
 

บทที่  5 
สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ  

 
 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาปญหาการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2   
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค  ดังนี้   
 1.  เพื่อศึกษาปญหาการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กสังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  จํานวน  4  ดาน  คือ  การบริหารวิชาการ  การบริหารงบประมาณ  
การบริหารงานบุคคล  และการบริหารท่ัวไป 
                2.  เพื่อเปรียบเทียบปญหาการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานขนาดเล็ก  สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  ครูจําแนกตาม  ตําแหนง  ประสบการณในการทํางาน  และ
เกณฑจํานวนครูในสถานศึกษา 
 กลุมตัวอยาง 
                 กลุมตัวอยางท่ีใชในการคนควาในคร้ังนี้  ไดแก  ผูบริหาร  จํานวน  69  คน  ซ่ึงใชประชากร
ท้ังหมดเปนกลุมตัวอยาง  และครู  จํานวน  171  คน  โดยกําหนดตามตารางขนาดของ  เครจซ่ี  และ 
มอรแกน (Krejcie & Morgan,1970, p. 608)  การสุมแบบแบงช้ัน  (Stratified  Random  Sampling)  
โดยใชจํานวนครูในสถานศึกษา  ตามเกณฑในสถานศึกษาเปนเกณฑในการแบงช้ัน  รวมเปนกลุมตัวอยาง
ท้ังหมด  240  คน 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยในคร้ังนี้เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัย

สรางข้ึนเอง  ซ่ึงแบงเปน  3  ตอน  คือ 
 ตอนท่ี  1  แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ  
(Check  List)  ไดแก  ตําแหนง  และประสบการณในการทํางาน 
 ตอนท่ี  2  แบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาการบริหารงานท้ัง  4  งานของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
ขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  งาน  4  งาน  คือ  การบริหารวิชาการ   
การบริหารงบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  การบริหารทั่วไป  ลักษณะการตอบเปนแบบประมาณคา 
(Rating  Scale)  5  ระดับ    
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 ตอนท่ี  3  แบบสอบถามปลายเปดสําหรับผูตอบแบบสอบถามเขียนขอความเสนอแนะ
แนวทางการบริหารงานทั้ง  4  งาน  ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก  สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  จํานวน  4  งานคือ  การบริหารวิชาการ  การบริหารงบประมาณ  
การบริหารงานบุคคล  การบริหารทั่วไป 
 ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปหาความเท่ียงตรงและความเช่ือม่ัน  โดยเสนอใหผูเช่ียวชาญ  
5  ทาน  พิจารณาใหขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแลวนําไปทดลองใชกับผูบริหารและครู  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง  30  คน  และไดคาความเช่ือม่ัน
เทากับ 0.98 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยขอหนังสือจากสํานักงานบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  ออกหนงัสือ
ขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม  ถึงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 2  เพ่ือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูล แลวสงแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยางพรอมหนังสือเห็นชอบ
ของผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2 ไดดําเนินการสงแบบสอบถามและ
เก็บขอมูลดวยตนเองซ่ึงผูวิจัยไดสงไปท้ังหมด  240  ฉบับ  และไดกลับคืนมา  240  ฉบับ  คิดเปนรอยละ  
100  
 การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป   สถิติที่ใช

ในการวิเคราะหขอมูลเพื่อหาคําตอบในการศึกษาคนควาและเพ่ือทดสอบสมมติฐาน  ไดแก  คารอยละ 
คาคะแนนเฉล่ีย  ( X )  คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  การทดสอบคาที (t-test)  และคา F-test 
 
5.1  สรุปผลการวิจัย 
  
  จากผลการวิเคราะหขอมูลการศึกษาปญหาการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานขนาดเล็ก 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 
  5.1.1  ขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  พบวา  ผูตอบแบบสอบถาม  
ประกอบดวย  ผูบริหาร  จํานวน  69  คน  คิดเปนรอยละ  28.75  ตําแหนง ครูผูสอน  จํานวน 171  คน 
คิดเปนรอยละ  71.25  มีประสบการณในการทํางานไมเกิน  10  ป  จํานวน  39  คน  คิดเปนรอยละ 
16.25  ประสบการณในการทํางานมากกวา  10  ปขึ้นไป  จํานวน  201  คน  คิดเปนรอยละ  83.75  
ผูปฏิบัติงานในสถานศึกษาท่ีมีครูต่ํากวาเกณฑ  จํานวน  68  คน  คิดเปนรอยละ  28.33  ผูปฏิบัติงาน
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ในสถานศึกษาที่มีครูพอดีเกณฑ  จํานวน  87  คน  คิดเปนรอยละ  36.25  ผูปฏิบัติงานในสถานศึกษา
ท่ีมีครูเกินเกณฑ  จํานวน  85  คน  คิดเปนรอยละ  35.42   
 5.1.2  การศึกษาปญหาการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก  สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  จํานวน  4  งาน  คือ  การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ  
การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป  พบวา  ปญหาการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  โดยรวมอยูในระดับนอย  ( X = 2.34)  เม่ือพิจารณา
เปนรายดานพบวา 
  1)  ปญหาดานการบริหารวิชาการ  โดยรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง  ขอที่มี
คาเฉล่ียลําดับมาก  ตามลําดับ  คือ  การสงเสริมใหมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การพฒันา
ส่ือนวัตกรรม  และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  และการจัดการศึกษาใหความรู  เสริมสรางความคิด 
และเทคนิคเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน  ทองถ่ิน  ขอท่ีมี
คาเฉล่ียลําดับตํ่าท่ีสุดคือ  การจัดระบบงานนิเทศการศึกษา  ภายในสถานศึกษา 

2)  ปญหาดานการบริหารงบประมาณ  โดยรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับนอย  ขอที่มี
คาเฉล่ียลําดับมาก  ตามลําดับ  คือ  การจัดหาแหลงทรัพยากร  บุคคล  องคกร  และทองถ่ินท่ีมีศักยภาพ
ในการใหการสนับสนุนการจัดการศึกษา  ตลอดจนติดตอประสานความรวมมืออยางเปนรูปธรรม   
การจัดทํารายละเอียดแผนงบประมาณ  แผนงาน  งานโครงการ  ใหมีความเช่ือมโยงกับผลผลิตและ
ผลลัพธ  ตามตัวช้ีวัดความสําเร็จของสถานศึกษา  และการวิเคราะหผลการดําเนินงานของสถานศึกษา
ตามขอตกลงที่ทํากับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ดานปริมาณ  คุณภาพ  เวลา  ตลอดจนตนทุน  ขอท่ีมีคาเฉล่ีย
ลําดับตํ่าท่ีสุด คือ การจัดทํารายงานทางการเงิน และงบการเงิน 

3)  ปญหาดานการบริหารท่ัวไป  โดยรวมคาเฉล่ียอยูในระดับนอย  ขอท่ีมีคาเฉล่ีย
ลําดับมาก  ตามลําดับ  คือ  การนําแผนอัตรากําลังของสถานศึกษาไปสูการปฏิบัติ  การจัดทําแผน
อัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา  
และสถานศึกษาจัดทําภาระงานสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ขอที่มีคาเฉลี่ย
ลําดับตํ่าท่ีสุด  คือ  การดําเนินการ  การออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติท่ัวไป      

4)  ปญหาดานการบริหารงานบุคคล  โดยรวมคาเฉล่ียอยูในระดับนอย  ขอท่ีมีคาเฉล่ีย
ลําดับมาก  ตามลําดับ  คือ  การจัดหางบประมาณสนับสนุน  ปรับปรุง  อาคารสถานท่ี  และสภาพแวดลอม
ภายในสถานศึกษา  การสงเสริมบุคลากรใหมีความรูความสามารถและทักษะในการใชเทคโนโลยี  และ
การประสานกับเครือขายการศึกษาเพื่อแสวงหาความรวมมือ  และสนับสนุนทางวิชาการแกเครือขาย
การศึกษาของสถานศึกษา  ขอท่ีมีคาเฉล่ียลําดับตํ่าท่ีสุด  คือ  การรักษาความปลอดภัยอาคารสถานท่ี
และทรัพยสินของสถานศึกษา 
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  5.1.3  ผลการเปรียบเทียบปญหาการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานขนาดเล็ก  สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2  พบวา 

      1)  ผูบริหารกับครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2  มีความคิดเห็นตอปญหาการบริหารงานทั้ง  4  งาน  ไมแตกตางกันในทุกดาน 
ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
   2)  ผูบริหารกับครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก   สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา  เขต 2  ที่มีประสบการณตางกัน  มีความคิดเห็นตอปญหา
การบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานขนาดเล็ก  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ในทุกดาน  สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว  
    3)  การเปรียบเทียบปญหาการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานขนาดเล็ก  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา  เขต 2  ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู  จําแนกตาม
เกณฑจํานวนครูในสถานศึกษาที่มีครูต่ํากวาเกณฑ  พอดีเกณฑ  และเกินเกณฑ  แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 เม่ือพิจารณาเปนรายคูของปญหาการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา  เขต 2  จําแนกตามเกณฑจํานวนครูในสถานศึกษา  
พบวา  สถานศึกษาที่มีครูต่ํากวาเกณฑ กับสถานศึกษาที่มีครูเกินเกณฑ  และสถานศึกษาที่มี
ครูพอดีเกณฑกับสถานศึกษาที่มีครูเกินเกณฑ  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
สวนสถานศึกษาท่ีมีครูต่ํากวาเกณฑกับสถานศึกษาท่ีมีครูพอดีเกณฑ  ไมแตกตางกัน 
 

5.2  อภิปรายผล 
  
 จากผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปญหาการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก  สังกัดสํานกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา  เขต 2  ผูวิจัยอภิปรายผลการวิจัยดังนี้ 
 5.2.1  ปญหาการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานขนาดเล็ก  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2  โดยภาพรวมอยูในระดับนอย  ท้ังนี้อาจเปนเพราะภาพความสําเร็จของสถานศึกษา
ท่ีมีความเขมแข็งในการบริหารและการจัดการศึกษาโดยยึดหลักการมีสวนรวมของครู  ผูปกครอง  ชุมชน  
และทองถ่ิน  มีความคลองตัวเปนอิสระในการบริหารจัดการตามความตองการของตนเองไดมากข้ึน  
ตามแนวทางการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  ทําใหปญหาการบริหารงานลดนอยลง  ซ่ึงสอดคลองกับ  
อุบล  เพียรพิทักษ  (2548, หนา 74)  ไดทําการศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพและปญหาการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จังหวัดฉะเชิงเทรา  เขต 1 ผลการวิจัยพบวา  ปญหาการบริหารสถานศึกษา
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ข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  จังหวัดฉะเชิงเทรา เขต 1  ในภาพรวมของงาน  4  งาน 
มีปญหาอยูในระดับนอย  สอดคลองกับ สุรชัย  ทินกระโทก (2549, หนา 89)  ผลการวิจัยพบวาปญหา
และแนวทางการแกปญหาการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หนองคาย  เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบริหาร  อยูในระดับนอย  สอดคลองกับ สโลน  (Sloane; 
อางถึงใน อุบล  เพียรพิทักษ, 2548, หนา 34)  ไดติดตามผลการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน
แหงรัฐไมอามี่  ซึ่งผานการอบรมระยะสั้น  โดยการพิจารณาจากความรูที่ไดรับทัศนคติที่ปรากฎ
และการปฏิบัติงานเฉพาะอยางเปรียบเทียบกับตัวอยางอีกกลุมหนึ่งซ่ึงไมไดผานการอบรมแตไดรับ

การสนับสนุนใหศึกษาสาระของการฝกอบรมจากเอกสารตาง ๆ ผลการศึกษาวิจัยพบวากลุมผูบริหาร
โรงเรียนท่ีผานการฝกอบรมไดรับความรูในเรื่องการปฏิบัติงานมากขึ้น  และมีทัศนคติเปลี่ยนไป
ในทางบวกซ่ึงสงผลสําเร็จในการทํางาน  รวมท้ังมีทัศนะในการปฏิบัติงานเฉพาะและสามารถนําไปใช
อยางไดผล  เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา 
   1)  ดานบริหารวิชาการ  มีปญหาอยูในระดับปานกลาง  ท้ังนี้อาจเนื่องจากการสงเสริม
ใหมีการวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา  การพัฒนาส่ือ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา   

   การจัดการศึกษาใหความรู  เสริมสรางความคิด  และเทคนิค  ทักษะทางวิชาการ 
เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ  และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน  ทองถ่ิน  สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
จะตองพัฒนาดานวิชาการอยางมีคุณภาพ  เพื่อใหเกิดผลสําเร็จตามที่มุงหวัง  แตก็ยังมีปญหาและ
อุปสรรค  คือ  ผูบริหารสถานศึกษาใหความสําคัญของงานวิชาการนอยกวางานอ่ืนซ่ึงงานวิชาการ
เปนหัวใจของการบริหารสถานศึกษา  สวนงานอ่ืน ๆ เปนเพียงสวนประกอบท่ีเปนปจจัยสงเสริม
งานวิชาการใหมีคุณภาพ  และใหความสะดวกแกการบริหารงานวิชาการเทานั้น  เม่ือผูบริหารสถานศึกษา
ใหความสําคัญกับงานวิชาการนอย  ทําใหผูบริหารสถานศึกษาไมสนใจที่จะแสวงหาความรูความเขาใจ
ในงานวิชาการตามแนวทางที่ควรปฏิบัติ  จึงยังเปนปญหาอยู  ซึ่งสอดคลองกับ สนิท  แซมหิรัญ 
(2549, บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาเรื่องปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 ในภาพรวม  6  ดาน  อยูในระดับปานกลาง  สอดคลองกับ 
ดวง  สุวรรณเกิดผล  (2550, บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง ปญหาการบริหารวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษา
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  โดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง  สอดคลองกับ พิกุล  ยอดสวัสดิ์  (2548, บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาสภาพและ
ปญหาการดําเนินงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับ สุรชัย  ทินกระโทก  (2549, หนา 89) 
ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  ปญหาและแนวทางการแกปญหาการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอน  ดานการบริหารวิชาการ 
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โดยรวมและสวนใหญอยูในระดับปานกลาง  สอดคลองกับ พระมหาปรีชา  ฉัตรแกว  (2548, หนา 107-111) 
ไดศึกษาวิจัยเร่ืองปญหาการบริหารวิชาการในโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  กลุมท่ี 12 
พบวาอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับ แอกที  (Agthe, 1979, p. 65)  ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการรับรู
บทบาทและหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในงานวิชาการ ผลจากการวิจัยพบวา 
ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนยอมรับวางานปรับปรุงการเรียนการสอนตองทําเปนคณะ

โดยใหทุกคนมีความรับผิดชอบรวมกัน  ผูบริหารสถานศึกษา ทําหนาท่ีบริหารงานอ่ืน ๆ มากเกินไป  
ควรใหความสําคัญในการนิเทศการศึกษาใหมากข้ึน  
   2)  ดานบริหารงบประมาณ  มีปญหาอยูในระดับนอย  ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากไดมี
การนําเอาวิธีการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานมาใช  ทางหนวยงานตนสังกัดไดมีการจัดอบรม 
ประชุม  สัมมนา ใหความรูแกผูบริหาร  และครูท่ีรับผิดชอบในการจัดทํางบประมาณของโรงเรียน
มาอยางตอเนื่อง  นอกจากนี้ยังมีการจัดทําเอกสารส่ือตาง ๆ เพื่อสรางความเขาใจแกผูท่ีเกี่ยวของ  ดังนั้น
จึงไมกอใหเกิดปญหาในการจัดทํางบประมาณในสถานศึกษา  เพราะผูบริหารและครูมีความเขาใจ
ในการบริหารงบประมาณ  ซ่ึงสอดคลองกับ อุบล  เพียรพิทักษ  (2548, หนา 74-75)  ไดทําการศึกษา
เร่ือง  การศึกษาสภาพและปญหาการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  จังหวัดฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการวิจัย
พบวา  ปญหาการบริหารงบประมาณ อยูในระดับนอย  สอดคลองกับ กันตทัช  บุตรคํา  (2549, 
หนา 110)  ไดทําการศึกษาเรื่อง  สภาพและปญหาการบริหารงบประมาณตามระบบงบประมาณ
แบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร  ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีชลบุรี เขต 1 
ผลการวิจัยพบวา  ปญหาการบริหารงบประมาณ  โดยรวมอยูในระดับนอย  สอดคลองกับ สุรชัย  
ทินกระโทก  (2549, หนา 90)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  ปญหาและแนวทางการแกปญหาการบริหารงาน
โรงเรียนขนาดเล็ก  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1 ดานปญหาการบริหาร
งบประมาณ  ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา  โดยรวมและสวนใหญอยูในระดับนอย 
สอดคลองกับ สมอล  (Small, 1980, p. 4)  ไดทําการศึกษาถึงความสัมพันธระหวางการมีสวนรวม
ในดานงบประมาณของผูบริหารโรงเรียนระดับประถมศึกษา  และความพึงพอใจในการทํางาน
โดยมีเปาหมายเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมในดานงบประมาณกับความพึงพอใจ

ในการทํางาน  พบวาหัวหนาสถานศึกษาท่ีมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับงบประมาณมีความพึงพอใจ
ในการทํางานมากกวาผูท่ีไมมีสวนรวมในเร่ืองงบประมาณ  มีความตองการในการจัดการงบประมาณ
ท่ีแตกตางมีความตองการที่จะมีสวนรวมในการจัดทํางบประมาณท่ีมากข้ึน 
 3)  ดานบริหารงานบุคคล  มีปญหาอยูในระดับนอย  ท้ังนี้อาจเปนเพราะการบริหาร
สถานศึกษามีการปรับเปล่ียนกระบวนการคิดในระบบการทํางาน  สามารถสรางความสําเร็จ  ชวยเหลือ 
ทีมงาน  ใหบรรลุเปาหมาย  การจัดการ  ทรัพยากร  บุคคลใหมีขวัญและกําลังใจเพื่อสรางองคกรอยางยั่งยืน 
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ดังเชน เพอรริงตัน  (Perrington, 1967, p. 87-A)  ศึกษาพบวาพฤติกรรมในการบริหารงานบุคคล
ในโรงเรียนมีผลตอประสิทธิภาพการทํางานของโรงเรียน  ซึ่งสอดคลองกับ วิบูลย  วัฒนศฤงฆาร 
(2550, หนา 82)  ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ืองปญหาการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีเปนนิติบุคคล 
ในเขตอําเภอบางคลา  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบวาอยูในระดับนอย 
สอดคลองกับ อุบล  เพียรพิทักษ  (2548, หนา 67)  ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง ปญหาการบริหารสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบวา  ปญหาการบริหารงานบุคคล
ของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  อยูในระดับนอยทุกขอ 
สอดคลองกับ บรรจบ  ศรีประภาพงศ  (2548, หนา 48)  ไดวิจัยเรื่องศึกษาการบริหารงานบุคคล
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  1 พบวา  
ดานออกจากราชการ ในภาพรวมอยูในระดับนอย  สอดคลองกับ รอด  อินเงิน  (2545, หนา 80) 
ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  ปญหาการบริหารบุคลากรในโรงเรียนขนาดเล็ก  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สุรินทร  ดานใหบุคลากรพนจากงานโดยรวม  พบวา  มีระดับปญหาอยูในระดับนอย  สอดคลองกับ 
สุรชัย  ทินกระโทก  (2549, หนา 90)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  ปญหาและแนวทางการแกปญหาการบริหารงาน
โรงเรียนขนาดเล็ก  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 1 ปญหาดานการบริหารงานบุคคล  
พบวาโดยรวมและสวนใหญ  อยูในระดับนอย  
 4)  ดานบริหารทั่วไป  มีปญหาอยูในระดับนอย  ท้ังนี้อาจเปนเพราะสถานศึกษา
มีการสงเสริมในการบริหารและการจัดการศึกษา  ตามหลักการบริหารท่ีมุงเนนผลสัมฤทธ์ิของงาน
เปนหลักโดยเนนความโปรงใส ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได  ตลอดจน  การมีสวนรวมของบุคคล 
ชุมชน และองคกรท่ีเกี่ยวของ ทําใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ทําใหปญหา
การบริหารนอยลง  ซ่ึงสอดคลองกับ อุบล  เพียรพิทักษ  (2548, หนา 68)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  ปญหา
การบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบวา 
มีปญหาอยูในระดับนอยทุกขอ  สอดคลองกับ สุรชัย  ทินกระโทก  (2549, หนา 91)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง 
ปญหาและแนวทางการแกปญหาการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
หนองคาย เขต 1 ปญหาดานบริหารทั่วไป  ตามความคิดเห็นของผูบริหาร  โดยรวมและสวนใหญ 
อยูในระดับนอย  
 5.2.2  ผูบริหารกับครูมีความคิดเห็นตอปญหาการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานขนาดเล็ก 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา เขต 2  ไมแตกตางกัน  ในทุกดาน  ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของ พระปลัดชัยวัฒน ธรรมบันเทิง  (2548, บทคัดยอ)  ไดศึกษาเร่ือง  การศึกษาสภาพและ
ปญหาการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา กลุมท่ี 11 พบวาผูบริหารและ
ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  กลุมท่ี 11 
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ไมแตกตางกัน  ท้ังนี้อาจเปนเพราะผูบริหารไดใชความพยายาม  เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ในโรงเรียนโดยเฉพาะงานบริหารวิชาการ  งานบริหารงบประมาณ  งานบริหารงานบุคคล  และ
งานบริหารทั่วไปใหเปนไปตามความตองการของบุคลากรในหนวยงานซ่ึงอาจทําใหมีปญหาอยูบาง 
เนื่องจากเหตุปจจัยหลาย ๆ อยางท่ีผูบริหารจะตองจัดการสิ่งที่มีอยูแลวใหดีและแสวงหาสิ่งท่ี
ยังไมสมบูรณใหดียิ่งข้ึน  ทําใหบุคลากรทุกคนตางมีความคาดหวังอยากใหปญหาทุก ๆ ดานท่ีผูบริหาร
จะตองปรับปรุงและเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดี  จึงมองภาพรวมของปญหาท่ีผูบริหารจะตองแกไข
เปนไปในทิศทางเดียวกัน 
 5.2.3  ผูบริหารกับครูที่มีประสบการณตางกัน  มีปญหาการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
ขนาดเล็ก  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา เขต 2  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังนี้เปนเพราะผูบริหารและครูท่ีมีประสบการณมากกวา  10  ป  มีความเขาใจ
ปญหาการบริหารงานของผูบริหารมากกวาผูบริหารและครูท่ีมีประสบการณต่ํากวา  10  ป  เนื่องจาก
การสั่งสมประสบการณในการทํางานนาน  ทําใหรูจักการบริหารงานและปญหาของผูบริหารวา 
จะตองดําเนินการในเร่ืองใดและแกไขปรับปรุงในเร่ืองใดบาง  จึงทําใหมองการบริหารงานของผูบริหาร
แตกตางกัน  ซ่ึงสอดคลองกับ สมัย  สวางวงษ  ( 2550, หนา 88)  ไดศึกษาปญหาการบริหารงานบุคคล
ของผูบริหารในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา  กลุมที่ 12  จําแนกตามประสบการณ 
ผลการวิจัยพบวา ปญหาการบริหารงานของผูบริหารในโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา 
กลุมท่ี 12 โดยภาพรวมแตกตางกันท้ังนี้เปนเพราะผูบริหารและครูท่ีมีประสบการณมากกวา  10  ป 
ตางเขาใจปญหาการบริหารงานของผูบริหารเปนอยางดีและชัดเจนกวาผูบริหารที่มีประสบการณ

ต่ํากวา  10  ป  เนื่องจากการทํางานนาน ๆ ทําใหรูจักการบริหารงานและปญหาของผูบริหารวา 
จะตองปรับปรุงแกไขในเร่ืองใดบาง  เม่ือเขาใจในสวนนี้มากจึงมีความตองการอยากปรับปรุงแกไข
ใหดีข้ึนทําใหมองวา  ปญหาการบริหารงานบุคคลของผูบริหารแตกตางจากผูบริหารและครูที่มี
ประสบการณต่ํากวา  10  ป  ซ่ึงมองปญหาการบริหารงานของผูบริหารวา  เปนเรื่องของผูบริหาร
ท่ีจะตองจัดการในดานตาง ๆ ท่ีอยูในความรับผิดชอบ  สวนตนเองเพียงทําหนาที่ใหดีที่สุด
ก็นาจะเพียงพอแลว  จึงทําใหมองการบริหารงานของผูบริหารแตกตางกัน  สอดคลองกับงานวิจัย
ของ อรนุช พรินทร  (2546, บทคัดยอ)  ไดศึกษาเร่ือง  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู
โรงเรียนมัธยมศึกษา  สหวิทยาเขตเพชรบูรพา  จังหวัดสระแกวพบวา  โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 
เปรียบเทียบระหวางครูที่มีประสบการณมากและประสบการณนอยแตกตางกัน  สอดคลองกับ 
สงเคราะห  ปสสานนท  (2543, หนา 57)  ไดศึกษาปญหาการบริหารงานบุคลากรของผูบริหาร
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดตราด  จําแนกตาม
ประสบการณตามทัศนะของผูบริหารโรงเรียนที่มีประสบการณมากกับนอย  ซึ่งผูบริหารที่มี
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ประสบการณมากมีปญหาในการบริหารงานบุคลากร  นอยกวาผูบริหารที่มีประสบการณนอย  ท้ังนี้
อาจเน่ืองจากผูบริหารโรงเรียนท่ีมีประสบการณมากมีความรูความเขาใจและมีประสบการณมากกวา 
ในการบริหารงานบุคลากรจึงทําใหปญหาในการบริหารงานบุคลากรแตกตางกัน  
 5.2.4  ผูบริหารและครูท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษา  ท่ีมีเกณฑจํานวนครูตางกัน  มีปญหา
การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
เขต 2  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ท้ังนี้อาจเปนเพราะพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  ไดกําหนดใหกระจายอํานาจการบริหาร
และการจัดการศึกษาในดานงบประมาณไปยังสถานศึกษา  ทําใหสถานศึกษามีอํานาจหนาท่ี
ในการบริหารงบประมาณมากข้ึน  และดําเนินการไดอยางอิสระ  คลองตัว  และรวดเร็ว  โดยเฉพาะ
กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการกําหนดใหสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน

ของรัฐท่ีสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปนนิติบุคคล  ทําใหสถานศึกษาสามารถจัดหารายได  ผลประโยชน 
และระดมทรัพยากรมาใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดมากข้ึน  และอาจเปนเพราะโรงเรียนขนาดเล็ก
ท่ีมีจํานวนครูเกินเกณฑมีความพรอมดานอัตรากําลังมากกวา  โรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีครูพอดีเกณฑ
และตํ่ากวาเกณฑ  ทําใหผูอํานวยการสถานศึกษาและครูสามารถปฏิบัติงานมากกวาและมีปญหา
ในการปฏิบัติงานนอยกวา  โรงเรียนขนาดเล็กไดรับการจัดสรรงบประมาณและอัตรากําลังตามสัดสวน
ของจํานวนนักเรียนผูบริหารโรงเรียนมีขอบขายของงานท่ีตองรับผิดชอบ  และถือปฏิบัติเหมือนกัน 
ซ่ึงมีลักษณะงานโครงสรางของบุคลากรที่จําตองเนินการภายใตนโยบาย ระเบียบ  ขอบังคับและ
กฎเกณฑเดียวกัน  และโรงเรียนที่มีครูเกินเกณฑ  พอดีเกณฑ  และตํ่ากวาเกณฑ  จะมีขอจํากัด
ที่แตกตางกันออกไป  ยอมประสบกับปญหาในการบริหารที่แตกตางกัน  จึงสงผลใหการบริหาร
ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานขนาดเล็กท่ีมีเกณฑจํานวนครูตางกัน  มีปญหาการบริหารสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐานขนาดเล็ก  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  แตกตางกัน 
 

5.3  ขอเสนอแนะ 
 
 เพ่ือใหการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก  ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 2 เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถนําผลการวิจัยคร้ังนี้ไปใชประโยชน  ผูวิจัยจึงเสนอ
ขอเสนอแนะดังนี้  
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  5.3.1  ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 
  1)  สถานศึกษาควรกําหนดนโยบายและมาตรการดานการสงเสริมใหมีการวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาส่ือ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอยางเปนระบบ 
และกํากับติดตามอยางตอเนื่อง 
   2)  ผูบริหารและครูควรจัดหาแหลงทรัพยากร  บุคคล  องคกร  และทองถ่ินท่ีมีศักยภาพ
ในการใหการสนับสนุนการจัดการศึกษา  ตลอดจนติดตอประสานสรางความรวมมือในการพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กอยางเปนรูปธรรมใหมากข้ึน  รวมท้ังจัดหางบประมาณสนับสนุน
บุคลากร  และปรับปรุงอาคารสถานท่ี  สภาพแวดลอมภายในสถานศึกษา 
   3)  ผูบริหารควรนาํแผนอัตรากําลังของสถานศึกษาไปสูการปฏิบัติและปฏิบัติงาน 
ตามแผนดังกลาวอยางเปนระบบ  และประเมินผลการใชแผนอัตรากําลังอยางตอเนือ่ง 
         4)  ผูบริหารท่ีมีประสบการณการทํางานแตกตางกัน  ควรไดมีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู
และหาแนวทางการพัฒนางานของโรงเรียนขนาดเล็กรวมกัน  ใหทุกฝายที่เกี่ยวของไดมีสวนรวม 
ในการพัฒนาการศึกษารวมกัน 
         5)  สถานศึกษาที่มีจํานวนครูตามเกณฑตางกัน  ควรไดวางแผน  และพัฒนางาน
การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก  รวมทั้ง  แลกเปล่ียนเรียนรู  และหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการศึกษารวมกัน 
  6)  สถานศึกษาควรจัดการศึกษาใหความรู  เสริมสรางความคิด  และเทคนิค  ทักษะ
ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนและทองถ่ิน 
  7)  สถานศึกษาควรจัดการอบรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแกบุคลากร

เพื่อใหบุคลากรมีสามารถใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
 5.3.2  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป  
        1)  ควรศึกษาปญหาการบริหารงานของโรงเรียนขนาดเล็กในดานอ่ืน ๆ เชน   

การประกันคุณภาพภายในเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. การพัฒนาศักยภาพของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  และการระดมทรัพยากร  หรือตัวแปรตนอ่ืน ๆ เปนตน 

                 2)  ควรศึกษาการกํากับติดตาม  และการมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
ของผูมีสวนเกี่ยวของ  เชน  ผูบริหารโรงเรียน  ครู  ชุมชน  และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน                       
   3)  ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพของการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก
และศึกษากระบวนการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กดีเดนจากโรงเรียนท่ีไดรับรางวัลหรือเปนท่ียอมรับ

หรือผานการประเมินใหเปนโรงเรียนขนาดเล็กตนแบบ  เปนตน 
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