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บทคัดย่อ 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการบรหิารทรัพยากรทางการศึกษา และ 2) เพื่อ
เปรียบเทียบสภาพและปัญหาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน ประชากรที่ใช้
ในการวิจัยคือ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ านวน 209  แห่ง จากประชากรผู้ข้อมูลคือ 
ครูกศน.ต าบล จ านวน 209 คน ได้สุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล จ านวน 136 คน สุ่มตัวอย่างอย่างง่ายโดยวิธีการจับฉลาก 
แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่น 0.77 และ 0.82  โดยใช้วิธีของครอนบาค สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า  1) สภาพการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามล าดับจากค่าเฉลี่ยสูงมาต่ าคือ ด้านงบประมาณ รองลงมาคือ ด้าน
อาคารสถานที่ และด้านทรัพยากรบุคคล ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้านวัสดุ อุปกรณ์  ส่วนปัญหาการบริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามล าดับจากค่าเฉลี่ยสูงมาต่ าคือ 
ด้านวัสดุ อุปกรณ์ รองลงมา คือ ด้านอาคารสถานที่ และด้านงบประมาณ ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้าน
ทรัพยากรบุคคล  และ 2) สภาพและปัญหาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 
โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน   
ค าส าคัญ : การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา, ทรัพยากรบุคคล, ทรัพยากรด้านงบประมาณ, ทรัพยากรด้านวัสดุ 
อุปกรณ์, ทรัพยากรด้านอาคารสถานท่ี 
 

Abstract 
 The purposes of this research were as follows : 1) to study of the state and problems of 
Administrative Resources,  and 2) to compare the state and problems of Administrative Resources between the 
different experienced. The sample was selected from 209 teacher in Sub-district Non-formal and Informal 
education center for the 2016 academic year. The research instrument was a questionnaire. The reliabilities 
were 0.77 and 0.82. The statistic for data analyze were percentage, mean, standard deviation and t-test. The 
research findings were as follows : 1) the state of Administrative Resources in overall and each aspect were at 
the high level. The highest level was the budget resource management side. The next were the facility 
resource management side and thepersonnel resource management side. The lowest level was the material 
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resource management side; and the problems of Administrative Resources in overall and problems were at 
low level. The highest level was the material resource management side. The next were the facility resource 
management side and the budget resource management side. The lowest level was the personnel resource 
management side, and 2) the comparison of the state and problems of Administrative Resources for the 
different experienced of positions were no different.   
Keywords : Administrative Resources, personnel resource management, budget resource management, 
material, facility resource management 
 

1. บทน า 
 การศึกษาของไทยในปัจจุบันมีระบบการจัดการศึกษา
สามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งการศึกษาในระบบมีสอง
ระดับ คือ การศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับ 
อุดมศึกษา โดยในระดับอุดมศึกษานั้น แบ่งออกเป็นสอง
ระดับ คือระดับต่ ากว่าปริญญาและระดับปริญญา ซึ่ง
การศึกษาทั้งสามรูปแบบต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้  
คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความ
เหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา [1] การบริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการ
ปฏิรูปการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
และการปฏิรูประบบบริหารจัดการภาครัฐตามแนวทาง             
การปฏิรูประบบราชการ ซึ่งมีเป้าหมายสอดคล้องกันคือ 
ให้สถานศึกษามีระบบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ      
มี ระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย  มีความส ามารถ
รับผิดชอบระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการ
บัญชีได้อย่างเหมาะสม ทั้งในเชิงนโยบายและเชิงการ
บริหารจัดการทรัพยากรทาง การศึกษาในภาพรวมและ
ในระดับสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด [2] จะเห็นได้
ว่าระบบการศึกษาในปัจจุบันเป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร 
ดังนั้นการบริหารงานจึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบตั้งแต่
โครงสร้างการบริหารจัดการ กระบวนการจัดการเรียน
การสอน รวมถึงการบริหารการเงินงบประมาณ วัสดุ 
อุปกรณ์ เพื่อให้การบริหารส่งผลถึงนักเรียนให้เป็นคนเก่ง 
ดี ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ ที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย ซึ่งระบบ
การศึกษาไทยเป็นการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ ทั้งความรู้ 
ความคิด ความสามารถ การที่จะพัฒนาคนให้มีคุณภาพ
ได้นั้นต้องอาศัยปัจจัยหรือทรัพยากรทางการศึกษาที่เป็น
ปัจจัยพื้นฐานที่ส าคัญคือ 4 M’s ได้แก่ คน (Man) เงิน 
(Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) การจัดการ 
(Management) [3] ที่จะน าไปใช้ในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่การแสวงหาทรัพยากร การจัดสรรทรัพยากร     

การใช้ทรัพยากร การประเมินการใช้ ให้มีประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่โรงเรียน ซึ่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม     
พ.ศ.2545 หมวด 8 ทรัพยากรและการลงทุนการศึกษา 
มาตรา 58 [4] ระบุว่า ให้มีการระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนด้านงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน ทั้งจาก
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว 
ชุมชน องค์กรชุมชน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคม
อื่นและต่างประเทศ และจากการศึกษาพบว่าศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบลไม่
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินี้คือ ศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยยังขาด
การสนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งครูประจ า
ศูนย์ คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องไม่ได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง และปัญหาด้านปัจจัย สภาพอาคารเรียน 
สถานที่และสภาพแวดล้อมไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ อีกทั้ง
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ต าบลยังตั้งอยู่ห่างไกลชุมชน อาคารเรียนไม่เป็นเอกเทศ 
สื่อวัสดุ อุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวกไม่เพียงพอ ไม่ได้
รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ และไม่มี ข้อมูล
สารสนเทศ [5] ปัญหาด้านอาคารศูนย์การเรียนคับแคบ
ไม่สามารถจัดกิจกรรมบางประเภทได้ บุคลากรมีน้อยต้อง
รับผิดชอบงานหลายอย่าง วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน 
คอมพิวเตอร์ โต๊ะ และเก้าอี้มีไม่เพียงพอ นักศึกษา
การศึกษานอกระบบมาพบกลุ่มไม่ต่อเนื่อง การจัด
กิจกรรมการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในชุมชนยังมีน้อย และองค์การบริหารส่วนต าบล
มีส่วนร่วมน้อยในการวางแผน โครงการ และติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานศูนย์การเรียน [6] ส าหรับศูนย์          
การบริหารงานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยต าบล สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึ กษาตามอั ธยาศั ย  จั งหวั ด
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พระนครศรีอยุธยานั้นพบว่ายังมีปัญหาในเรื่องสถานที่ใน
บางแห่งยังไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ บุคลากรประจ าศูนย์ไม่
พอเพียง มีผู้เรียนน้อย ขาดการเข้ากลุ่มการเรียนรู้ การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ไม่ต่อเนื่อง อันเนื่องจากผู้เรียนติด
ภาระงานอื่น การมีส่วนร่วมของชุมชนน้อย ทั้งด้าน
งบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงาน และขาดการ
นิเทศ ติดตามและรายงานผล นอกจากนั้นศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบล ยังไม่
สามารถด าเนินการบริหารจัดการได้อย่างเต็มรูปแบบ ยัง
ต้องอยู่ในการบังคับบัญชาของศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ [7]   
 จากข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยเห็นว่า การบริหารทรัพยากร
ทางการศึกษามีความจ าเป็นและมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งใน
การที่จะสามารถจัดการและบริหารทรัพยากรที่มีอย่าง
จ ากัดให้ได้ประโยชน์อย่างสูงสุด ซึ่งปัญหาที่ส่งผลต่อการ
บริหารทรัพยากรทางการศึกษา ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจท า
การวิจัยเรื่องการศึกษาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 
ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ต าบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อน าผลการวิจัยไป
ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนแก้ไขปัญหา ปรับปรุงและ
พัฒนา ให้มปีระสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ในการบริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษาต่อไป 
 
2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 2.1 เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารทรัพยากร
ทางการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยต าบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 2.2 เพื่อเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการบริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบ
แ ล ะ ก า ร ศ ึก ษ า ต า ม อ ัธ ย า ศ ัย ต า บ ล ใ น จ ัง ห ว ัด
พระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามประสบการณ์ในการ
ท างานของครูกศน.ต าบล 
 
3. สมมติฐาน 
 ครูกศน.ต าบลที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกันมี
ความคิดเห็นต่อสภาพและปัญหาการบริหารทรัพยากร
ทางการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยต าบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
แตกต่างกัน 
 

4. ขอบเขตของการวิจัย 
 4.1 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบล จ านวน 209 
แห่งได้แก่ ครูกศน.ต าบล ประชากรผู้ข้อมูลคือ ครูกศน.
ต าบล จ านวน 209 คน  
 กลุ่มตัวอย่าง ผู้ให้ข้อมูลคือ ครูกศน.ต าบล จ านวน 
136 คน สุ่มตัวอย่างอย่างง่ายโดยวิธีการจับฉลาก  
 4.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
      4.2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ประสบการณ์ในการ
ท างานของครูกศน.ต าบล ได้แก่ ต่ ากว่า 5 ปี และ ตั้งแต่ 
5 ปีข้ึนไป 
          4.2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ 1) สภาพการบริหาร
ทรัพยากรของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยต าบล และ 2) ปัญหาการบริหารทรัพยากร
ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ต าบล  
 4.3 ขอบเขตด้านระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยระยะเวลา 
ในการวิจัย มกราคม 2557- มิถุนายน 2558 
  
5. วิธีด าเนินการวิจัย 
 5.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้ง
นี้ เป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้   
 ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ 
เพศ และประสบการณ์ในการท างาน ลักษณะแบบสอบถาม 
เป็นแบบเลือกตอบ (Check List) มี 2 ตัวเลือก จ านวน  
2 ข้อ 
 ตอนที่ 2 สภาพและปัญหาการบริหารทรัพยากรของ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ต าบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีลักษณะเป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท 
(Likert) ที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.77และ 0.82 โดยใช้
วิธีของครอนบาค 
 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพและ
ปัญหาการบริหารทรัพยากรของศูนย์ฯ ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด  
 5.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
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 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 
 
6. ผลการวิจัย   
 6.1 สภาพการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา โดย
ภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านเรียงตามล าดับจากค่าเฉลี่ยสูงมาต่ าคือ ด้าน
งบประมาณ รองลงมาคือ ด้านอาคารสถานที่ และด้าน
ทรัพยากรบุคคล ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้าน
วัสดุ อุปกรณ์ ส่วนปัญหาการบริหารทรัพยากรทาง
การศึกษา โดยภาพรวมมีปัญหาการปฏิบัติอยู่ในระดับ
น้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามล าดับจาก
ค่าเฉลี่ยสูงมาต่ าคือ ด้านวัสดุ อุปกรณ์ รองลงมา คือ ด้าน
อาคารสถานที่ และด้านงบประมาณ ส่วนรายการที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้านทรัพยากรบุคคล   
 6.2  สภาพและปัญหาการบริหารทรัพยากรทาง
การศึกษา จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน โดย
ภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 
 
7. อภิปรายผล 
 7.1 สภาพการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ต าบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก และด้านที่การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
มากที่สุดคือ ด้านการบริหารงบประมาณ ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะงบประมาณเป็นทรัพยากรทางการศึกษาท่ีจ าเป็นที่
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ต าบลต้องใช้เพื่อการจัดการศึกษาและกิจกรรมต่างๆ ซึ่ง
ในบางครั้งงบประมาณไม่เพียงพอศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบลจ าเป็นต้องจัดหา
เพิ่มเติมโดยใช้กลยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้ได้งบประมาณส าหรับ
สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ทรัพยากร
ด้านวัสดุอุปกรณ์ และทรัพยากรด้านอาคารสถานที่ ให้
เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลซึ่ ง
สอดคล้องของ สงัวาลย์  วุฒิเสลา[8] ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง
การศึกษาสภาพการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา    
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อุบลราชธานี เขต 5 พบว่า โดยภาพรวมมีการบริหารงาน
อยู่ในระดับมากทุกด้าน สอดคล้องกับ วัชรา มะธิตะโน [9] 
ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่องสภาพการจัดการทรัพยากรการศึกษา
ในโรงเรียนสมุทรพิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ผลการวิจัยพบว่ามีสภาพ
การบริหารจัดการทรัพยากรด้านงบประมาณ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เช่นกัน 
 7.2 ปัญหาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ต าบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับน้อย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดการศึกษาของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบล
ตามหลักสูตรให้ยึดผู้ เรียนเป็นส าคัญโดยเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงเพื่อเป็นต้นแบบในการการเรียนรู้ 
ประกอบกับในการบริหารจัดการศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบลในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยานั้น หากมีงบประมาณเพียงพอย่อม
จัดหาวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ 
ดังนั้นปัญหาในการบริหารทรัพยากรด้านวัสดุ อุปกรณ์จึง
อยู่ในระดับน้อย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวีระศักดิ์  
นิลโคตร [11] ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่องสภาพ ปัญหาและ
ประสิทธิผลการบริหารงานพัสดุของผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า มีปัญหาการบริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับน้อย และ
สอดคล้องกับ พัชณียา หานะพันธ์ [12] ที่ได้ศึกษาวิจัย
เรื่องสภาพ ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการบริหารงาน
ทรัพยากรทางการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 และ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
ทั้ง 2 สังกัด ผลการวิจัยพบว่า มีปัญหาในการบริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย
เช่นกัน 
 7.3 สภาพการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ต าบลในจั งหวัดพระนครศรีอยุ ธยา  จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการท างานของครูกศน.ต าบล โดย
ภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ผู้ตอบแบบสอบถามครูกศน.ต าบล เป็นครูรุ่นใหม่และเพศ
หญิงที่มีอายุต่ ากว่า 5 ปี ซึ่งเป็นวัยที่ท างานจริงจัง มักมี
มุมมองในทางดี ดังนั้นเมื่อตอบแบบสอบถามจึงมีผลว่าไม่
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เตือนใจ ไชยโคตร 
[13] ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่องบทบาทการบริหารทรัพยากรทาง
การศึกษาของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด
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บุรีรัมย์ ตามความคิดเห็นของนักวิชาการศึกษาและ
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ าแนกตามประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงาน ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางการศึกษาโดยภาพรวมไม่แตกต่าง 
และสอดคล้องกับ พัชณียา หานะพันธ์ [12] ที่ได้
ศึกษาวิจัยเรื่องสภาพ ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการ
บริหารงานทรัพยากรทางการศึกษาของผู้บริหาร
สถานศึกษา สั งกั ดส านั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 31 และผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตามความ
คิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 2 สังกัด จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการท างาน ผลการวิจัยพบว่า มีสภาพ
การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา ไม่แตกต่างกัน 
 7.4 ปัญหาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ต าบลในจั งหวัดพระนครศรีอยุ ธยา  จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการท างานของครูกศน.ต าบล โดย
ภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
สภาพการบริหารของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยต าบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มีบริบทในการท างานใกล้เคียงกัน ดังนั้นปัญหาในการ
บริหารทรัพยากรทางการศึกษาจึงไม่มีความแตกต่างกัน 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิกุล  ถนอมขวัญ [10] ที่ได้
ศึกษาวิจัยเรื่องสภาพและปัญหาการบรหิารงานทรัพยากร
ทางการศึกษาของสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ตามความคิดเห็น
ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการท างาน ผลการวิจัยพบว่า มีปัญหา
การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา ไม่แตกต่างกัน และ
สอดคล้องกับ เกตุมณี  แซงบุญเรือง [14] ที่ได้ศึกษาวิจัย
เรื่องการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา 
สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม จ าแนกตามประสบการณ์ใน
การท างาน ผลการวิจัยพบว่า มีปัญหาการบริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษาไม่แตกต่างกัน 
 
8. ข้อเสนอแนะ 
 8.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้   
  8.1.1 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย โดยเฉพาะการก าหนดเกี่ยวกับ
ค่าตอบแทนสวัสดิการที่ ชัดเจนและเป็นธรรม การ
ปฐมนิเทศบุคลากรที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ และ

การนิ เทศการปฏิบัติงานของบุคลากรตามที่ ได้ รับ
มอบหมายหน้าที่ ดังนั้นผู้บริหารของศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบลในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และผู้ที่เป็นผู้บังคับบัญชา ตามล าดับ
ขั้นควรใส่ใจและจัดระบบและปฏิบัติเป็นประจ าอย่าง
สม่ าเสมอโดยเฉพาะด้านค่าตอบแทนสวัสดิการเพื่อเป็น
ขวัญก าลังใจในการท างาน 
    8.1.2 ด้านการบริหารงบประมาณ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับน้อย โดยเฉพาะการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
เป็นไปอย่างคุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ การใช้จ่ายเงิน
งบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้อย่าง
ชัดเจน และการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ซึ่ง
ผู้บริหารของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยต าบลในจังหวัดพระนครศรี อยุธยาและผู้ที่เป็น
ผู้บังคับบัญชา ตามล าดับขั้นควรมีการปฏิบัติอย่างรัดกุม
และมีการตรวจสอบโดยใช้ระบบควบคุมภายในเป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการ เพื่ อ ให้สามารถใช้
งบประมาณได้อย่างคุ้มค่าและสร้างความเจริญก้าวหน้า
ของการจัดการศึกษา 
    8.1.3 ด้านการการบริหารวัสดุ อุปกรณ์ โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับน้อย โดยเฉพาะการดูแลรักษา
อุปกรณ์ให้อยู่ ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา การ
ลงทะเบียนวัสดุ อุปกรณ์ อย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน 
และการส ารวจความต้องการการใช้วัสดุอุปกรณ์ตาม
ความจ าเป็นโดยบุคลากรภายใน ซึ่งผู้บริหารของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบลใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและผู้ที่เป็นผู้บังคับบัญชา 
ตามล าดับขั้นควรมีการปฏิบัติอย่างเป็นระบบ ละเอียด
รอบคอบเพื่อความพอเพียงในการบริหารจัดการศึกษา 
    8.1.4 ด้านการบริหารอาคารสถานท่ี โดยภาพรวม
อยู่ในระดับน้อย โดยเฉพาะการควบคุมการใช้อาคาร
สถานท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์คุ้มค่า การ
ก าหนดให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการใช้ ดูแลรักษา
อาคารสถานที่ และการก าหนด พื้นที่อาคาร สถานที่
สอดคล้องกับกิจกรรม ซึ่งผู้บริหารของศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบลในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและผู้ที่เป็นผู้บังคับบัญชา ตามล าดับ
ขั้นควรมีการบริหารทรัพยากรอาคารสถานที่ให้มีสภาพ
พร้อมใช้และใช้งานได้อย่างปลอดภัยเพื่อใช้อาคารสถานที่
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
 8.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
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 จากการผลการวิจัยด้านการบริหารงบประมาณอยู่
ในระดับน้อย ดังนั้นผู้วิจัยเสนอแนะดังนี้  
  8.2.1 ควรศึกษาผลกระทบของการบริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษาในการจัดการศึกษาของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบลใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
  8.2.2 ควรศึกษาความสัมพันธ์ของการบริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษากับการบริหารงานอ่ืนๆใน 4 งาน
ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ต าบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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