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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแนว
ทางการบริหารจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว ดานการบริหารงานบุคคลและการบริหารงบประมาณ  จํานวน 12 ดาน 
คือ  1.  การวางแผนอัตรากําลัง  2. การสรรหาและบรรจุแตงต้ัง  3.  การเล่ือนวิทยฐานะ 4. การเล่ือน
ข้ันเงินเดือน 5. การยายการโอน 6. การส่ังไปชวยราชการ 7. การลาศึกษาตอ 8. การลา 9. การ
ดําเนินการทางวินัย  10.  การงบประมาณ  11.  การพัสดุ  12.  การรับและเบิกจายเงิน  ตามเขตพื้นท่ี
การศึกษาสระแกว ขนาดของโรงเรียน และประสบการณในการปฏิบัติงาน กลุมตัวอยางท่ีใชในการ
วิจัยคร้ังนี้   ไดแก ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว  จํานวน  202  คน  
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือเปนแบบสอบถามขอมูลสวนตัวของผูท่ีตอบแบบสอบถาม  
และเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกวเปน
แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 65 ขอ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 
คารอยละ คาเฉล่ีย คาความเบ่ียงเบน มาตรฐาน สถิติการทดสอบคาที (t-test Independent) ท่ีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05      

___________________________ 
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วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
2), 3)อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
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ผลการวิจัยพบวา 
1. การศึกษาการบริหารจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามความคิดเห็นของ

ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว ดานการบริหารงานบุคคลและการ
บริหารงบประมาณ พบวา ผูบริหารโรงเรียนเห็นดวยกับการบริหารจัดการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 และเขต 2 จํานวน 12 ดาน โดย
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา  ดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ดานสิทธิ
ประโยชนและสวัสดิการ  อยูในระดับมาก รองลงมา คือ ดานการพัสดุ  อยูในระดับมาก และดานท่ี
มีคาเฉล่ียตํ่าสุดคือ  ดานการเล่ือนวิทยฐานะ  อยูในระดับปานกลาง   

เมื่อพิจารณาตามเขตพื้นที่การศึกษา พบวา ผูบริหารโรงเรียน เขต 1 เห็นดวยกับการ
บริหารจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จํานวน 12 ดาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ดานสิทธิประโยชนและสวัสดิการอยูใน
ระดับมาก รองลงมา คือ ดานการเล่ือนข้ันเงินเดือน อยูในระดับมาก และดานท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุด คือ  
ดานการส่ังไปชวยราชการ  อยูในระดับมาก  

ผูบริหารโรงเรียน เขต 2 เห็นดวยกับการบริหารจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  จํานวน  12  ดาน โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดาน
ที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ดานการพัสดุ อยูในระดับมาก รองลงมา คือ ดานสิทธิประโยชนและ
สวัสดิการ  อยูในระดับมาก และดานท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุด คือ ดานการเล่ือนวิทยฐานะ  อยูในระดับมาก  

2. การเปรียบเทียบการบริหารจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามความ
คิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว ดานการบริหารงานบุคคล
และการบริหารงบประมาณของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว ตาม
เขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว  ขนาดโรงเรียน  และประสบการณในการปฏิบัติงาน  พบวา 

2.1  ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตาม
ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว ดานการบริหารงาน
บุคคลและการบริหารงบประมาณของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว 
จํานวน 12 ดาน  ตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  พบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
ดานการวางแผนอัตรากําลัง  ดานการเล่ือนวิทยฐานะ  ดานการพัสดุ   

2.2   ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตาม
ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว ดานการบริหารงาน
บุคคลและการบริหารงบประมาณของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว 
จํานวน  12  ดาน  ตามขนาดโรงเรียน  ไมพบความแตกตาง 
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2.3  ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตาม
ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว ดานการบริหารงาน
บุคคลและการบริหารงบประมาณของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว 
จํานวน  12 ดาน ตามประสบการณในการปฏิบัติงาน พบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05  ดานการวางแผนอัตรากําลัง  ดานการสรรหาและบรรจุแตงต้ัง  ดานการเล่ือนวิทยฐานะ 
ดานการยายการโอน  ดานการส่ังไปชวยราชการ   
 

ABSTRACT 
The objectives of this research were to study and to compare levels of opinion of 

school administrators under the Office of Sakaeo Educational Service Area toward educational 
administration of the Sub-district Administration Organizations. The study focused on 12 aspects 
of personnel administration and budget administration : 1) human resource plan, 2) recruitment 
and appointment, 3) academic standing promotion, 4) salary promotion, 5) transference and 
rotation, 6) temporary duty order, 7) further study leave, 8) leave, 9) punishment, 10) budget,    
11) inventory, and 12) finance. This study was classified by Sakaeo educational service areas, school 
sizes, and work experience. The sample of the study consisted of 202 school administrators under 
the Office of Sakaeo Educational Service Area. The instruments used to collect the data were the 
questionnaires asking for personal information of the respondents and the 65-item questionnaires 
with five rating scales measuring levels of opinions of the school administrators under the Office 
of Sakaeo Educational Service Area toward the educational administration of the Sub-district 
Administration Organizations. The statistics employed to analyze the data were percentage, mean, 
standard deviation, t-test Independent at the statistical significant level of .05.  

The results of the study were as follows: 
 1. The study of the educational administration of the Sub-district Administration 
Organizations according to the opinions of the school administrators under the Office of Sakaeo 
Educational Service Area in the areas of personnel administration and budget administration 
showed that the school administrators agreed with how the Sub-district Administration 
Organizations under the Office of Sakaeo Educational Service Area Zone 1 and 2 managed the 
educational administration in 12 aspects. Overall, the agreement was at a moderate level. 
Additionally, the aspect that obtained the highest mean was benefits and welfare, followed by 
inventory. The aspect that obtained the lowest mean was academic standing promotion. 
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 The study according to the educational service areas revealed that the school 
administrators in Zone 1 agreed with how the Sub-district Administration Organizations managed 
the educational administration in 12 aspects. Overall, the agreement was at a high level. In 
addition, the aspect obtaining the highest mean was benefits and welfare, followed by salary 
promotion. The aspect obtaining the lowest mean was temporary duty order.  
 The school administrators in Zone 2 also agreed with the management of the 
educational administration of the Sub-district Administration Organizations in 12 aspects. 
However, the agreement overall was at a moderate level. The further study also showed that the 
aspect obtaining the highest mean was inventory, followed by benefits and welfare. The aspect 
obtaining the lowest mean was academic standing promotion. 
 2. The comparison of the educational administration of the Sub-district Administration 
Organizations in the point of view of the school administrators under the Office of Sakaeo 
Educational Service Area in the aspects of personnel administration and budget administration 
according to Sakaeo educational service areas, school sizes, and work experience showed that 
 2.1 The educational administration of the Sub-district Administration Organizations 
in different educational service areas was different at a statistical significant level of 0.05 in the 
aspects of human resource plan, academic standing promotion, and inventory. 
 2.2 The educational administration of the Sub-district Administration Organizations 
in different size schools was not different. 
 2.3 The educational administration of the Sub-district Administration Organizations 
with different work experience was different at a statistical significant level of 0.05 in the aspects 
of human resource plan, recruitment and appointment, academic standing promotion, transference 
and rotation, and temporary duty order. 
 

ความสําคัญของปญหา 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 หมวดที่ 3 สิทธิเสรีภาพของ      

ชาวไทย มาตรา 43 “....การจัดการศึกษาอบรมของรัฐตองคํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและเอกชน ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ...” และหมวด 9 องคกรปกครอง  สวน
ทองถ่ิน มาตรา 289 (2) “องคกรปกครองสวนทองถ่ินยอมมีสิทธิท่ีจะจัดการศึกษาอบรมตามความ
เหมาะสมและความตองการภายในทองถ่ินนั้น และเขาไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอบรมของ
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รัฐแตตองไมขัดตอมาตร 43  และมาตรา 81 ท้ังนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ” (รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช,  2540 : 10, 74) 
 จากบทบัญญัติดังกลาว  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และฉบับแกไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2545 มาตรา 41 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสิทธิการจัดการศึกษาระดับใดระดับหนึ่ง
หรือทุกระดับตามความพรอมและความตองการภายในทองถ่ิน ประกอบกับพระราชบัญญัติ กําหนด
แผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น มาตรา 30 (1) และ (2)          
ยังกําหนดใหดําเนินการถายโอนภารกิจบริการสาธารณะท่ีรัฐดําเนินการอยูใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินภายในกําหนดเวลาส่ีและสิบปรวมท้ังกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการบริการสาธารณะ
ของรัฐ  และขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกันเอง  
ตามอํานาจหนาท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ใหชัดเจน (กมล สุดประเสริฐ, 2544 : 7-8)   

ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกบัแนวทางการบริหารจัดการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว 

 

คําสําคัญ 
การบริหารจัดการศึกษา   องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 
การบริหารจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามความคิดเห็นของผูบริหาร

โรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกวแตกตางกันตามเขตพ้ืนท่ีการศกึษาสระแกว  
ขนาดโรงเรียน  และประสบการณในการปฏิบัติงาน หรือไม อยางไร 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1.  เพื่อศึกษาการบริหารจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามความคิดเหน็ของ

ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว ดานการบริหารงานบุคคลและการ
บริหารงบประมาณ 

2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามความ
คิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว ดานการบริหารงานบุคคล
และการบริหารงบประมาณของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว    
ตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว  ขนาดโรงเรียน  และประสบการณในการปฏิบัติงาน 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1.1 ประชากรท่ีใชในการศึกษาคนควาคร้ังนี้ คือ ผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกวเขต 1 และ เขต 2 ซ่ึงสังกัดสํานักงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน 409  คน 

1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารโรงเรียนเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจังหวัดสระแกว จากการเทียบตารางของ Taro Yamane ท่ีระดับความเช่ือม่ัน .99 จํานวน 202  คน   

1.3 สุมตัวอยางอยางงายเพื่อหาจํานวนโรงเรียนแตละอําเภอ ในเขตพื้นที่การศึกษา
สระแกว เขต 1 และเขต 2  โดยการจับสลาก เขต  1  จํานวน 2  อําเภอ   เขต 2  จํานวน 2  อําเภอ และ
จับสลากช่ือโรงเรียน เขต ละ 101 โรงเรียน เพื่อเปนกลุมตัวอยาง   

2.  เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรักษารวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางข้ึนโดย

อาศัยจากทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวของกับการบริหารการศึกษาโรงเรียน 2 ดาน ไดแก การบริหารงาน
บุคคล  การบริหารงบประมาณ แบงออกเปน 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เปนการสอบถามขอมูลสวนตัว
ของผูที่ตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณในการปฏิบัติงาน มีลักษณะ
เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินของผูบริหารโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เปนแบบสอบถามมาตราสวน ประมาณคา (Rating Scale) ของลิ
เคิรต  (อางใน วิเชียร  เกตุสิงห,  2530 : 79 -80)  

การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ   
2.1  การหาความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Content Valdity)  โดยนําแบบสอบถามเสนอ

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญอีก 5 ทาน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา 
(Content Valdity) โดยการหาคา IOC (Index of Item Objective Cogruence) โดยใชคา IOC  มากกวา 
0.5  ข้ึนไปมาใช 

2.2  การหาความเชื ่อมั ่น(Reliability) โดยนําแบบสอบถามที่ปรับแกไขแลวไป
ทดลองใช (Try out) กับผูบริหารโรงเรียนท่ีไมใชกลุมตัวอยาง แลวนําผลที่ไดมาวิเคราะหคุณภาพ
ของแบบสอบถามโดยวิเคราะหหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิ

แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach,1970 : 161)   ไดคาความเช่ือม่ัน (α) .99 
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3.  การรวบรวมเก็บขอมูล 
3.1 ขอหนังสือนําจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม

ราชูปถัมภ  ถึงผูอํานวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว  เขต 1 และเขต  2  เพื่อขอความรวมมือไปยัง
โรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง   

3.2 ผูวิจัยดําเนินการสงแบบสอบถามและขอรับแบบสอบถามคืนมาดวยตนเอง จํานวน  
202  ฉบับ  คิดเปนรอยละ 100 

3.3  ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับคืน และทําการ
วิเคราะหขอมูล 

4.  การวิเคราะหขอมูล 
4.1 การศึกษาการบริหารจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามความคิดเห็น

ของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว ดานการบริหารงานบุคคลและ
การบริหารงบประมาณ ใชการคํานวณหาคาเฉล่ีย  และคาเบ่ียงเบน มาตรฐาน  

5.2 การเปรียบเทียบการบริหารจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามความ
คิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว ดานการบริหารงานบุคคล
และการบริหารงบประมาณของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว    
ตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว ขนาดโรงเรียน และประสบการณในการปฏิบัติงาน โดยใชการ
ทดสอบคาที  แบบสองกลุมเปนอิสระตอกัน (Independent  t – test) 

 

ผลการวิจัย 
1. การศึกษาการบริหารจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามความคิดเห็นของ

ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว ดานการบริหารงานบุคคลและการ
บริหารงบประมาณ พบวา ผูบริหารโรงเรียนเห็นดวยกับการบริหารจัดการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 และเขต 2 จํานวน 12 ดาน โดย
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ดาน
สิทธิประโยชนและสวัสดิการ อยูในระดับมาก รองลงมา คือ ดานการพัสดุ อยูในระดับมาก และ
ดานท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุดคือ  ดานการเล่ือนวิทยฐานะ  อยูในระดับปานกลาง   

เมื่อพิจารณาตามเขตพื้นที่การศึกษา พบวา ผูบริหารโรงเรียน เขต 1 เห็นดวยกับการ
บริหารจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 12 ดาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ดานสิทธิประโยชนและสวัสดิการ อยู
ในระดับมาก รองลงมา คือ  ดานการเล่ือนข้ันเงินเดือน  อยูในระดับมาก  และดานท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุด 
คือ  ดานการสั่งไปชวยราชการ  อยูในระดับมาก  
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ผูบริหารโรงเรียน เขต 2 เห็นดวยกับการบริหารจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  จํานวน  12  ดาน โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดาน
ที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ดานการพัสดุ อยูในระดับมาก รองลงมา คือ ดานสิทธิประโยชนและ
สวัสดิการ  อยูในระดับมาก และดานท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุด คือ  ดานการเล่ือนวิทยฐานะ อยูในระดับมาก  

2. การเปรียบเทียบการบริหารจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามความ
คิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว ดานการบริหารงานบุคคล
และการบริหารงบประมาณของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว ตาม
เขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว  ขนาดโรงเรียน  และประสบการณในการปฏิบัติงาน  พบวา 

2.1 ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตาม
ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว ดานการบริหารงาน
บุคคลและการบริหารงบประมาณของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว 
จํานวน 12 ดาน  ตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  พบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
ดานการวางแผนอัตรากําลัง  ดานการเล่ือนวิทยฐานะ  ดานการพัสดุ   

2.2   ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตาม
ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว ดานการบริหารงาน
บุคคลและการบริหารงบประมาณของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว 
จํานวน  12  ดาน  ตามขนาดโรงเรียน  ไมพบความแตกตาง 

2.3 ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตาม
ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว ดานการบริหารงาน
บุคคลและการบริหารงบประมาณของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว 
จํานวน 12 ดาน ตามประสบการณในการปฏิบัติงาน พบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05  ดานการวางแผนอัตรากําลัง  ดานการสรรหาและบรรจุแตงต้ัง  ดานการเล่ือนวิทยฐานะ 
ดานการยายการโอน  ดานการส่ังไปชวยราชการ   
 

อภิปรายผล 
จากการวิเคราะหขอมูลของการศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยนํามาอภิปรายผลไดดังนี้ 
1. การศึกษาการบริหารจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามความคิดเห็นของ

ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว ดานการบริหารงานบุคคลและการ
บริหารงบประมาณ พบวา ผูบริหารโรงเรียนเห็นดวยกับการบริหารจัดการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 และเขต 2  จํานวน  12  ดาน โดย
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ  ดานสิทธิ
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ประโยชนและสวัสดิการ  อยูในระดับมาก รองลงมา คือ ดานการพัสดุ  อยูในระดับมาก และดานท่ี
มีคาเฉล่ียตํ่าสุดคือ ดานการเล่ือนวิทยฐานะ อยูในระดับปานกลาง ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2545 ไดกระจายอํานาจการจัด
การศึกษาโดยการบริหารโดยใชทองถ่ินและชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา ท้ังในดาน
การบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารบุคคล และดานการบริหารทั่วไป 
ทําใหสถานศึกษาไดดําเนินงานสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ หรือชุมชน ทองถ่ินอยาง
แทจริง  ซ่ึงสอดคลองกับ  ไมเออร และสโตนฮิลล (Myers & Stonehill,1993  : 37) ท่ีกลาววา  การ
บริหารใหใหทุกฝายมีสวนรวมมีประโยชนตอการบริหารและการจัดการศึกษาโดยรวม ไดแก การ
ระดมผูเช่ียวชาญ และผูมีประสบการณมารวมกันจัดการศึกษาเปดโอกาสใหครูและชุมชนมีสวนรวม
ในการตัดสินใจ เร่ืองสําคัญของโรงเรียน เปนการระดมทรัพยากรดานการเงินและดานวิชาการ เพื่อ
พัฒนา การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน ทําใหเกิดการริเร่ิมโครงการใหม ๆ ท่ีตรงกับความตองการ
ของผูเรียนมากขึ้น การที่ครู ผูปกครองมีสวนรวมในการบริหารงบประมาณ ใชงบประมาณโดย
ประหยัด และเกิดประโยชนสูงสุด  สมาชิกทุกคนในโรงเรียนไดเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุง
การศึกษา  ชุมชนมีสวนรวมและมีสิทธิในการบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน การบริหารและ
การตัดสินใจทําดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได เกิดความคิดสรางสรรคในการพัฒนา
หลักสูตรในการพัฒนาการเรียนการสอนและโครงการทางการศึกษาของโรงเรียน   

เมื่อพิจารณาตามเขตพื้นที่การศึกษา พบวา ผูบริหารโรงเรียน เขต 1 เห็นดวยกับการ
บริหารจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จํานวน 12 ดาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ดานสิทธิประโยชนและสวัสดิการ อยู
ในระดับมาก รองลงมา คือ  ดานการเล่ือนข้ันเงินเดือน  อยูในระดับมาก  และดานท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุด 
คือ  ดานการส่ังไปชวยราชการ  อยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาในปจจุบันสิทธิประโยชนใน
เร่ืองการนํางบลงทุนทางการศึกษามาลดหยอนภาษี หรือเงินอุดหนุนท่ีรัฐพึงใหแกผูจัดการศึกษา
ทางเลือกยังไมมีการดําเนินการท่ีเปนรูปธรรมชัดเจน เชน สถานประกอบการบางแหงไดดําเนินการ
จัดการศึกษาทางเลือกโดยลงทุนใหการศึกษาแกพนักงานประมาณ  9,600 บาท ตอคนตอป เปนเวลา  
7  ป  แลวใชเงินลงทุนประมาณ 3.5  ลานบาท  มีผลสัมฤทธ์ิท่ีเปนรูปธรรม  468  คน แตไมสามารถ
นําคาใชจายท่ีลงทุนใหพนักงานมาลดหยอนภาษีรวมท้ังไมเคยไดรับการอุดหุนคาใชจายรายหัว
จากภาครัฐเลย ซ่ึงในขณะน้ีทางกระทรวงศึกษาธิการมีการเรงรัดออกกฎหมายท่ีเกี่ยวของโดยเฉพาะ
ในเร่ืองสิทธิประโยชน ปรับปรุงกฎหมายท่ีออกไปแลวใหอํานวยความสะดวกมากยิ่งข้ึน สรางความรู
และความเขาใจใหกับบุคคลท่ีเกี่ยวของโดยช้ีใหเห็นวาการศึกษานั้นจําเปนที่จะตองมีความรวมมือกัน 
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เพื่อใหเอื้อประโยชนซึ่งกันและกัน การจายเงิน และสิทธิในการไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรตามกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ   

ผูบริหารโรงเรียน เขต 2 เห็นดวยกับการบริหารจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน จํานวน 12  ดาน โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ี
มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ดานการพัสดุ อยู ในระดับมาก รองลงมา คือ ดานสิทธิประโยชนและ
สวัสดิการ  อยูในระดับมาก และดานท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุด คือ ดานการเล่ือนวิทยฐานะ อยูในระดับมาก 
ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาการบริหารการเงินและพัสดุเปนงานท่ีสําคัญอยางหน่ึง เปรียบเสมือนแขนขา
ของการบริหารโรงเรียน เพราะเปนเครื่องสนับสนุนใหโรงเรียนเปนสถานที่บริการวิชาการได
อยางราบร่ืน จึงทําใหครูตองการใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเขารวมพัฒนาโรงเรียนและประสานงาน
กับประชาชน และองคกรตางๆใหเขามารวมกันพัฒนาโรงเรียน รวมกันจัดสถานท่ีใหเปนแหลง
เรียนรูในชุมชน  และการสนับสนุนแรงงานในการชวยเหลือพัฒนาโรงเรียน  ซ่ึงในหนวยงานแตละ
หนวยงานตางก็มีบุคลากรประจําหนวยงานเปนผูกําหนดรูปแบบตางๆ ไดแก  รายละเอียดพัสดุท่ี
ตองการ การวางแผนและเตรียมการจัดหาพัสดุ การดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง  สัญญา  ซ้ือขาย  การ
ตรวจรับพัสดุ การปรับผิดสัญญาสัญญาตางๆ ท่ีผูรับจางผูกพัน กับกรมปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด บรรลุเปาหมายของหนวยงาน 

2. การเปรียบเทียบการบริหารจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามความ
คิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว ดานการบริหารงานบุคคล
และการบริหารงบประมาณของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว ตาม
เขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว  ขนาดโรงเรียน  และประสบการณในการปฏิบัติงาน  พบวา 

2.1 ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตาม
ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว ดานการบริหารงาน
บุคคลและการบริหารงบประมาณของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว 
จํานวน 12 ดาน  ตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  พบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
ดานการวางแผนอัตรากําลัง ดานการเล่ือนวิทยฐานะ ดานการพัสดุ ท้ังนี้อาจเน่ืองมาจากลักษณะการ
บริหารจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดานการวางแผนอัตรากําลัง ดานการเล่ือนวิทย
ฐานะ ดานการพัสดุ ตางก็มีข้ันตอนและแนวทางในการทํางานของแตละสวนงานท่ีแตกตางกันออกไป 
ดังนั้นไมวาโรงเรียนจะสังกัดอยูในเขตพื้นท่ีการศึกษาไหน ตางก็มีนโยบายในการจัดการศึกษาในแต
ละดานแตกตางกันออกไป เพื่อใหการดําเนินงานนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคที่ตั้งไว โดยมุงเนนที่จะพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในดานตางๆใหมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน    
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2.2 ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตาม
ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว ดานการบริหารงาน
บุคคลและการบริหารงบประมาณของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว 
จํานวน  12 ดาน ตามขนาดโรงเรียน ไมพบความแตกตาง  ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาไมวาสถานศึกษาจะ
มีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ ครูในสถานศึกษาตางก็ยึด กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ในการปฏิบัติงานท่ี
เหมือนกัน ตางก็มีการพัฒนาตนเองในการบริหารงานของสถานศึกษาใหดียิ่งข้ึนตอไป  

2.3 ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตาม
ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว ดานการบริหารงาน
บุคคลและการบริหารงบประมาณของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว 
จํานวน  12 ดาน ตามประสบการณในการปฏิบัติงาน พบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ดานการวางแผนอัตรากําลัง ดานการสรรหาและบรรจุแตงต้ัง ดานการเล่ือนวิทย
ฐานะ ดานการยายการโอน  ดานการสั่งไปชวยราชการ  ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาประสบการณในการ
ทํางานของครูแตละคนในการบริหารงานในสถานศึกษาดานตาง  ๆครูแตละคนยอมตองมีประสบการณใน
การทํางานท่ีแตกตางกันออกไป ครูแตละคนตางก็มีอุดมการณและมีความสามารถในการปฎิบัติงานได
หลากหลายรูปแบบ เพื่อใหงานนั้นเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอสถานศึกษาตอไป  
 

ขอเสนอแนะ 
1.  ขอเสนอแนะเพ่ือการนําผลการวิจัยไปใช 

1.1 ผูบริหารโรงเรียนควรจัดทําแผนอัตรากําลังเสนอผาน อปท.ขอความเห็นชอบ
อนุกรรมการจังหวัดถายโอนครู เพื่อให อปท.ดําเนินการสอบคัดเลือกผูบริหารโรงเรียนตามหลักเกณฑ
ของ อปท. 

1.2 ผูบริหารโรงเรียนควรทําเรื่องเสนอตอ นายก อปท. ออกคําสั่งเลื่อนวิทยฐานะครู
ในโรงเรียนตามความเห็นชอบของอนุกรรมการจังหวัดถายโอน และขอออกคําส่ังเล่ือนข้ันเงินเดือน
ของครูในโรงเรียน 

1.3 ผูบริหารโรงเรียนควรนําความเห็นชอบเสนอตอนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ประกอบการพิจารณาโอนยายครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยความเห็นชอบของอนุกรรมการจังหวัด
ถายโอนครูฯ 

1.4 ผูบริหารโรงเรียนควรนําความเห็นชอบเสนอนายก อปท.เพื่อขออนุมัติการลาอุปสมบท 
ลาเกณฑทหาร ลาติดตามคูสมรส  

1.5 ผูบริหารโรงเรียนควรแตงตั้งกรรมการสอบสวนครูและบุคลากรในโรงเรียนที่มี
วิทยฐานะ กรณีวินัยรายแรง  
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1.6 ผูบริหารโรงเรียนควรทําเรื่องขอเงินอุดหนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ ใหเสนอ
ผานสํานัก กอง หรือ สวนการศึกษา เพื่อเสนอผูบริหารทองถ่ินใหความเห็นชอบและสงจังหวัดเพื่อ
สงกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินเปนผูเสนอขอไปยังกระทรวงศึกษาธิการ 

2.  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
2.1  ควรมีการศึกษาแนวการบริหารจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว    
2.2  ควรมีการศึกษารูปแบบการมีสวนรวมในการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ท่ีเหมาะสมและ 

มีประสิทธิภาพ  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จังหวัดสระแกว 
2.3  ควรมีการศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอการจัดการศึกษาขั้นพื ้นฐานของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จังหวัดสระแกว 
2.4  ศึกษาความตองการของผูบริหารเกี่ยวกับการสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ัน

พื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จังหวัดสระแกว 
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