 5 ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาใชใ้นการจดัการศึกษาหมวด 
7 มาตรา 57 ใหห้น่วยงานทางการศึกษาทรัพยากรบุคคลในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา
โดยน าประสบการณ์ ความรู้ความช านาญ และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของบุคคลดงักล่าวมาใชเ้พื่อให้เก
อดประโยชน์ทางการศึกษาและยกย่องเชิดชูผูท่ี้ส่งเสริมสนับสนุนการจดัและการศึกษาหมวด 5 
มาตรา 58 ใหมี้การระดมทรัพยากรและการลงทุนดา้นงบประมาณ การเงินและทรัพยสิ์น ทั้งจากรัฐ 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์ร ชุมชน เอกชนองคก์รเอกชน องคก์ร
วิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการสถาบนัสังคมอ่ืน และต่างประเทศมาใช้ในการจัด
การศึกษา ดงัน้ี 
 1.ใหรั้ฐและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยอาจจดัเก็บภาษี
เพื่อการศึกษาไดต้ามความเหมาะสมทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด ๆ 
 2. ให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เอกชนองคก์ร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันทางสังคมอ่ืน ระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยเป็นผูจ้ดัและมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา บริจาคทรัพยสิ์นและ
ทรัพยากรอ่ืนใหแ้ก่สถานศึกษา ตามความเหมาะสมและความจ าเป็น 
 ทั้ งน้ีให้รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่งเสริมและให้แรงจูงใจในการระดม
ทรัพยากรดงักล่าว โดยการสนบัสนุน การอุดหนุนและการใช้มาตรการลดหย่อยหรือยกเวน้ภาษี 
ตามความเหมาะสมและความจ าเป็น ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมายท่ีก าหนด 
 ส านักงานการปฏิรูปการศึกษาการจัดการศึกษาเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตเน่ืองจาก
การศึกษาเป็นกระบวนการการพฒันาคนให้เป็นมนุษย์ทั้ งร่างกาย จิตใจ สติปัญญาความรู้และ
คุณธรรม มีจริตธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นได้อย่างมีความสุข 
และการศึกษาเป็นการศึกษาตลอดชีวติส าหรับประชาชน สังคมจะไดป้ระโยชน์อยา่งยิ่ง หากสมาชิก
สังคมมีคุณภาพ แต่ในการลงทุนเพื่อการศึกษาตอ้งเปิดโอกาสใหทุ้กส่วนของสังคมเขา้มามีส่วนร่วม

                                                 
46ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, เอกสารประกอบการศึกษาด้วย

ตนเองหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
องคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุ, 2545), หนา้ 11-14. 
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และในการลงทุนของรัฐบาลนั้น จ  าเป็นอยา่งยิ่งตอ้งค านึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
จดัสรรทรัพยากรและการบริหารจดัการทรัพยากร เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียนและสังคม 
 กล่าวโดยสรุปทรัพยากรทางการบริหารการศึกษานั้นมีอยา่งนอ้ยท่ีสุด3แหล่งใหญ่47 คือ 
 1. จากภาครัฐบาล ไดจ้ากงบประมาณแผน่ดิน เงินสนบัสนุนจากภาครัฐ 
 2. จากเอกชน เช่น จากการลงทุน การบริจาคช่วยเหลือสนับสนุนจากทั้ งชุมชนหรือ
หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 
 3. รายไดจ้ากการด าเนินงานของหน่วยงานทางการศึกษาเอง เช่น เงินค่าบ ารุงการศึกษา ค่า
หน่วยกิจ ค่าลงทะเบียน ค่าจ าหน่ายวสัดุอุปกรณ์การศึกษาท่ีผลิตจากสถาบนันั้น 
 

2.4 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน   
 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษานั้น ผูบ้ริหารทางการศึกษา จะตอ้งใชค้วามพยายามเป็น
อยา่งยิ่ง ในการท่ีจะพฒันาคุณภาพการศึกษา โดยอาศยัทรัพยากรทางการศึกษาท่ีไดรั้บและมีอยูจึ่ง
จะตอ้งมีหลกัในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา ผูว้ิจยัจึงไดร้วบรวมแนวคิดเก่ียวกบัการบริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษาไดด้งัน้ี 
 ความจ าเป็นในการบริหารทรัพยากร 
 การบริหารทรัพยากรนั้นมีความจ าเป็นหรือเป็นเคร่ืองมือต่อหน่วยงานต่างๆ ดงัน้ี48 
 1. เพื่อสนบัสนุนในการด าเนินกิจกรรมการด าเนินกิจกรรมทุกกิจกรรมจ าเป็นตอ้งไดรั้บ
ทรัพยากรไม่วา่จะเป็นคน เงิน วสัดุ หรือส่ิงของอ่ืนๆถา้หากไม่มีทรัพยากรแลว้การด าเนินกิจกรรมก็
ไม่ไดส้ามารถด าเนินไปไดห้รือถา้หากไดรั้บทรัพยากรไม่เพียงพอกิจกรรมหรือภารกิจท่ีด าเนินนั้น
อาจจะท าไดแ้ต่ไม่สามารถไดผ้ลดี เช่น ในการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนถา้หากโรงเรียน
ไดรั้บการจดัสรรคน เงิน และวสัดุทางการศึกษานอ้ย โรงเรียนสอนไดส้ามารถด าเนินงานไดแ้ต่ผลท่ี
ไดรั้บจะไม่ดีเท่ากบัไดรั้บคน วสัดุ และ 

                                                 
47ส านกังานปฏิรูปการศึกษา, การบริหารเขตพืน้ทีก่ารศึกษาเพือ่คุณภาพการศึกษาพิมพ์คร้ัง

ที2่, (กรุงเทพมหานคร : ภาพพิมพ,์ 2545), หนา้ 111-113. 
48ปรีชา คัมภีรปกรณ์, การบริหารทรัพยากรการศึกษา , พิมพ์คร้ังท่ี 3, (นนทบุรี :

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2547), หนา้ 15. 
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 2. เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานในการจัดสรร
ทรัพยากรใหแ้ก่หน่วยงาน บางคร้ังจะเป็นไปเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของหน่วยงาน
โดยการพยายามจดัหาทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการท างาน ไดแ้ก่ การจดัสรรเทคโนโลยีสูง
ในการท างานไปให ้เช่น การจดัการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไปให้แทนเคร่ืองพิมพดี์ด หรือ การจดัเคร่ือง 
ก็อปป้ีร้ินไปใหแ้ทนเคร่ืองโรเนียวธรรมดาเป็นตน้ 
 3. เพื่อเป็นการควบคุมการด าเนินงานขององคก์ารหรือผูรั้บผิดชอบการบริหารทรัพยากรใน
บางคร้ัง ก็เป็นไปเพื่อการควบคุมการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้ท าหรือด าเนินงาน
เฉพาะในภารกิจท่ีมอบหมายหรือกระท าภารกิจในช่วงเวลาท่ีก าหนด ตวัอย่างน้ีจะเห็นไดใ้นการ
บริหารทรัพยากรการเงินท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจะจดัสรรทรัพยากรให้เป็นงวดเพื่อ
การด าเนินกิจกรรมแทนการใหง้บประมาณทั้งหมดของแผนงานหรือโครงการ 
 4. เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมใหม่ๆการบริหารทรัพยากรนอกจากจะเป็นการบริหาร
เพื่อให้หน่วยงานด าเนินกิจกรรมปกติธรรมดาของหน่วยงานแลว้ยงัเป็นการบริหารทรัพยากรเพื่อ
เสาะแสวงหาแนวความคิดใหม่ๆ ค าตอบใหม่ๆด้วย เช่น ในการจดัสรรทรัพยากรเพื่อโครงการ
ทดลอง โครงการวจิยัต่างๆ เป็นตน้ 
 5. เพื่อเป็นการกระจายทรัพยากร ความตอ้งการทรัพยากรในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ต่างๆนั้นมีมากกว่าทรัพยากรท่ีมีอยู่ ดังนั้นการบริหารทรัพยากรขั้นตอนหน่ึง คือ การจัดสรร
ทรัพยากรจึงมีความจ าเป็นมากท่ีจะตอ้งน ามาใช้เพื่อกระจายทรัพยากรไปยงัหน่วยงานท่ีมีความ
ตอ้งการจริงๆทั้งน้ี โดยอาศยัเกณฑ์ต่างๆในการบริหาร เช่น เกณฑ์ความรีบด่วนของงาน เกณฑ์
ความสอดคลอ้งกบันโยบายหรืภารกิจหลกั และเกณฑค์วามจ ากดัของทรัพยากรเป็นตน้ 
 โดยสรุปแลว้ ความจ าเป็นในการบริหารทรัพยากรนั้น มีหลายประการ เช่น เพื่อเป็นการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของหน่วยงานเน่ืองจากความจ ากดัของงบประมาณ เป็นตน้ 
 หลกัในการบริหารทรัพยากร 
 การบริหารทรัพยากรมีความจ าเป็นหลายประการดงักล่าวแลว้ขา้งตน้ ถา้หากการบริหารไม่
เป็นไปตามหลกัการหรือวิธีการท่ีเหมาะสมแล้วการด าเนินงานขององค์การหรือหน่วยงานก็จะ
ปราศจากประสิทธิภาพหรือประสิทธิผล ในการบริหารทรัพยากรนั้นมีหลกักวา้งๆ คือ โดยส่วนรวม
มี3ประการคือความเสมอภาค ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน ดงัน้ี 
 1. หลกัความเสมอภาคในการบริหารทรัพยากรโดยเฉพาะอยา่งยิ่งการจดัสรรทรัพยากรนั้น 
จะตอ้งถือหลกัน้ีอยา่งเคร่งครัด โดยท่ีความเสมอภาคทางดา้นโอกาส ความเสมอภาคในดา้นคุณภาพ
เป็นการตอบค าถามว่า เราจะบริหารอย่างไรจึงจะท าให้หน่วยงานหรือองคก์ารและผูรั้บบริการจะ
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ได้รับบริการท่ีมีคุณภาพเท่าเทียมกนั โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรียนหรือสถาบนัการศึกษาความ
เสมอภาค (Equity) นั้นสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดว้ยกนั คือ มงัค (Monk) 
 1.1 ความเสมอภาคในแนวราบ (Horizontal equality) ไดแ้ก่การน านกัเรียนกลุ่มและภาวะ
เหมือนกนัจะไดรั้บการปฏิบติัทดัเทียมกนั (Equal treatment of equals) 
 1.2 ความเสมอภาคในแนวตั้ง (Vertical equals) ไดแ้ก่ การกระท ากบันกัเรียนท่ีแตกต่างกนั
ออกไป (Unequal treatment of unequals)  
 การวดัความเสมอภาคนั้น มงัค(Monk) ไดเ้สนอแนะวา่ สามารถวดัได ้สองแบบ คือ แบบท่ี 
1 (Type I measure) และวดัแบบท่ี 2 (Type II measure) 
 การวัดแบบที่ 1 (Type I measure) เป็นการวดัถึงประมาณความแตกต่างท่ีแต่ละหน่วยงาน
ได้รับวิ ธีการว ัดใช้ว ัดความแปรปรวน (Variance)  เปรียบเทียบเปอร์เซ็นไทล์  (Percentile 
comparision) สัมประสิทธิกินิ (Gini coefficient) และดชันี แมกซ์ลูน (Mcloone index) 
 การวดัแบบที ่2 (Type II measure) เป็นการวดัทั้งดา้นปริมาณท่ีแตกต่างกนัและวิเคราะห์วา่
ใครท่ีไดรั้บความไม่เสมอภาคดว้ย 
 2. หลักประสิทธิภาพ ในการบริหารทรัพยากรส่ิงท่ีต้องค านึงให้มากท่ีสุดในขณะท่ี
ทรัพยากรมีความจ ากัด ได้แก่ การมีประสิทธิภาพ ความมีประสิทธิในการบริหารน้ีจะรวมทั้ ง
ประสิทธิภาพในการจดัสรร ประสิทธิภาพในการใช ้เป็นตน้ ผูบ้ริหารในฐานะท่ีรับผิดชอบในการ
บริหารทรัพยากรทั้งปวง จะตอ้งพิจารณาหาแนวทางในการบริหารว่า ขณะท่ีเรามีทรัพยากรจ ากดั
นั้นเราจะใช้ทรัพยากรอย่างไรจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด การใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพน้ีจะ
รวมทรัพยากรทุกประเภททั้ง คน เงิน วสัดุ อาคารสถานท่ี หรือแมแ้ต่ท่ีดิน 
 3. หลกัประสิทธิผล หลกัการด าเนินงานขององคก์ารหรือหน่วยงานก็คือการบรรลุเป้าหมาย
หรือวตัถุประสงคข์องหน่วยงานท่ีก าหนดไว ้การใชห้รือการบริหารทรัพยากร ก็คือ การพยายามหา
ส่ิงมาช่วยเหลือสนบัสนุนให้การด าเนินงานของกิจกรรมต่างๆ บรรลุเป้าหมาย งานบางงานของ
หน่วยงานตอ้งล้มเหลวเพราะขาดทรัพยากร ตวัอย่างสถานศึกษาจะเห็นไดช้ัดเจน เช่น โครงการ
อาหารกลางวนัของบางโรงเรียนบางโรงเรียนประสบผลส าเร็จค่อนขา้งสูง ทั้งน้ีเพราะผูบ้ริหารได้
บริหาร ผูรั้บผิดชอบไดโ้ดยเฉพาะมีอุปกรณ์และวสัดุในการจดัท าเรียบร้อยและถูกตอ้งตามความ
ตอ้งการ 
 ในบางกรณีการด าเนินงานกิจกรรมบางกิจกรรม ไม่สามารถจะบรรลุเป้าหมายได ้เพราะ
ขาดการจดัหาทรัพยากรมาให้ เน่ืองจากผูบ้ริหารไม่มีทกัษะในการบริหารทรัพยากรเกรงว่า เม่ือ
จดัหาทรัพยากรมาใหแ้ลว้หน่วยงานจะเกิดการขาดทุน ท าให้เป้าหมายของหน่วยงานคาดเคล่ือนไป
ไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
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 โดยสรุปแล้ว ในการบริหารทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรการเงิน 
ทรัพยากรกายภาพหรือทรัพยากรขอ้สนเทศก็ตาม ส่ิงท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งยึดเป็นแนวทางส าคญั คือ 
ความเสมอภาคทางด้านคุณภาพของทรัพยากร ความมีประสิทธิภาพและความมีประสิทธิผลของ
องคก์าร โดยจะตอ้งถือหลกัส าคญัวา่ องคก์ารหรือหน่วยงานท่ีจะประสบความส าเร็จไดน้ั้นจะตอ้งมี
การลงทุน และการลงทุนนั้น จะตอ้งไดรั้บผลตอบแทนท่ีคุม้ค่า และความคุม้ค่านั้นอาจจะมีผลใน
รูปแบบของผลตอบแทนท่ีวดัไดห้รือท่ีวดัไม่ไดก้็ได ้เช่น ความมีเกียรติ ความมีช่ือเสียง และการ
ยอมรับ เป็นตน้ 
 กระบวนการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 
 การบริหารทรัพยากรเป็นการบริหารท่ีค่อนขา้งกวา้ง โดยผูรั้บผิดชอบสามารถท่ีจะแบ่งยอ่ย
ออกไปเป็นการบริหารเฉพาะอย่างโดยสามารถแบ่งการบริหารทรัพยากรเป็นด้านต่างๆไดป้รีชา 
คมัภีร์ปกรณ์49ดงัน้ี 
 1. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
 การบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นการด าเนินการเก่ียวกับบุคคล นับตั่งแต่การวางแผน
ก าลงัคนฝนองค์กรจนกระทัง่ส้ินสุดภาระการปฏิบติังานซ่ึงได้มีนักวิชาการและนกับริหารไดใ้ห้
ทศันะเก่ียวกบักระบวนการบริหารงานบุคคลไว ้ดงัน้ี 
 อุทยั หิรัญโต50ไดใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบักระบวนการบริหารงานบุคคลประกอบดว้ย 
  1. การก าหนดนโยบายและการวางแผนเก่ียวกบับุคคล 
    2. การวางแผนในการจดัอตัราก าลงัใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
    3. การวางโครงการปฏิบติั 
    4. การก าหนดหนา้ท่ีและคุณสมบติัของผูป้ฏิบติังานในต าแหน่งต่างๆ 
 จากการจ าแนกต าแหน่ง 
    1. การก าหนดอตัราเงินเดือนหรือค่าจา้ง 
    2. การสรรหาคนมาท างาน 
    3. การเลือกสรรและการทดสอบ 
    4. การใหท้ดลองปฏิบติังาน 

                                                 
49ปรีชา คมัภีรปกรณ์, การบริหารทรัพยากรการศึกษา, พิมพ์คร้ังท่ี 3, (นนทบุรี : 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2547), หนา้ 235-350. 
50อุทยั หิรัญโต, หลักการบริหารงานบุคคล , พิมพค์ร้ังท่ี 2, ( กรุงเทพมหานคร : โอเดียนส

โตร์, 2531), หนา้ 3-4. 
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   5. การบรรจุแต่งตั้ง 
 6. การจดัท าทะเบียนประวติั 
 7. การยา้ยโอน 
 8. การพฒันาตวับุคคล 
 9. การประเมินผลการปฏิบติังาน 
 11. การพิจารณาความดีความชอบ 
 12. การเล่ือนต าแหน่ง 
 13. การรักษาสุขภาพและความปลอดภยัในการท างาน 
 14. การจดัสวสัดิการหรือประโยชน์ 
 15. การปกครองบงัคบับญัชา 
 16. การรักษาวนิยั 
 17. การใหอ้อกจากงาน 
 18. การจดัท าระบบบ าเหน็จบ านาญ 
 19. การศึกษาวนิยัเก่ียวกบัตวับุคคล 
 นพพงษ์ บุญจิตราดุลไดก้ าหนดกระบวนการบริหารงานบุคคลมี 4 ประการ ดงัน้ี51 
 1. การคดัเลือกและการสรรหาบุคคล 
 2. การบ ารุงรักษาบุคคล 
 3. การพฒันาบุคคล 
 4. การใหบุ้คคลพน้จากงาน 
 ชุง กล่าวถึงกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลแบบดั้งเดิมประกอบดว้ย52 
 การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์
 การสรรหา 
 การคดัเลือกบุคลากร 
 การฝึกอบรมและการพฒันา 

                                                 
51พนพงษ์ บุญจิตราดุลย,์ ก้าวเข้าสู้ผู้บริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหาคร : บพิธการพิมพ,์ 

2543), หนา้ 37. 
52ชุง, อ้างใน สังวาล วุฒิเสลา,การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้น

พืน้ฐานสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 5, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต,
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี, 2548), หนา้ 33. 
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 การประเมินการท างาน 
 การใหร้างวลั 
 มันดิและนีโอ (Mondy and Neo) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล คือ53 
 การวางแผนทรัพยากรบุคคล 
 การสรรหาและคดัเลือก 
 การตอบแทนและอ านวยประโยชน์ 
 การดูแลความปลอดภยั 
 อาร์มสตรอง (Armstrong) ก าหนดกระบวนการบริหารงานบุคคลไว ้ดงัน้ี54 
 การแสวงหาบุคคล 
 การจ่ายค่าตอบแทน 
 การประเมินผลการปฏิบติังาน 
 การพฒันาบุคคล 
 การใหบ้ริหารกบับุคคล 
 การใหพ้น้จากงาน 
 การเสริมแรงงานสัมพนัธ์ 
 จากการศึกษาแนวคิดท่ีนักวิชาการและนักบริหารได้ให้ความหมายของกระบวนการ
บริหารงานบุคคล สรุปไดว้า่ กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล มีขั้นตอนดงัน้ี 
 1. การก าหนดนโยบาย เป็นการก าหนดนโยบายท่ีเก่ียวกบัทรัพยากรมนุษยว์า่จะมีแนวทาง
เป็นอย่างไรเช่นตอ้งการคนช านาญเฉพาะทางหรือตอ้งการคนมาฝึกงานค่อยเป็นค่อยไปตอ้งการ
สาขาวชิาท่ีขาดแคลนหรือตอ้งการเคร่ืองจกัรมาท างานเป็นส่วนใหญ่แลว้ใชก้ารควบคุม เป็นตน้ 
 
 
 

                                                 
53มนัดิและนีโอ (Mondy and Neo),  อา้งใน สังวาลวุฒิเสลา, การบริหารทรัพยากรทาง

การศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 5, 
วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี), 2548 ,
หนา้ 33. 

54อาร์มสตรอง (Armstrong), อา้งใน เร่ืองเดียวกนั. 
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 2.วางแผนก าลังคนในการวางแผนก าลังคนหรือทรัพยากรมนุษย์ท่ีต้องการนั้ น 
ประกอบดว้ยขั้นตอนยอ่ย ดงัน้ี 
 2.1 การวเิคราะห์งาน คือ การจ าแนกและวเิคราะห์ทั้งปริมาณ และคุณภาพของงาน
ภายในหน่วยงานวา่มีปริมาณมากนอ้ยเพียงใด และตอ้งการงานท่ีมีคุณภาพขนาดไหน 
 2.2 การจดักลุ่มงานคือการพยายามจดังานท่ีมีลกัษณะเหมือนกนั หรือไปดว้ยกนัได้
เขา้กลุ่มงานเดียวกนั 
 2.3 ก าหนดต าแหน่งไดก้ลุ่มงานแลว้มีการก าหนดต าแหน่งและคุณสมบติัของผูท่ี้
จะมาต ารงต าแหน่งนั้นวา่ ควรมีคุณสมบติัอยา่งไรจึงจะท าใหง้านท่ีก าหนดนั้นส าเร็จได ้
 2.4 ก าหนดความตอ้งการในหน่วยงานท่ีตั้งข้ึนใหม่ เป็นการก าหนดจ านวนคนท่ี
ตอ้งการท่ีจะเขา้มารับผิดชอบหรือต าแหน่งท่ีก าหนดข้ึนมา แต่หากเป็นหน่วยงานเก่าๆ ส่ิงท่ีจะตอ้ง
ท าเป็นอนัดบัแรก คือ การส ารวจความสามารถของคนเก่าๆท่ีจะท างานในต าแหน่งท่ีก าหนดข้ึน
ไดม้ากนอ้ยเพียงใด ยงัขาดอยูอี่กก่ีต าแหน่ง 
 2.5 การเสนอความต้องการ เป็นการเสนอความต้องการหลักจากการก าหนด
ต าแหน่งเสร็จแลว้ การเสนอความตอ้งการน้ีอาจจะเสนอความตอ้งการในคร้ังเดียวก็ได ้หากจ านวน
ท่ีต้องการไม่มากนักและความต้องการคนมีมาก แต่ในบางหน่วยงานท่ียงัไม่เจริญเติบโตเต็มท่ี 
มกัจะเสนอในรูปแบบของกรอบอตัราก าลงัโดยก าหนดไวว้า่ เม่ือหน่วยงานโตเต็มท่ีแลว้จะตอ้งใช้
ก าลงัคนเท่าใด 
  3. การสรรหาไดแ้ก่การเสนอความตอ้งการก าลงัคนเขา้มาท างานโดยการชกัชวนประกาศ
ทางส่ือมวลชน สถาบนัการศึกษา หน่วยงาน เพื่อชกัชวนคนใหเ้ขา้มาสมคัรในต าแหน่งท่ีตอ้งการ 
 4. คดัเลือก คือ การจดัสรรคนท่ีมีลกัษณะถูกตอ้งเหมาะสมตามเกณฑ์ท่ีก าหนดเขา้ท างาน 
วธีิการคดัเลือกอาจท าไดห้ลายวธีิ เช่น การสอบ การสัมภาษณ์ การใหท้ดลองปฏิบติังาน 
 5. การบรรจุและแต่งตั้ง ถา้หากเป็นระบบราชการผูท่ี้ผา่นการคดัเลือกจะไดรั้บการเขา้บรรจุ
เป็นขา้ราชการ และไดรั้บการแต่งตั้งให้ต ารงต าแหน่งหรือไดรั้บการคดัเลือกเขา้มาส าหรับในธุรกิจ
เอกชน จะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งท่ีได้รับการคดัเลือกเขา้มา พร้อมกับระบุเงินเดือน 
ส าหรับในบางบริษทัอาจจะระบุอตัราการตอบแทนอ่ืนๆไวด้ว้ย เช่น เงินรางวลัเม่ือส้ินปี 
 6. การปฐมนิเทศ โดยส่วนรวมไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานเอกชนหรือรัฐบาลก็ตาม เม่ือบุคคล
ไดรั้บคดัเลือกเขา้เป็นสมาชิกของหน่วยงานแลว้ หน่วยงานหรือส่วนราชกาลจะท าการปฐมนิเทศ
สมาชิกใหม่ สาระการปฐมนิเทศอาจจะเป็นการแนะน าให้รู้จกักบัหน่วยงาน สมาชิก วฒันธรรม
องคก์าร เป็นตน้ 
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 7. การมอบหมายงาน เป็นการพบปะกันระหว่างผู ้บังคับบัญชากับสมาชิกใหม่ของ
หน่วยงาน เพื่อการมอบหมายท่ีไดท้  าความคาดหวงัท่ีหน่วยงานตอ้งการไดรั้บจากสมาชิกใหม่ 
 8. การพฒันา เม่ือปฏิบติัระยะหน่ึง หน่วยงานอาจจะมีการพฒันาบุคลากรโดยวิธีการอยา่ง
ใดอยา่งหน่ึงหรือหลายวธีิก็ได ้เช่น การประชุม การฝึกอบรม เป็นตน้ 
 9. การประเมิน เป็นการประเมินผลงานหรือประเมินบุคลากร เม่ือท างานระยะหน่ึงส่วน
ใหญ่จะท าการประเมินอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง 
 10. สวสัดิการ เป็นหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีจะตอ้งจดัสวสัดิการต่างๆให้แก่บุคลากร เช่น 
กรณีเจ็บป่วย การเดินทาง หรืออ่ืนๆ ท่ีจะเป็นการช่วยให้บุคลากรมีขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังาน
ใหดี้ข้ึน 
 11. วนิยั เป็นพิจารณาโทษในกรณีท่ีบุคคลท าผดิกฎระเบียบของหน่วยงาน 
 สรุปการบริหารในการจดัการทรัพยากรไม่ว่าจะดา้นทรัพยากรบุคคลหรือดา้นทรัพยากร
วสัดุ อุปกรณ์ ดา้นทรัพยากรงบประมาณและดา้นทรัพยากรอาคารสถานท่ี ท่ีมีอยู่ให้ปฏิบติังานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ อนัไดแ้ก่ การก าหนดและการวางแผน การก าหนดอตัราก าลงั การสรรหา การ
จดัสรรหน้าท่ี การใช้ทรัพยากรหรือการมอบหมายหน้าท่ี  การประเมินการปฏิบติังาน การแก้ไข
ปรับปรุงและพฒันาบริหารทรัพยากรใหดี้ใชป้ระโยชน์ไดคุ้ม้ค่าท่ีสุด 
 สรุปการบริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการในการจดัการทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยู่ให้
ปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ อนัไดแ้ก่ การก าหนดและการวางแผน การก าหนดอตัราก าลงั 
การสรรหา การจัดสรรหน้าท่ี การใช้ทรัพยากรหรือการมอบหมายหน้าท่ี การประเมินการ
ปฏิบติังาน การแกไ้ขปรับปรุงและพฒันาบุคคล 
 2. ด้านการบริหารทรัพยากร วสัดุ อุปกรณ์ 
 2.1 งานพสัดุ 
 พสัดุหมายถึง ส่ิงของ ท่ีดิน บ้านเรือน(พจนานุกรมราชบณัฑิตยสถาน)55ส่วน
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพสัดุ2535ได้ให้ความหมายของพสัดุว่า หมายถึงวสัดุ 
ครุภณัฑ์ ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้างท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือ การจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ของส านกังบประมาณ การพสัดุ หมายถึง การซ้ือ การจา้ง การซ่อมแซม บ ารุงรักษา การจดัท าเอง 
การแลกเปล่ียน การเช่า การยืม การควบคุม และการด าเนินการอ่ืนๆท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบส านกั
นายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 3535 หมวด1ขอ้ 5 

                                                 
55ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ.2542, (กรุงเทพมหานคร : 

นานมีบุค๊พบัลิเคชัน่ส์จ  ากดั, 2546), หนา้ 581. 
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 2.2 วสัดุและครุภัณฑ์ สามารถจ าแนกตามความแตกต่างออกไดด้งัน้ี 
 2.2.1 วัสดุส้ินเปลือง หมายถึง ส่ิงของเม่ือโดยสภาพเม่ือใช้แล้วย่อม
ส้ินเปลืองหมดไปเองหรือแปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิมอีกต่อไป เช่น ยางลบ หมึกโรเนียว น ้ ามนั 
ฯลฯ 
 2.2.2 วัสดุถาวร หมายถึง ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคงทนถาวรแต่มีอายุการใช้
งานท่ีจ ากดั เช่น เคร่ืองเยบ็กระดาษ กรรไกร มีด พลัว่ ขวาน ฟุตบอล ไมปิ้งปอง บาสเกตบอล ฯลฯ 
 2.2.3 ครุภัณฑ์ หมายถึง ส่ิงของหรือของใช้ท่ีมีลักษณะคงทนถาวร 
บางอยา่งมีอายกุารใชง้านจ ากดั เช่น โตะ๊ ตูเ้ก็บเอกสาร พิมพดี์ด โทรทศัน์ ฯลฯ 
 2.3 ทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง  
 ทีด่ิน หมายถึงพื้นท่ีและบริเวณโรงเรียนเป็นเจา้ของตามระเบียบท่ีวา่ดว้ยราชพสัดุ 
 ส่ิงก่อสร้าง หมายถึง อาคารและส่ิงก่อสร้างข้ึนในท่ีดินของโรงเรียน ส าหรับงาน
ด้านพสัดุมีขอบข่ายในการด าเนินงาน คือวสัดุควบคุมโดยการลงบญัชีครุภณัฑ์ควบคุมโดยการ
ลงทะเบียนท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ควบคุมโดยน าข้ึนทะเบียนท่ีราชพสัดุงานท่ีส าคญัในดา้นพสัดุ การ
จดัหา การซ้ือ การจา้ง การจดัท าเอง และการแลกเปล่ียนการควบคุม ลงบญัชี ลงทะเบียน และการ
เบิก – จ่ายพสัดุการจ าหน่ายกรณีช ารุด บกพร่อง เสียหาย และหาผูรั้บผิดชอบทางแพ่งการตรวจสอบ
ประจ าปี 
 การบริหารทรัพยากรวสัดุ อุปกรณ์ ประกอบด้วยข้ันตอน ดังนี ้
 1. การก าหนดความตอ้งการวสัดุ เป็นขั้นท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งรวบรวมความตอ้งการพสัดุ
ท่ีระบุไวใ้นแผนงานโครงการของหน่วยงาน ซ่ึงอาจจะเป็นโครงการ 1ปี 2ปี ก็ไดแ้ลว้หน่วยพสัดุวาง
แผนการจดัซ้ือ จดัหาวสัดุใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของแต่ละแผนโครงการนั้น ๆ 
 2. การจดัหาพสัดุ หน่วยท่ีรับผิดชอบรวบรวมความตอ้งการแลว้โดยหลกัการทัว่ไปควรจะ
ให้มีหน่วยกลางในการจดัซ้ือจดัจา้ง เพื่อสะดวกในการควบคุมปริมาณและคุณภาพและประหยดั
เม่ือตอ้งการซ้ือในปริมาณมาก ๆ 
 3. การลงทะเบียน เม่ือไดพ้สัดุมาแลว้ หน่วยงานท่ีไดรั้บจะไดด้ว้ยวิธีการใดก็ตาม จะตอ้งมี
การลงทะเบียนเพื่อควบคุมพสัดุโดยระบุช่ือรายการ วิธีการไดม้า ราคา วนัท่ีไดม้า ตลอดจนจ านวน
หน่วยพสัดุ 
 4. การแจกจ่าย เม่ือลงทะเบียนพสัดุแลว้ เม่ือหน่วยงานใชข้อเบิกมาจ่ายใหไ้ปโดยหน่วยงาน
กลางมีหนา้ท่ีในการควบคุมทางบญัชีกบัของเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้ ท าให้พสัดุนั้นสามารถมีอายุในการใช้
งานนานข้ึน 
 5. การบ ารุงรักษา ควรจดัท าควบคู่ไปกบัการจดัหาเพื่อเป็นการแสวงหาอุปกรณ์มาใช ้
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 6. การจ าหน่าย นับเป็นขั้นตอนสุดท้ายของวงจรพัสดุ การจ าหน่ายเป็นขั้นตอนท่ี
ผูรั้บผิดชอบปลดภาระรับผิดชอบจากพสัดุนั้นๆ โดยพสัดุนั้นอาจจะเส่ือมลา้สมยัหรือไวเ้กินความ
ตอ้งการ การจ าหน่ายสามารถท าไดห้ลายวธีิ เช่น การขาย การท าลาย เป็นตน้ 
 สรุปการบริหารทรัพยากรวสัดุ อุปกรณ์ การจดัการวสัดุอุปกรณ์ ท่ีมีอยูใ่ห้เพียงพอกบัความ
ตอ้งการ เร่ิมตั้งแต่การก าหนดนโยบายและการวางแผน การวิเคราะห์การใช้ ความตอ้งการ การ
แสวงหาทรัพยากร การใช้ การลงทะเบียนและแจกจ่ายวสัดุ การประเมินการใช้วสัดุและการ
ปรับปรุง น าผลการประเมินมาวิเคราะห์วางแผนและก าหนดนโยบาย เพื่อให้สนองความตอ้งการ
พฒันาใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 3. ด้านการบริหารทรัพยากรงบประมาณ 
 การบริหารงบประมาณ หมายถึง การด าเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณท่ีไดรั้บให้เป็นไป
ตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีตั้งไวใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยถูกตอ้งตามระเบียบทนัต่อเวลา
หรือเหตุการณ์ 
 การบริหารงบประมาณของสถานศึกษา จะตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการและ
ก าหนดระยะเวลาของงบประมาณ ซ่ึงอาจจะครอบคลุมถึงภารกิจท่ีตอ้งดูแลเร่ืองการใช้เงินตามท่ี
ไดรั้บงบประมาณมาแลว้ ในประเด็นต่อไปน้ี 
 1. การเสนอของบประมาณ 
 2. การใชจ่้ายงบประมาณ การใชจ่้ายเงินงบประมาณของสถานศึกษามีขอ้พึงสังเกตดงัน้ี 
 2.1 การใช้เงินตามวตัถุประสงค์หรือไม่ เงินงบประมาณท่ีสถานศึกษาไดรั้บหรือ
ก าหนดข้ึนโดยปกติแลว้ ก็ตอ้งการให้สถานศึกษาไดด้ าเนินการให้เป็นไปตามวตัถุประสงคเ์ร่ืองใด
เร่ืองหน่ึง ตามท่ีก าหนดในงาน หรือโครงการของสถานศึกษานั้นๆ เช่น เพื่อพฒันาคุณภาพการเรียน
การสอน พฒันาบุคลากร ปรับปรุงอาคารสถานท่ีสนบัสนุนงานกิจการนกัเรียน เป็นตน้ โดยจะตอ้ง
วางแผนการก ากบัดูแลการใชเ้งินใหบ้รรลุวตัถุประสงคไ์ม่น าเงินมาใชจ่้าย เพื่อภารกิจการอยา่งอ่ืนท่ี
แตกต่างออกไป 
 2.2 การใชเ้งินตรงตามเง่ือนไข ตามหลกัเกณฑข์องหน่วยงานตน้สังกดัหรือไม่ การ
ใช้จ่ายเงินบางประเภทหน่วยงานตน้สังกดัจะก าหนดกรอบเป็นหลกัเกณฑ์หรือเง่ือนไขเอาไวใ้ห้
สถานศึกษาถือปฏิบติัเอาไว ้
 2.3 การใช้เงินงบประมาณเป็นไปตามก าหนดเวลาหรือไม่ เงินงบประมาณจะมี
ช่วงเวลาในการใชจ่้ายท่ีแน่นอน ถา้เป็นงบประมาณของทางราชการ เงินท่ีให้หน่วยงานต่างๆใชจ่้าย
จะเป็นไปตามงบประมาณของปีถดัไปโครงการต่างๆท่ีก าหนดให้ปฏิบติัในแต่ละปีงบประมาณ ผูมี้
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อ านาจหน้าท่ีเก่ียวข้องจะต้องรีบด าเนินการเพื่อใช้จ่ายเงินให้เสร็จทันภายในช่วงเวลาของ
ปีงบประมาณ 
 2.4 การใช้จ่ายเงินงบประมาณถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ ระเบียบในการใช้
จ่ายเงินงบประมาณมีไวเ้พื่อให้ผูเ้ก่ียวขอ้งถือปฏิบติั เพื่อตอ้งการให้เงินงบประมาณท่ีไดรั้บ ไดใ้ช้
จ่ายไปอยา่งบริสุทธ์ิยติุธรรม ไม่ร่ัวไหลหรือตกเป็นของคนใดคนหน่ึง ท่ีไม่เก่ียวกบัการจดัการตามท่ี
ระบุในงบประมาณนั้นๆ รวมทั้งเพื่อตอ้งการให้หน่วยงาน หรือสถานศึกษาเจา้ของงบประมาณจะ
ไดรั้บบริการท่ีดี ผูใ้ชง้บประมาณจะตอ้งปฏิบติัตามระเบียบวา่ดว้ยการใชเ้งินในหมวดนั้นๆ 
 3. แผนควบคุมงบประมาณ เป็นกระบวนการในการบริหารงบประมาณ เพื่อให้มีก าร
ควบคุม ก ากบั เพื่อให้งานนั้นๆไดบ้รรลุตามวตัถุประสงคโ์ดยอาศยัปัจจยัและกระบวนการในการ
ด าเนินงานตามท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ ผลของการปฏิบติังานจะเป็นอยา่งไร แตกต่างจากท่ีก าหนด
ไวม้ากนอ้ยเพียงใด แค่ไหน ทั้งในแง่ของปริมาณ คุณภาพ เวลา และลกัษณะเฉพาะอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
 4. การประเมินผลการบริหารงบประมาณ เพื่อใหท้ราบในเร่ืองเก่ียวกบัแผนและการบริหาร
งบประมาณของสถานศึกษาว่าด าเนินการไปตามโครงการและถูกต้องตามระเบียบกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งมากนอ้ยเพียงใด เพื่อจะไดป้รับแผนแกไ้ขแ้นวการด าเนินการให้เหมาะสมถูกตอ้งเกิดผลดี
ต่อหน่วยงานต่อไป การบริหารงบประมาณ นบัเป็นกิจกรรมท่ีส าคญัไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการเสนอ
จดัตั้งงบประมาณ เพราะกิจกรรมในส่วนน้ีเป็นการด าเนินงานเพื่อให้สามารถบรรลุส่ิงท่ีก าหนดไว้
แล้วในโครงการก็ได้รับงบประมาณโดยอาศยัเจ้าหน้าท่ีเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย เพื่อให้การใช้จ่ายเงิน
เป็นไปโดยราบร่ืน สามารถแกปั้ญหา หรือพฒันาในหน่วยงานท่ีตอ้งการได ้
 สรุปการบริหารทรัพยากรงบประมาณ การจดัสรร การใช้งบประมาณท่ีได้รับให้ถูกตอ้ง
ตามระเบียน ก าหมายและสนองโครงการกิจกรรมการปฏิบติัต่างๆ ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ มี
การประเมิน ระบบงบประมาณ การระดมและสรรหางบประมาณเพื่อให้พอเพียงกบัความจ าเป็น
ขององคก์ร ใหก้ารพฒันางานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภา 
 4. ด้านการบริหารทรัพยากรอาคารสถานที ่
 ส่วนใหญ่จะมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัการบริหารพสัดุ โดยมีขั้นตอนใหญ่ดงัน้ี 
 1. การวางแผนเก่ียวกบัอาคารสถานท่ี ส่วนใหญ่เป็นการวางแผนการก าหนดสถานท่ีตั้งของ
อาคาร ภายในพื้นท่ีท่ีเรียกว่า การวางผงัแม่บท การก าหนดความตอ้งการอาคารให้สอดคลอ้งกบั
ความเจริญเติบโตของหน่วยงานและการเพิ่มข้ึนของจ านวนนกัเรียนและบุคลากรท่ีจะมาปฏิบติังาน
ในสถานท่ีนั้น ซ่ึงจะตอ้งมีการวเิคราะห์ความตอ้งการ การท านายการเพิ่ม-ลด จ านวนนกัเรียนเขา้มา
เก่ียวขอ้งดว้ย 
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 2. การก าหนดความตอ้งการอาคาร ไดแ้ก่ การก าหนดจ านวน ประเภทรูปแบบ และพื้นท่ี
ของอาคารใหส้อดคลอ้งกบัภารกิจของสถาบนัการศึกษาท่ีเจริญข้ึน 
 3. การก่อสร้างอาคาร เป็นขั้นตอนท่ีผูรั้บผดิชอบในการดูแลควบคุมการก่อสร้าง ในฐานะท่ี
เจา้ของสถานท่ีท่ีจะตอ้งใชอ้าคารท่ีไดม้าเป็นไปตามรูปแบบและขอ้มูลรายละเอียดท่ีก าหนด 
 4. การวางแผนการใช้อาคาร เป็นขั้นตอนท่ีจะตอ้งมีการก าหนดการใชอ้าคารให้คุม้ค่า ให้
ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงจะตอ้งเก่ียงข้องกบัการจดัตารางการใช้การประเมินการใช้อาคารใน
รูปแบบต่างๆ 
 5. การใช้ การบ ารุงรักษาและการซ่อมแซมอาคาร เป็นการด าเนินการใชอ้าคารสถานท่ีให้
ตรงตามแผนและวตัถุประสงค ์บ ารุงรักษาซ่อมแซมเม่ือถึงวาระ 
 6. การร้ือถอน ในกรณีท่ีอาคารช ารุดเพราะสร้างมานานผูบ้ริหารจะตอ้งด าเนินการร้ือถอน
อยา่งถูกตอ้งตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ผูบ้ริหารควรจะด าเนินการอยา่งไร 
 จากการศึกษาการบริหารทรัพยากรต่างๆท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัสรุปไดว้า่ หลกัการบริหาร
ทรัพยากรการศึกษามี 4 ดา้น ไดแ้ก่ ด้านการบริหารบุคคล ดา้นการบริหารวสัดุ อุปกรณ์ ดา้นการ
บริหารงบประมาณ และดา้นการบริหารอาคารสถานท่ี 
 โดยสรุปขบวนการในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา มีหลกัการกวา้ง ไดด้งัน้ี 
 1. ก าหนดเป้าหมายหรือวตัถุประสงค ์เป็นการก าหนดเป้าหมายหรือวตัถุประสงคข์องงาน
วา่ เราตอ้งจะท าอะไรทั้งในดา้นของปริมาณและคุณภาพและจะตอ้งวิเคราะห์งานหรือกิจกรรมว่า
หากจะตอ้งการบรรลุเป้าหมายนั้นจะตอ้งกระท างานหรือภารกิจอะไรบา้ง 
 2. ก าหนดทรัพยากรทีตอ้งการ เม่ือก าหนดเป้าหมายกิจกรรมแลว้จะตอ้งพิจารณาวา่ในการ
ด าเนินกิจกรรมเหล่านั้น จะต้องใช้ทรัพยากรเท่าใด เช่น ต้องการทรัพยากรมนุษย์ เม่ือตีหรือ
วิเคราะห์ออกมาแล้วใช้คนเท่าใด โดยอาจวิเคราะห์ออกมาเป็นคน ววั หรือ คน เดือน แล้วแต่
ลักษณะของงานหรือระยะเวลาท่ีจะต้องปฏิบัติงานนั้น นอกจากทรัพยากรมนุษย์ยงัต้องการ
ทรัพยากร ดา้นอ่ืนๆ อีกหรือไม่ ถา้หากตอ้งการ ตอ้งการเท่าใดจึงจะเพียงพอ เช่น ตอ้งการทรัพยากร
เงิน เป็นค่าใชส้อยค่าตอบแทน เท่าใด ตอ้งการวสัดุ อุปกรณ์อะไรบา้ง โดยพยายามจ าแนกทรัพยากร
เหล่านั้นออกเป็นหมวดหมู่และประการส าคญั คือ การก าหนดหรือวางแผนว่า จะใช้ทรัพยากร
เหล่านั้นเม่ือไรทั้งน้ีเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักิจกรรมและการแสวงหา 
 3. แสวงหาทรัพยากร การแสวงหาทรัพยากรนั้นอาจจะท าไดใ้นรูปแบบต่างๆเช่นการจดัตั้ง
งบประมาณขอจากทางราชการ การขอบริจาค การขอความช่วยเหลือจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือการระดม
ทรัพยากรจากฝ่ายต่างๆ 
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 4. การจดัสรรทรัพยากร เม่ือไดท้รัพยากรแลว้ผูบ้ริหารจะตอ้งจดัสรรทรัพยากรตามเกณฑ์
หรือเง่ือนไขท่ีก าหนดไว ้เช่น อาจจะจดัสรรตามหลกัการต่อไปน้ี 
 4.1 ตามความรีบด่วนของงาน งานหรือกิจกรรมใดถา้ตอ้งการท าอยา่งรีบด่วนเพื่อ
แกปั้ญหาหรือใหส้อดคลอ้งกบักิจกรรมรีบด่วน ก็จ  าเป็นจะตอ้งจดัสรรใหก่้อน 
 4.2 เพื่อสืบต่อกิจกรรมเดิม เป็นการจดัสรรเพื่อให้งานเดินไม่ตอ้งชะงกัหรือหยุด
อยู่กบัท่ี เช่น การจดัสรรทรัพยากรเงิน เพื่อเป็นเงินเดือนแก่เจา้หน้าท่ีเดิมจะตอ้งจดัให้เพื่อจะได้
ปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไป 
 4.3 เพื่อจดักิจกรรมเดิมหรือกิจกรรมปกติท่ีจะตอ้งท าเช่นเร่ืองของงานธุรการเป็น
ตน้ 
 4.4 เพื่อพฒันางานใหม่ หน่วยงานจะตอ้งมีการการพฒันาดงันั้น กิจกรรมใหม่ควร
ไดรั้บความสนบัสนุนส่งเสริมให้ด าเนินไป เพื่อทดแทนของเก่า ทรัพยากรบางอย่างจ าเป็นจะตอ้ง
จดัสรรเพื่อใหท้ดแทนของเก่าท่ีช ารุดลา้สมยั 
 5. ควบคุมเม่ือจดัสรรให้แล้วผูท่ี้ได้รับการจดัสรรจะน าไปใช้เพื่อด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
ดังนั้ นผูบ้ริหารจะต้องมีการควบคุมเพื่อให้การใช้ได้เป็นไปตามวตัถุประสงค์เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 6. การประเมินเป็นการบริหารทรัพยากรการศึกษาขั้นสุดท้าย เพื่อประเมินดูว่าการใช้
ทรัพยากรนั้น มีประสิทธิภาพเพียงใด ประสิทธิผลท่ีไดคุ้ม้กนัหรือไม่เพียงใดและมีปัญหาประการ
ใดหรือไม่ เพื่อหาแนวทางแกไ้ขปรับปรุงต่อไป56 
 สรุปการบริหารทรัพยากรการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานการจดัการเก่ียวกบัอาคาร
สถานท่ีท่ีมีอยู่สามารถมีมีอยู่ให้สามารถสนองกบัความตอ้งการในการใช้งานของหน่วยงาน อนั
ไดแ้ก่ การก าหนดนโยบายและวางแผนการใชก้ารวเิคราะห์และการก าหนดความตอ้งการ การระดม
และแสวงหา การจดัสรรและใชอ้าคารสถานท่ี การดูแลและบ ารุงรักษา รวมทั้งการประเมินการใช้
และปรับปรุงพฒันาพร้อมท่ีจะใชง้านอยูเ่สมอ  
 สรุปการบริหารในการจดัการทรัพยากรไม่ว่าจะดา้นทรัพยากรบุคคลหรือดา้นทรัพยากร
วสัดุ อุปกรณ์ ดา้นทรัพยากรงบประมาณและดา้นทรัพยากรอาคารสถานท่ี ท่ีมีอยู่ให้ปฏิบติังานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ อนัไดแ้ก่ การก าหนดและการวางแผน การก าหนดอตัราก าลงั การสรรหา การ
จดัสรรหน้าท่ี การใช้ทรัพยากรหรือการมอบหมายหน้าท่ี การประเมินการปฏิบติังาน การแก้ไข
ปรับปรุงและพฒันาบริหารทรัพยากรใหดี้ใชป้ระโยชน์ไดคุ้ม้ค่าท่ีสุด 

                                                 
56 เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 42. 
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2.5 สภาพพืน้ทีท่ีศึ่กษา  
 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 ประกอบดว้ยโรงเรียนในสังกดัท่ี
ตั้งอยู่ในพื้นท่ีอ าเภอนางรอง อ าเภอปะค า อ าเภอหนองก่ี อ าเภอหนองหงส์ อ าเภอโนนสุวรรณ 
อ าเภอโนนดินแดง อ าเภอละหารทราย และอ าเภอเฉลิมพระเกียรติจ านวน 237 โรงเรียนโรงเรียน
เอกชนจ านวน14โรงเรียนเป็นโรงเรียนท่ีสอนระดบัก่อนประถมศึกษา ระดบัประถมศึกษาระดบั
มธัยมศึกษาและระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพโดยมีท่ีตั้งขอส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย ์เขต 
3 เลขท่ี110 ถนน สืบสหการ อ าเภอ นางรอง จงัหวดั บุรีรัมย ์รหัสไปรษณีย ์31110 อยู่ห่างจาก
จงัหวดับุรีรัมยป์ระมาณ 55 กิโลเมตรโทร 0-4463-2098 
 2.5.1 สภาพทัว่ไป 
 อาณาเขต 
  ทิศเหนือติดต่อกบัอ าเภอล าปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์อ าเภอห้วยแถลงและอ าเภอจกัราช
จงัหวดันครราชสีมา 
 ทศิใต้ ติดต่อกบัประเทศกมัพชูา 
 ทศิตะวนัออก ติดต่อกบัอ าเภอเมืองบุรีรัมย ์อ าเภอประโคนชยั และอ าเภอบา้นกรวดจงัหวดั
บุรีรัมย ์
 ทิศตะวันตก ติดต่อกบัอ าเภอเสิงสางอ าเภอหนองบุญมาก จงัหวดันครราชสีมา และอ าเภอ
ตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ 
 ลกัษณะภูมิประเทศ 
 ส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่มดินเป็นดินร่วนปนทราย และเป็นท่ีราบสูง บางตอนประกอบดว้ย
ภูเขาและป่าไมเ้บญจพรรณทรัพยากรธรรมชาติไดแ้ก่ป่าไมแ้หล่งน ้ าล าน ้ าไหลผ่าน 4 สายคือล าน ้ า
ไทรโยงล าปะเทีย ล ามาศและล านางรอง 
 2.5.2 ข้อมูลพืน้ฐาน  
 มีจ านวน8 อ าเภอประกอบดว้ย อ าเภอนางรอง (ท่ีตั้งส านกังาน) อ าเภอปะค า อ าเภอหนองก่ี 
อ าเภอหนองหงส์ อ าเภอโนนสุวรรณอ าเภอโนนดินแดง อ าเภอละหานทราย และอ าเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จ  านวนโรงเรียนในสังกดั 237โรงเรียน 
 2.5.3 อ านาจหน้าทีใ่นการจัดการศึกษา 
 วสัิยทศัน์ (Vision)  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยเ์ขต3เป็นองคก์รหลกั
ในการจดัส่งเสริมสนบัสนุนประสานการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวยัเรียนอย่างทัว่ถึง
และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้องกับความตอ้งการของท้องถ่ินมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาพฒันาสู่ความเป็นเลิศ 
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 พนัธกจิ (Mission)   
 1. จดัการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่ประชากรวยัเรียนทุกคนให้ไดรั้บการพฒันาเป็นบุคคลท่ีมี
ความรู้และคุณลกัษณะตามมาตรฐานการศึกษาดว้ยระบบการจดัการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  
 2. ส่งเสริมสนบัสนุนและประสานการจดัการศึกษาของ บุคคล ครอบครัวเอกชน องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินองค์กรชุมชนองค์กรวิชาชีพสถาบนัศาสนาสถานประกอบการและสถาบนั
สังคมอ่ืนในพื้นท่ีท่ีรับผดิชอบ 
 เป้าประสงค์ (Goals)  
 ด้านโอกาสทางการศึกษา 
 1. ประชากรในวยัเรียนไดรั้บโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งเท่าเทียมทัว่ถึงและไดรั้บ
โอกาสในการศึกษาปฐมวยัอยา่งนอ้ย 1 ปีก่อนเขา้เรียนในระดบัการศึกษาภาคบงัคบั 
 2. ผูพ้ิการผูด้อ้ยโอกาสไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวยัอยา่งเท่าเทียมและ
ทัว่ถึงตามลกัษณะของผูเ้รียนแต่ละกลุ่มและประเภท 
 ด้านคุณภาพการศึกษา 
 1. ผูเ้รียนทุกคนไดรั้บการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเตม็ตามศกัยภาพ 
 2. ครูผู ้สอนมีจ านวนเพียงพอและสามารถจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 3. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกนัคุณภาพภายในและไดรั้บการรองรับมาตรฐานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของส านกังานรองรับมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
 ด้านประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 และสถานศึกษา ตลอดจนองคค์ณะบุคคลตาม
กฎหมายมีความพร้อมและมีความเข้มแข็งท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโดยใชเ้ครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วน 
 2.5.4 กลยุทธ์ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  
  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต3ไดป้รับแนวทางและกลยุทธ์การ
บริหารการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2552-2554 และเลือกใช้กลยุทธ์เพื่อให้สอดคล้องกับ
แนวทางและกลยทุธ์ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดงัน้ี 
 กลยุทธ์ที ่1 พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทั้งระบบ 
 กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรมความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ที ่3 ขยายโอกาสทางการศึกษา 
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  กลยุทธ์ที ่4 พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 
 กลยุทธ์ที ่5 พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษา 
 

2.6 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศและต่างประเทศ สรุปและ
น าเสนอตามล าดบั ดงัน้ี 
 พเิชษฐ์ สุทธิวรัิตน์ ไดว้จิยัเร่ือง ความตอ้งการในการพฒันาบุคลากรโรงเรียนประถมศึกษา 
ตามทศันะของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัอุบลราชธานี 
ท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนขนาดต่างกนัโดยภาพรวมทุกดา้นพบวา่ ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีปฏิบติังานใน
โรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก มีความตอ้งการในการพฒันาบุคลากรโรงเรียน
ประถมศึกษาแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิต57 
 สมภูมิ รวิวรรณ ได้วิจยัเร่ือง การศึกษาการใช้ทกัษาการบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาประถมศึกษา ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดหนองคาย การวิจัยคร้ังน้ีมี
วตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาการใช้ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาประถมศึกษาและเพื่อ
เปรียบเทียบการใชท้กัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
ส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัหนองคาย กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัท่ีตอบแบบสอบถามไดแ้ก่ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 216 คน และครูผูส้อน 364 คน สรุปผลการวิจยัพบวา่ 1) ผลการศึกษา
การใช้ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาประถมศึกษา ส านักงานการประถมศึกษา
จงัหวดัหนองคาย พบว่าการใช้ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาประถมศึกษาขนาด
ใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร ครูผูส้อน มีการใชท้กัษะการบริหารทั้ง 3 
ดา้น โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เรียงล าดบั ไดแ้ก่ทกัษะดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ ทกัษะดา้นมโนมติ
และทักษะด้านเทคนิค เม่ือพิจารณาการใช้ทักษะการบริหารงานของผู ้บริหารสถานศึกษา
ประถมศึกษาตามขนาดของโรงเรียน เรียงล าดับตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็ก 2) ผลการเปรียบเทียบการใชท้กัษะการบริหารงาน
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาประถมศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อนโรงเรียนขนาด
ใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก พบว่าแตกต่างกันโดยผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่มีความ

                                                 
57พิเชษฐ์ สุทธิรัตน์, “ความตอ้งการในการพฒันาบุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษาตาม

ทัศนะของผู ้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดเลย” , 
วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาสารคาม),  2540,  127 หนา้. 
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แตกต่างกบัครูผูส้อนโรงเรียนขนาดใหญ่และครูผูส้อนโรงเรียนขนาดกลาง ผูบ้ริหารสถานศึกษา
ขนาดกลางมีความคิดเห็นแตกต่างกบัครูผูส้อนโรงเรียนขนาดใหญ่และครูผูส้อนโรงเรียนขนาด
กลาง ซ่ึงมีระดบัความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.0558 
 สาวิตรี อุตมะ ไดว้ิจยัเร่ือง สภาพและปัญหาการระดมทรัพยากรเพื่อการจดัการศึกษา ตาม
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธราช 2542 ของโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา 
จงัหวดัหนองคาย ผลการวิจยั พบวา่ผูบ้ริหารเห็นวา่การระดมทรัพยากรเพื่อการจดัการศึกษา อยูใ่น
ระดบัปานกลาง ยกเวน้ดา้นทรัพยสิ์นอยูใ่นระดบัมาก ครูผูป้ฏิบติัการสอนเห็นว่าทุกดา้นในระดบั
ปานกลาง ผูบ้ริหารแบะครูผูป้ฏิบติัการสอนเห็นวา่การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา แตกต่างกนั
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1 ยกเวน้ดา้นบุคลากร ไม่แตกต่างกนั ผูบ้ริหารเห็นว่ามีปัญหา
การระดมทรัพยากร เพื่อการจดัการศึกษาทุกดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง ครูผูป้ฏิบติัการสอนเห็นว่า
อยูใ่นระดบัมาก ยกเวน้ดา้นบุคลากรอยูใ่นระดบัปานกลาง ผูบ้ริหารและครูผูป้ฏิบติัการสอนเห็นวา่
ปัญหาการระดมทรัพยากรเพื่อการจดัการศึกษาแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1 
ยกเวน้ดา้นบุคลากรไม่แตกต่างกนั ผูบ้ริหารและครูผูป้ฏิบติัการสอนในโรงเรียนท่ีมีขนาดแตกต่าง
กนัเห็นว่าการระดมทรัพยากรเพื่อการจดัการศึกษาโดยภาพรวม ดา้นการจดัการและด้านการเงิน
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1 นอกจากนั้นไม่แตกต่างกนัโรงเรียนขนาดใหญ่มี
การระดมทรัพยากรเพื่อการจดัการศึกษามากกวา่โรงเรียนขนาดเล็กแต่ไม่แตกต่างกบัโรงเรียนขนาด
กลางโรงเรียนขนาดเล็กกบัโรงเรียนขนาดกลางไม่แตกต่างกนั ผูบ้ริหารและครูผูป้ฏิบติัการสอนใน
โรงเรียนท่ีมีขนาดแตกต่างกนัเห็นวา่ปัญหา การระดมทรัพยากรเพื่อการจดัการศึกษา โดยภาพรวม
และรายดา้นทุกดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1 โรงเรียนขนาดเล็กก็มีปัญหา
การระดมทรัพยากรเพื่อการจดัการศึกษามากกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่แต่ไม่แตกต่างกบัโรงเรียน
ขนาดกลาง โรงเรียนขนาดเล็กกบัขนาดกลางไม่แตกต่างกนั59 

                                                 
58สมภูมิ รวิวรรณ, “การศึกษาการใช้ทักษะการบริหารงานของผู ้บริหารโรงเรียน

ประถมศึกษาสังกัดส านักงานการประถมศึกษาจงัหวดัหนองคาย”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัขอนแก่น) , 2542, 189 หนา้. 

59สาวิตรี  อุตมะ , “สภาพและปัญหาการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาตาม
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพุทธศกัราช 2542 ของโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดัหนองคาย”, 
วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต,  (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี) , 2547, 136 
หนา้. 
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 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ  ได้วิจยัเร่ือง การจดัทรัพยากรทางการศึกษา
กล่าวไวว้า่ การจดัการศึกษาของไทยยงัมีปัญหาทางโครงสร้างและการใช้ทรัพยากรทางการศึกษา
ขาดประสิทธิภาพทั้ง ๆ ท่ี รัฐจัดสรรงบประมาณให้จ  านวนมาก ทั้ ง น้ีเ น่ืองจากขาดระบบการ
ปฏิบติังานท่ีเช่ือมโยงทั้งระบบ การจดัการท างบประมาณ ท่ีเอากรมเป็นศูนยก์ลางก่อให้เกิดการแยก
การปฏิบติังานเป็นส่วนๆ แมจ้ะมีความพยายามจะปฏิรูประบบการศึกษาก็ท าไดย้าก เพราะยงัไม่มี
การใชม้าตรการทางงบประมาณจดัการกบัปัญหาของการแยกส่วนการซ ้ าซ้อนของงานอยา่งเด็ดขาด
โครงสร้างและปฏิบติังานเช่นน้ีจะดูดซบังบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาประเภทอ่ืนๆไปที
ละน้อย (Incremental) ในขณะเดียวกันรัฐธรรมนูญก็ได้ระบุให้รัฐด าเนินการหลายอย่างในการ
ช่วยเหลือประชาชนเพิ่มเป้าหมายและสร้างภารกิจใหม่ๆโดยรัฐราษฎรร่วมกนัคิด ร่วมกนัท าเป็น
ภาคีของการมีส่วนร่วมอีกทั้งการจดัการศึกษาท่ีไม่เอ้ืออ านวยต่อการแข่งขนัในการบริการท าให้
โรงเรียนและสถานศึกษาไม่จ  าเป็นตอ้งพฒันาคุณภาพทางการศึกษา ทรัพยากรทางการศึกษาของ
ไทยจึงยงัจดัอยูใ่นความหมายท่ีแคบ เน่ืองจากจ ากดัในเงินงบประมาณของรัฐ มีภาวการณ์เพิ่งพารัฐ
สูง เอกชนและชุมชน ทอ้งถ่ินท่ีมีส่วนร่วมและช่วยสนบัสนุนการศึกษานอ้ยมาก60 
 ถาวร เกียรติถาวรวงศ์ ไดว้ิจยัเร่ือง การบริหารจดัการในการแกปั้ญหาขาดอตัราก าลงัครู
หรือมีครูไม่ครบชั้น : ศึกษากรณีโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มีวตัถุประสงคเ์พื่อหาค าอธิบายเก่ียวกบักระบวนการบริหารจดัการกระบวนการจดัการ
เรียนการสอน ท่ีสามารถแกปั้ญหาขาดอตัราก าลงัครูและมีครูไม่ครบชั้นรวมทั้งเง่ือนไขความส าเร็จ
ในการแก้ปัญหาขาดอัตราก าลังครูและมีครูไม่ครบชั้ นของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดว้ยวิธีวิจยัเชิงคุณภาพผลการวิจยัพบว่า กระบวนการบริหาร
จดัการของโรงเรียนท่ีสามารถแก้ปัญหาขาดอตัราก าลังครูนั้นเกิดจากความเช่ือมัน่ศรัทธาของ
ผูร่้วมงานและชุมชนท่ีมีต่อผูบ้ริหารโรงเรียนการสร้างวฒันธรรมองคก์ารดว้ยการประพฤติตนเป็น
แบบอยา่งท่ีดีของผูบ้ริหารการใชก้ระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมการบริหารดว้ยความโปร่งใส 
และสร้างทีมงานท่ีเขม้แขง็บริหารจดัการดา้นงานวชิาการเป็นหลกัการบูรณาการกิจกรรม 
 

                                                 
60ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, “รายงานการวิจัยประเมินผลการกระจายอ านาจการ

บริหารและการจัดการศึกษาให้เขตพื้นที่การศึกษาฉบับสรุป”, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา,  2547), 95 หนา้. 
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ประชาธิปไตยในโรงเรียนกบัการปฏิรูปการเรียนรู้ ส่วนกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีมีผลต่อ
การแก้ปัญหาขาดอตัรา ก าลงัครูและมีครูไม่ครบชั้นเรียนได้แก่ การปฏิบติัตามกฎเกณฑ์กติกาท่ี
สร้างร่วมกนั คือ การเขียนแผนการสอนล่วงหนา้เพื่อใหค้รูสอนแทนกนัได้61 
 ทองสุข คุณมาศได้วิจยัเร่ือง การระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการศึกษาในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ผลการวิจยัพบวา่การระดมทรัพยากรเพื่อ
ใช้ในการบริหารการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาร้อยเอ็ด 
เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดบัปฏิบติัมาก เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่าอยู่ในระดบัมากจ านวน 3 ดา้น 
เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยไดด้งัน้ี ดา้นทรัพยากรการบริหารจดัการ ดา้นทรัพยากรทาง
สังคม ดา้นทรัพยากรธรรมชาติอยูใ่นระดบัปฏิบติัปานกลางจ านวน 3 ดา้น เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจาก
มากไปหาน้อยได้ดังน้ี ด้านทรัพยากรทางวตัถุท่ีมนุษย์สร้างข้ึน ด้านทรัพยากรการเงินและด้าน
ทรัพยากรบุคคล ผลการเปรียบเทียบการระดมทรัพยากร เพื่อการใช้ในการบริหารการศึกษาใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตามคิดเห็นของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา หวัหนา้วชิาการ และประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งรายดา้นและโดยรวม
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.5 ทุกดา้น62 
 สมพร แตงสวัสดิ์ได้วิจัยเร่ือง ปัญหาและเปรียบเทียบปัญหาการระดมทรัพยากรทาง
การศึกษา เพื่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จงัหวดั
นครราชสีมา จ าแนกตามขนาดและท่ีตั้งของสถานศึกษา ผลการวิจยัพบว่าการบริหารปัญหาการ
ระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาจงัหวดันครราชสีมา โดยภาพรวมมีปัญหาระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายดา้นมีปัญหา
ระดบัปานกลางทุกขอ้ สถานศึกษาท่ีมีขนาดเล็กกบัสถานศึกษาท่ีมีขนาดใหญ่ สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาจงัหวดันครราชสีมา มีปัญหาการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นราย

                                                 
61ถาวรเกียรติ  ถาวรวงศ,์ “การบริหารจดัการในการแกปั้ญหาขาดอตัราก าลงัครูและหรือมี

ครูไม่ครบชั้ นศึกษากรณีโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต), 2548, 
168 หนา้.  

62ทองสุขคุณมาก, “การศึกษาการระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการศึกษาในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาร้อยเอ็ดเขต 2”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต,         
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรินทร์) , 2548, 138 หนา้. 
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ดา้น พบวา่แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติทุกดา้น ปัญหาการระดมทรัพยากรทางการศึกษา
เพื่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหวา่งสถานศึกษาท่ีตั้งอยูใ่นเขตเทศบาลกบัสถานศึกษาท่ี
ตั้ งอยู่นอกเขตเทศบาล สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจังหวดันครราชสีมา โดยภาพรวม
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5 โดยสถานศึกษาท่ีตั้งอยู่ในเขตเทศบาลมีค่าเฉล่ีย
ปัญหา การระดมทรัพยากรทางการศึกษาต ่ากว่าสถานศึกษาท่ีตั้งอยู่นอกเขตเทศบาล เม่ือพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านวสัดุอุปกรณ์และด้านการจดัการแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.5โดยสถานศึกษาท่ีตั้งอยู่ในเขตเทศบาลมีปัญหาการระดมทรัพยากรทางการศึกษาต ่ากว่า
สถานศึกษาท่ีตั้งอยูน่อกเขตเทศบาล ส่วนดา้นอ่ืน ๆ แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ63 
 สังวาล วุฒิเสลาได้วิจยัเร่ือง การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานีเขต5พบวา่สภาพการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษา ภาพรวมมีการบริหารงานอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบั
มากทุกด้าน ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา ตาม
สถานภาพต าแหน่ง ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนทั้งภาพรวมและรายดา้น มีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1 ทุกดา้นโดยผูบ้ริหารสถานศึกษามีค่าเฉล่ียสูงกวา่ครูผูส้อน ผล
การเปรียบเทียบสภาพการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา ตามขนาดโรงเรียนทั้ง
โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้าน มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1 เม่ือ
ทดสอบรายคู่ พบว่าด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โรงเรียนขนาดเล็กมีการบริหารทรัพยากร
มากกวา่โรงเรียนขนาดใหญ่ ส่วนขนาดใหญ่กบัขนาดกลาง และขนาดกลางกบัเล็ก ไม่แตกต่างกนั 
ดา้นการบริหารทรัพยากรวสัดุ อุปกรณ์ ดา้นการบริหารทรัพยากรงบประมาณและดา้นการบริหาร
ทรัพยากรอาคารสถานท่ี โรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กมีการบริหารทรัพยากรมากกวา่โรงเรียน
ขนาดใหญ่ ส่วนขนาดกลางและขนาดเล็กไม่แตกต่างกนั64 
 เจน แผลงเดชา ไดว้ิจยัเร่ือง กลยุทธ์การระดมทรัพยากรเพื่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นท่ีการศึกษาภูเก็ต : การบริหารการศึกษา ผลการวิจยัพบว่า 

                                                 
63สมพร  แดงสวสัด์ิ, “การศึกษาปัญหาการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อการบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต,
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสีมา) , 2548, 168 หนา้. 

64สังวาล  วุฒิเสลา, “การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานีเขต 5”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี), 2548, 146 หนา้. 
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สถานศึกษามีสภาพความพร้อมดา้นกายภาพและบุคลากร แต่ก็ขาดครูท่ีมีความรู้ความสามารถดา้น
พลศึกษาและดนตรี มีความพร้อมดา้นงบประมาณเพราะไดรั้บการสนบัสนุนจากภาคเอกชน ผูมี้จิต
ศรัทธาและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีความพร้อมดา้นวสัดุครุภณัฑ์ และส่ือการเรียนการสอน
ในระดบัชั้นอนุบาลแต่ในระดบัชั้นประถมศึกษายงัมีส่ือและอุปกรณ์การเรียนการสอนนอ้ย จ านวน
หอ้งเรียนยงัไม่เพียงพอ ดา้นการบริหารจดัการ มีการมอบหมายใหค้รูประจ าการและประเมินผลการ
ปฏิบติังาน สถานศึกษามีการใชก้ลยุทธ์การเปล่ียนของวิกฤตให้เป็นโอกาส โดยร่วมลงนามบนัทึก
ความเขา้ใจในการจดัการศึกษาร่วมกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กลยุทธ์สร้างศรัทธาดว้ยการ
ปฏิบติัจริง โดยท าการพฒันาสถานศึกษาใหผู้มี้จิตศรัทธาไดเ้ห็นแลว้เชิญบุคคลเหล่าน้ีเขา้มาเยี่ยมชม
และร่วมสนบัสนุน กลยุทธ์สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัชุมชน โดยผูบ้ริหารน าครูเขา้หาชุมชน เชิญ
ชุมชนเข้ามาในสถานศึกษา และร่วมกับชุมชนช่วยเหลือพัฒนาท้องถ่ิน กลยุทธ์การสรรหา
คณะกรรมการสถานศึกษาท่ีเหมาะสม โดยเลือกบุคคลท่ีเป็นผูน้ าชุมชน มีความรู้ความสามารถ เป็น
คนรุ่นใหม่ เป็นนกัพฒันา และกลา้แสดงความคิดเห็นมาร่วมเป็นกรรมการสถานศึกษา กลยุทธ์การ
แสดงให้ถึงความโปร่งใส โดยผูบ้ริหารเป็นผูน้ าในการพฒันา เป็นแบบอยา่งท่ีดี ไม่ยุ่งเก่ียวกบัเงิน
บริจาคท่ีไดม้า แต่เก็บรักษาในรูปกรรมการประสานงานให้เจา้ของทุนเขา้มาดูเม่ืองานเสร็จ กลยุทธ์
การสร้างเครือข่ายแหล่งทุน หรือกลยุทธ์บอกต่อเม่ือโรงเรียนได้วสัดุ อุปกรณ์ หรือเงินทุนมาก็
พฒันาใหเ้ห็น แลว้เชิญผูบ้ริจาคมาดูเป็นก าลงัใจ พร้อมทั้งบอกต่อไปถึงโครงการท่ีโรงเรียนก าลงัจะ
พฒันาถ้าได้รับการสนับสนุน แล้วเชิญชวนผูใ้ห้ทุนช่วยบอกต่อไปยงัผูมี้จิตศรัทธาเพื่อร่วมกัน
บริจาคต่อไป65 
 ชนัญชิดา ไชยอารักษ์ ได้วิจยัเร่ือง การระดมทรัพยากรเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนท่ีประสบธรณีพิบติั (สึนามิ) ผลการวิจยัพบว่า การระดมทรัพยากรเพื่อพฒันาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนท่ีประสบธรณีพิบติั (สึนามิ)ได้ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ กระบวนการสร้างความศรัทธา และขอ้ท่ีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ กระบวนการจดัตั้ง
ชมรมผูป้กครอง การระดมทรัพยากรเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนท่ีประสบธรณีพิบติั 
(สึนามิ) พบวา่กระบวนการสร้างความศรัทธา กระบวนการสร้างความน่าเช่ือถือ กระบวนการสร้าง
ความตระหนัก กระบวนการมีส่วนร่วม กระบวนการพฒันาศกัยภาพผูเ้รียน กระบวนการจดัตั้ ง
ชมรมผู ้ปกครอง และ กระบวนการสนับสนุนจากองค์กรท่ีเก่ียวข้อง ผูบ้ริหารสถานศึกษามี

                                                 
65เจน  แผลงเดชา, “กลยุทธ์การระดมทรัพยากรเพื่อการพฒันาคุณภาพของการศึกษาของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นท่ีการศึกษาภูเก็ต”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต) , 2549, 129 หนา้. 
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กระบวนการระดมทรัพยากรเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนท่ีประสบธรณีพิบติั (สึนามิ) 
แตกต่างจากครูผูส้อน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และวุฒิการศึกษาต ่ากวา่ปริญญา
ตรีมีการระดมทรัพยากรเพื่อพฒันาการเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนท่ีประสบธรณี
พิบติั (สึนามิ) แตกต่างจากวุฒิการศึกษาปริญญาตรีและสูงกว่าระดบัปริญญาตรี ขอ้เสนอแนะการ
ระดม ทรัพยากรท่ีไดม้าในดา้นการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนท่ีประสบธรณีพิบติั (สึนา
มิ) คือ กระบวนการสร้างความศรัทธา ควรช่วยเหลือชุมชนในทุก ๆเร่ือง ควรดูแลบุคลากรภายใน
โรงเรียนให้เป็นแบบอย่างท่ีดีของชุมชนและควรแจง้ให้ชุมชนทราบถึงการบริหารจดัการในทุก ๆ 
ด้านอย่างเปิดเผย กระบวนการสร้างความน่าเช่ือถือควรให้ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาควร
น าเสนอแนวทางการจัดการศึกษาและแนวโน้มของการศึกษาในอนาคตให้ชุมชนได้ทราบ 
กระบวนการสร้างความตระหนกั ควรเปิดโอกาสให้ชุมชนไดใ้ช้สถานท่ีของโรงเรียน เพื่อให้เกิด
ความรักโรงเรียน ควรเชิญคนในชุมชนเขา้มาร่วมงานทุกคร้ัง กระบวนการพฒันาศกัยภาพผูเ้รียน 
ควรจัดกิจกรรมท่ีจะพัฒนานักเรียนท่ีหลากหลาย ควรติดตามดูแลนักเรียนเป็นรายกรณี 
กระบวนการจดัตั้งชมรมผูป้กครอง ควรเสนอแนวคิดให้ผูป้กครองเห็นประโยชน์และความส าคญั
ของการจดัตั้งชมรม ควรประสานผูป้กครองอย่างสม ่าเสมอ ควรให้ผูป้กครองไดเ้สนอความคิดใน
การจดัตั้งชมรมผูป้กครอง กระบวนการจดัตั้งชมรมผูป้กครอง ควรเสนอแนวความคิดให้ผูป้กครอง
เห็นประโยชน์และความส าคญัของการจดัตั้งชมรม ควรประสานผูป้กครองอยา่งสม ่าเสมอ ควรให้
ผูป้กครองไดเ้สนอความคิดในการจดัตั้งชมรม ผูป้กครอง และสุดทา้ยกระบวนการสนบัสนุนจาก
องค์กรท่ีเก่ียวขอ้ง ควรประสานองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินสม ่าเสมอ ควรเปิดโอกาสให้องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดเ้ขา้มาช่วยเหลือ66 
 ศิริพร สุขสวัสดิ์ ไดว้ิจยัเร่ือง สภาพปัญหาและความตอ้งการในการสนับสนุนทรัพยากร
ทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจงัหวดัเชียงราย พบว่า สถานศึกษาในจงัหวดัเชียงราย
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ มีสภาพปัญหาทรัพยากรทางการศึกษา ดา้น
วสัดุ ครุภณัฑ์ ส่ิงก่อสร้าง และดา้นบุคลากรแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติทรัพยากรทาง
การศึกษาด้านงบประมาณ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ทรัพยากรทางการศึกษาด้าน
งบประมาณ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5 และทรัพยากรดา้นการจดัการแตกต่าง
กนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1 ในส่วนของความตอ้งการทรัพยากรทางการศึกษาด้าน

                                                 
66ชนัญชิดาไชยรักษ์, “การระดมทรัพยากรเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนท่ี

ประสบธรณีพิบติั(สึนามิ)”,  วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยั
ราชภฏัภูเก็ต) , 2549, 139 หนา้. 
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งบประมาณและด้านการจัดการแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติด้านวสัดุ ครุภัณฑ ์
ส่ิงก่อสร้าง และดา้นบุคลากรแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.167 
 อ านวย ไชยปัน ได้วิจยัเร่ือง บทบาทของผูบ้ริหารขั้นพื้นฐานในการระดมทรัพยากรทาง
การศึกษากรณีศึกษา : โรงเรียนบา้นดา้ยเทพกาญจนาอุปถมัภ ์สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
เชียงรายเขต 3 พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนบา้นดา้ยเทพกาญจนาอุปถมัภ ์แสดงบทบาทใน
การระดมทรัพยากรทางการศึกษาโดยใช้กระบวนการวงจรเดมม่ิง PDCA ประกอบดว้ย ดา้นการ
วางแผน (P) ปฏิบติัมากท่ีสุดไดแ้ก่ สร้างความตระหนกัให้แก่ครู นกัเรียนให้เห็นความส าคญัของ
การระดมทรัพยากรทางการศึกษา ดา้นการด าเนินการ (D) ปฏิบติัมากท่ีสุดไดแ้ก่ ขอรับบริจาคจาก
ประชาชนทั้งในส่วนของบุคคลและองคก์รเอกชน มูลนิธิต่างๆ ส่วนดา้นการตรวจสอบ (C) ปฏิบติั
มากท่ีสุดไดแ้ก่ สรุปผลการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เบ้ืองตน้มาวิเคราะห์อยา่งเป็นระบบเพื่อก าหนด
เป้าหมาย การระดมทรัพยากรทางการศึกษา และดา้นการปรับปรุงแกไ้ข(A) ปฏิบติัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ 
การประเมินผลการระดมทรัพยากรทางการศึกษาอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง68 
 เบญจวรรณ อุไรรัตน์ ได้วิจยัเร่ือง การระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการบริหารการศึกษาใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 พบว่า กรณีรายด้าน 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่อยูใ่นระดบัมาก 2 ดา้น โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด คือดา้นทรัพยากรบริหารจดัการ รองลงมาคือดา้นทรัพยากรวสัดุ-อุปกรณ์ ส่วนดา้นทรัพยากร
บุคคลและด้านทรัพยากรการเงินอยู่ในระดบัปานกลาง ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือด้านทรัพยากร
การเงิน ผลการเปรียบเทียบการระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการบริหารการศึกษา จ าแนกตามขนาด
ของสถานศึกษา กรณีรายดา้นพบวา่ โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5 เม่ือ
พจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นทรัพยากรบุคคลและดา้นทรัพยากรวสัดุ-อุปกรณ์ แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5 ส่วนดา้นทรัพยากรเงินและดา้นทรัพยากรบริหารจดัการ ไม่แตกต่าง
กนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ส่วนผลการเปรียบเทียบการระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการบริหาร

                                                 
67ศิริพร  สุขสวสัด์ิ, “สภาพปัญหาและความต้องการในการสนับสนุนทรัพยากรทาง

การศึกษาของสถานการศึกษาขั้นพื้นฐานในจงัหวดัเชียงราย”, การศึกษาค้นคว้าอสิระครุศาสตรมหา
บัณฑิต, ( บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย) , 2550, 111 หนา้. 

68อ านวย ไชยปัน, “บทบาทของผูบ้ริหารขั้นพื้นฐานในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา
กรณีศึกษา: โรงเรียนบา้นดา้ยเทพกาญจนาอุปถมัภส์ังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงรายเขต 
3”, การศึกษาค้นคว้าอสิระครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย) , 
2550, 149 หนา้. 



53 
 

การศึกษา จ าแนกตามสถานภาพทางต าแหน่งกรณีรายด้านพบว่า โดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ดา้นทรัพยากรบุคคล ดา้นทรัพยากร
เงินและด้านทรัพยากรวสัดุ อุปกรณ์แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5 ส่วนด้าน
ทรัพยากรบริหารจดัการไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ เม่ือน าไปเปรียบเทียบรายคู่โดยวิธี
ของเชฟเฟ่พบว่า โดยรวมผูบ้ริหารสถานศึกษาและหัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณแตกต่างกนักับ
ประธานกรรมการสถานศึกษาอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5 ส่วนผูบ้ริหารสถานศึกษากบั
หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณไม่แตกต่างกนั ดา้นทรัพยากรบุคคลและดา้นทรัพยากรเงินผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและหัวหนา้กลุ่มงานงบประมาณแตกต่างกนักบัประธานกรรมการสถานศึกษาอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.5 ส่วนผูบ้ริหารสถานศึกษากบัหวัหน้ากลุ่มงานงบประมาณไม่แตกต่างกนั 
ส่วนด้านทรัพยากรวสัดุ อุปกรณ์ พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาและหัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ
แตกต่างกนักบัประธานกรรมการสถานศึกษาอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5 ส่วนผูบ้ริหาร
สถานศึกษากบัหวัหนา้กลุ่มงานงบประมาณไม่แตกต่างกนั69 
 จากผลการวจิยัพบวา่ในการปฏิบติัการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภายในไดว้า่ การบริหาร
การศึกษาของไทยพบปัญหาด้านความขาดแคลนงบประมาณ ขาดแคลนทรัพยากรบุคคล มีไม่
เพียงพอกบัความตอ้งการของสถานศึกษา การไดรั้บงบประมาณน้อย ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ
จึงท าใหก้ารบริหารจดัการเป็นไปดว้ยความยากล าบาก ทรัพยากรต่างๆ ท่ีไดรั้บมาจากรัฐบาลตอ้งมี
การบริหารจดัการอยา่งเป็นระบบและเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด รวมทั้งยงัมีปัญหาทางโครงสร้าง
และการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาขาดประสิทธิภาพทั้งๆท่ีบางคร้ังรัฐจดัสรรงบประมาณจ านวน
มาก ทั้งน้ีเน่ืองจากขาดความเช่ือมโยงทั้งระบบเก่ียวกบัการท างบประมาณ จึงท าให้ไม่เพียงพอกบั
ความตอ้งของสถานศึกษา รวมถึงยงัไม่มีการก าหนดมาตรการส่งเสริมและให้แรงจูงใจท่ีชัดเจน 
มาตรการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาจากส่วนต่างๆ ของสังคม ทางผูบ้ริหาร และสังคม ยงัขาด
ความชดัเจนในการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาอยา่งจริงจงั และความเป็นระบบ แต่ส าหรับ
ในต่างประเทศนั้นการบริหารจดัการดา้นทรัพยากรงบประมาณ ในการพฒันาการศึกษาในแต่ละรัฐ
มีรูปแบบการจดัการท่ีแตกต่างกนั โดยเฉพาะการจดัสรรงบประมาณท่ีเกิดจากรัฐ ส่งผลกระทบใน
การการพฒันาคุณภาพการศึกษา คือการแก้ไขปัญหาไม่ตรงกับปัญหาท่ีก าหนด การจัดสรร
งบประมาณไม่เพียงพอในการบริหารจดัการและการบริหารงบประมาณไม่ยติุธรรม ซ่ึงถา้หากมีการ

                                                 
69เบญจรรณ อุไรรัตน์, “การระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการบริหารการศึกษาในสถาน

การศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมยเ์ขต 4”, วิทยาพนธ์ครุศาสตรมหา
บัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรินทร์), 2551, 126 หนา้. 
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จดัสรรอยา่งยติุธรรมเจา้ของปัญหาเป็นผูจ้ดัการงบประมาณเองและงบประมาณเพียงพอจะส่งผลต่อ
การพฒันาคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งข้ึน ดงันั้นถ้าในส่วนราชการมีความพยายามท่ีจะปรับปรุง 
เปล่ียนแปลงโครงสร้างในระบบท่ีมีความเช่ือมโยงและบูรณาการในสังคม และใช้มาตรการทาง
งบประมาณจดัการกบัปัญหาของการแยกส่วนการซ ้ าซ้อนของงานอย่างเด็ดขาด โดยเฉพาะด้าน
การศึกษาซ่ึงมีผลกระทบมากท่ีสุดแต่ ไดรั้บการแกไ้ขและตระหนกัถึงความส าคญันอ้ยท่ีสุด เพื่อให้
ทนักบัความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัและอนาคต ผูบ้ริหารจึงตอ้งเร่งพฒันาความรู้ความ
เขา้ใจในการบริหารทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัและไม่เพียงพอใหเ้กิดคุณภาพและประสิทธิภาพมาก
ท่ีสุด รวมทั้งมีการส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน และทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมและช่วยสนบัสนุนใน
การจดัการศึกษาใหม้ากยิง่ข้ึน 
 

2.7 กรอบแนวคดิทีใ่ช้ในการวจิัย 
  การวิจัยเร่ือง “การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3” ผูว้ิจยัไดศึ้กษาวรรณกรรม เอกสารและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาและได้ใช้แนวทางในการบริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษาของ (ปรีชา คมัภีรปกรณ์) ในการวางกรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวจิยั ดงัน้ี70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
70ปรีชา คมัภีรปกรณ์, การบริหารทรัพยากรการศึกษา , พิมพ์คร้ังท่ี 3, (นนทบุรี : 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2547), หนา้ 25. 
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      ตัวแปรต้น                         ตัวแปรตาม 
   (Independent Variable)             (Dependent Variable) 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่2.1 แสดงสรุปกรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย 

การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  

จ าแนกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 
1. ดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล 
2. ดา้นการบริหารทรัพยากรวสัดุ อุปกรณ์ 
3. ดา้นการบริหารทรัพยากรงบประมาณ 
4. ดา้นการบริหารทรัพยากรอาคาร สถานท่ี 

สถานภาพและขนาดสถานศึกษา 
สถานภาพ  
 1.1 ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 1.2 ครูผูส้อน 
2. ขนาดของสถานศึกษา  
 2.1 ขนาดเล็ก 
 2.2 ขนาดกลาง 
 2.3 ขนาดใหญ่ 



 

บทที ่3 
วธีิการด าเนินการวจิยั 

 
 การวิจยัเร่ือง การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต3 มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ
ระดับการบริหารทรัพยากรของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 ตามขอบข่ายการบริหารทรัพยากรของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ดา้น
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามล าดบั ดงัน้ี 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 3.3 การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 3.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.5 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 3.6 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

  

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.1.1. ประชากร  
 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ซ่ึงจากสถิติปีการศึกษา 2555            
มีจ  านวน 2,996 คน 
 3.1.2 กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ผูว้จิยัก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางส าเร็จรูปของเคซ่ีและมอร์แกน (Krejcie& 
Morgan) เป็นเกณฑก์ าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง (Sampie size) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.95 ไดก้ลุ่ม
ตวัอย่างจ านวน 476 คนและเพื่อให้กลุ่มตวัอย่างมีการกระจายไปตามสัดส่วนของประชากรใน
สถานศึกษาแต่ละขนาดผูว้จิยัไดใ้ชว้ธีิการสุมตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นจ าแนกตามขนาด ของสถานศึกษา 
ตามสัดส่วนของประชากร ไดจ้  านวนกลุ่มตวัอย่างในสถานศึกษาแต่ละขนาดดงัตารางท่ี 1 และ
วิธีการให้ไดม้าซ่ึงกลุ่มตวัอย่างในสถานศึกษาแต่ละขนาดผูว้ิจยัไดใ้ช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
random sampling) โดยใชว้ธีิจบัสลากแบบไม่ใส่คืน 
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ตารางที ่3.1 แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ใน
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย  
เขต 3 

 

ขนาดของ
สถานศึกษา 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

ผู้บริหาร ครูผู้สอน รวม ผู้บริหาร ครูผู้สอน รวม 
ขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง 
ขนาดใหญ่ 

77 
94 

110 

501 
1,043 
1,171 

587 
1,137 
1,281 

38 
46 
54 

62 
129 
145 

100 
176 
200 

รวม 281 2,715 2,996 139 337 476 
 

3.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
ในการวิจยัผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

โดยค าถามครอบคลุมถึงวตัถุประสงคข์องการวจิยั มีลกัษณะเป็นสอบถาม แบ่งออกเป็น 3  ตอน คือ 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามท่ีมีลกัษณะปลายปิดเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม

ไดแ้ก่สถานภาพของบุคลากรและขนาดของสถานศึกษา 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามท่ีมีลักษณะเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 ใน 4  ดา้น 
คือ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการบริหารทรัพยากรวสัดุ อุปกรณ์ด้านการบริหาร
ทรัพยากรงบประมาณ และดา้นการบริหารทรัพยากรอาคารสถานท่ี 

แบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั คือมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด ตามวิธีการของ Likert ซ่ึงมี
ความหมายดงัน้ี 

ระดบั 5 หมายถึง มีการบริหารอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ระดบั 4 หมายถึง มีการบริหารอยูใ่นระดบัมาก 
ระดบั 3 หมายถึง มีการบริหารอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ระดบั 2 หมายถึง มีการบริหารอยูใ่นระดบันอ้ย 
ระดบั 1 หมายถึง มีการบริหารอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
ในการแบ่งช่วงคะแนนและแปลความหมายค่าคะแนนเฉล่ีย ผูว้ิจยัไดพ้ิจารณาเปรียบเทียบ

กบัค่าคะแนนท่ีค านวณได ้โดยมีเกณฑด์งัน้ี 
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ค่าเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึงมีการบริหารอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึงมีการบริหารอยูใ่นระดบัมาก 
ค่าเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึงมีการบริหารอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึงมีการบริหารอยูใ่นระดบันอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึงมีการบริหารอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
ตอนที ่3เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open ended) เก่ียวกบัขอ้เสนอแนะแนวทางการ

บริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 

 

3.3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมอื 
3.3.1 การสร้างเคร่ืองมือ 
การวิจัยได้สร้างแบบสอบถามการสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลในการวิจยัในคร้ังน้ีไดด้ าเนินการสร้างตามขั้นตอน ใน 4 ดา้น คือ ดา้นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 14 ขอ้ ดา้นการบริหารทรัพยากรวสัดุ อุปกรณ์ 13 ขอ้ดา้นการบริหารทรัพยากร
งบประมาณ 14 ขอ้ และดา้นการบริหารทรัพยากรอาคารสถานท่ี 14 ขอ้ 

3.3.2 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
3.3.2.1 การตรวจสอบความสอดคล้องของข้อค าถามกับนิยามศัพท เฉพาะผูว้ิจยัน า

หนงัสือของบณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ขอความอนุเคราะห์จากผูเ้ช่ียวชาญ 
3 ท่านคือ 1) นายประหยดั วรงค ์เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารการศึกษา 2) ดร.โกวิท วชัรินทราง
กรู เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวจิยัและดา้นภาษาไทย 3) นายวชิิต อ่อนน ้าค  า เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดั
และการประเมินผลทางการศึกษา แบบสอบถามท่ีไดรั้บการตรวจสอบความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้
ค าถามในแบบสอบถามกบันิยามศพัท์เฉพาะท่ีก าหนดไวใ้นแต่ละดา้น ตามแนวคิดการหาค่าดชันี
ความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค ์(Item-Objective Congruency : IOC) ซ่ึงจากผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูล พบวา่ ขอ้ค าถาม (item) ในแบบสอบถามมีค่า IOC อยูร่ะหวา่ง 0.67 – 1.00 เป็นค่าท่ี
สูงกว่าเกณฑ์ 0.50 ทุกขอ้ค าถามแสดว่าขอ้ค าถามนั้นๆ มีความสอดคลอ้งกบันิยามศพัท์เฉพาะท่ี
ก าหนดไว ้ 

3.3.2.2 การตรวจสอบความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ (Reliability)ผูว้ิจยัน าหนงัสือ
ของบณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ขอความอนุเคราะห์ทดลองใช้เคร่ืองมือ 
(Try-out) กบัผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยเ์ขต 3 ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 ราย แลว้น าขอ้มูลท่ีได้
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นั้นมาวเิคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า โดยใชว้ิธีของ ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
ซ่ึงพบวา่       ค่าความเช่ือมัน่แบบสอบถามโดยรวมทั้งฉบบัเท่ากบั  0.94 ดงัขอ้มูลในตารางท่ี 3.2  

 
ตารางที ่3.2 แสดค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยรวมทั้งฉบับ และรายด้าน 
 

ด้านที่ แบบสอบถามรายด้าน ค่าความเช่ือมั่น 
1. 
2. 
3. 
4. 

ดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ดา้นการบริหารทรัพยากรวสัดุ อุปกรณ์ 
ดา้นการบริหารทรัพยากรงบประมาณ 
ดา้นการบริหารทรัพยากรอาคารสถานท่ี 

0.77 
0.73 
0.78 
0.83 

รวม 0.94 
 

3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจ ัยได้น าเคร่ืองมือคือแบบสอบถามไปเก็บรวมรวบข้อมูลด าเนินการตามขั้นตอน 

ดงัต่อไปน้ี 
3.4.1. ผูว้ิจยัไดน้ าหนงัสือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูลจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั

มหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน ถึง ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมยเ์ขต 3เพื่อให้ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยเ์ขต  3  อนุญาต
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยั พร้อมออกหนงัสือถึงผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3      

3.4.2. ผูว้ิจยัน าหนงัสือจากผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์
เขต 3 เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ถึงผูบ้ริหารสถานศึกษา 

3.4.3. ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอ้มูลด้วยตวัเองกบัประชากรกลุ่มตวัอย่าง
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนติดตามเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืน จ านวน 476 ฉบบัคิดเป็น
ร้อยละ 100  

3.4.4 ตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม เพื่อน าผลการตอบ
แบบสอบถามไปวเิคราะห์และแปลผลขอ้มูลตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัต่อไป 
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3.5 การวเิคราะห ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลผูว้ิจ ัยได้วิเคราะห์ข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยใช้โปรแกม

คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางการวิจยัสังคมศาสตร์ มาประมวลผลข้อมูลวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าสถิติความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่า t-test , F-test เพื่อน าไป
วเิคราะห์แบบสอบถามมีขั้นตอน ดงัน้ี 

3.5.1 วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถามโดยหาค่าความถ่ี 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) แลว้น าเสนอแบบความเรียง 

3.5.2 วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต3โดยวิ เคราะห์เชิงพรรณนา 
(DescriptiveStatistics) โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 

3.5.3 ทดสอบสมมติฐานการวิจยัโดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัการบริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 จ าแนกตามสถานภาพ โดยใช้การทดสอบค่าท่ี (t-test) 
ส่วนด้านขนาดของสถานศึกษา โดยใช้การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way 
ANOVA) โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ถา้พบความแตกต่างมีนยัส าคญัทางสถิติ จะท าการ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่โดยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe’ Method) 
  

3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห ข้อมูล 
สถิติท่ีใชส้ าหรับการท าวจิยัเร่ืองน้ี ไดแ้ก่ 
3.6.1.สถิติเชิงพรรณนา (DescriptiveStatistics) ไดแ้ก่ ค่าสถิติความถ่ี (Frequency) ค่าร้อย

ละ(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส าหรับการ
บรรยายขอ้มูลทัว่ไป 

3.6.2.สถิติอนุมานหรืออ้างอิง (Inferential Statistics) ได้แก่ การทดสอบ (t-test) การ
ทดสอบแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) ถา้พบความแตกต่างมีนยัส าคญัทางสถิติ จะ
ท าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่โดยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe’ Method) 
 
 



 

บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 การวิจัยเร่ือง การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) 
ซ่ึงผูว้ิจยัไดต้ั้งวตัถุประสงคข์องการวิจยัไวด้งัน้ีเพื่อศึกษาระดบัการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 และ
เปรียบเทียบระดับการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตาม
สถานภาพของบุคลากรและขนาดของสถานศึกษา 
 ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยวิธีการเปิดตารางส าเร็จรูปของเครจซี (Krejcie) และมอร์
แกน (Morgan) จากประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคือผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 ปีการศึกษา 2555 ทั้งหมด 
2,996 คนไดก้ลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีจ  านวน 476 คน ท าการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random 
Sampling)โดยวิธีการจับสลาก เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่  แบบสอบถาม จากนั้ นน า
แบบสอบถามท่ีรวบรวมไดม้าด าเนินการวเิคราะห์และประมวลผลขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูปทางสถิติ เพื่อค านวณหาค่าสถิติส าหรับตอบวตัถุประสงค์และสมมติฐานการวิจยัให้
ครบถว้นตามท่ีตั้งไวมี้ล าดบัขั้นตอนต่อไปน้ี 
 4.1 สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 4.2 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลสถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม 
 4.3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

4.1 สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 เพื่อให้เกิดความเขา้ใจตรงกนัในการน าเสนอและการแปลความหมายผลการวิเคราะห์
ขอ้มูล ผูว้จิยัไดก้  าหนดความหมายของสัญลกัษณ์ในการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
 x    แทน   ค่าเฉล่ีย (Mean) 
 S.D.   แทน  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard deviation) 

 N    แทน   จ านวนคนในกลุ่มตวัอยา่ง เพื่อทราบความมีนยัส าคญั 
 df    แทน   ขั้นของความอิสระ (Degree of Freedom) 
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 SS    แทน   ผลรวมก าลงัสอง (Sum of Square) 
 MS    แทน   ค่าเฉล่ียผลรวมก าลงัสอง (Mean of Square) 
 P-value   แทน   ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
 t     แทน   ค่าสถิติทดสอบที 
 F     แทน   ค่าท่ีจะใชเ้ปรียบเทียบกบัค่าวกิฤตในการแจกแจงแบบ F 
 **    แทน   มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (P<0.01) 
 *      แทน   ความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (P<0.05) 
 

 4.2 ผลการวเิคราะห์สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ท่ีผูว้จิยัก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีจ  านวน 
476 คนไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมาจ านวน 476 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 ของแบบสอบถามจาก
จ านวนทั้งหมดท่ีส่งไป ผูว้ิจยัน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ แสดงสถานภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานและครูผูส้อนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามเป็นค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับกลุ่มตวัอย่างผูว้ิจยัได้วิเคราะห์ข้อมูล
เบ้ืองตน้ของผูต้อบแบบสอบถาม โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา 
และครูผูส้อน จ านวน 476 คน ดงัตารางท่ี 4.1 
 
ตารางที ่4.1 ความถี่และร้อยละของข้อมูลแสดงสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างทีต่อบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลสถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

สถานภาพ 
1.ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 2.ครูผูส้อน 

 
139 
337 

 
29.20 
70.80 

ขนาดสถานศึกษา 
1.ขนาดเล็ก 
2.ขนาดกลาง 
3.ขนาดใหญ่ 

 
100 
176 
200 

 
21.00 
37.00 
42.00 

 

 จากตารางท่ี 4.1 พบว่าผูบ้ริหารสถานศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็น กลุ่มตวัอยา่ง 476 
คนเม่ือจ าแนกตามสถานภาพพบวา่เป็นผูบ้ริหาร (ร้อยละ 29.20) นอ้ยกวา่ครูผูส้อน (ร้อยละ 70.80) 
และจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า สถานศึกษาขนาดใหญ่มากท่ีสุด (ร้อยละ 42.00) 
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รองลงมาคือสถานศึกษาขนาดกลาง (ร้อยละ 37.00) น้อยท่ีสุดคือสถานศึกษาขนาดเล็ก (ร้อยละ 
21.00) 
 

4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 4.3.1 ระดับการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา และ
เปรียบเทยีบตามสถานสภาพและขนาดของโรงเรียน 
 ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อตอบวตัถุประสงค์ของการวิจยัขอ้น้ีแบ่งเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่     
1) ผลการวิเคราะห์ระดบัการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) ผลการ
เปรียบเทียบระดบัการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจ าแนกตามสถาน
สภาพ 3) ผลการเปรียบเทียบระดบัการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน ดงัน้ี 
 4.3.1.1 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล 
 ผลการวเิคราะห์ระดบัการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3ดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนน้ี 
เป็นผลการวเิคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในภาพรวมและรายขอ้ ดงัแสดงในตารางท่ี 4.2 
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ตารางที ่4.2 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

 

ที่ ด้านการการบริหารทรัพยากรบุคคล x  S.D. แปลผล 
1. สถานศึกษามีการวางแผนก าหนดอตัราก าลงัไว ้ล่วงหนา้ 4.15 0.64 มาก 
2. เสนอขอ้มูลต่อหน่วยเหนือเพื่อเป็นการวางแผนด้านการ

สรรหาบุคคลทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
4.18 0.63 มาก 

3. ปฐมนิเทศครูท่ีไดรั้บการบรรจุแต่งตั้งใหม่ให้ไดรั้บทราบ
ถึงนโยบายแนวทางปฏิบติังานและสภาพของสถานศึกษา 

4.34 0.65 มาก 

4. สนับสนุนให้ครูแสดงความคิดเห็นในการปฏิบติังานได้
เตม็ท่ี 

3.97 0.70 มาก 

5. ตระหนักถึงความพึงพอใจในการมอบหมายงานและการ
ปฏิบติังานของครู 

4.14 0.71 มาก 

6. มอบหมายใหค้รูไดป้ฏิบติังานตามความถนดัความตอ้งการ
และความรู้ความสามารถ 

4.09 0.71 มาก 

7. ให้โอกาสครูมีความอิสระในการปฏิบติังานและให้ความ
ช่วยเหลือเม่ือมีปัญหา 

4.07 0.69 มาก 

8. มีการจดัท าคู่มือปฏิบติังานในหน้าท่ีแต่ละต าแหน่งเพื่อ
ความสะดวกในการปฏิบติังานและการประเมินผล 

3.78 0.78 มาก 

9. มอบหมายงานโดยการออกค าสั่งเป็นหลักฐานให้ครูได้
ปฏิบติังานอยา่งชดัเจน 

4.09 0.68 มาก 

10. มอบหมายงานโดยการออกค าสั่งเป็นหลักฐานให้ครูได้
ปฏิบติังานอยา่งชดัเจน 

4.09 0.70 มาก 

11. มีระบบการก ากบัติดตามประเมินผลการปฏิบติังานของ
บุคลากรอยา่งต่อเน่ือง 

4.17 0.73 มาก 

12. ใหค้  าแนะน าช่วยเหลือในการปฏิบติังานต่างๆของครู 4.21 0.71 มาก 
13. เชิญวิทยากรมาให้ความรู้เก่ียวกับงานด้านการเรียนการ

สอนและงานอ่ืนๆท่ีมอบหมายใหป้ฏิบติั 
3.92 0.75 มาก 
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ตารางที ่4.2 ผลการวเิคราะห์ระดับการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล (ต่อ) 
 

ที่ ด้านการการบริหารทรัพยากรบุคคล x  S.D. แปลผล 
14. เชิญวทิยากรมาใหค้วามรู้เก่ียวกบังาน ดา้นการเรียนการ

สอนและงานอ่ืนๆท่ีมอบหมายใหป้ฏิบติั 
4.01 0.71 มาก 

รวม 4.09 0.46 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.2 พบว่า สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 มีการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x = 4.09) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 

มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ปฐมนิเทศครูท่ีไดรั้บการบรรจุแต่งตั้งใหม่ให้ไดรั้บ
ทราบถึงนโยบายแนวทางปฏิบติังานและสภาพของสถานศึกษา ( x = 4.34) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ 
มีการจดัท าคู่มือปฏิบติังานในหน้าท่ีแต่ละต าแหน่งเพื่อความสะดวกในการปฏิบติังานและการ
ประเมินผล ( x = 3.78)  

จากขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลไดจ้ากแบบสอบถาม
ปลายเปิด (Open ended) มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี 1) ควรมีการจดัอบรมสัมมนาทุกงาน ในแต่ละ
ปีการศึกษาให้ต่อเน่ือง (ค่าความถ่ีเท่ากบั 26) 2) ควรมีการพฒันาบุคลากรท่ีพร้อมทั้งกาย วาจา ใจ 
ให้มีความพร้อมในการจดัการศึกษา (ค่าความถ่ีเท่ากบั21) 3) ผูบ้ริหารควรมอบหมายงานให้ครู
ปฏิบติังานตามความถนดั (ค่าความถ่ีเท่ากบั 18) 

4.3.1.2 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลจ าแนกตามสถานภาพ 

ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถานศึกษา ขั้น
พื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3จ าแนกตามสถานภาพโดยใช้
วธีิทดสอบ ค่าท่ี (t-test) ผลการวเิคราะห์ ดงัตารางท่ี 4.3  
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ตารางที ่4.3 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3ด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลจ าแนกตามสถานสภาพของกลุ่มตัวอย่าง 

 

การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
ของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานสังกดั
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 

ผู้บริหาร ครูผู้สอน  
t 

 
Sig 

n x  S.D. N x  S.D. 

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 139 4.16 0.41 337 4.07 0.39 1.18 0.30 
  

 จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ผูบ้ริหารและครูผูส้อนมีความเห็นต่อระดบัการบริหารทรัพยากรทาง
การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3
ดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผูบ้ริหารมี
ระดบัความเห็นต่อการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลมากกว่า
ครูผูส้อน 
 4.3.1.3 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 
 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถานศึกษา
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 จ าแนกตามขนาดของโรงเรียนเป็น 3 ขนาด 
คือ ขนาดเล็ก (จ านวนนกัเรียน 120 คนลงมา) , ขนาดกลาง (จ านวนนกัเรียน 121-300) และขนาด
ใหญ่ (จ านวนนกัเรียน 301 คนข้ึนไป) โดยวิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.4 
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ตารางที ่4.4 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 

 

สภาพการ
ด าเนินการ
บริหาร

ทรัพยากร
การศึกษาของ
สถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน 

ค่าเฉลีย่ตามขนาด 
ของโรงเรียน 

 
แหล่งความ
แปรปรวน 

  
df 

 
 SS 

 
 MS 

 
F 

 
Sig 

ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

4.14 4.00 4.17 
 

ระหวา่งกลุ่ม 2 1.23 0.91  
0.61* 

 
0.01 

 
ภายในกลุ่ม 473 50.11 0.20 

รวม 475 51.34 - 

 * หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.4 พบว่า สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานบุรีรัมย ์เขต 3 ท่ีมีขนาด
แตกต่างกนั มีการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา ดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล แตกต่างกนัอยา่ง
มีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ โดยวิธีการของเชฟเฟ 
(Scheffe) ปรากฏผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.5 
 

ตารางที ่4.5 การทดสอบรายคู่เพื่อเปรียบเทียบระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต3 

 

ขนาดสถานศึกษา ขนาดเลก็ 
( =4.14) 

ขนาดกลาง 
( =4.00) 

ขนาดใหญ่ 
( =4.17) 

ขนาดเล็ก ( =4.14 ) 
ขนาดกลาง ( =4.00 ) 
ขนาดใหญ่ ( =4.17 ) 

- 
- 
- 

0.14 
- 
- 

-0.03 
-0.17* 

- 
 * หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ สถานศึกษาขนาดกลางกบัสถานศึกษาขนาดใหญ่มีระดบัการบริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยสถานศึกษาขนาดใหญ่มี
ระดบัการบริหารมากกวา่สถานศึกษาขนาดกลาง 
 4.3.1.4 ระดับการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3ด้านการบริหารทรัพยากรวัสดุ อุปกรณ์ 
เปรียบเทยีบตามสถานภาพของบุคลากร และขนาดของโรงเรียน 
 ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อตอบวตัถุประสงคข์องการวิจยัในขอ้น้ี แบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ไดแ้ก่ 1) ระดบัการบริหารทรัพยากรวสัดุ อุปกรณ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 2) ผลการเปรียบเทียบระดบัการบริหาร
ทรัพยากรวสัดุ อุปกรณ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 จ  าแนกตามสถานสภาพ 3) ผลการเปรียบเทียบระดบัการ
บริหารทรัพยากรวสัดุ อุปกรณ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 

 
  

ตารางที ่4.6 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ด้านการ
บริหารทรัพยากรวสัดุ อุปกรณ์จ าแนกตามสถานภาพของบุคลากร 

 

ที่ ด้านการบริหารทรัพยากรวสัดุ อุปกรณ์ x  S.D. แปลผล 
1. สถานศึกษามีการส ารวจความต้องการเก่ียวกับ

วสัดุอุปกรณ์ ตามความตอ้งการของบุคลากร 
4.02 0.75 มาก 

2. สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการในการวิเคราะห์
และวางแผนการจดัซ้ือ จดัหาวสัดุ อุปกรณ์ 

4.13 0.68 มาก 

3. ในการวิเคราะห์ วางแผนการจัดซ้ือ จดัหาวสัดุ 
อุปกรณ์ได้ใช้ขอ้มูลจากการส ารวจความตอ้งการ
ของบุคลากร 

4.18 0.64 มาก 

4. มีการประชุมช้ีแจง ให้บุคลากร ได้รับทราบ
เก่ียวกบัการจดัหา การใช้ เก็บรักษาวสัดุ อุปกรณ์
ของหน่วยงาน 

4.12 0.72 มาก 
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ตารางที ่4.6 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3       
ด้านการบริหารทรัพยากรวัสดุ อุปกรณ์จ าแนกตามสถานภาพของบุคลากร 
(ต่อ) 
 

ที่ ด้านการบริหารทรัพยากรวสัดุ อุปกรณ์ x  S.D. แปลผล 
5. การจัดหาโดยวิธีการจัดซ้ือและแจกจ่ายว ัสดุ

อุปกรณ์เป็นไปตามความต้องการของบุคลากร
และหน่วยงาน 

4.23 0.69 มาก 

6. มีการลงทะเบียนวสัดุ อุปกรณ์ เป็นระบบและเป็น
ปัจจุบนั 

4.23 0.67 มาก 

7. การจ าหน่ายวสัดุ อุปกรณ์ของหน่วยงานเป็นไป
ตามความตอ้งการของบุคลากร 

4.08 0.67 มาก 

8. สถานศึกษามีการแต่งตั้ งคณะกรรมการในการ
ก ากบัติดตามและประเมินผล การใชว้สัดุ อุปกรณ์ 
เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

4.18 0.65 มาก 

9. มีการประเมินผลการใช้ว ัสดุ อุปกรณ์เพื่อให้
เป็นไปตามวตัถุประสงค ์

4.34 0.64 มาก 

10. มีการน าผลการประเมินการใช้วสัดุ อุปกรณ์ของ
หน่วยงานมาใช้ในการก าหนด วางแผนงานการ
จดัซ้ือจดัหาวสัดุอุปกรณ์ในคร้ังต่อไป 

4.14 0.74 มาก 

11. มีการแสวงหาวสัดุ อุปกรณ์ ให้เพียงพอต่อความ
ตอ้งการของบุคลากรและหน่วยงาน 

4.28 0.66 มาก 

12. สถานศึกษามีการแต่งตั้ งคณะกรรมการในการ
ก ากบัติดตามและประเมินผล การใชว้สัดุ อุปกรณ์ 
เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

4.11 0.66 มาก 

13. มีการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนา
ประสบการณ์เก่ียวกบังานพสัดุอยูเ่สมอ 

4.23 0.60 มาก 

รวม 4.17 0.46 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.6 พบวา่การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 ดา้นการบริหาร
ทรัพยากรวสัดุ อุปกรณ์ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x = 4.17) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยู่
ในระดบัมากทุกขอ้ 
 โดยมีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ มีระดบัความคิดเห็นดา้น มีการประเมินผลใช้
วสัดุ อุปกรณ์เพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์( x =4.34) ขอ้ท่ีมีการปฏิบติัต ่าสุด สถานศึกษามีการ
ส ารวจความตอ้งการเก่ียวกบัวสัดุ อุปกรณ์ ตามความตอ้งการของบุคลากรกลุ่มตวัอยา่ง ( x =4.02) 
 จากข้อเสนอแนะแนวทางการพฒันาด้านการบริหารทรัพยากร วสัดุ อุปกรณ์ ได้จาก
แบบสอบถามปลายเปิด (Open ended) มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี 1) ทุกคนควรมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นต่อความตอ้งการใชว้สัดุ อุปกรณ์ (ค่าความถ่ี 25) 2) รณรงค์การใชว้สัดุอุปกรณ์
ใหเ้กิดประโยชน์มากท่ีสุด คุม้ค่าและคงทนต่อการใชง้าน (ค่าความถ่ีเท่ากบั 23) 3) ควรมีการอบรม
เจา้หนา้ท่ีพสัดุใหมี้ความรู้ในการปฏิบติังานการจดัสรรงบประมาณไม่ทัว่ถึง (ค่าความถ่ีเท่ากบั 22) 
 4.3.2 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารทรัพยากรวัสดุ อุปกรณ์สถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ด้านการบริหารทรัพยากร
วสัดุ อุปกรณ์จ าแนกตามกลุ่มตัวอย่าง 
 ผลการวเิคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัการบริหารทรัพยากร วสัดุ อุปกรณ์ ส าหรับผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและครูผูส้อน จ าแนกตามสถานภาพโดยใชว้ิธีทดสอบ ค่าท่ี (t-test) ผลการวิเคราะห์ ดงั
ตารางท่ี 4.7 
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ตารางที ่4.7 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารทรัพยากรวัสดุ อุปกรณ์สถานศึกษาข้ัน
พื ้นฐาน  พื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ 
เขต 3 ด้านการบริหารทรัพยากรวัสดุ อุปกรณ์จ าแนกตามสถานภาพของกลุ่ม
ตัวอย่าง 

 

สภาพการด าเนินการ
บริหารทรัพยากร
การศึกษาของ
สถานศึกษาขั้น

พืน้ฐาน 

ผู้บริหาร ครูผู้สอน 

t Sig 
N x  S.D. n x  S.D. 

ด้านการบริหาร
ทรัพยากรวสัดุ 

อุปกรณ์ 

139 4.28 0.42 337 4.15 0.44 1.66 0.10 

 

 จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาด้านการบริหารทรัพยากรวสัดุ  
อุปกรณ์ ผูบ้ริหารและครูผูส้อนมีความเห็นไม่แตกต่างกนั 
 4.3.2.1 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้น
พื ้นฐาน  พื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  3ด้านการ
บริหารทรัพยากรวสัดุ อุปกรณ์จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 
 ผลการวเิคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อเปรียบเทียบระดบัการบริหารทรัพยากรวสัดุ อุปกรณ์ของการ
บริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการ
ประถมศึกษา บุรีรัมย ์เขต 3 จ  าแนกตามขนาดของโรงเรียนจ าแนกเป็น 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก 
(จ านวนนกัเรียน 120 คนลงมา), ขนาดกลาง (จ านวนนกัเรียน 121-300) และขนาดใหญ่ (จ านวน
นกัเรียน 301 คนข้ึนไป) โดยวธีิการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.8 
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ตารางที ่4.8 ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นด้านการบริหารทรัพยากรวัสดุ อุปกรณ์ 
ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จ าแนกตาม
ขนาดของโรงเรียนแตกต่างกนั  

 

 
 
การบริหาร
ทรัพยากร
การศึกษา
ของ

สถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน 
ด้านวสัดุ 
อุปกรณ์ 

ค่าเฉลีย่ตามขนาดของ
โรงเรียน แหล่งความ

แปรปรวน 
df SS MS F Sig 

ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

4.15 4.06 4.20 ระหวา่งกลุ่ม 2 1.23 0.62 8.30 * 0.02 
ภายในกลุ่ม 473 50.11 0.16 

รวม 475 51.34  

*หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.8 พบวา่ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย ์
เขต 3 มีการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา ดา้นการบริหารทรัพยากร วสัดุ อุปกรณ์ ท่ีแตกต่างกนั
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ โดยวิธีการของเชฟเฟ 
(Scheffe) ปรากฏผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.9 

4.3.2.2 ผลการทดสอบรายคู่เพือ่เปรียบเทยีบระดับการบริหารทรัพยากร วัสดุ อุปกรณ์ ทาง
การศึกษาของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 
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ตารางที ่4.9 ผลการทดสอบรายคู่เพื่อเปรียบเทียบระดับการบริหารทรัพยากร วัสดุ อุปกรณ์ 
ทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้ นพื้นฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 

 

ขนาดสถานศึกษา ขนาดเลก็ 
( =4.22) 

ขนาดกลาง 
( =4.06) 

ขนาดใหญ่ 
( =4.28) 

ขนาดเล็ก ( =4.22 ) 
ขนาดกลาง ( =4.06 ) 
ขนาดใหญ่ ( =4.28 ) 

- 
- 
- 

0.15 
- 
- 

-0.06 
-0.22* 

- 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.9 พบวา่ ดา้นการบริหารทรัพยากร วสัดุ อุปกรณ์ ของสถานศึกษาขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ สถานศึกษาขนาดเล็กกบักลาง และขนาดใหญ่ มีระดบัการบริหารทรัพยากร
สถานศึกษาขนาดใหญ่มีค่าเฉล่ียสูงกว่าสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็ก ส่วนคู่อ่ืนๆ มีการ
ปฏิบติัไม่แตกต่างกนั 

4.3.2.3 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ด้านการบริหารทรัพยากร
งบประมาณจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 

ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อตอบวตัถุประสงค์ของการวิจยัในขอ้น้ีแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
ไดแ้ก่ 1) ระดบัการบริหารงบประมาณทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 2) ผลการเปรียบเทียบระดบัการบริหารทรัพยากร
งบประมาณทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 จ  าแนกตามสถานภาพ 3) ผลการเปรียบเทียบระดบัการบริหารทรัพยากร
งบประมาณทางการศึกษาของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์
เขต 3 จ  าแนกตามขนาดของโรงเรียน 
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ตารางที ่4.10 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การบริหารทรัพยากรทาง
การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 3 ด้านการบริหารทรัพยากรงบประมาณ โดยภาพรวมและรายข้อ 

 

ที่ ด้านการบริหารทรัพยากรงบประมาณ x  S.D. แปลผล 
1. สถานศึกษามีการก าหนดนโยบายและแผนงานการ เสนอ

งบประมาณตามความจ าเป็น 
4.32 0.59 มาก 

2. สถานศึกษามีการแต่งตั้งกรรมการก าหนดนโยบายและ
แผนงานการใชจ่้ายงบประมาณจากบุคลากรท่ี 

4.26 0.62 มาก 

3. บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและวาง 
แผนการใชจ่้ายงบประมาณ 

4.05 0.72 มาก 

4. การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวตัถุประสงค์เง่ือนไข
และหลกัเกณฑข์องหน่วยงานตน้สังกดั 

3.89 0.73 มาก 

5. การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามก าหนดเวลาของ
ปีงบประมาณ 

3.95 0.69 มาก 

6. การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามระเบียบของหน่วยงาน
ราชการ 

4.18 0.62 มาก 

7. สถานศึกษามีแผนการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณอยา่ง
เป็นระบบ 

4.12 0.63 มาก 

8. สถานศึกษาแต่งตั้ งคณะกรรมการก ากับ ติดตามและ
ประเมินผล 

4.06 0.66 มาก 

9. บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนในการรับรู้การใช้จ่าย
งบประมาณอยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.08 0.69 มาก 

10. มีการระดมงบประมาณจากทุกภาคส่วน เพื่อให้เพียงพอต่อ
การพฒันาการศึกษา 

4.13 0.67 มาก 

11. มีการระดมงบประมาณจากทุกภาคส่วน เพื่อให้เพียงพอต่อ
การพฒันาการศึกษา 

4.11 0.66 มาก 

12. มีการตรวจสอบ ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ
สถานศึกษาใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์

4.02 0.69 มาก 
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ตารางที ่4.10 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การบริหารทรัพยากรทาง
การศึกษาของสถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ด้านการบริหารทรัพยากรงบประมาณ โดย
ภาพรวมและรายข้อ (ต่อ) 
 

ที่ ด้านการบริหารทรัพยากรงบประมาณ x  S.D. แปลผล 
13. มีการน าผลการประเมินมาวิเคราะห์ปรับปรุงแผนการ ใช้

จ่ายงบประมาณเป็นระยะๆ 
4.08 0.70 มาก 

 มีการใชจ่้ายงบประมาณอยา่งประหยดั มีประสิทธิภาพ 4.25 0.65 มาก 
รวม 4.11 0.47 มาก 

 

  จากตารางท่ี 4.10 พบว่า การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3ดา้นการบริหารทรัพยากรงบประมาณ
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x =4.11) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 
 โดยมีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สถานศึกษามีการก าหนดนโยบายและแผนงาน
การเสนองบประมาณตามความจ าเป็น ( x =4.32) ขอ้ท่ีมีการปฏิบติัต ่าสุดคือ การใชจ่้ายงบประมาณ

เป็นไปตามวตัถุประสงค ์เง่ือนไขและหลกัเกณฑข์องหน่วยงานตน้สังกดั ( x =3.89) 

 จากข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาด้านการบริหารทรัพยากรงบประมาณได้จาก
แบบสอบถามปลายเปิด (Open ended) มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี 1) ผูบ้ริหารควรจดัเจา้หนา้ท่ี
การเงินท่ีเป็นคนมีความรู้เก่ียวกบัเร่ืองงบประมาณ (ค่าความถ่ี 32) 2) การประเมินผลติดตามผลการ
ใชง้บประมาณควรมีอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง (ค่าความถ่ีเท่ากบั 24) 3) ควรมีการใชง้บประมาณให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดถูกอ้งตามระเบียบใหเ้ป็นไปตามนโยบายและโปร่งใส (ค่าความถ่ีเท่ากบั 21) 
 4.3.3 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3ด้านการบริหารทรัพยากร
งบประมาณ จ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง 
 ผลการเปรียบเทียบระดบัการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 จ าแนกตามสถานภาพกลุ่มตวัอยา่ง โดยใช้
วธีิการทดสอบค่าที (t-test) ผลการวเิคราะห์ ดงัตารางท่ี 4.11 
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ตารางที ่4.11 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ด้านการ
บริหารทรัพยากรงบประมาณทางจ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง 

 
 

การบริหารทรัพยากรทาง
การศึกษาของสถาน 

ผู้บริหาร ครูผู้สอน t Sig 
n x  S.D. n x  S.D. 

ด้านการบริหารทรัพยากร
งบประมาณ 

139 4.25 0.49 337 4.08 0.47 1.98* 0.05 

*หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.11 พบว่าผูบ้ริหารและครูมีความเห็นต่อระดบัการบริหารทรัพยากรทาง
การศึกษา ดา้นการบริหารทรัพยากรงบประมาณของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดย
ผูบ้ริหารมีความเห็นต่อระดับการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา ด้านการบริหารทรัพยากร
งบประมาณมากกวา่ครูผูส้อน 

4.3.3.3 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารทรัพยากรงบประมาณทางการศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 จ าแนกตาม
ขนาดของโรงเรียนและรายด้าน 

ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อเปรียบเทียบระดบัการบริหารทรัพยากรงบประมาณ ส าหรับ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามขนาดของโรงเรียนจ าแนก
เป็น 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก (จ านวนนกัเรียน 120 คนลงมา), ขนาดกลาง (จ านวนนกัเรียน 121-300) 
และขนาดใหญ่ (จ านวนนักเรียน 301 คนข้ึนไป) โดยวิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการ
วเิคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.12 

 
 
 
 
 
 
 
 



77 
 

ตารางที ่4.12 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ด้านการ
บริหารทรัพยากรงบประมาณที ่จ าแนกตามขนาดของโรงเรียนแตกต่างกนั 

 

 
 
 
การบริหาร
ทรัพยากร

การศึกษาของ
สถานศึกษาขั้น

พืน้ฐาน 

ค่าเฉลีย่ตามขนาดของ
โรงเรียน แหล่งความ

แปรปรวน 
df SS MS F Sig 

ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

4.15 4.06 4.20 ระหวา่งกลุ่ม 2 0.38 0.19 0.86 0.43 
ภายในกลุ่ม 473 50.11 0.22 

รวม 475 51.34 - 

 

 จากตารางท่ี 4.12 พบว่าสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 มีระดบัการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา ดา้นการบริหารทรัพยากร
งบประมาณจ าแนกตามขนาดของโรงเรียนไม่แตกต่างกนั 
 4.3.4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา ด้านการ
บริหารทรัพยากรอาคารสถานที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส านักงานเขตพื้นที่การ ศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 จ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างและขนาดของโรงเรียน 
 ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อตอบวตัถุประสงคข์องการวิจยัในขอ้น้ี แบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ไดแ้ก่ 1) ระดบัการบริหารทรัพยากร อาคารสถานท่ี ทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 2) ผลการเปรียบเทียบระดบัการบริหาร
ทรัพยากร อาคารสถานท่ี ทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 จ  าแนกตามสถานสภาพ 3) ผลการเปรียบเทียบระดบัการ
บริหารทรัพยากร อาคารสถานท่ี ทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 และขนาดของโรงเรียนดงัน้ี 
 4.3.4.1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการบริหารทรัพยากร อาคารสถานท่ี ทาง
การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 
จ าแนกตามขนาดของโรงเรียนด้านการบริหารทรัพยากร อาคารสถานท่ี ในส่วนน้ีเป็นผลการ
วเิคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยภาพรวมและรายขอ้ดงัตารางท่ี 4.13  
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ตารางที ่4.13 ผลการวเิคราะห์ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
ของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 
3 ด้านการบริหารทรัพยากรอาคารสถานที่ โดยภาพรวมและรายข้อกันโดย
ภาพรวมและจ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง 

 

ที่ ด้านการบริหารทรัพยากรอาคาร สถานที่ x  S.D. แปลผล 
1. สถานศึกษามีการก าหนดนโยบายและวางแผนเก่ียวกบั

การใชอ้าคารสถานท่ี 
4.29 0.69 มาก 

2. สถานศึกษามีการส ารวจ วิเคราะห์สภาพความพอเพียง
ของอาคารสถานท่ี 

4.09 0.74 มาก 

3. มีการจดัสรร การใช้งานอาคารสถานท่ีต่างๆตามความ
ตอ้งการและความจ าเป็นเร่งด่วน 

4.01 0.74 มาก 

4. มีการก าหนด จ านวน ประเภท รูปแบบและพื้นท่ีของ
อาคารสถานท่ีใหส้อดคลอ้งกบัภารกิจของสถานศึกษา 

4.08 0.68 มาก 

5. สถานศึกษามีการก าหนด แสวงหา และสรรหาอาคาร 
สถานท่ี ให้เพียงพอกบัความตอ้งการของสถานศึกษา
ดว้ยรูปแบบท่ีหลากหลาย 

4.16 0.66 มาก 

6. แต่งตั้ งกรรมการหรือ เจ้าหน้า ท่ี ดูแล รักษา  และ 
ซ่อมแซมอาคารสถานท่ีให้คงทนถาวร เหมาะสมกับ
การใชง้านและปลอดภยั 

4.06 0.65 มาก 

7. มีการร้ือถอนก่อสร้าง ต่อเติมอาคารสถานท่ีท่ีช ารุด
ถูกตอ้ง ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

4.12 0.64 มาก 

8. มีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการใช้อาคาร
สถานท่ีเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

4.12 0.65 มาก 

9. น าผลการประเมินมาใช ้เพื่อปรับปรุงและพฒันาอาคาร 
สถานท่ีอยูเ่สมอ 
 

4.15 0.67 มาก 

10. บุคลากรมีส่วนรวมในการใช ้ดูแลรักษาอาคารสถานท่ี 3.82 0.73 มาก 
11. มีการจดัเรียงล าดับ วางผงั การใช้อาคารสถานท่ีของ 

สถานศึกษาตามความจ าเป็นเร่งด่วน 
4.34 0.73 มาก 
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ตารางที ่4.13 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การบริหารทรัพยากรทาง
การศึกษาของสถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ด้านการบริหารทรัพยากรอาคารสถานที่ โดย
ภาพรวมและรายข้อกันโดยภาพรวมและจ าแนกตามสถานภาพของกลุ่ม
ตัวอย่าง (ต่อ) 
 

ที่ ด้านการบริหารทรัพยากรอาคาร สถานที่ x  S.D. แปลผล 
12. การใช้อาคารสถานท่ีของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและไดป้ระโยชน์สูงสุด 
4.40 0.63 มาก 

13. มีการระดมทรัพยากร 4.23 0.65 มาก 
14. การปรับปรุงและพฒันาอาคาร สถานท่ีอยูเ่สมอ 4.10 0.69 มาก 

รวม 4.14 0.49 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.13 พบว่าระดบัการบริหารทรัพยากรอาคารสถานท่ีทางการศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 ดา้นการบริหาร
ทรัพยากรอาคาร สถานท่ี โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 
 โดยมีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ การใช้อาคารสถานท่ีของสถานศึกษาเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพและไดป้ระโยชน์สูงสุด ( x =4.40) ขอ้ท่ีมีการปฏิบติัต ่าสุดคือ บุคคลากรมีส่วน

ร่วมในการใชดู้แลสถานท่ี ( x =3.82) 

 จากข้อเสนอแนะแนวทางการพฒันาด้านการบริหารทรัพยากร อาคาร สถานท่ีได้จาก
แบบสอบถามปลายเปิด (Open ended) มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี 1) สถานศึกษาควรมีการ
ปรับปรุงซอมแซมในส่วนท่ีช ารุดให้พร้อมต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอน (ค่าความถ่ี 28)       
2) สถานศึกษาควรปรับปรุงภูมิทศัน์ให้เกิดประโยชน์ เพื่อเป็นการสนบัสนุนการเรียนการสอน 
(ค่าความถ่ีเท่ากบั 25) 3) สถานศึกษาควรใช้อาคารสถานท่ีท่ีมีอยู่ให้เหมาะสมและคุม้ค่าท่ีสุด 
(ค่าความถ่ีเท่ากบั 22) 
 4.3.5 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้ น
พืน้ฐานส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ด้านการบริหารทรัพยากรอาคาร
สถานทีจ่ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง 
 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัการบริหารทรัพยากรอาคาร สถานท่ี ทางการศึกษา
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 จ าแนกตาม
สถานภาพกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชว้ธีิการทดสอบค่าที (t-test) ผลการวเิคราะห์ ดงัตารางท่ี 4.12 
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ตารางที ่4.14 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐานส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ด้านการบริหาร
ทรัพยากรอาคารสถานทีจ่ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง 

 

สภาพการบริหารทรัพยากรทาง
การศึกษาของสถาน 

ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
t Sig 

n x  S.D. N x  S.D. 

ด้านการบริหารทรัพยากร
อาคารสถานที่ 

139 4.34 0.39 337 4.11 0.47 2.87* 0.05 

 * หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 

 จากตารางท่ี 4.14 พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความเห็นต่อระดบัการบริหารทรัพยากรทาง
การศึกษาดา้นการบริหารทรัพยากรอาคารสถานท่ีของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01โดย
ผูบ้ริหารมีความเห็นต่อระดบัการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาดา้นการบริหารทรัพยากรอาคาร
สถานท่ีมากกวา่ครูผูส้อน 
 4.3.4.3 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐานส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ด้านการบริหารทรัพยากรอาคาร
สถานทีจ่ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 
 ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อเปรียบเทียบระดบัการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 จ าแนกตามขนาด
ของโรงเรียนท่ีแตกต่างกนัจ าแนกเป็น 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก (จ านวนนกัเรียน 120 คนลงมา) ขนาด
กลาง (จ านวนนักเรียน 121-300) และขนาดใหญ่ (จ านวนนักเรียน 301 คนข้ึนไป) โดยวิธีการ
ทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการ
วเิคราะห์ ดงัตารางท่ี 4.15 
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ตารางที ่4.15 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐานส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ด้านการบริหาร
ทรัพยากรอาคารสถานทีจ่ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 

 

 
 

สภาพการ
ด าเนินการ
บริหาร

ทรัพยากร
การศึกษาของ
สถานศึกษาขั้น

พืน้ฐาน 

ค่าเฉลีย่ตามขนาดของ
โรงเรียน แหล่งความ

แปรปรวน 
df SS MS F Sig 

ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

4.15 4.06 4.20 ระหวา่งกลุ่ม 2 0.55 0.28 1.25 0.29 
ภายในกลุ่ม 473 50.11 0.22 

รวม 475 50.66 - 

 

 จากตารางท่ี 4.15 พบว่าสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 มีระดบัการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา ดา้นการบริหารทรัพยากร
อาคารสถานท่ีจ าแนกตามขนาดของโรงเรียนไม่แตกต่างกนั 

 
 



 

บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัคร้ังน้ีเพื่อศึกษาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 มีวตัถุประสงค์ ดงัน้ี 1) เพื่อศึกษา
ระดบัการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 และเพื่อเปรียบเทียบสภาพและการบริหารทรัพยากรทาง
การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 
จ าแนกตามสถานภาพ และขนาดของสถานศึกษา 

ประชากรท่ีใช้ในศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน ในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 ปีการศึกษา 2555 มีจ  านวน 
2,996 คน ขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั จ  านวน 476 ฉบบั ผูบ้ริหารสถานศึกษาจ านวน 139 คน 
ครูผูส้อนจ านวน 337 คน ผูว้ิจยัติดตามเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง จ านวน 476 ฉบบั
คิดเป็นร้อยละ 100 และตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามทั้งหมด เพื่อน า
ผลการตอบแบบสอบถามไปวเิคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงค ์ 

ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดก้  าหนดตวัแปรดงัน้ี 1) ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่สถานภาพ 
และขนาดสถานศึกษา สถานภาพจ าแนกเป็น 2 กลุ่ม คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษากบัครูผูส้อน ส่วน
ขนาดของสถานศึกษาจ าแนกเป็น 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก (จ านวนนกัเรียน 120 คนลงมา)  ขนาด
กลาง (จ านวนนกัเรียน 121-300) และขนาดใหญ่ (จ านวนนกัเรียน 301 คนข้ึนไป) 2) ตวัแปรตาม 
ได้แก่ การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 ตามกรอบแนวคิดสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สังวาล วุฒิเสลา 
ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 พบวา่ การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา ภาพรวมมี
การบริหารงานอยูใ่นระดบัมาก  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี มีลกัษณะเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนท่ี 1 
แบบสอบถามท่ีมีลกัษณะปลายปิดเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) เก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของ
ผูต้อบแบบสอบถามไดแ้ก่ สถานภาพ และขนาดของสถานศึกษา ตอนท่ี 2 แบบสอบถามท่ีมีลกัษณะ
ปลายปิด มีลกัษณะเป็นแบบมารตาส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบั เก่ียวกบัการบริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
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ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ใน 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการบริหาร
ทรัพยากรวสัดุ อุปกรณ์ดา้นการบริหารทรัพยากรงบประมาณ และดา้นการบริหารทรัพยากรอาคาร
สถานท่ีโดยแบบสอบถามมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.95 

การวเิคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณนาเพื่อหาค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และ
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส่วนสถิติอา้งอิง ใชท้ดสอบที t-test, F-test การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) วิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป ซึงสามารถสรุปผลการวิจยัดงัน้ี 

5.1 สรุปผลการวจิยั 
5.2 อภิปรายผลการวจิยั 
5.3 ขอ้เสนอแนะ  

 

5.1 สรุปผลการวจิัย 
ผลการศึกษาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
5.1.1 สถานภาพของกลุ่มตังอย่าง 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ปีการศึกษา 2555 จ  านวนทั้ งส้ิน 476 คน 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาจ านวน 139 คน ครูผูส้อนจ านวน 337 คนคิดเป็นร้อยละ 100 เป็นผูบ้ริหาร
สถานศึกษาจ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ29.20 เป็นครูผูส้อนจ านวน 337 คนคิดเป็นร้อยละ70.80 
ส่วนใหญ่ปฏิบติังานอยู่สถานศึกษาขนาดใหญ่มากท่ีสุด (ร้อยละ 42.00) รองลงมาคือสถานศึกษา
ขนาดกลาง (ร้อยละ37.00) นอ้ยท่ีสุดคือสถานศึกษาขนาดเล็ก (ร้อยละ 21.00) 

5.1.2 ระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลทางการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3และเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานสภาพ
และขนาดของโรงเรียน 

 ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผู ้สอนมีระดับการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 ด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x = 4.09) เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ อยูใ่น
ระดบัมากทุกขอ้ 
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 โดยมีขอ้สังเกตว่าขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ปฐมนิเทศครูท่ีได้การบรรจุและแต่งตั้งใหม่ให้ได้รับ
ทราบถึงนโยบายแนวทางปฏิบติังานและสภาพของสถานศึกษา ( x = 4.34) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ 
เปิดโอกาสใหค้รูไดแ้สดงความคิดเห็นในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ( x = 3.78)  
 จากขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาสภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลทางการศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 ท่ีไดจ้าก
แบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open ended) มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี 1) ควรมีการจดัอบรม
สัมมนาทุกงาน ในแต่ละปีการศึกษาใหต่้อเน่ือง (ค่าความถ่ีเท่ากบั 26) 2) ควรมีการพฒันาบุคลากรท่ี
พร้อมทั้งกาย วาจา ใจ ให้มีความพร้อมในการจดัการศึกษา (ค่าความถ่ีเท่ากบั21) 3) ผูบ้ริหารควร
มอบหมายงานใหค้รูปฏิบติังานตามความถนดั (ค่าความถ่ีเท่ากบั 18) 
 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบั การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 ดา้นการบริหารทรัพยากร
บุคคล จ าแนกตามสถานภาพและจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 3 ขนาด คือสถานศึกษา ขนาด
เล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ พบวา่ ไม่แตกต่างกนั ทั้งสองกรณี 
 5.1.3 ระดับสภาพการบริหารทรัพยากรวัสดุ อุปกรณ์ ทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3และเปรียบเทียบจ าแนกตาม
สถานสภาพและขนาดของโรงเรียน 
 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู ้สอนมีระดับการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3ทั้ง ดา้นการ
บริหารทรัพยากรวสัดุ อุปกรณ์ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x = 4.17) เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ 
อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 
 โดยมีขอ้สังเกตว่าขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ มีการประเมินผลการใช้วสัดุ อุปกรณ์ เพื่อให้
เป็นไปตามวตัถุประสงค ์( x = 4.34) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ สถานศึกษามีการส ารวจความตอ้งการ
เก่ียวกบัวสัดุอุปกรณ์ ตามความตอ้งการของบุคลากร ( x = 4.02) 
 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาด้านการบริหารทรัพยากร ว ัสดุ อุปกรณ์  ได้จาก
แบบสอบถามปลายเปิด (Open ended) มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี 1) ทุกคนควรมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นต่อความตอ้งการใชว้สัดุ อุปกรณ์ (ค่าความถ่ี 25)2) รณรงคก์ารใชว้สัดุอุปกรณ์ให้
เกิดประโยชน์มากท่ีสุด คุม้ค่าและคงทนต่อการใช้งาน (ค่าความถ่ีเท่ากบั 23) 3) ควรมีการอบรม
เจา้หนา้ท่ีพสัดุใหมี้ความรู้ในการปฏิบติังานการจดัสรรงบประมาณไม่ทัว่ถึง (ค่าความถ่ีเท่ากบั 22) 
 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบั การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 ดา้นการบริหารทรัพยากร
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วสัดุ อุปกรณ์ จ าแนกตามสถานภาพและจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 3 ขนาด คือสถานศึกษา
ขนาดเล็ก สถานศึกษาขนาดกลาง สถานศึกษาขนาดใหญ่ พบวา่ ไม่แตกต่างกนั ทั้งสอง กรณี  
 5.1.4 ระดับการบริหารทรัพยากรงบประมาณทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3และเปรียบเทียบจ าแนกตามสถาน
สภาพและขนาดของโรงเรียน 
 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู ้สอนมีระดับการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 ด้านการ
บริหารทรัพยากรงบประมาณ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x = 4.11) เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่อยู่
ในระดบัมากท่ีสุดทุกขอ้ 
 โดยมีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สถานศึกษามีการก าหนดนโยบายและแผนงาน
การเสนองบประมาณตามความจ าเป็น ( x =4.32) ขอ้ท่ีมีการปฏิบติัต ่าสุด คือ การใชจ่้ายงบประมาณ
เป็นไปตามวตัถุประสงค ์เง่ือนไขและหลกัเกณฑข์องหน่วยงานตน้สังกดั ( x =3.89)  
 จากข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาด้านการบริหารทรัพยากรงบประมาณได้จาก
แบบสอบถามปลายเปิด (Open ended) มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี 1) ผูบ้ริหารควรจดัเจา้หนา้ท่ี
การเงินท่ีเป็นคนมีความรู้เก่ียวกบัเร่ืองงบประมาณ (ค่าความถ่ี 32) 2) การประเมินผลติดตามผลการ
ใชง้บประมาณควรมีอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง (ค่าความถ่ีเท่ากบั 24) 3) ควรมีการใชง้บประมาณให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดถูกอ้งตามระเบียบใหเ้ป็นไปตามนโยบายและโปร่งใส่ (ค่าความถ่ีเท่ากบั 21) 
 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบั การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 ดา้นการบริหารทรัพยากร
งบประมาณ จ าแนกตามสถานภาพและจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 3 ขนาด คือสถานศึกษา
ขนาดเล็ก สถานศึกษาขนาดกลาง สถานศึกษาขนาดใหญ่ พบวา่ ไม่แตกต่างกนั ทั้งสองกรณี 
 5.1.5 ระดับการบริหารทรัพยากรอาคารสถานที่ทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3และเปรียบเทียบจ าแนกตามสถาน
สภาพและขนาดของโรงเรียน 
 ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีระดบัความคิดเห็นการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 ดา้นการ
บริหารทรัพยากรอาคารสถานท่ี โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x = 4.14) เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ 
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกขอ้ 
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 โดยมีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การใช้อาคารสถานท่ีของสถานศึกษาเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพและไดป้ระโยชน์สูงสุด ( x = 4.40) ขอ้ท่ีมีการปฏิบติัต ่าสุดคือ บุคลากรมีส่วน
ร่วมในการใชดู้แลสถานท่ี ( x =3.82) 
 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาด้านการบริหารทรัพยากร อาคาร สถานท่ีได้จาก
แบบสอบถามปลายเปิด (open ended) มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี 1) สถานศึกษาควรมีการปรับปรุง
ซ่อมแซมในส่วนท่ีช า รุดให้พ ร้อมต่อการจัดกิจกรรมการเ รียนการสอน(ค่ าความถ่ี  28)                     
2) สถานศึกษาควรปรับปรุงภูมิทศัน์ให้เกิดประโยชน์ เพื่อเป็นการสนบัสนุนการเรียนการสอน
(ค่าความถ่ีเท่ากบั 25) 3) สถานศึกษาควรใช้อาคารสถานท่ีท่ีมีอยู่ให้เหมาะสมและคุม้ค่าท่ีสุด 
(ค่าความถ่ีเท่ากบั 22) 
 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับ สภาพการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 ด้านการ
บริหารทรัพยากรอาคารสถานท่ี จ าแนกตามสถานภาพและจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 3 
ขนาด คือสถานศึกษาขนาดเล็ก สถานศึกษาขนาดกลาง สถานศึกษาขนาดใหญ่ พบว่า ไม่แตกต่าง
กนั ทั้งสองกรณี  
 

5.2 อภิปรายผลการวจิัย 
จากการศึกษาผลการวิเคราะห์ขอ้มูลสภาพบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 สามารถ
น ามาอภิปรายผลการวจิยัโดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น 4 ดา้น ดงัน้ี 

5.2.1 ระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลทางการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3และเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานสภาพ
และขนาดของโรงเรียน 

5.2.1.1 ระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ผลการวิจยั พบว่า สภาพการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ด้านการบริหาร
ทรัพยากร บุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก อาจเน่ืองมาจาก สถานศึกษามีมอบหมายงานโดย
การออกค าสั่งเป็นหลักฐานให้ครูได้ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน และมีการวางแผนอัตราก าลังไว้
ล่วงหนา้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ครูไดแ้สดงความคิดเห็นในการปฏิบติังานอย่างเต็มท่ี ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของ กิติมา กายาวงศ์ กล่าวว่า การบริหารงานบุคคลและการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
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หมายถึง กระบวนการจัดการเก่ียวกับบุคคลเพื่อให้ได้มาซ่ึงบุคคลท่ีดีมีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมกบังานเขา้มาท างานใหไ้ดผ้ลดีท่ีสุดในองคก์ร ตั้งแต่วางแผนอตัราก าลงั การสรรหาบุคคล 
การบรรจุแต่งตั้ง การมอบหมายงาน การปฐมนิเทศ การพฒันาบุคลากร การจัดสวสัดิการให้
บ าเหน็จความชอบ การรักษาวินยั การลงโทษ การประเมินผล ซ่ึงขดัแยง้กบังานวิจยัของ สังวาลย์ 
วุฒิเสลา ไดท้  าการวจิยัเร่ือง การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 พบวา่ สภาพการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา
ดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลมีการบริหารงานอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงขดัแยงกบังานวิจยัของ ทองสุข 
คุณมาศ ไดท้  าการวจิยัเร่ือง การระดมทรัพยากรเพื่อใชใ้นการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 ผลการวจิยั พบวา่ โดยรวม อยูใ่นระดบัปฏิบติัมาก 

5.2.1.2 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล จ าแนกตามสถานภาพ และขนาดของสถานศึกษา 

กรณีเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพผลการวิจยั พบว่า สภาพการบริหารทรัพยากร 
บุคคล ทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย ์เขต 3 ท่ีมีสถานภาพของกลุ่มตวัอย่างต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นการบริหารทรัพยากร
บุคคลทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูบ้ริหารสถานศึกษากบัครูผูส้อนมีความคิดเห็น
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผูบ้ริหารมีระดบัความคิดเห็นต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลมากกว่า ครูผูส้อน นั้นอาจ เน่ืองมาจาก ผูบ้ริหารสถานศึกษา มีบทบาทและการ
บริหารมากกว่าครูผู ้สอนโดยหน้าท่ีผู ้บริหารสถานศึกษาให้การส่งเสริมพัฒนาบุคลากร ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สมทรง มีชูจิตร กล่าวว่า การบริหารงานบุคคล หมายถึง กระบวนการ
ด าเนินงานเก่ียวกบับุคคล เพื่อให้ไดบุ้คคลท่ีมีความรู้ความสามารถ เหมาะสมเขา้มาปฏิบติังาน และ
เม่ือปฏิบติังานแล้วตอ้งให้ขวญัก าลงัใจ ส่งเสริมพฒันาให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ  

กรณีเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาผลการวิจยั พบว่า สภาพการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 พบว่า สถานศึกษาขนาดใหญ่มีระดับการบริหารทรัพยากรบุคคล
มากกวา่สถานศึกษาขนาดกลาง อาจเน่ืองมากจากการ ใหค้รูมีอิสระในการปฏิบติังานไดรั้บทราบถึง
นโยบายแนวทางในการปฏิบติังานและสภาพสถานศึกษา ให้ค  าแนะน าช่วยเหลือในการปฏิบติังาน
ต่างๆของครู ซ่ึงขดัแยง้กบังานวิจยัของ สังวาลย์ วุฒิเสลาไดท้  าวิจยัเร่ือง การบริหารทรัพยากรทาง
การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ผลการ
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เปรียบเทียบสภาพการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา ตามขนาดของโรงเรียนทั้งใน
ภาพรวมและรายดา้นทุกดา้นมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.01 

5.2.2 ระดับการบริหารทรัพยากรวัสดุ อุปกรณ์ ทางการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3และเปรียบเทียบจ าแนกตามสถาน
สภาพและขนาดของโรงเรียน 

5.2.2.1 ระดับการบริหารทรัพยากรวสัดุ อุปกรณ์ ทางการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  

ผลการวิจัย พบว่า การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 ดา้นการบริหารวสัดุ อุปกรณ์ มีการปฏิบติั
อยู่ในระดบัมาก อาจเน่ืองจาก การแต่งตั้งคณะกรรมการในการวิเคราะห์และวางแผนการจดัซ้ือ
จดัหาวสัดุ อุปกรณ์ รวมทั้งมีการประเมินผลการใช้วสัดุ อุปกรณ์เพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์
และมีการน าผลประเมินการใชว้สัดุ อุปกรณ์ของหน่วยงานมาใช้ในการก าหนดวางแผนการจดัซ้ือ 
จดัหาวสัดุ อุปกรณ์คร้ังต่อไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ ปรีชา คัมภีรปกรณ์ กล่าวว่า เพื่อ
เป็นการกระจายทรัพยากร ความตอ้งการทรัพยากรในการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ นั้นมี
มากกว่าทรัพยากรท่ีมีอยู่ ดงันั้นการบริหารทรัพยากรขั้นตอนหน่ึง คือ การจดัสรรทรัพยากรจึงมี
ความจ าเป็นมากท่ีจะตอ้งน ามาใช้เพื่อกระจายทรัพยากร ไปยงัหน่วยงานท่ีมีความตอ้งการจริงๆ 
ทั้งน้ีโดยอาศยัเกณฑต่์างๆในการบริหาร เช่น เกณฑค์วามรีบด่วนของงาน เกณฑ์ความสอดคลอ้งกบั
นโยบาย หรือภารกิจหลกั และเกณฑ์ความจ ากดัของทรัพยากร ซ่ึงขดัแยง้กบังานวิจยัของ เบญจ
วรรณ อุไรรัตน์ ไดท้  าการวจิยัเร่ือง การะดมทรัพยากรเพื่อใชใ้นการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย ์เขต 4 พบว่า กรณีรายด้านโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สังวาลย์ วุฒิเสลา ได้ท าการวิจัยเร่ือง การบริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี 
เขต 5 พบวา่ สภาพการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา ภาพรวมมีการบริหารงานอยู่
ในระดบัมาก 

5.2.2.2 การเปรียบเทียบระดับสภาพการบริหารทรัพยากรวัสดุ อุปกรณ์ ทางการศึกษาของ
สถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 จ าแนกตาม
สถานภาพ และขนาดของสถานศึกษา 

กรณีเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพผลการวิจยั พบว่า สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 มีการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา ดา้น
การบริหารทรัพยากร วสัดุ อุปกรณ์ ไม่แตกต่างกนั อาจเน่ืองมาจาก ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการ
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ลงทะเบียนวสัดุ อุปกรณ์ อยา่งเป็นระบบและปัจจุบนัท าใหก้ารเบิกจ่ายทนัต่อการใชง้าน และแต่งตั้ง
คณะกรรมการในการก ากบั ติดตามและประเมินผล การใชว้สัดุ อุปกรณ์ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด
มีผลต่อการด าเนินการบริหารทรัพยากรวสัดุ อุปกรณ์และเม่ือมีการใชว้สัดุ อุปกรณ์ หรือการเบิกจ่าย 
การใหค้  าแนะน า ปรึกษาเก่ียวกบัการปฏิบติังานพสัดุแก่จากเจา้หนา้ท่ีท่ีชดัเจนให้ความรู้ความเขา้ใจ
ในการอบรมพฒันาเจา้หน้าท่ีพสัดุอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ปรีชา คัมภีรปกรณ์ 
กล่าวว่า หลกัประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรส่ิงท่ีตอ้งค านึงให้มากท่ีสุดในขณะท่ีมีจ ากดั 
ไดแ้ก่ การมีประสิทธิภาพในการจดัสรร ประสิทธิภาพในการน าไปใชเ้ป็นตน้ ผูบ้ริหารในฐานะท่ี
รับผิดชอบในการบริหารทรัพยากรทั้งปวง จะตอ้งพิจารณาแนวทางในการบริหารทรัพยากร เราจะ
ใชท้รัพยากรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

กรณีเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาผลการวิจยั พบว่า สถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 ดา้นการบริหารทรัพยากร
วสัดุ อุปกรณ์ ท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยสถานศึกษาขนาดใหญ่มี
ระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือสถานศึกษาขนาดเล็ก และสถานศึกษาขนาดกลาง อาจเน่ืองมาจาก ดา้น
การบริหารทรัพยากร วสัดุ อุปกรณ์ ของสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ 
สถานศึกษาขนาดเล็กกบัขนาดกลาง และขนาดกลางกบัขนาดใหญ่ มีระดบัการบริหารทรัพยากร
สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีค่าเฉล่ียสูงกวา่สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็ก ซ่ึงขดัแยง้กบัแนวคิด
ของ สังวาลย์ วุฒิเสลา ได้ท  าวิจยัเร่ือง การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา ตามขนาดโรงเรียนทั้งในภาพรวมรายดา้นทุกดา้นมีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

5.2.3 ระดับการบริหารทรัพยากรงบประมาณ ทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3และเปรียบเทียบจ าแนกตามสถาน
สภาพและขนาดของโรงเรียน 

5.2.3.1 ระดับการบริหารทรัพยากรงบประมาณทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 
 ผลการวจิยัพบวา่ ดา้นการบริหารทรัพยากร งบประมาณ สภาพการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ อาจเน่ืองมาจาก เจา้หน้าท่ีมีความรู้เก่ียวกบัเร่ืองงบประมาณและ
โปร่งใส่ สถานศึกษามีการก าหนดนโยบายและแผนงานการเสนองบประมาณตามความจ าเป็น
สถานศึกษา มีการแต่งตั้งกรรมการก าหนดนโยบายและแผนงานการใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตาม
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วตัถุประสงคเ์ง่ือนไข และหลกัเกณฑ์ของหน่วยงานตน้สังกดัสถานศึกษา มีแผนการควบคุมการใช้
จ่ายงบประมาณอยา่งเป็นระบบระเบียบท่ีปฏิบติั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด ชฎิล น่ิมนวล กล่าววา่การ
บริหารงบประมาณ หมายถึง การวางแผนในการจดัหางบประมาณ รายรับ รายจ่าย การท าบญัชี การ
ตรวจสอบ และการควบคุมดูแลใช้จ่ายให้เป็นไปอย่างรอบครอบ โดยมีหลักการท่ีว่าให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ประหยดัสุดและจะต้องมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินล่วงหน้า พร้อมทั้ งมี
ประสิทธิภาพอยา่งแทจ้ริง ซ่ึงขดัแยง้กบังานวจิยัของ ศตวรรษ ลอืเลศิ ไดศึ้กษาสภาพและปัญหาการ
บริหารจดัการการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็ก เขต 4 พบว่า การบริหารจดัการ พบว่าด้าน
วชิาการ ดา้นงบประมาณ ดา้นบริหารงานบุคคล ดา้นบริหารงานทัว่ไป ภาพรวมมีการปฏิบติัมากทุก
ดา้น  
 5.2.3.2 การเปรียบเทียบระดับการบริหารทรัพยากรงบประมาณ ทางการศึกษาของ
สถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 จ าแนกตาม
สถานภาพ และขนาดของสถานศึกษา 

กรณีเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพผลการวิจยัพบวา่การบริหารทรัพยากร งบประมาณ
ทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์
เขต 3 แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผูบ้ริหารมีความเห็นต่อระดบัการ
บริหารทรัพยากรด้านการบริหารทรัพยากร งบประมาณ มากกว่า ครูผูส้อน อาจเน่ืองมาจาก 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผู ้สอน มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี ของตน โดยมีการ
ด าเนินการดา้นงบประมาณการใชจ่้ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบของหน่วยราชการ รวมทั้ง
แผนการควบคุมการใชจ่้ายงบประมาณอย่างเป็นระบบให้มีประสิทธิภาพ ตามภารกิจหนา้ท่ีให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ซ่ึงขดัแยง้กบัแนวคิดงานวิจยัของ ศตวรรษ ลือเลิศ ไดศึ้กษา สภาพและปัญหาการ
บริหารจดัการศึกษาขนาดเล็ก เขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 4 ระหว่างผูบ้ริหารกบัครูผูส้อน 
พบว่า ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนัเม่ือวิเคราะห์ตามรายการ พบวา่ ดา้นวิชาการแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 สภาพปัญหาดา้นอ่ืนๆ เก่ียวกบัการบริหารของสถานศึกษาท่ีมากท่ีสุด คือ 
งบประมาณในการพฒันาอาคารสถานท่ี ขาดแคลนบุคลากรครูผูส้อนไม่ครบชั้น ภาระงานครูมีมาก 
การขาดแคลนหอ้งเรียน ห้องปฏิบติัการต่างๆ สนามกีฬา การเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารบ่อยๆท าให้การ
บริหารไม่ต่อเน่ือง  

กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา ผลการวิจยั พบวา่สภาพการบริหาร
ทรัพยากรงบประมาณทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 ไม่แตกต่างกนั อาจเน่ืองมาจากบุคลากรของหน่วยงานมีส่วนในการรับรู้
การใชจ่้ายงบประมาณอยา่งมีประสิทธิภาพนั้น ขนาดของสถานศึกษามีผลต่อการไดรั้บการจดัสรร
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ทรัพยากรทางการศึกษาท่ีแตกต่างกนั จึงท าให้สถานศึกษามีการใชท้รัพยากรท่ีไดม้าอย่างจ ากดัมา
ใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ รุ่ง แก้วแดง กล่าววา่ ทรัพยากร ท่ีเป็นตวัเงิน
ไดแ้ก่ งบประมาณท่ีไดจ้ากส่วนกลางหรือเงินบริจาค ผูศึ้กษามีขอ้คิดเห็นว่า โรงเรียนเล็กๆท่ีตั้งอยู่
ในชนบทห่างไกล กนัดาร และขาดแคลน ตามชายขอบของภาคต่างๆ งบประมาณท่ีได้รับจาก
รัฐบาลตามรายหวัของจ านวนนกัเรียน เม่ือนกัเรียนนอ้ย งบประมาณท่ีไดย้อ่มนอ้ยไปดว้ย  

5.2.4 ระดับการบริหารทรัพยากรอาคารสถานที่ ทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3และเปรียบเทียบจ าแนกตามสถาน
สภาพและขนาดของโรงเรียน 

5.2.4.1 ระดับการบริหารทรัพยากรอาคารสถานที่ ทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 

ผลการวิจยัพบวา่ ดา้นการบริหารทรัพยากรอาคารสถานท่ีสภาพการบริหารทรัพยากรทาง
การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า ผู ้บริหารและครูผู ้สอนมีความเห็นต่อระดับการบริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษาดา้นการบริหารทรัพยากรอาคารสถานท่ี แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีผูบ้ริหารมีความเห็นต่อระดบัการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา ดา้นการ
บริหารทรัพยากรอาคารสถานท่ีมากกว่าครูผูส้อนอาจเน่ืองมาจาก การใช้อาคารสถานท่ีของ
สถานศึกษาเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและไดป้ระโยชน์สูงสุด มีการจดัเรียงล าดบั วางผงั การใช้
อาคารสถานท่ีของ สถานศึกษาตามความจ าเป็นเร่งด่วน สถานศึกษามีการก าหนดนโยบายและ
วางแผนเก่ียวกบัการใชอ้าคารสถานท่ี มีการระดมทรัพยากร น าผลการประเมินมาใช ้เพื่อปรับปรุง
และพฒันาอาคาร สถานท่ีอยูเ่สมอ มีการร้ือถอนก่อสร้างต่อเติมอาคารสถานท่ี ท่ีช ารุดถูกตอ้ง ตาม
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ ซ่ึงขดัแยง้กบังานวิจยัของ สังวาลย์ วุฒิเสลา ไดท้  าการวิจยัเร่ือง 
การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี 
เขต 5พบวา่ สภาพการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา ภาพรวมมีการบริหารงานอยู่
ในระดบัมาก 

5.2.4.2 การเปรียบเทียบระดับการบริหารทรัพยากรอาคารสถานที่ ทางการศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 จ าแนกตาม
สถานภาพ และขนาดของสถานศึกษา 

กรณีเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพผลการวิจัยพบว่าการบริหารทรัพยากรอาคาร
สถานท่ี ทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย ์เขต 3 แตกต่างกนั โดยผูบ้ริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นมากกวา่ครูผูส้อน อาจเน่ืองมาจาก 
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คณะผูบ้ริหารสถานศึกษากบัครูผูส้อนมีความคิดเห็นมีความรู้ความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ี ระเบียบ
แบบแผนเป็นไปตามขอ้ก าหนดของทางราชการ การใชอ้าคารสถานท่ีของสถานศึกษาเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพและได้ประโยชน์สูงสุดมีการจัดเรียงล าดับ วางผงั การใช้อาคารสถานท่ีของ
สถานศึกษาตามความจ าเป็นเร่งด่วน มีความเห็นสอดคลอ้งกบั สังวาล วุฒิเสลาไดท้  าการวิจยัเร่ือง
การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี
เขต 5 พบวา่สภาพการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา ภาพรวมมีการบริหารงานอยู่
ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ผลการเปรียบเทียบสภาพการ
บริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา ตามสถานภาพต าแหน่ง ผูบ้ริหารสถานศึกษาและ
ครูผูส้อนทั้งภาพรวมและรายดา้น มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1 ทุกดา้น
โดยผูบ้ริหารสถานศึกษามีค่าเฉล่ียสูงกวา่ครูผูส้อน 

ผลการเปรียบเทียบการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา ตามขนาดของ
สถานศึกษา ด้านการบริหารทรัพยากร อาคารสถานท่ี ไม่ความแตกต่างกนั อาจเน่ืองมาจาก การ
วิเคราะห์และการวางแผนงาน ความตอ้งการ อาคารสถานท่ีในการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ 
การจดัสรรตามความเร่งด่วนของสถานศึกษา โดยอาศยัเกณฑ์ของหน่วยงาน ส านกังานเขตพื้นท่ีท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 ตามระเบียบแบบแผนให้สอดคลอ้ง ตามภารกิจ ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัแนวความคิดของ ปรีชา คัมภีรปกรณ์ กล่าวว่าเพื่อเป็นการกระจายทรัพยากร ความตอ้งการ
ทรัพยากรในการด าเนินงานของหน่วยต่างๆ นั้ นมีมากกว่าทรัพยากรท่ีมีอยู่ดังนั้นการบริหาร
ทรัพยากรขั้นตอนหน่ึง คือ การจดัสรรทรัพยากรจึงมีความจ าเป็นมากท่ีตอ้งน ามาใช้เพื่อกระจาย
ทรัพยากร ไปยงัหน่วยงานต่างท่ีมีความตอ้งการจริงๆ ทั้งน้ีโดยอาศยัเกณฑ์ต่างๆ ในการบริหารเช่น 
เกณฑ์ความรีบด่วนของงาน เกณฑ์ความสอดคลอ้งกบันโยบาย หรือภารกิจหลกั และเกณฑ์ความ
จ ากดัของทรัพยากร 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวจิยัศึกษาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ 
 5.3.1ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 
 จากผลการวจิยัศึกษาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 5.3.1.1 จากผลการวิจยั พบวา่ ดา้นการบริหารทรัพยากรบุคลากรโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นการบริหารทรัพยากรบุคคลนอ้ยสุดคือ 
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เปิดโอกาสให้ครูได้แสดงความคิดเห็นในการปฏิบติังานได้อย่างเต็มท่ี ดังนั้นผูบ้ริหารควรเปิด
โอกาสใหค้รูไดแ้สดงความคิดเห็นปฏิบติังานตามความถนดัและความตอ้งการเพื่อสภาพคล่องของ
การปฏิบติังาน 
 5.3.1.2 จากผลการวิจยั พบวา่ ดา้นการบริหารทรัพยากรวสัดุ อุปกรณ์โดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นการบริหารทรัพยากรวสัดุ อุปกรณ์
น้อยสุดคือ สถานศึกษามีการส ารวจความตอ้งการเก่ียวกบัวสัดุอุปกรณ์ ตามความตอ้งการของ
บุคลากร ดงันั้นผูบ้ริหารควรเปิดโอกาสให้ครูทุกคนควรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อ
ความต้องการใช้วสัดุ อุปกรณ์รณรงค์การใช้วสัดุอุปกรณ์ให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด คุม้ค่าและ
คงทนต่อการใช้งานควรมีการอบรมเจ้าหน้าท่ีพสัดุให้มีความรู้ในการปฏิบัติงานการจัดสรร
งบประมาณใหท้ัว่ถึง 
 5.3.1.3 จากผลการวิจยั พบวา่ ดา้นการบริหารทรัพยากรงบประมาณโดยรวมอยู่ในระดบั
มาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นการบริหารทรัพยากรงบประมาณ
นอ้ยสุดคือเปิดโอกาสใหค้รูใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตามวตัถุประสงคเ์ง่ือนไขและหลกัเกณฑ์ของ
หน่วยงานต้นสังกัด ดังนั้ นผูบ้ริหารควรจัดเจ้าหน้าท่ีการเงินท่ีเป็นคนมีความรู้เก่ียวกับเร่ือง
งบประมาณ ควรมีการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดถูก้องตามระเบียบให้เป็นไปตาม
นโยบายและโปร่งใส่ และมีการประเมินผลติดตามผลการใชง้บประมาณควรมีอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง 
 5.3.1.4 จากผลการวิจยั พบวา่ ดา้นการบริหารทรัพยากรบุคลากรโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นการบริหารทรัพยากรบุคคลนอ้ยสุดคือ
บุคคลากรมีส่วนร่วมในการใชดู้แลสถานท่ีดงันั้นผูบ้ริหารควรเปิดโอกาสให้บุคลากรไดมี้ส่วนร่วม
ในการจดัสรรดูแลอาคารสถานท่ี ท่ีช ารุด ปรับปรุง บริเวณให้เกิดประโยชน์ในการใช้ส่วนร่วม ให้
ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงอาคารสถานท่ีพร้อมเปิดให้ชุมชนเข้ามาใช้บริการสถานท่ี
ส่วนรวม 
 5.3.1.5 เน่ืองจากผลการเปรียบเทียบการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาทั้ง 4 ดา้นคือดา้น
การบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการบริหารทรัพยากรวสัดุ อุปกรณ์ ด้านการบริหารทรัพยากร
งบประมาณ ด้านการบริหารทรัพยากรอาคารสถานท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาควรมีการน าผลการ
ประเมินการใช้วสัดุ อุปกรณ์ ของหน่วยงานมาใช้ในการก าหนดวางแผนยุทธศาสตร์ในการใช้
ทรัพยากรทางการศึกษา การจดัซ้ือ จดัหาวสัดุ อุปกรณ์ในคร้ังต่อไป รวมทั้งให้มีการประเมินผลการ
ใช้วสัดุ อุปกรณ์เพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ และควรมีการแต่งตั้ งคณะกรรมการในการ
วเิคราะห์และวางแผนการจดัซ้ือ จดัหาวสัดุ อุปกรณ์ ควรเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เก่ียวกบังานดา้น
การเรียนการสอนและงานอ่ืนๆท่ีมอบหมายใหป้ฏิบติัและควรมีการนิเทศติดตามการปฏิบติังานของ
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ครูด้วยรูปแบบท่ีเหมาะสมและควรมีการปฐมนิเทศครูท่ีได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ให้ได้รับถึง
นโยบาย แนวทางการปฏิบัติงานและสภาพของสถานศึกษา ระดับการบริหารทรัพยากรใน
สถานศึกษาอยูใ่นระดบัมากไม่แตกต่างกนั ฉะนั้นจึงควรสร้างขอ้มูลขอ้ค าถามจากแบบสอบถามให้
มีความหลากหลายและใหมี้ความสอดคลอ้งกบังานวจิยัในคร้ังต่อไป 
 5.3.1.6 เน่ืองจากผลการเปรียบเทียบการบริหารทรัพยากรในสถานศึกษาทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้น
การบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการบริหารทรัพยากรวสัดุ อุปกรณ์ ด้านการบริหารทรัพยากร
งบประมาณ ดา้นการบริหารทรัพยากรอาคาร สถานท่ี ของผูบ้ริหารและครูผูส้อนสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 3 ขนาด 
คือ สถานศึกษาขนาดเล็ก สถานศึกษาขนาดกลาง และสถานศึกษาขนาดใหญ่ พบว่าผลการ
เปรียบเทียบระดับการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 ไม่แตกต่างกนั ฉะนั้นจึง
ควรสร้างขอ้มูลข้อค าถามจากแบบสอบถามให้มีความหลากหลายและให้มีความสอดคล้องกับ
งานวจิยัในคร้ังต่อไป 

 5.3.1.7 จากขอ้เสนอแนะแนวทางดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลมีประเด็นท่ีควรให้พฒันา 
ควรจะให้มีการอบรมสัมนาทุกงานในแต่ละปีให้ต่อเน่ือง และผูบ้ริหารควรมอบหมายงานให้ครู
ปฏิบติังานตามความถนดั 
 5.3.1.8 จากขอ้เสนอแนะแนวทางดา้นการบริหารทรัพยากรวสัดุ อุปกรณ์มีประเด็นท่ีควร
ใหพ้ฒันา ทุกคนควรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการใชว้สัดุอุปกรณ์ และรณรงคก์ารใช้
วสัดุ อุปกรณ์ใหเ้กิดประโยชน์มากท่ีสุด ควรมีการอบรมเจา้หนา้ท่ีวสัดุให้มีความรู้ในการปฏิบติังาน
การจดัสรรงบประมาณใหท้ัว่ถึง 
 5.3.1.9 จากขอ้เสนอแนะแนวทางดา้นการบริหารทรัพยากรงบประมาณมีประเด็นท่ีควรให้
พฒันา ผูบ้ริหารควรจัดเจ้าหน้าท่ีการเงินท่ีเป็นคนมีความรู้เก่ียวกับเร่ืองงบประมาณให้มีการ
ประเมินผลติดตามปีละคร้ัง ควรมีการใช้งบประมาณสูงสุด ถูกตอ้ง ตามระเบียบให้เป็นไปตามน
บายและโปร่งใส 
 5.3.1.10 จากขอ้เสนอแนะแนวทางดา้นการบริหารทรัพยากร อาคาร สถานท่ีมีประเด็นท่ี
ควรใหพ้ฒันา สถานศึกษาควรทีการปรับปรุงซ่อมแซมส่วนท่ีช ารุด พร้อมต่อกิจกรรมการเรียนการ
สอน ปรับปรุงภูมิทศัน์ เพื่อเป็นการสนบัสนุนการเรียนการสอนท่ีมีอยูใ่ห้เหมาะสมและคุม้ค่าท่ีสุด 
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 5.3.2 ข้อเสนอแนะการน าผลการวจัิยไปใช้ 
 จากขอ้คน้พบจากงานการวิจยัเร่ืองการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 มีข้อเสนอแนะในการ
น าไปใชด้งัน้ี 
 5.3.2.1 ควรเปิดโอกาสใหค้รูความมีส่วนรับรู้ในการใชจ่้ายงบประมาณอยา่งมีประสิทธิภาพ
โปร่งใส่ได้และสถานศึกษาควรมีการแต่งตั้งกรรมการก าหนดนโยบายและวางแผนการใช้จ่าย
งบประมาณจากครูผูส้อนท่ีหลากหลาย เพื่อใหก้ารจ่ายงบประมาณเป็นไปตามวตัถุประสงค ์เง่ือนไข
และหลกัเกณฑข์องหน่วยงานตน้สังกดั  
 5.3.2.2 ผูบ้ริหารสถานศึกษา ควรแต่งตั้งกรรมการก าหนดนโยบายและวางแผนการจ่าย
งบประมาณจากครูผูส้อนท่ีหลากหลาย รวมทั้ งมีการก าหนดนโยบายและแผนงานการเสนอ
งบประมาณควรมีการวางแผนให้ชัดเจน และผูบ้ริหารสถานศึกษาควรแต่งตั้งกรรมการก ากับ 
ติดตาม และประเมินผลการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการ
บริหารงบประมาณในปีต่อไป 
 5.3.2.3 สถานศึกษา ควรใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์ ถูกตอ้งตามระเบียบ ควรให้
เป็นไปตามนโยบาย และโปร่งใส่ ควรมีการวางแผนในการใช้งบประมาณ ถ้าสถานศึกษาใด
งบประมาณนอ้ย ไม่เพียงพอต่อการจดัซ้ือ วสัดุ อุปกรณ์ สถานศึกษาควรการระดมทรัพยากร ดา้น
งบประมาณเพื่อน ามาใชใ้นการพฒันาสถานศึกษา ควรมีการประเมินติดตามผลการใช้งบประมาณ
ควรจะมีอยา่นอ้ยปีละ 1 คร้ัง รวมถึงเจา้หนา้ท่ีการเงินควรจะเป็นคนท่ีมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
เร่ืองการเงิน 
 5.3.2.4 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานควรเปิดโอกาสให้เขา้มามีบทบาทหนา้ท่ีเป็น
กรรมการเพื่อท่ีจะส่งผลให้การศึกษา ทั้ง 4 ดา้นมีการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกนั มี
ความถูกตอ้ง โปร่งใส่ตรวจสอบได ้และมีส่วนรับผิดชอบร่วมกนั เพื่อให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมใน
การดูแลรักษาทรัพยากรทางการศึกษา 
 5.3.2.5 ส านกังานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยเ์ขต 3 ควรมีการก าหนดนโยบาย
และวางแผนเสนองบประมาณการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาทั้ง 4 ด้านคือด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ดา้นการบริหารทรัพยากรวสัดุ อุปกรณ์ ดา้นการบริหารทรัพยากรงบประมาณ ดา้น
การบริหารทรัพยากรอาคารสถานท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาควรมีการน าผลการประเมินของหน่วยงาน
มาใชใ้นการก าหนดวางแผนยทุธศาสตร์ในการใชท้รัพยากรทางการศึกษา ในคร้ังต่อไป รวมทั้งให้มี
การประเมินผลการใชท้รัพยากรทางการศึกษาเพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์และควรมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการในการวิเคราะห์และวางแผน ควรเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เก่ียวกับงานด้าน
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ทรัพยากรทางการศึกษาทั้ง 4 ด้าน และสภาพของสถานศึกษา ระดับการบริหารทรัพยากรใน
สถานศึกษาอยู่ในระดับมากท่ีสุดไม่แตกต่างกัน ฉะนั้ นจึงควรสร้างข้อมูลข้อค าถามจาก
แบบสอบถามใหมี้ความหลากหลายและใหมี้ความสอดคลอ้งกบังานวจิยัในคร้ังต่อไป 

 5.3.3 ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
 จากผลการวิจยัเร่ืองการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 มีขอ้เสนอแนะในการน าไปใชค้ร้ังต่อไป
ดงัน้ี 
 5.3.3.1 ควรมีการศึกษาคน้ควา้เชิงคุณภาพ เก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 เพื่อเจาะลึก
ถึงสาเหตุ การแกไ้ขปัญหา และปัจจยัการน าไปสู่ความส าเร็จของการบริหารงานทางการศึกษา 
 5.3.3.2 ควรศึกษาเปรียบเทียบการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานระหวา่งโรงเรียนขยายโอกาส กบั โรงเรียนมธัยมศึกษาวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งไร 
 5.3.3.3 ควรมีการศึกษาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
ศึกษากบัผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนในเขตพื้นท่ีการศึกษาอ่ืนๆต่อไป 
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ประเสริฐ เชษฐพนัธ์. การบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาการบริหารการศึกษา
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒบางเขน, 2542. 

ปราชญา กลา้ผจญั และสมศกัด์ิ คงเท่ียง. หลักและทฤษฏีการบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2543. 



98 
 

ปรีชา คัมภีรปกรณ์ . การบริหารทรัพยากรการศึกษา . พิมพ์คร้ัง ท่ี  3 . นนทบุรี : 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2547. 

ปรีดา สิริสวสัด์ิ. การประสานความร่วมมือระหว่างรัฐกับองค์กรเอกชนในการให้บริการแก่สตรี . 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพเ์รือนแกง้การพิมพ,์ 2535. 

ปองพล อดิเรกสาร. 5 เดือนแรกทีว่งัจันทรเกษม.  กรุงเทพมหานคร: ม.ป.พ. , 2546. 
พนพงษ ์บุญจิตราดุลย.์ ก้าวเข้าสู้ผู้บริหารการศึกษา. กรุงเทพมหาคร : บพิชการพิมพ,์ 2543. 
ไพบูลย ์ยอดยิง่. กระบวนการบริหารเอกสารประกอบการสอนวชิาหลกัทฤษฎีและปฏิบัติการบริหาร

การศึกษา 10651131/1. มหาสารคาม : สถาบนัราชภฏัมหาสารคาม, 2542. 
ภาวิดาธาราศรีสุทธิ. หลักและทฤษฎีการบริหารสถานศึกษา . กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์

มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2542. 
ภิญโญ สาธร. การบริหารโรงเรียน. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตน์, 2528. 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช . เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการเรียนมัธยมศึกษา . 

กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพสุ์โขทยัธรรมาธิราช, 2540. 
             . เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการเรียนมัธยมศึกษา. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์

สุโขทยัธรรมาธิราช, 2540. 
ธีระ รุญเจริญ. “สภาพและปัญหาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐานของสถานศึกษาใน

ประเทศไทย”. กรุงเทพมหานคร : ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2553. 
ราชบณัฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ.2542. กรุงเทพมหานคร : นานมีบุ๊ค

พบัลิเคชัน่ส์จ  ากดั, 2546. 
ราญช์ กลา้ผจญ. หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 

2542. 
รุ่ง แก้วแดง. การปฏิรูปการศึกษาไทยตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติในการปฏิรูป

การศึกษา:แนวคิดและหลักการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 . 
กรุงเทพมหานคร : วญิญชน, 2543. 

วินิจ เขตุข า. คู่มือการบริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานที่เป็นนิติบุคคล. กรุงเทพมหานคร: องค์การ
รับส่งสินคา้และวสัดุภณัฑ,์ 2546. 

สมเดช  ศรีแสง. คู่มือการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ. ชยันาท : 
ชมรมพฒันาความรู้ดา้นระเบียบกฎหมาย, 2544. 
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สังวาล วฒิุเสลา.การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานสังกัดส านักงานเขต
พืน้ที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 5. อุบลราชธานี: วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบณัฑิตสาขา
บริหารการศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี, 2548. 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชศรีมาเขต 6. แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ2553. ม.ป.ท.
, 2551. 

ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. ครูและผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา
ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ . กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพคุ์รุสภา
ลาดพร้าว, 2543. 

              . เอกสารประกอบการศึกษาด้วยตนเองหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ช่วยผู้บริหาร
สถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพอ์งคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุ,2545. 

              . แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2545 – 2559 ฉบับสรุป. กรุงเทพมหานคร : ส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545. 

ส านักงานปฏิรูปการศึกษา. การบริหารเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อคุณภาพการศึกษาพิมพ์คร้ังที่2. 
กรุงเทพมหานคร : ภาพพิมพ,์ 2545. 
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และแนวทางแก้ไข. กรุงเทพมหานคร : ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2549. 

สมศกัด์ิ  คงเท่ียง. หลกัการบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพม์หาวิทยาลยัรามค าแหง
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สุมาลีย ์สังข์ศรี. การระดมทรัพยากรในชุมชนกับการศึกษานอกระบบในเอกสารการสอนชุดวิชา
ป ร ะ สบ ก า ร ณ์ วิ ช า ชี พ ก า ร ศึ ก ษ า น อ ก ร ะ บบห น่ ว ยที่  11. นนท บุ รี : 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2534. 

อนุศกัด์ิ สมิตสันต์. การบริหารวิชาการ. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาการบริหารการศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร์มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2540. 

อุทยั หิรัญโต. หลกัการบริหารงานบุคคล . พิมพค์ร้ังท่ี 2.  กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2531. 
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2) วทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
ก าพล ฤทธ์ิรักษา. “ปัจจยัการบริหารท่ีส่งผลต่อการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียนแกนน า

ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวดันครราชศรีมา”. 
วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : สถาบนัราชภฏันครราชศรีมา, 2545. 

กิติมา กายาวงศ.์ “ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเอกชนจงัหวดัอ่างทอง”. 
วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2547 

ขวญัยืน แปลงแดง. “การใช้ทรัพยากรบุคคลในทอ้งถ่ินเพื่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2544.  

เจตนา ล้ีสุวรรณ. “การบริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานครในรูปแบบกลุ่ม
โรงเรียนและสหวิทยาเขต”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต . บณัฑิตวิทยาลัย : 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2543. 

เจน แผลงเดชา. “กลยุทธ์การระดมทรัพยากรเพื่อการพฒันาคุณภาพของการศึกษาของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในเขตพื้นท่ีการศึกษาภูเก็ต”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต ,2549. 

ชนญัชิดาไชยรักษ์. “การระดมทรัพยากรเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนท่ีประสบธรณี
พิบติัสึนามิ”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัราชภฏั
ภูเก็ต , 2549. 

ถาวรเกียรติ ถาวรวงศ.์ “การบริหารจดัการในการแกปั้ญหาขาดอตัราก าลงัครูและหรือมีครูไม่ครบ
ชั้นศึกษากรณีโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”. 
วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต, 2548. 

ทองสุข  คุณมาก. “การศึกษาการระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาร้อยเอ็ดเขต 2”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. 
บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรินทร์ , 2548. 

เบญจรรณ อุไรรัตน์. “การระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการบริหารการศึกษาในสถานการศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย์เขต 4”. วิทยาพนธ์ครุศาสตรมหา
บัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรินทร์, 2551. 

พิเชษฐ์ สุทธิรัตน์. “ความตอ้งการในการพฒันาบุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษาตามทศันะของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัเลย”. วิทยานิพนธ์
ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, 2540. 
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วรีชยั วรรณศรี. “การบริหารงานวชิาการในโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัส านกังานการประถมศึกษา
อ าเภอพนมจงัหวดัสุราษฎ์ธานี”. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2545. 

ศิริพร สุขสวสัด์ิ. “สภาพปัญหาและความตอ้งการในการสนบัสนุนทรัพยากรทางการศึกษาของ
สถานการศึกษาขั้นพื้นฐานในจงัหวดัเชียงราย”. การศึกษาอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต.  
บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย , 2550. 

สมพร แดงสวสัด์ิ. “การศึกษาปัญหาการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อการบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานสังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต.
บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสีมา , 2548. 

สมภูมิ รวิวรรณ. “การศึกษาการใชท้กัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกดั
ส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัหนองคาย”. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต . 
บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัขอนแก่น , 2542. 

สังวาล วุฒิเสลา. “การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานีเขต 5”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี , 2548. 

สัมฤทธ์ิเนตรประไพ. “ความคิดเห็นของคณะผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลในการบริหารจดั
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อ านวย ไชยปัน. “บทบาทของผูบ้ริหารขั้นพื้นฐานในการระดมทรัพยากรทางการศึกษากรณีศึกษา: 
โรงเรียนบา้นดา้ยเทพกาญจนาอุปถมัภส์ังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงรายเขต 3”. 
การศึกษาค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงราย ,2550 . 
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แบบสอบถามเพือ่การวจัิย 
เร่ือง 

การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 

.......................................... 
 

 
ค าช้ีแจง 
 1.แบบสอบถามน้ีใชใ้นการศึกษาวจิยั เพื่อท าการคน้ควา้อิสระของหลกัสูตรศาสนศาสตร 
มหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยัวทิยาเขตอีสาน 
 2. แบบสอบถามชุดน้ีแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
                    ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
                    ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต3ซ่ึงประกอบไป
ดว้ย ดา้นบุคคล ดา้นวสัดุ อปุกรณ์ ดา้นงบประมาณ ดา้นสถานท่ี  
                   ตอนท่ี 3 เป็นค าถามแบบปลายเปิด (Open ended) เพื่อใหก้ลุ่มตวัอยา่งแสดงความ
คิดเห็นและใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
 3. ขอ้มูลท่ีไดจ้ะไม่มีผลกระทบในแง่ลบแก่ท่านผูใ้หข้อ้มูลแต่อยา่งใด จึงขอความ
อนุเคราะห์จากท่านไดต้อบแบบสอบถามตามความเป็นจริงทุกประการ อยา่งครบถว้นสมบูรณ์ และ    
ขอขอบพระคุณท่านผูต้อบแบบสอบถามเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 
 
 

นางม่ิงขวญั จนัทร์เพง็ 
นกัศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 

 สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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แบบสอบถามเพือ่การวจัิย 
เร่ือง 

การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3   

*************************** 
 
ตอนที ่1  ข้อมูลทัว่ไป 
ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย  /  ลงใน  ( )  ตามทีเ่ป็นจริง 
 1.  สถานภาพตามต าแหน่ง 
  ( )  ผูบ้ริหารโรงเรียน 
  ( )  ครูผูส้อน 
 2.  ขนาดสถานศึกษา 
  ( )  ขนาดเล็ก (1 – 120 คน) 
  ( )  ขนาดกลาง  (121 – 300 คน) 
  ( )  ขนาดใหญ่ (301 คนข้ึนไป) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



107 
 

ตอนที ่2  แบบสอบถามเกี่ยวกบัสภาพการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐานสังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3   

 
ค าช้ีแจง  โปรดอ่านขอ้ความทีละขอ้ แลว้ท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่องท่ีท่านเห็นวา่สถานศึกษาของ
ท่านมีการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีความหมายของคะแนนดงัน้ี 
 
   5 หมายถึง  มีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด 
   4 หมายถึง  มีการปฏิบติัในระดบัมาก 
   3 หมายถึง  มีการปฏิบติัในระดบัปานกลาง 
   2 หมายถึง  มีการปฏิบติัในระดบันอ้ย 
   1 หมายถึง  มีการปฏิบติัในระดบันอ้ยท่ีสุด 
 
ตัวอย่าง 
 

ขอ้ 
สภาพการด าเนินการ 

บริหารทรัพยากรทางการศึกษา 
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระดบัการปฏิบติั 

5 4 3 2 1 

 ดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล      
00 เชิญกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูป้กครอง 

และชุมชนร่วมประชุม แลกเปล่ียนความคิดเห็น  
ในการวางแผนพฒันาการศึกษา 

 /    

 
  แสดงวา่ขอ้  00  ผูต้อบแบบสอบถามเห็นวา่สถานศึกษาของท่านมีการเชิญกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผูป้กครองและชุมชน ร่วมประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการวางแผน
พฒันาการศึกษาของสถานศึกษามาก  จึงท าเคร่ืองหมาย  /  ในช่องหมายเลข 4 
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ขอ้ 
สภาพการด าเนินการ 

บริหารทรัพยากรทางการศึกษา 
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระดบัการปฏิบติั 

5 4 3 2 1 

 ดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล      
1 สถานศึกษามีการวางแผนก าหนดอตัราก าลงัไวล่้วงหนา้      
2 เสนอขอ้มูลต่อหน่วยเหนือเพื่อเป็นการวางแผนดา้นการสรรหา

บุคคลทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
     

3 ปฐมนิเทศครูท่ีไดรั้บการบรรจุแต่งตั้งใหม่ใหไ้ดรั้บทราบ ถึง
นโยบาย แนวทางปฏิบติังาน และสภาพของสถานศึกษา 

     

4 สนบัสนุนใหค้รูแสดงความคิดเห็นในการปฏิบติังานไดเ้ต็มท่ี      
5 ตระหนกัถึงความพึงพอใจในการมอบหมายงานและการ

ปฏิบติังานของครู 
     

6 มอบหมายใหค้รูไดป้ฏิบติังานตามความถนดั ความตอ้งการ 
และความรู้ความสามารถ 

     

7 ใหโ้อกาสครูมีความอิสระในการปฏิบติังาน และใหค้วาม
ช่วยเหลือเม่ือมีปัญหา 

     

8 เปิดโอกาสใหค้รูไดแ้สดงความคิดเห็นในการปฏิบติังานได้
อยา่งเตม็ท่ี 

     

9 มีการจดัท าคู่มือปฏิบติังานในหนา้ท่ีแต่ละต าแหน่ง เพื่อความ
สะดวกในการปฏิบติังานและการประเมินผล 

     

10 มอบหมายงานโดยการออกค าสั่งเป็นหลกัฐานใหค้รูได้
ปฏิบติังานอยา่งชดัเจน 

     

11 มีระบบการก ากบั ติดตาม ประเมินผลการปฏิบติังานของ
บุคลากรอยา่งต่อเน่ือง 
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ขอ้ 
สภาพการด าเนินการ 

บริหารทรัพยากรทางการศึกษา 
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระดบัการปฏิบติั 

5 4 3 2 1 

12 ใหค้  าแนะน าช่วยเหลือในการปฏิบติังานต่างๆของครู      
13 มีการนิเทศติดตามการปฏิบติังานของครูดว้ยรูปแบบท่ี

เหมาะสม 
     

14 เชิญวทิยากรมาใหค้วามรู้เก่ียวกบังาน ดา้นการเรียนการสอน
และงานอ่ืนๆท่ีมอบหมายให้ปฏิบติั 

     

 ดา้นการบริหารทรัพยากร วสัดุ อุปกรณ์      
15 สถานศึกษามีการส ารวจความตอ้งการเก่ียวกบัวสัดุ อุปกรณ์ 

ตามความตอ้งการของบุคลากร 
     

16 สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการในการวิเคราะห์และวาง
แผนการจดัซ้ือ จดัหาวสัดุ อุปกรณ์ 

     

17 ในการวเิคราะห์ วางแผนการจดัซ้ือ จดัหาวสัดุ อุปกรณ์ ไดใ้ช้
ขอ้มูลจากการส ารวจความตอ้งการของบุคลากร 

     

18 มีการประชุมช้ีแจง ใหบุ้คลากร ไดรั้บทราบเก่ียวกบัการจดัหา 
การใช ้เก็บรักษาวสัดุ อุปกรณ์ของหน่วยงาน 

     

19 การจดัหาโดยวธีิการจดัซ้ือและแจกจ่ายวสัดุ อุปกรณ์  เป็นไป
ตามความตอ้งการของบุคลากรและหน่วยงาน 

     

20 มีการลงทะเบียนวสัดุ อุปกรณ์ เป็นระบบและเป็นปัจจุบนั      
21 การจ าหน่ายวสัดุ อุปกรณ์ของหน่วยงานเป็นไปตามความ

ตอ้งการของบุคลากร 
     

22 สถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการก ากบั ติดตาม
และประเมินผล การใชว้สัดุ อุปกรณ์ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์
สูงสุด 
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ขอ้ 
สภาพการด าเนินการ 

บริหารทรัพยากรทางการศึกษา 
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระดบัการปฏิบติั 

5 4 3 2 1 

23 มีการประเมินผลการใชว้สัดุ อุปกรณ์เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
วตัถุประสงค ์

     

24 มีการน าผลการประเมินการใชว้สัดุ อุปกรณ์ของหน่วยงานมา
ใชใ้นการก าหนด วางแผนงานการจดัซ้ือ จดัหาวสัดุ อุปกรณ์ใน
คร้ังต่อไป 

     

25 มีการแสวงหาวสัดุ อุปกรณ์ ใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการของ
บุคลากรและหน่วยงาน 

     

26 มีการใหค้  าแนะน า ปรึกษาเก่ียวกบัการปฏิบติังานพสัดุของ
เจา้หนา้ท่ีอยูเ่สมอ 

     

27 มีการส่งบุคลากรเขา้รับการอบรมเพื่อพฒันาประสบการณ์
เก่ียวกบังานพสัดุอยูเ่สมอ 

     

 ดา้นการบริหารทรัพยากรงบประมาณ      
28 สถานศึกษามีการก าหนดนโยบายและแผนงานการเสนอ

งบประมาณตามความจ าเป็น 
     

29 สถานศึกษามีการแต่งตั้งกรรมการก าหนดนโยบายและ
แผนงานการใชจ่้ายงบประมาณจากบุคลากรท่ีหลากหลาย 

     

30 บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและวางแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ 

     

31 การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตามวตัถุประสงค ์เง่ือนไขและ
หลกัเกณฑข์องหน่วยงานตน้สังกดั 

     

32 การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตามก าหนดเวลาของ
ปีงบประมาณ 

     

33 การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตามระเบียบของหน่วยงาน
ราชการ 
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ขอ้ 
สภาพการด าเนินการ 

บริหารทรัพยากรทางการศึกษา 
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระดบัการปฏิบติั 

5 4 3 2 1 

34 สถานศึกษามีแผนการควบคุมการใชจ่้ายงบประมาณอยา่งเป็น
ระบบ 

     

35 สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการก ากบั ติดตามและประเมินผล
การใชจ่้ายงบประมาณอยา่งเป็นระบบ 

     

36 บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนในการรับรู้การใชจ่้าย
งบประมาณอยา่งมีประสิทธิภาพ 

     

37 การใชง้บประมาณของสถนศึกษาเป็นไปคุม้ค่า โปร่งใส มา
สารถตรวจสอบได ้

     

38 มีการระดมงบประมาณจากทุกภาคส่วน เพื่อให้เพียงพอต่อการ
พฒันาการศึกษา 

     

39 มีการตรวจสอบ ประเมินผลการใชจ่้ายงบประมาณของ
สถานศึกษาใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์

     

40 มีการน าผลการประเมินมาวิเคราะห์ปรับปรุงแผนการใชจ่้าย
งบประมาณเป็นระยะๆ 

     

41 มีการใชจ่้ายงบประมาณอยา่งประหยดั มีประสิทธิภาพ      
 ดา้นการบริหารทรัพยากรอาคาร สถานท่ี      
42 สถานศึกษามีการก าหนดนโยบายและวางแผนเก่ียวกบัการใช้

อาคารสถานท่ี 
     

43 สถานศึกษามีการส ารวจ วเิคราะห์สภาพความพอเพียงของ
อาคารสถานท่ี 

     

44 มีการจดัสรร การใชง้านอาคารสถานท่ีต่างๆตามความตอ้งการ
และความจ าเป็นเร่งด่วน 

     

45 มีการก าหนด จ านวน ประเภท รูปแบบและพื้นท่ีของอาคาร
สถานท่ีใหส้อดคลอ้งกบัภารกิจของสถานศึกษา 
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ขอ้ 
สภาพการด าเนินการ 

บริหารทรัพยากรทางการศึกษา 
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระดบัการปฏิบติั 

5 4 3 2 1 

46 สถานศึกษามีการก าหนด แสวงหา และสรรหาอาคาร สถานท่ี 
ใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการของสถานศึกษาดว้ยรูปแบบท่ี
หลากหลาย 

     

47 แต่งตั้งกรรมการหรือเจา้หนา้ท่ีดูแลรักษา และซ่อมแซมอาคาร
สถานท่ีใหค้งทนถาวร เหมาะสมกบัการใชง้านและปลอดภยั 

     

48 มีการร้ือถอนก่อสร้าง ต่อเติมอาคารสถานท่ีท่ีช ารุดถูกตอ้ง ตาม
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

     

49 มีการก ากบั ติดตาม และประเมินผลการใชอ้าคารสถานท่ี
เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

     

50 น าผลการประเมินมาใช ้เพื่อปรับปรุงและพฒันาอาคาร สถานท่ี
อยูเ่สมอ 

     

51 บุคลากรมีส่วนรวมในการใช ้ดูแลรักษาอาคารสถานท่ี      
52 มีการจดัเรียงล าดบั วางผงั การใชอ้าคารสถานท่ีของ

สถานศึกษาตามความจ าเป็นเร่งด่วน 
     

53 การใชอ้าคารสถานท่ีของสถานศึกษาเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพและไดป้ระโยชน์สูงสุด 

     

54 มีการระดมทรัพยากร      
55 การปรับปรุงและพฒันาอาคาร สถานท่ีอยูเ่สมอ      
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ตอนท่ี 3  ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางในการพฒันาการด าเนินการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

บุรีรัมย ์เขต 3   
 ค าช้ีแจง  โปรดเขียนขอ้เสนอแนะเก่ียวกบั แนวทางในการพฒันาการด าเนินการบริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา บุรีรัมย ์เขต 3  ตามความเป็นจริงเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาการด าเนินการบริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา บุรีรัมย ์เขต 3   
 
  ดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล  มีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
  ดา้นการบริหารทรัพยากรวสัดุ อุปกรณ์  มีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
  ดา้นการบริหารทรัพยากรงบประมาณ  มีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
  ดา้นการบริหารทรัพยากรอาคาร สถานท่ี  มีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
 

ขอขอบคุณท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก  ข 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
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รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
 
1. ดร.โกวิทย์ วชัรินทรางกูร 

- วฒิุการศึกษา คบ. ภาษาไทยก.ศ.ม. ภาษาไทย ศษ.ด.การบริหารการศึกษา 
- ต  าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์                         

         ผูช่้วยอธิการบดี มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์
  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 
 

2. นายประหยดั ณรงค์ 
- วฒิุการศึกษา คบ. ศิลปศึกษา ป.โท การบริหารหารศึกษา 
- ต  าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียนอนุบาลล าปลายมาศ   
  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 

 
3. นายวชิิต อ่อนน า้ค า 

- วฒิุการศึกษา การศึกษามหาบณัฑิต (กศ.ม.) สาขาหลกัสูตรและการสอน 
- ต  าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง     
  ส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ 
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ภาคผนวก  ค 
หนังสือขอความอนุเคราะห์แต่งตั้งผู้เช่ียวชาญ 
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ที ่ศธ60122/ว094                   มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
          9/37 หมู่ 12  ถนนราษฎร์คนึง  ต าบลในเมือง                      

       อ  าเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น  40000 
 

 13 มีนาคม 2556  
เร่ือง  ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 
เจริญพร   ดร.โกวทิ วชัรินทรางกรู 

 ดว้ยนางม่ิงขวญั จนัทร์เพ็ง นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตร ศึกษาศาสตร
มหาบณัฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาบณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยัศูนย์
การศึกษาวทิยาเขตอีสานรหสัประจาตวันกัศึกษา 5514205033 กาลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง การบริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 ในการน้ีจ าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บ
รวบรวมขอ้มูลในการวจิยัใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานพิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดีจึงใคร่ขอแต่งตั้ งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนักศึกษาดงักล่าวหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดีและขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

 
 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา 

 
ขอเจริญพร 

 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 
รักษาการแทนรองอธิการบดี 

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยัวทิยาเขตอีสาน 
ปฏิบติัการแทนอธิการบดี 
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ทีศ่ธ60122/ว094          มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
          9/37 หมู่ 12  ถนนราษฎร์คนึง  ต าบลในเมือง                      

       อ  าเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น  40000 
 

 13 มีนาคม 2556  
 
เร่ือง  ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 
เจริญพร   นายประหยดั วรงค ์

 ดว้ยนางม่ิงขวญั จนัทร์เพ็ง นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตร ศึกษาศาสตร
มหาบณัฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาบัณฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยัศูนย์
การศึกษาวทิยาเขตอีสานรหสัประจาตวันกัศึกษา 5514205033 กาลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง การบริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 ในการน้ีจ าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บ
รวบรวมขอ้มูลในการวจิยัใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานพิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดีจึงใคร่ขอแต่งตั้ งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนักศึกษาดงักล่าวหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดีและขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

 
 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา 

 
ขอเจริญพร 

 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 
รักษาการแทนรองอธิการบดี 

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยัวทิยาเขตอีสาน 
ปฏิบติัการแทนอธิการบดี 
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ที ่ศธ 60122/ว094          มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
           9/37 หมู่ 12  ถนนราษฎร์คนึง  ต าบลในเมือง                      

        อ  าเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น  40000 
 

 13 มีนาคม 2556  
 
เร่ือง  ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 
เจริญพร   นายวชิิต  อ่อนน ้าค  า 

 ดว้ยนางม่ิงขวญั จนัทร์เพ็ง นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตร ศึกษาศาสตร
มหาบณัฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาบณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยัศูนย์
การศึกษาวทิยาเขตอีสานรหสัประจาตวันกัศึกษา 5514205033 กาลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง การบริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 ในการน้ีจ าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บ
รวบรวมขอ้มูลในการวจิยัใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานพิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดีจึงใคร่ขอแต่งตั้ งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนักศึกษาดงักล่าวหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดีและขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

 
 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา 

 
ขอเจริญพร 

 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 
รักษาการแทนรองอธิการบดี 

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยัวทิยาเขตอีสาน 
ปฏิบติัการแทนอธิการบดี 
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ภาคผนวก  ง 
แบบประเมนิดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
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แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม  

(Index Of Consistency : IOC) 
                                           -------------------------------  

เร่ือง การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 

 
ช่ือนักศึกษา    นางม่ิงขวญั จนัทร์เพง็ 
 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญ 
1. ดร.โกวทิย ์วชัรินทรางกรู 
 วฒิุทางการศึกษา   คบ.ภาษาไทย ก.ศ.ม. ภาษาไทย ศษ.ด. บริหารการศึกษา 
 ต าแหน่งปัจจุบนั   ผูอ้  านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย/์ผูช่้วย

อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์   
2. นายประหยดั วรงค ์
  วฒิุทางการศึกษา  คบ.ศิลปศึกษา ป.โท การบริหารการศึกษา 

  ต าแหน่งปัจจุบนั  ผูอ้  านวยการโรงเรียนล าปลายมาศ   
3. นายวชิิต อ่อนน ้าค  า 

  วฒิุทางการศึกษา  การศึกษามหาบณัฑิต (กศ.ม.) สาขาหลกัสูตรและการสอน 
  ต าแหน่งปัจจุบนั  ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง   
 
ค าช้ีแจง 
 แบบประเมินดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถาม ท าข้ึนเพื่อหาค่าความเท่ียงตรงและ
ความเหมาะสมของเน้ือหาค าถาม โดยในแต่ละขอ้หากท่านผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาเห็นวา่ ค  าถามในขอ้
ใดท่ีตรงตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัตามความคิดเห็นของท่าน กรุณาโปรดใหค้ะแนนดงัน้ี 
 
ใหค้ะแนน   +1 หมายถึง  แน่ใจวา่สอดคลอ้ง 
ใหค้ะแนน     0    หมายถึง  ไม่แน่ใจวา่สอดคลอ้ง 
ใหค้ะแนน   -1    หมายถึง  แน่ใจวา่ไม่สอดคลอ้ง 
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แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 

(Index Of Consistency : IOC) 
 

ข้อ ข้อค าถาม 
การพจิารณา
ของผู้เช่ียวชาญ 

 

R

 

 
IOC 

1 2 3 

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล - - - - - 
1 สถานศึกษามีการวางแผนก าหนดอตัราก าลงัไวล่้วงหนา้ 1 1 1 3 1 
2 เสนอขอ้มูลต่อหน่วยเหนือเพื่อเป็นการวางแผนดา้นการสรรหา

บุคคลทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
1 1 1 3 1 

3 ปฐมนิเทศครูท่ีไดรั้บการบรรจุแต่งตั้งใหม่ใหไ้ดรั้บทราบ ถึง
นโยบาย แนวทางปฏิบติังาน และสภาพของสถานศึกษา 

1 1 1 3 1 

4 สนบัสนุนใหค้รูแสดงความคิดเห็นในการปฏิบติังานไดเ้ต็มท่ี 1 1 1 3 1 
5 ตระหนกัถึงความพึงพอใจในการมอบหมายงานและการ

ปฏิบติังานของครู 
1 1 1 3 1 

6 มอบหมายใหค้รูไดป้ฏิบติังานตามความถนดั ความตอ้งการ 
และความรู้ความสามารถ 

1 1 1 3 1 

7 ใหโ้อกาสครูมีความอิสระในการปฏิบติังาน และใหค้วาม
ช่วยเหลือเม่ือมีปัญหา 

1 1 0 2 1 

8 เปิดโอกาสใหค้รูไดแ้สดงความคิดเห็นในการปฏิบติังานได้
อยา่งเตม็ท่ี 

1 1 1 3 1 

9 มีการจดัท าคู่มือปฏิบติังานในหนา้ท่ีแต่ละต าแหน่ง เพื่อความ
สะดวกในการปฏิบติังานและการประเมินผล 

1 1 1 3 1 

10 มอบหมายงานโดยการออกค าสั่งเป็นหลกัฐานใหค้รูได้
ปฏิบติังานอยา่งชดัเจน 

1 1 1 3 1 

11 มีระบบการก ากบั ติดตาม ประเมินผลการปฏิบติังานของ
บุคลากรอยา่งต่อเน่ือง 

1 1 1 3 1 
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ข้อ ข้อค าถาม 
การพจิารณา
ของผู้เช่ียวชาญ 

 

R

 

 
IOC 

1 2 3 
12 ใหค้  าแนะน าช่วยเหลือในการปฏิบติังานต่างๆของครู 1 1 1 3 1 
13 มีการนิเทศติดตามการปฏิบติังานของครูดว้ยรูปแบบท่ี

เหมาะสม 
1 1 1 3 1 

14 เชิญวทิยากรมาใหค้วามรู้เก่ียวกบังาน ดา้นการเรียนการสอน
และงานอ่ืนๆท่ีมอบหมายให้ปฏิบติั 

1 1 1 3 1 

ด้านการบริหารทรัพยากร วัสดุ อุปกรณ์ - - - - - 
15 สถานศึกษามีการส ารวจความตอ้งการเก่ียวกบัวสัดุ อุปกรณ์ 

ตามความตอ้งการของบุคลากร 
1 1 1 3 1 

16 สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการในการวิเคราะห์และวาง
แผนการจดัซ้ือ จดัหาวสัดุ อุปกรณ์ 

1 1 1 3 1 

17 ในการวเิคราะห์ วางแผนการจดัซ้ือ จดัหาวสัดุ อุปกรณ์ ไดใ้ช้
ขอ้มูลจากการส ารวจความตอ้งการของบุคลากร 

1 1 1 3 1 

18 มีการประชุมช้ีแจง ใหบุ้คลากร ไดรั้บทราบเก่ียวกบัการจดัหา 
การใช ้เก็บรักษาวสัดุ อุปกรณ์ของหน่วยงาน 

1 1 1 3 1 

19 การจดัหาโดยวธีิการจดัซ้ือและแจกจ่ายวสัดุ อุปกรณ์  เป็นไป
ตามความตอ้งการของบุคลากรและหน่วยงาน 

1 1 1 3 1 

20 มีการลงทะเบียนวสัดุ อุปกรณ์ เป็นระบบและเป็นปัจจุบนั 0 1 1 2 0.67 
21 การจ าหน่ายวสัดุ อุปกรณ์ของหน่วยงานเป็นไปตามความ

ตอ้งการของบุคลากร 
1 1 1 3 1 

22 สถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการก ากบั ติดตาม
และประเมินผล การใชว้สัดุ อุปกรณ์ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์
สูงสุด 

1 1 1 3 1 
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ข้อ ข้อค าถาม 
การพจิารณา
ของผู้เช่ียวชาญ 

 

R

 

 
IOC 

1 2 3 
23 มีการประเมินผลการใชว้สัดุ อุปกรณ์เพื่อใหเ้ป็นไปตาม

วตัถุประสงค ์
1 1 1 3 1 

24 มีการน าผลการประเมินการใชว้สัดุ อุปกรณ์ของหน่วยงานมา
ใชใ้นการก าหนด วางแผนงานการจดัซ้ือ จดัหาวสัดุ อุปกรณ์ใน
คร้ังต่อไป 

1 1 1 3 1 

25 มีการแสวงหาวสัดุ อุปกรณ์ ใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการของ
บุคลากรและหน่วยงาน 

1 1 1 3 1 

26 มีการใหค้  าแนะน า ปรึกษาเก่ียวกบัการปฏิบติังานพสัดุของ
เจา้หนา้ท่ีอยูเ่สมอ 

1 1 1 3 1 

27 มีการส่งบุคลากรเขา้รับการอบรมเพื่อพฒันาประสบการณ์
เก่ียวกบังานพสัดุอยูเ่สมอ 

1 1 1 3 1 

ด้านการบริหารทรัพยากรงบประมาณ - - - - - 
28 สถานศึกษามีการก าหนดนโยบายและแผนงานการเสนอ

งบประมาณตามความจ าเป็น 
1 1 1 3 1 

29 สถานศึกษามีการแต่งตั้งกรรมการก าหนดนโยบายและ
แผนงานการใชจ่้ายงบประมาณจากบุคลากรท่ีหลากหลาย 

1 1 1 3 1 

30 บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและวางแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ 

1 1 1 3 1 

31 การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตามวตัถุประสงค ์เง่ือนไขและ
หลกัเกณฑข์องหน่วยงานตน้สังกดั 

1 1 1 3 1 

32 การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตามก าหนดเวลาของ
ปีงบประมาณ 

1 1 1 3 1 

33 การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตามระเบียบของหน่วยงาน
ราชการ 

1 1 1 3 1 
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ข้อ ข้อค าถาม 
การพจิารณา
ของผู้เช่ียวชาญ 

 

R

 

 
IOC 

1 2 3 
34 สถานศึกษามีแผนการควบคุมการใชจ่้ายงบประมาณอยา่งเป็น

ระบบ 
1 1 1 3 1 

35 สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการก ากบั ติดตามและประเมินผล
การใชจ่้ายงบประมาณอยา่งเป็นระบบ 

1 1 1 3 1 

36 บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนในการรับรู้การใชจ่้าย
งบประมาณอยา่งมีประสิทธิภาพ 

1 1 0 2 0.67 

37 การใชง้บประมาณของสถนศึกษาเป็นไปคุม้ค่า โปร่งใส มา
สารถตรวจสอบได ้

1 1 1 3 1 

38 มีการระดมงบประมาณจากทุกภาคส่วน เพื่อให้เพียงพอต่อการ
พฒันาการศึกษา 

1 1 1 3 1 

39 มีการตรวจสอบ ประเมินผลการใชจ่้ายงบประมาณของ
สถานศึกษาใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์

1 1 1 3 1 

40 มีการน าผลการประเมินมาวิเคราะห์ปรับปรุงแผนการใชจ่้าย
งบประมาณเป็นระยะๆ 

1 1 1 3 1 

41 มีการใชจ่้ายงบประมาณอยา่งประหยดั มีประสิทธิภาพ 1 1 1 3 1 
ด้านการบริหารทรัพยากรอาคาร สถานที่ - - - - - 
42 สถานศึกษามีการก าหนดนโยบายและวางแผนเก่ียวกบัการใช้

อาคารสถานท่ี 
1 1 1 3 1 

43 สถานศึกษามีการส ารวจ วเิคราะห์สภาพความพอเพียงของ
อาคารสถานท่ี 

1 1 0 2 0.67 

44 มีการจดัสรร การใชง้านอาคารสถานท่ีต่างๆตามความตอ้งการ
และความจ าเป็นเร่งด่วน 

1 1 1 3 1 

45 มีการก าหนด จ านวน ประเภท รูปแบบและพื้นท่ีของอาคาร
สถานท่ีใหส้อดคลอ้งกบัภารกิจของสถานศึกษา 
 
 

1 1 1 3 1 
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ข้อ ข้อค าถาม 
การพจิารณา
ของผู้เช่ียวชาญ 

 

R

 

 
IOC 

1 2 3 
46 สถานศึกษามีการก าหนด แสวงหา และสรรหาอาคาร สถานท่ี 

ใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการของสถานศึกษาดว้ยรูปแบบท่ี
หลากหลาย 

1 1 1 3 1 

47 แต่งตั้งกรรมการหรือเจา้หนา้ท่ีดูแลรักษา และซ่อมแซมอาคาร
สถานท่ีใหค้งทนถาวร เหมาะสมกบัการใชง้านและปลอดภยั 

1 1 1 3 1 

48 มีการร้ือถอนก่อสร้าง ต่อเติมอาคารสถานท่ีท่ีช ารุดถูกตอ้ง ตาม
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

1 1 1 3 1 

49 มีการก ากบั ติดตาม และประเมินผลการใชอ้าคารสถานท่ี
เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

1 1 1 3 1 

50 น าผลการประเมินมาใช ้เพื่อปรับปรุงและพฒันาอาคาร สถานท่ี
อยูเ่สมอ 

1 1 1 3 1 

51 บุคลากรมีส่วนรวมในการใช ้ดูแลรักษาอาคารสถานท่ี 1 1 1 3 1 
52 มีการจดัเรียงล าดบั วางผงั การใชอ้าคารสถานท่ีของ

สถานศึกษาตามความจ าเป็นเร่งด่วน 
1 1 1 3 1 

53 การใชอ้าคารสถานท่ีของสถานศึกษาเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพและไดป้ระโยชน์สูงสุด 

1 1 1 3 1 

54 มีการระดมทรัพยากร 1 1 1 3 1 
55 การปรับปรุงและพฒันาอาคาร สถานท่ีอยูเ่สมอ 1 1 1 3 1 
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ภาคผนวก  จ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เกบ็รวบรวมข้อมูล 
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ที ่ศธ 6012/156          มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขต
อีสาน 
       9/37 หมู่ 12  ถนนราษฎร์คนึง  ต าบลในเมือง                      

     อ  าเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น  40000 
 

 2 เมษายน 2556  
 
เร่ือง  ขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวจิยั 
เจริญพร   ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 

 ดว้ยนางม่ิงขวญั จนัทร์เพ็ง นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตร ศึกษาศาสตร
มหาบณัฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาบณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยัศูนย์
การศึกษาวทิยาเขตอีสานรหสัประจาตวันกัศึกษา 5514205033 ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง การบริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 โดยมี รศ.ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา และ ดร.สัมฤทธ์ิ 
กางเพง็ เป็นท่ีปรึกษาร่วม 

 มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยัวิทยาเขตอีสานจึงใครขอความอนุเคราะห์จาก
ท่านเพื่ออนุญาตใหน้กัศึกษาดงักล่าวเก็บรวบรวมขอ้มูลจากหน่วยงานของท่านเพื่อน าขอ้มูลท่ีไดไ้ป
ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกัได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และ
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

 
 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา 

 
ขอเจริญพร 

 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 
รักษาการแทนรองอธิการบดี 

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยัวทิยาเขตอีสาน 
ปฏิบติัการแทนอธิการบดี 
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ภาคผนวก  ฉ 

ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
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ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 

 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
                                                   N of 
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 
      SCALE      243.5000   180.6034    13.4389         55 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
A1           239.0000       176.7586        .2652           .9388 
A2           239.0667       172.1333        .6212           .9367 
A3           239.1000       176.3000        .3065           .9386 
A4           239.1333       173.7747        .5099           .9374 
A5           239.0333       174.9989        .3983           .9380 
A6           239.1000       174.0241        .4816           .9375 
A7           239.0333       175.7575        .3411           .9384 
A8           239.0333       174.0333        .4715           .9376 
A9           239.1000       176.3000        .3065           .9386 
A10          239.1000       174.0241        .4816           .9375 
A11          239.0333       170.7230        .6399           .9364 
A12          239.0333       174.1713        .4610           .9376 
A13          239.1000       173.3345        .5351           .9372 
A14          239.1000       175.3345        .3805           .9381 
B15          239.0333       170.7230        .6399           .9364 
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B16          238.9333       176.4782        .2891           .9387 
B17          238.9667       177.2057        .2324           .9390 
B18          239.0667       176.4092        .2943           .9387 
B19          239.1000       175.3345        .3805           .9381 
B20          239.2667       176.8920        .3082           .9385 
B21          239.0667       175.6506        .3517           .9383 
B22          239.0000       176.2759        .3013           .9386 
B23          239.2000       174.5103        .4772           .9376 
B24          239.1333       173.7747        .5099           .9374 
B25          239.0333       174.9989        .3983           .9380 
B26          238.9667       172.3092        .6033           .9368 
B27          239.1000       174.0241        .4816           .9375 
C28          239.0333       174.7230        .4192           .9379 
C29          239.1000       174.4379        .4496           .9377 
C30          239.1000       174.0241        .4816           .9375 
C31          239.0000       176.7586        .2652           .9388 
C32          239.0333       170.7230        .6399           .9364 
C33          239.0333       174.1713        .4610           .9376 
C34          239.1000       173.3345        .5351           .9372 
C35          239.1000       175.3345        .3805           .9381 
C36          239.0333       170.7230        .6399           .9364 
C37          238.9333       176.4782        .2891           .9387 
C38          239.1333       171.4299        .6088           .9367 
C39          239.0333       176.8609        .2582           .9389 
C40          239.1667       174.2816        .4812           .9375 
C41          239.2000       174.3724        .4885           .9375 
D42          239.0333       170.7230        .6399           .9364 
D43          239.1333       173.6368        .5207           .9373 
D44          239.0000       171.5862        .5795           .9368 
D45          239.0667       175.3747        .3727           .9382 
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D46          239.1333       173.6368        .5207           .9373 
D47          239.1667       175.5920        .3763           .9381 
D48          239.1333       173.6368        .5207           .9373 
D49          239.0333       175.7575        .3411           .9384 
D50          239.0667       172.1333        .6212           .9367 
D51          239.0667       174.5471        .4357           .9378 
D52          239.2000       174.6483        .4658           .9376 
D53          239.0333       174.9989        .3983           .9380 
D54          238.9667       172.3092        .6033           .9368 
D55          239.1333       173.6368        .5207           .9373 
 
Reliability Coefficients 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 55 
Alpha =    .9388 
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ประวตัิผู้วจิัย 
 

ช่ือ-สกุล    นางม่ิงขวญั จนัทร์เพง็ 
 
วนั เดือน ปี เกดิ   28 กนัยายน 2511 
 
ภูมิล ำเนำ บา้นเลขท่ี 718 หมู่ 2 หมู่บา้นสวนแตง ต าบลล าปลายมาศ อ าเภอ

ล าปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์31130 
 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน บา้นเลขท่ี 718 หมู่ 2 หมู่บา้นสวนแตง ต าบลล าปลายมาศ อ าเภอ

ล าปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์31130 
 
วุฒิกำรศึกษำ  
     พ.ศ. 2534 ครุศาสตรบณัฑิต (ค.บ.) สถาบนัราชภฏับุรีรัมย ์จงัหวดับุรีรัมย ์
 
ประวตัิกำรท ำงำน  
     พ.ศ. 2553 รับราชการครู โรงเรียนบา้นตะโกตาเนตร อ าเภอช านิ  

สังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดับุรีรัมย ์
    พ.ศ. 2555 รับราชการครูโรงเรียนอนุบาลล าปลายมาศ 
 สังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดับุรีรัมย ์
 
สถำนทีท่ ำงำน โรงเรียนอนุบาลล าปลายมาศ ต าบลล าปลายมาศ  

อ าเภอล าปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์31130 
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