
บทคัดย่อ
	 การวจิยัคร้ังนีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาการบรหิาร

ทรพัยากรทางการศกึษาในสถานศึกษา	และเพือ่เปรยีบเทยีบ

สภาพการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานอ�าเภอปากช่อง	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครราชสีมา	 เขต	 4	 จ�าแนกตามต�าแหน่ง 

และขนาดของสถานศึกษา	 กลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 บุคลากร	

จ�านวน	269	คน	เคร่ืองมอืทีใ่ช้รวบรวมข้อมลูเป็นแบบสอบถาม 

มาตราส่วนประมาณค่า	มีค่าความเชื่อมั่น	 0.91	 วิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้	 ค่าร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 

t	-	test	(Independent	samples)	และ	F	-	test	

	 ผลการวิจัย	พบว่า

 1. สภาพการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 อ�าเภอปากช่อง	 สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา	 เขต	 4	 

โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู ่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณา 

เป็นรายด้าน	พบว่า	ด้านท่ีมีการปฏิบัติระดับมากมีค่าเฉลี่ย

ล�าดับสูงสุดอยู่คือ	 ด้านการบริหารทรัพยากรการเงิน	 และ 

รองลงมาคือด ้านการบริหารทรัพยากรทางกายภาพ	 

ส่วนข้อที่มีการปฏิบัติในระดับค่าเฉลี่ยล�าดับต�่าสุดคือ	 

ด้านการบริหารทรัพยากรทางสารสนเทศและเทคโนโลยี	 

การเปรียบเทียบสภาพการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 

ในสถานศึกษา	ขั้นพื้นฐาน	อ�าเภอปากช่อง	สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา	 เขต	 4	 

จ�าแนกตามบุคลากร	 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันเมื่อ

พจิารณาเป็นรายด้านมด้ีานการบรหิารทรพัยากรสารสนเทศ

และเทคโนโลยแีตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	

0.05	ส่วนด้านอื่นไม่แตกต่างกัน

	 การเปรียบเทียบสภาพการบริหารทรัพยากร

ทางการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 อ�าเภอปากช่อง	

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษานครราชสมีา	

เขต	4	ตามความคดิเหน็ของบคุลากรในสถานศึกษาทีม่ขีนาด

ต่างกัน	 โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ�าเภอปากช่อง
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
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ที่ระดับ	.05	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่ามีด้านที่มีความ

แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05	อยู	่3	ด้าน	

คือ	 ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์	 ด้านการบริหาร

ทรพัยากรการเงนิ	และด้านการบรหิารทรพัยากรสารสนเทศ

และเทคโนโลยี	ส่วนด้านอื่นไม่แตกต่างกัน	

ค�าส�าคัญ : การบริหารทรัพยากร,	การศึกษา

Abstract
	 This	researcher	aims	to	study	educational	

resources	management	 in	Educational	 Institution	

and to compare the condition of educational  

resources administration in Basic Educational  

Institution,	 Pakchong	 subdistrict	 under	Nakhon-

Ratchasima	 Primary	 Education	 Service	 Area	 

Office	 4,	 classified	 in	 term	 of	 position	 and	 

educational	 institution	 size.	 The	 sample	 group	

consists	 of	 269	 people	 .The	 instrument	 used	 for	 

data	 collection	 was	 a	 5	 level	 rating	 scales	 

questionnaire.	 The	 reliability	was	 0.91.	 The	data	

were	presented	 in	 the	 form	of	percentage,	mean,	

standard	deviation,	t-test	[independent]	and	f-test	

[one	way	ANOVA].

	 The	study	results	showed	that;

 1. The condition of educational resources 

management	 in	 Basic	 Educational	 Institution,	 

Pakchong	 subdistrict	 under	Nakhon	Ratchasima	

Primary	Education	Service	Area	Office	4,	the	overall	

were	 at	 the	 high	 level.	When	 considering	 each	 

aspects	found	that	the	highest	average	was	finance	

resource	 management,	 followed	 by	 physical	 

resource	administration.	The	 lowest	average	was	

information	and	technology	resource	administration.

 T h e  c o m p a r i s o n  o f  c o n d i t i o n  o f  

educational resources management in Basic  

Educational	 Institution,	 Pakchong	 subdistrict	 

under	 NakhonRatchasima	 Prim	 ary	 Education	 

Service	Area	Office	4,	classified	in	term	of	personnel.	

The	 overall	were	 indifferent.	When	 each	 aspect	

found	was	 information	 and	 technology	 resource	

management	with	statistically	significant	difference	

at	0.05.	The	other	aspect	was	indifferent.

Keywords	:	Management,	Educational

บทน�า
	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	

2550	มาตรา	 49	บัญญัติไว้ว่า	 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกัน 

ในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้

อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย	 ผู้ยากไร้	 

ผู้พิการหรือทุพพลภาพ	 หรือผู ้อยู ่ในสภาวะยากล�าบาก 

ต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐเพื่อให้ได้รับการศึกษา 

โดยทัดเทียมกับบุคคลอ่ืน	 การจัดการศึกษาอบรมของ

องค์กรวชิาชพีหรอืเอกชน	การศกึษาทางเลอืกของประชาชน	

การเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	ย่อมได้รับ

ความคุ้มครองและส่งเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ	 มาตรา	 80	

บญัญตัใิห้รฐัต้องด�าเนนิการตามแนวนโยบายด้านการศกึษา

ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา 

ในทกุระดบัและทกุรปูแบบให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลง

ทางเศรษฐกจิและสงัคม	โดยจดัให้มแีผนการศกึษาแห่งชาติ	

กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ	 จัดให้มีการพัฒนา

คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	 ให้ก้าวหน้าทันการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก	 รวมทั้งปลูกฝังให้ผู ้ เรียน 

มจิีตส�านกึ	มคีวามเป็นไทย	มรีะเบยีบวนิยัค�านงึถงึประโยชน์

ส่วนรวม	 และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 ตลอดจนส่งเสริม 
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และสนับสนุนการกระจายอ�านาจ	 เพื่อให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	ชุมชน	องค์การทางศาสนา	และเอกชน	จัดและ

มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาเพือ่พฒันามาตรฐานคุณภาพ

การศึกษาให้เท่าเทยีมและสอดคล้องกับแนวนโยบายพืน้ฐาน

แห่งรัฐและส่งเสริมและสนับสนุนความรู้รักสามัคคีและการ

เรียนรู ้ 	 ปลูกจิตส�านึก	 และเผยแพร ่ศิลปวัฒนธรรม

ขนบธรรมเนยีมประเพณีของชาต	ิตลอดจนค่านิยมอนัดีงาม

และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(ส�านักนายกรัฐมนตรี,	2550	:	11)

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	เพื่อศึกษาสภาพการบริหารทรัพยากรทางการ

ศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	 อ�าเภอปากช่อง	 สังกัด

ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา	 

เขต	4

	 2.	เพื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารทรัพยากร

ทางการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 อ�าเภอปากช่อง	

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสมีา	

เขต	4	จ�าแนกตามต�าแหน่งและขนาดของสถานศึกษา

ขอบเขตของปัญหา
 การบริหารทรัพยากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	

อ�าเภอปากช่อง	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษานครราชสีมา	 เขต	 4	 (สพฐ.	 เขต	 4)	 ซึ่งแบ่งออกเป็น	 

4	ด้าน	คอื	การบริหารทรัพยากรมนุษย์	การบรหิารทรพัยากร

ทางกายภาพ	การบริหารทรัพยากรการเงิน	 และการบริหาร

ทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยี

วิธีด�าเนินการวิจัย
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

	 1.	ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	ได้แก่	บุคลากร

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 อ�าเภอปากช่อง	 สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา	เขต	4	จ�านวน	

879	คน	

	 2.	 กลุ ่มตัวอย่าง	 ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 ได้แก่	

บุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 อ� า เภอปากช ่อง	 

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษานครราชสมีา	

เขต	 4	ปีการศึกษา	 2557	ซึ่งได้จากการก�าหนดขนาดกลุ่ม

ตวัอย่างตามตารางของเครชซีแ่ละ	มอร์แกน	ได้กลุม่ตวัอย่าง	

จ�านวน	 269	 คน	 และได้มาโดยการสุ ่มแบบแบ่งช้ัน	 

(Stratified	 random	 sampling)	 จ�าแนกตามต�าแหน่ง 

และจ�าแนกตามขนาดของสถานศึกษา	

สรุปผลการวิจัย
	 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการพัฒนาการ

บริหารทรัพยากรทางการศึกษาในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน	

อ�าเภอปากช ่อง	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นครราชสีมา	เขต	4	สรุปผลการวิจัยได้	ดังนี้

 1. สภาพการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 

ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน	 อ�าเภอปากช่อง	 สังกัดส�านักงาน

เขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศึกษานครราชสีมา	เขต	4	โดยภาพ

รวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	

พบว่า	ด้านที่มีการปฏิบัติระดับมาก	มีค่าเฉลี่ยล�าดับสูงสุด

อยู่คือ	 ด้านการบริหารทรัพยากรการเงิน	 และ	 รองลงมา 

คือ	ด้านการบริหารทรัพยากรทางกายภาพ	ส่วนข้อที่มีการ

ปฏิบัติในระดับค่าเฉลี่ยล�าดับต�่าสุดคือ	 ด้านการบริหาร

ทรัพยากรทางสารสนเทศและเทคโนโลยี	 เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้านสรุปผลได้ดังนี้

	 	 1.1	ด้านการบรหิารทรพัยากรมนษุย์ในภาพรวม

มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	พบว่า	

มีข้อที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกข้อ	 โดยข้อที่มีการ

ปฏบิตัลิ�าดบัสงูสดุคอื	คดัเลอืกบุคลากรหรอืลกูจ้างทีม่คีวาม

รู	้ความสามารถอย่างเหมาะสม	รองลงมาคอื	ก�าหนดบทบาท	

หน้าที่ของบุคลากรในสถานศึกษาอย่างเหมาะสม	ส่วนข้อที่

มกีารปฏบิตัลิ�าดบัต�า่สดุคอื	บคุลากรมวีฒุทิางการศกึษาตรง

ตามสายงานที่ปฎิบัติ	

	 	 1.2	ด้านการบริหารทรัพยากรทางกายภาพ	 
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ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู ่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณา 

เป็นรายข้อ	พบว่า	มีข้อที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกข้อ

โดยข้อที่มีการปฏิบัติล�าดับสูงสุดคือ	 มีห้องส้วม	 โถส้วม

ส�าหรับเด็ก	 รองลงมาคือ	 จัดให้มีที่เก็บส่ิงปฏิกูลทั้งภายใน

และภายนอกอาคาร	มีจ�านวนเพียงพอและถูกสุขลักษณะ	

ส่วนข้อท่ีมีการปฏิบัติล�าดับต�่าสุดคือ	มีมาตรการเพ่ือความ

ปลอดภัย	ติดตั้งอุปกรณ์ระบบความปลอดภัย	ตู้เก็บยาและ

เวชภัณฑ์ส�าหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	

		 	 1.3	ด้านการบริหารทรัพยากรการเงินในภาพรวม

มีการปฏิบัติอยู ่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	 

พบว่า	มีข้อที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกข้อโดยข้อที่มี

การปฏิบัติล�าดับสูงสุดคือ	จัดซื้อวัสดุ	อุปกรณ์ตามแผนการ

ใช้งบประมาณ	รองลงมาจัดท�าแผนค่าใช้จ่ายงบประมาณที่

ได้รับการสนับสนุน	 ส่วนข้อที่มีการปฏิบัติล�าดับต�่าสุด 

คือ	 รายงานผลการใช ้จ ่ายงบประมาณต่อหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องทราบ	

	 	 1.4	ด ้านการบริหารทรัพยากรสารสนเทศ 

และเทคโนโลยี	 ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก	 

เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ	พบว่า	มีข้อทีมี่การปฏิบตัอิยู่ในระดบั

มากทุกข้อ	 โดยข้อที่มีการปฏิบัติล�าดับสูงสุดจัดหาสื่อ 

และเทคโนโลยีทางการศึกษาให้กับครูและนักเรียนอย่าง 

พอเพียงและเหมาะสม	รองลงมานิเทศ	ติดตาม	ประเมินผล

การใช้ส่ือและเทคโนโลยทีางการศึกษา	ส่วนข้อทีมี่การปฏิบตัิ

ล�าดับต�่าสุดคือ	มีบุคลากรรับผิดชอบการใช้	ดูแลเครื่องมือ	

และวัสดุอุปกรณ์

	 	 2.	 การเปรียบเทยีบสภาพการบรหิารทรพัยากร

ทางการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 อ�าเภอปากช่อง	

สงักดัส�านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสมีา	

เขต	 4	 จ�าแนกตามต�าแหน่งและขนาดของสถานศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน	มีความคิดเห็นต่อสภาพ

การบรหิารทรัพยากรทางการศึกษาในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน	

อ�าเภอปากช่อง	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษานครราชสีมา	เขต	4	แตกต่างกัน

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
 อภิปรายผล

	 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการบริหาร

ทรัพยากรทางการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 

อ�าเภอปากช ่อง	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นครราชสีมา	เขต	4	มีประเด็นที่น่าสนใจที่น�ามาอภิปรายผล	

ดังนี้

	 1.	จากการวิจัยพบว่า	 สภาพการบริหารทรัพยากร

ทางการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 อ�าเภอปากช่อง	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา	 เขต	 4	 

โดยภาพรวมอยู ่ในระดับมาก	 ทั้งนี้อาจเป ็นเพราะว ่า	 

สถานศึกษามีการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณต่อ 

หน่วยงานที่ เกี่ยวข ้องทราบมีการจัดสรรงบประมาณ

สนับสนุนสถานศึกษาอย่างเหมาะสม	 มีการจัดซื้อวัสดุ	

อุปกรณ์ตามแผนการใช้งบประมาณ	 และมีการจัดท�าบัญชี

รายรับรายจ่ายอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	ซึ่งสอดคล้อง

กับแนวความคิดของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน	 (2550:	39)	กล่าวไว้ว่า	การบริหารงบประมาณของ

สถานศึกษามุ่งเน้นความเป็นอิสระ	 ในการบริหารจัดการ 

มีความคล่องตัว	 โปร่งใส	ตรวจสอบได้	ยึดหลักการบริหาร

มุง่เน้นผลสมัฤทธิแ์ละบริหารงบประมาณแบบมุง่เน้นผลงาน	

ให้มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา	

รวมทั้ งจัดหารายได ้จากบริการมาใช ้บริหารจัดการ	 

เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา	 ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีขึ้น 

ต่อผู้เรียนและสอดคล้องกับงานวิจัยของสังวาลย์	 วุฒิเสลา	

(2548	 :	 บทคัดย่อ)	 ได้ศึกษาสภาพการบริหารทรัพยากร

ทางการศึกษา	 สั งกัดส� านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

อบุลราชธาน	ีเขต	5	พบว่า	สภาพการบรหิารทรัพยากรทางการ

ศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี	 

เขต	 5	 โดยภาพรวม	 มีการบริหารงานอยู่ในระดับมาก	 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	 อยู่ในระดับมากทุกด้าน	 

ด้านที่มีค ่าเฉลี่ยสูงสุด	 คือด้านการบริหารทรัพยากร 

งบประมาณ	รองลงมาคือด้านการบริหารทรัพยากรอาคาร
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สถานท่ี	ด้านการบริหารทรัพยากรบคุคลและด้านการบรหิาร

ทรัพยากรวัสดุ	อุปกรณ์

	 2.	การเปรียบเทียบสภาพการบริหารทรัพยากร

ทางการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	สังกัดส�านักงานเ 

ขตพ้ืนที่การศึกษานครราชสีมา	 เขต	 4	 ตามความคิดเห็น 

ของบคุลากรทีมี่ต�าแหน่งต่างกนั	โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีด้านการบริหารทรัพยากร

สารสนเทศและเทคโนโลยีแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ	0.05	ส่วนด้านอื่นไม่แตกต่างกัน

 ข้อเสนอแนะ

 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับสภาพและปัญหาการ

บริหารทรัพยากรทางการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา	 เขต	 4	 

พบประเด็นที่น ่าสนใจผู ้วิจัยจึงน�ามาเสนอแนะส�าหรับ 

ผู้เกี่ยวข้อง	ดังนี้

 1. ข้อเสนอแนะในการน�าไปใช้

	 	 1.1	ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์	 พบว่า

บุคลากรที่มีวุฒิทางการศึกษาตรงตามสายงานที่ปฏิบัต	ิ 

เป็นข้อที่มีการปฏิบัติต�่าสุด	 สถานศึกษาควรมีการพัฒนา

บคุลากร	เข้ารบัการฝึกอบรมเพือ่พฒันาความรูค้วามสามารถ

ในด้านที่ค่าเฉลี่ยต�่าสุด

	 	 1.2	ด้านการบริหารทรัพยากรทางกายภาพ	 

พบว่าวัสดุ	 ครุภัณฑ์	 เช่น	 โต๊ะ	 เก้าอี้สมุดหนังสือเรียน 

เหมาะสมและเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้เป็นข้อ 

ทีม่กีารปฏบิติัต�า่สดุ	สถานศกึษาควรมกีารจดัหาวัสดุอปุกรณ์

ที่เอ้ือต่อวัสดุ	 ครุภัณฑ์	 ให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการ

จัดการเรียนการสอน

	 	 1.3	ด้านการบริหารทรัพยากรการเงิน	 พบว่า	

ติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณของสถานศึกษา

เป็นข้อที่มีการปฏิบัติต�่าสุด	 สถานศึกษาควรมีการจัดตั้ง 

คณะกรรมการตรวจสอบภายในติดตามการใช้งบประมาณ

และติดตามตรวจสอบเป็นระยะหรือไตรมาศ	

	 	 1.4	ด ้านการบริหารทรัพยากรสารสนเทศ 

และเทคโนโลย	ีพบว่า	การจดัท�าทะเบยีนประวตันิกัเรยีนเป็น

ข้อที่มีการปฏิบัติต�่าสุด	 สถานศึกษาควรมีการบริหาร 

อย่างเป็นระบบและทันสมยัโดยน�าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการ

บริหารจัดการ
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