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ประกาศคุณูปการ 
 

 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงดว้ยดีเพราะไดรั้บความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจากอาจารย ์
ดร.ขตัติยา ด้วงส าราญ อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการ ท่ีกรุณาให้ค  าปรึกษา
แนะน าแนวทางท่ีถูกตอ้ง ตลอดจนตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ดว้ยความละเอียดถ่ีถว้นและเอาใจ
ใส่ดว้ยดีเสมอมา ผูว้จิยัรู้สึกซาบซ้ึงเป็นอยา่งยิง่จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 
 ขอกราบขอขอบพระคุณอาจารยทุ์กท่านของหลกัสูตรศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาการ
บริหารการศึกษา ท่ีใหก้ารศึกษา ใหค้  าแนะน า และประสิทธ์ิประสาทวชิาความรู้ในทุกดา้นตลอดมา
จนส าเร็จการศึกษา 
 ขอขอบพระคุณนายคนัธชิต   ชูสินธ์ิ  นายพงศศ์กัด์ิ อารมณ์รัตน์รองผูอ้  านวยการส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 นางบวัหลง ศรีเบญจพล ผูอ้  านวยการโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติ ๖0 พรรษาสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ และนายธรณิศวร์ จิตขวญั ผูอ้  านวยการ
โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ท่ีให้ความกรุณาเป็นผู ้เช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย  
ขอขอบพระคุณผูบ้ริหารสถานศึกษา หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ และคณะครูในสถานศึกษาสังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ทุกท่านท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการตอบ
แบบสอบถาม 
 สุดท้ายน้ีผูว้ิจยัขอน้อมระลึกถึงคุณบิดามารดา ครูอาจารย์ ผูมี้พระคุณทุกท่าน ตลอดจน
ครอบครัว และเพื่อนๆ นักศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา ท่ีใหค้วามช่วยเหลือ และใหก้ าลงัใจซ่ึงกนัและกนัมาโดยตลอดการศึกษาคร้ังน้ี 
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วลัยณ์ภสัร์ กนกหงส์ : การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาท่ีส่งผลต่อการบริหาร
สถานศึกษาสังกดั ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต  2 (EDUCATIONAL 
RESOURCE MOBILIZATION EFFECTING SCHOOLING ADMINISTRATION 
INSCHOOLS OF NONTHABURI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA 
OFFICE 2),  
 คณะกรรมการควบคุมวทิยานิพนธ์: ดร.ขตัติยา ดว้งส าราญ, Ph.D., 151 หนา้. ปี พ.ศ. 2557 
  การวจิยัคร้ังน้ีมีจุดประสงคเ์พื่อศึกษาน้ี 1) เพื่อศึกษาการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2  2) เพื่อศึกษา
การบริหารงานในสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2   3) 
เพื่อศึกษาการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาท่ีส่งผลต่อการบริหารงานในสถานศึกษาสังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 2 โดยใชส้ถานศึกษาเป็นหน่วยวเิคราะห์ 
( Unit 0f analysis )ประชากรกลุ่มตวัอย่างคือสถานศึกษาในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จ  านวน 56 แห่งแต่ละสถานศึกษามีผูใ้ห้ขอ้มูลจ านวน 6 คนคือผูบ้ริหาร
สถานศึกษา รองผูบ้ริหาร หรือหัวหน้าฝ่ายงบประมาณและครูผูส้อน 4คนรวมผูใ้ห้ขอ้มูลทั้งส้ิน 
จ านวน 336 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามทฤษฎีของกระทรวงศึกษาธิการเร่ืองการระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการบริหารงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคล
สถิติท่ีใชใ้นการวจิยัคือค่าความถ่ีและร้อยละ(% ) ค่าเฉล่ีย( ̅ )   และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D )
และการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ( Stepwise multiple  regresstion  analysis ) 
ผลการวจิยัพบวา่  1) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงค่าเฉล่ียจากมาก
ไปหานอ้ย ดงัน้ีคือ ดา้นวสัดุอุปกรณ์รองลงมาคือ ดา้นการจดัการ ดา้นบุคลากรและดา้นงบประมาณ
ตามล าดบั 
 2) ผลการบริหารงานในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรีเขต 2 โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
            3)การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของผูบ้ริหารโดยภาพรวมส่งผลต่อการบริหารงานวิชา
โดยภาพรวมในสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต2  อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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  The  purposes  of  this  research  were  to  find   1) educational resource 
mobilization 0f roles of school administrators under Nontaburi primary educational service area 
office  2 2) school administration under Nontaburi primary educational service area office  2 3) 
educational resource mobilization effecting to school administration under Nontaburi primary 
educational service area office  2.  The  sample  used  in  this  research were  schools  that is unit 
of analysis.   The  respondents  consisted  of 56 schools under Nontaburi primary educational 
service area office 2. Each of school concerns with School’s  administrators, head of teacher and  
teachers that is total 336 persons.  The  statistical  used  to  analyze  the  data  were  frequency, 
mean, standard  deviation, and  stepwise  multiple  regresstion  analysis. 
   The  findings  of  the  research  were  as  follow : 
  1. Educational resource mobilization 0f roles of school administrators under 
Nontaburi primary educational service area office  2 as  a whole   as  an  individual,  were  found  
at  a  high  level. 
  2. School administration under Nontaburi primary educational service area office  2 
as  a whole as  individual  aspects  were  at  a high  level. 
 3. Educational resource mobilization effecting to school administration under 
Nontaburi primary educational service area office  2 as  a whole  as  individual, at .01 level  of  
significance.  
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บทที ่1 

บทนํา 
 

1.1  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

   

      รัฐบาลไดก้าํหนดนโยบายดา้นการศึกษาท่ีชดัเจนโดยใหทุ้กคนมีโอกาสไดรั้บการศึกษา

ฟรี 15 ปี ตั้งแต่ระดบัอนุบาลไปจนถึงระดับมธัยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามญัและสายอาชีพ 

พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการให้เกิดความเสมอภาคและความเป็นธรรมในโอกาส

ทางการศึกษาแก่ประชาชนในกลุ่มผูด้อ้ยโอกาส ทั้งผูย้ากไร้ผูพ้ิการ หรือทุพพลภาพ ผูอ้ยูใ่นสภาวะ

ยากลาํบาก ผูบ้กพร่องทางร่างกายและสติปัญญาและชนต่างวฒันธรรม รวมทั้งการพฒันาศูนยเ์ด็ก

เล็กในชุมชน ทั้งน้ีเพื่อเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550

มาตรา 49 ไดบ้ญัญติัว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกนัในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปี ท่ีรัฐ

จะตอ้งจดัให้อยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย” และพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ. 2545 มาตรา 10 วรรค 1 บญัญติัวา่“การจดัการศึกษาตอ้ง

จดัให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกนัในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐ

จะตอ้งจดัให้อย่างทัว่ถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย โดยรัฐจะจดัหนงัสือเรียนอุปกรณ์การ

เรียน เคร่ืองแบบนกัเรียน และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนใหก้บัผูเ้รียนทุกคน(กระทรวงศึกษาธิการ.2546) 

  พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศกัราช  2542  กาํหนดให้รัฐระดมทรัพยากร

จากทุกส่วนของสังคมมาใชเ้พื่อการศึกษา และมาตรา 60  ยงัระบุให้รัฐจดัสรรงบประมาณแผน่ดิน

ใหก้บัการศึกษาในฐานะท่ีมีความสาํคญัสูงสุดต่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนืของประเทศ  ประเด็นน้ีเป็นส่ิงท่ี

ทา้ทายและวดัความสามารถของรัฐบาลในการปฏิรูปการศึกษาท่ีสําคญัยิ่ง  เพราะหากแผนงานต่าง  

ๆ  ซ่ึงไดรั้บการออกแบบมาอยา่งดีตอ้งถูกระงบั  ดว้ยเหตุผลท่ีวา่ไม่มีเงินอุดหนุนพอท่ีจะดาํเนินงาน

ได ้ แผนเพื่อการปฏิรูปการศึกษาเหล่านั้นก็แทบจะหมดคุณค่า  จากการประมาณการของสํานกังาน

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  (สกศ.) สํานกังานปฏิรูปการศึกษา (สปศ.) ระบุว่าภายใน  5 ปี  

ค่าใช้จ่ายเพื่อการปฏิรูปการศึกษาซ่ึงคิดเฉพาะค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐานจะสูงสุดถึง  1.1

ลา้นลา้นบาท(สาํนกังานปฏิรูปการศึกษา, 2544 ,หนา้ 86  -  87 ) 

                 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยงานหลักท่ีมีหน้าท่ีพฒันาผูเ้รียนและสังคมภายใต้

บทบญัญติัของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 

2555 สถานศึกษาใหผู้บ้ริหารสถานศึกษามีอาํนาจหนา้ท่ีในการบริหารงานสถานศึกษา  เพื่อให้การ



2 
 
จดัการศึกษาและการพฒันาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลตามกฎหมายการศึกษา   กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้กําหนดขอบข่ายงาน

สถานศึกษาให้ผูบ้ริหารสถานศึกษามีอาํนาจหน้าท่ีในการบริหารงานสถานศึกษา โดยแบ่งงาน

ออกเป็น 4   งานคือ งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารงานบุคคล และงานบริหารทัว่ไป

(กระทรวงศึกษาธิการ, มปท,หนา้ 34 ) สถานศึกษาในฐานะท่ีเป็นสถาบนัทางสังคมท่ีมีหนา้ท่ีในการ

จดัการศึกษาให้แก่พลเมือง เพื่อสร้างและพฒันาคนให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์สถานศึกษาจะตอ้งมี

กระบวนการบริหารจดัการท่ีดี มีการบริหารคุณภาพ ควบคู่กบัการประกนัคุณภาพการศึกษา เพื่อ

เป็นกลไกลในการตรวจสอบ และกระตุน้ให้หน่วยงานท่ีจดัการศึกษามีการควบคุมคุณภาพ และ

มาตรฐานการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

  ปัญหาการจัดทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  พบว่า  การระดมทรัพยากรมี

ความก้าวหน้าน้อย  เน่ืองจากมีการชะลอกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการจดัเก็บภาษีเพื่อการศึกษา  

สําหรับการจดัสรรทรัพยากรเพื่อการศึกษามีความก้าวหน้าปานกลางเน่ืองจากมีการประมาณ

ค่าใช้จ่ายเพื่อจดัสรรเงินอุดหนุนรายบุคคลสําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และท่ีผ่านความเห็นชอบ

ของคณะรัฐมนตรี  รวมทั้งยงัมีการเตรียมการเพื่อจดัสรรงบประมาณสําหรับผูท่ี้มีความบกพร่อง

ทางการเรียนรู้ (คนพิการ)ไวด้้วยเช่นกนั  ส่วนการประเมินการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา ยงัมี

ความกา้วหน้าอยู่ สืบเน่ืองมาจาก ระบบตรวจสอบ  ติดตาม  และประเมินประสิทธิภาพผลการใช้

จ่ายงบประมาณ   ตามระบบของการจัดการงบประมาณใช้แบบมุ่งเน้นผลงาน(สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,2545,หนา้  6  )  

                   จากสาเหตุดงักล่าวสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ซ่ึงเป็น

หน่วยงานภายใตส้ังกดัสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีปัญหาในการได้รับการ

จดัสรรงบประมาณนอ้ยเกินไป  ทาํให้การจดัสรรงบประมาณลงไปสถานศึกษาไดไ้ม่เพียงพอกบั

ความตอ้งการและความจาํเป็นของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารจดัการของสถานศึกษาแต่

ละแห่งจึงตอ้งมีการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกชุมชนมา

ใชใ้นการจดัการของสถานศึกษาเพื่อใหท้นัต่อความเจริญกา้วหนา้ทางดา้นเศรษฐกิจ และสังคม  การ

ระดมทรัพยากรทางการศึกษาตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากทุกฝ่ายเขา้มามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการ

จดัการศึกษา  แต่การระดมทรัพยากรทางการศึกษาข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลายดา้น ทั้งสภาพความพร้อม

ของชุมชน   ความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน สถานศึกษาขั้นพื้นฐานส่วนมากตั้งอยู่ใน

ทอ้งถ่ินทุรกนัดาร  การระดมทรัพยากรจากทอ้งถ่ินยงัมีส่วนร่วมนอ้ย  เน่ืองจากปัจจยัหลายประการ

ทั้งปัจจยัในโรงเรียนและปัจจยัด้านชุมชนจากสาเหตุดงักล่าวขา้งตน้ รวมถึงปัญหาในการระดม

ทรัพยากรทางการศึกษา ดา้นบุคลากร  ดา้นการเงิน  ดา้นวสัดุอุปกรณ์  และดา้นการจดัการ ถือว่า
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ประสบความสําเร็จน้อย  ดงันั้น  ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเร่ือง  “การระดมทรัพยากรเพื่อ

การศึกษาท่ีส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

นนทบุรี เขต 2 ”  เพื่อทาํให้ทราบถึงสภาพการระดมทรัพยากรท่ีส่งผลต่อการบริหารงานใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตลอดจนปัญหาและขอ้เสนอแนะท่ีจะนาํไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการจดัทาํแผน

นโยบายในการพฒันาการบริหารงานของสถานศึกษา เพื่อพฒันาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

สูงสุด รวมทั้งเป็นแนวทางในการพฒันาและปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานในสถานศึกษาของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาตลอดจนสถานศึกษาทัว่ไป เพื่อนาํความรู้และ

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อการบริหารสถานศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 

และพฒันาการจดัการศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน   ทั้งน้ีเพื่อความเจริญงอกงามและคุณภาพชีวิตท่ีดี

ของเยาวชนท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบของสถานศึกษาเป็นสาํคญั 

1.2 วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

 จากความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา ผูว้จิยักาํหนดวตัถุประสงคข์องการวจิยัดงัน้ี 

  1.2.1  เพื่อศึกษาการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาในสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 

  1.2.2  เพื่อศึกษาการการบริหารงานในสถานศึกษากดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 

  1.2.3  เพื่อศึกษาการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาท่ีส่งผลต่อการบริหารงานใสถาน

สถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 

 

1.3 ข้อคาํถามการวจิัย 

 เพื่อให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของงานวิจยั ผูว้ิจยัไดก้าํหนดขอ้คาํถามของการวิจยั         

ไวด้งัน้ี 

  1.3.1 การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาในสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 2    อยูใ่นระดบัใด 

  1.3.2 การบริหารงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา นนทบุรี เขต 2 อยูใ่นระดบัใด 

  1.3.3 การระดมทพัยากรส่งผลต่อการบริหารในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 2 หรือไม่ 
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1.4 สมมุติฐานของการวจิัย 

 

ผูว้ิจ ัยได้ตั้ งสมมติฐานการวิจัย โดยอาศัยทฤษฎี แนวคิด หลักการและผลงานของ              

นกัการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการตั้งสมมติฐาน ดงัน้ี 

1.4.1 การระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อการบริหารของสถานศึกษาสังกดัสาํนกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2   อยูใ่นระดบัมาก 

                 1.4. 2 การบริหารงานในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นนทบุรีเขต 2   อยูใ่นระดบัมาก 

               1.4.3 การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาท่ีส่งผลต่อการบริหารงานในสถานศึกษาสังกดั  

สาํนกังานการเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2  จริง 

 

1.5 กรอบแนวคดิในการวจิัย 

   ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัตอ้งการศึกษาการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาท่ีส่งผลต่อการ

บริหารงานในสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ตาม

กรอบของกระบวนการวางแผนในการบริหารของสาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษา

แห่งชาติ  ดา้นการสาํรวจสภาพปัจจุบนั  ปัญหา  และความตอ้งการ  การวางแผน  การดาํเนินการ

ตามแผน  และการประเมินผล(สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ,2541, หนา้ 79)  

มาเป็นหลกัในการศึกษาการระดมทรัพยากรทางการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  4  ดา้น  หรือ  

4Ms  คือ  ดา้นบุคลากรหรือคน  (man)  ดา้นงบประมาณหรือเงิน  (money)  ดา้นวสัดุอุปกรณ์  

(materials) ดา้นการจดัการ  (management)   
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กรอบแนวคดิการวจิัย 

 

ตัวแปรต้น                                                                                            ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

แผนภาพที ่1.1 กรอบแนวคิดของการวจิยั (Theoretical Framework)  

ท่ีมา   : สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  , คู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน ท่ีเป็นนิติบุคคล(กรุงเทพฯ : โรงพิมพอ์งคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ์ (ร.ส.พ.),

2546 ), 32.  

          : สํานกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, กระบวนการวางแผนในการบริหาร

ของสาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติดา้นการสํารวจสภาพปัจจุบนัปัญหา

ความตอ้งการการวางแผนการดาํเนินงานตามแผนและการประเมินผล (พ.ศ. 2541หนา้79  ) 

 

 

 

การบริหารงานในสถานศึกษา (Ytot) 

 

ดา้นการบริหารงานวชิาการ (Y1) 

ดา้นการบริหารงบประมาณ (Y2) 

ดา้นการบริหารงานบุคคล (Y3) 

ดา้นการบริหารงานทัว่ไป (Y4) 

 

 การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา (Xtot)                                         

ดา้นทรัพยากรบุคคล ( X1) 

ดา้นทรัพยากรงบประมาณ (X2) 

ดา้นทรัพยากรวสัดุอุปกรณ์ (X3) 

ดา้นทรัพยากรการจดัการ (X4) 
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1.6 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจิัย 

   

1.6.1    ผูบ้ริหารใชเ้ป็นแนวทางในการประเมินตนเอง ปรับปรุงแกไ้ข และพฒันาตนเอง 

            1.6.2   เป็นขอ้มูลสําหรับผูอ้าํนวยการสถานศึกษาและผูท่ี้เก่ียวขอ้งนาํไปใชเ้ป็นแนวทางใน

การดาํเนินการวางแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

            1.6.3   เพื่อใหส้ามารถนาํผลวจิยัไปเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันาและเสริมสร้างการระดม

ทรัพยากรเพื่อการศึกษาท่ีส่งผลต่อการบริหารงานในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานนทบุรีเขต 2  

 

1.7 ขอบเขตของการวจิัย 

  เพื่อใหก้ารศึกษาวจิยัเป็นไปตามวตัถุประสงค ์ผูว้ิจยัจึงกาํหนดขอบเขตของการวจิยัไวด้งัน้ี 

                   1.7.1  ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  

   ประชากร ท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี   คือโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานนทบุรีเขต 2  มีจาํนวน 64   แห่ง  มีจาํนวนประชากร  1,405      คน   

 กลุ่มตวัอยา่ง  

   โรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2ไดม้าจากตราง

ประมารขนาดตวัอยา่งของเครซ่ีและมอร์แกน(Krejcie  and Morgan  ) จาํนวน 56  โรงเรียน 

จาํนวนบุคลากร  336  คน 

   1.7.2ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

 การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาท่ีส่งผลต่อการบริหารในสถานศึกษาสังกดัสํานกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต  2  ใชก้รอบการบริหารของสํานกังานคณะกรรมการ

การประถมศึกษา(สํานกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2541 หนา้ )  4  ดา้น  คือ  

ดา้นบุคลากร  ดา้นงบประมาณ  ดา้นวสัดุอุปกรณ์  ดา้นการจดัการ 

 ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีมี 3 ตวัแปร คือ 

1. ตวัแปรพื้นฐาน เป็นตวัแปรท่ีเก่ียวกบัสถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ 

 เพศ อาย ุวฒิุการศึกษา อายุราชการ ระยะเวลาท่ีทาํการสอนในโรงเรียนและหนา้ท่ีความรับผิดชอบ

ท่ีปฏิบติัในปัจจุบนั 
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2.ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ ตวัแปรท่ีเก่ียวกบัการระดมทรัพยากรของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการ

บริหารสถานศึกษา   4  ดา้น  ดา้นบุคลากร  ดา้นงบประมาณ ดา้นวสัดุอุปกรณ์ ดา้นการจดัการ 

ตามทฤษฎีการระดมทรัพยากรสํานกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ,2541, หนา้ 79   

ซ่ึงผูว้ิจยัพฒันามาจาก แบบสอบถามของวิไลวรรณ   วรังครัศมี ท่ีไดพ้ฒันารูปแบบจากเคร่ืองมือ

การบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษาท่ีเป็นนิติบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และ

การบริหารงานในสถานศึกษาตามคู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคลดงัน้ี 

 1.1   ดา้นบุคลากร   ( X1  ) 

    ดา้นบุคลากร หมายถึง  ทรัพยากรบุคลากรในโรงเรียนและทรัพยากรบุคลากรนอกโรงเรียน  เช่น  

คณะครู  นกัเรียน  บุคลากรฝ่ายต่าง  ๆ  ในโรงเรียน  ลูกจา้งประจาํ   

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  บุคคลประเภทต่าง  ๆ  ท่ีอยูใ่นทอ้งถ่ิน 

 1.2   ดา้นงบประมาณ (X2) 

   ดา้นงบประมาณหมายถึง  งบประมาณเป็นทรัพยากรการบริหารท่ีมีความสาํคญัยิง่ท่ีจะส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพของการจดัการศึกษา  งบประมาณท่ีไดรั้บเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษา  ไดแ้ก่  เงิน

งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ  เงินงบประมาณ  หมายถึง  งบอุดหนุนค่าใชจ่้ายในการจดั

การศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมาจากงบประมาณของแผน่ดิน  เงินนอกงบประมาณ  หมายถึง  เงินท่ีไม่ใช่

มาจากงบประมาณของแผน่ดิน 

                1.3     ดา้นวสัดุอุปกรณ์   (X3) 

   ดา้นวสัดุอุปกรณ์  หมายถึง  วสัดุ  อุปกรณ์  เคร่ืองมือท่ีสนบัสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน  และ

การบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ   ซ่ึงปัจจุบนัเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัไดเ้ขา้มามีบทบาทใน

กระบวนการบริหารทรัพยากร  เช่น  คอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล             การวิเคราะห์ขอ้มูล  

การอาํนวยความสะดวกรวดเร็วในการเรียนการสอนและการบริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

              1.4   ดา้นการจดัการ (X4) 

ด้านการจดัการ หมายถึง  การบริหารจดัการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพผูบ้ริหารตอ้งกาํหนดนโยบาย  

เป้าหมาย  วตัถุประสงค ์ การวางแผน  การการสนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์และงบประมาณ  การควบคุม  กาํกบั  

ติดตามและนิเทศงานอยา่งเป็นระบบเพื่อใหก้ารบริหารงานดา้นการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ  

3. ตวัแปรตามได้แก่ ขอบข่ายการบริหารงานในสถานศึกษาตามแนวคิดของการ

บริหารงานงบประมาณในสถานศึกษาท่ีเป็นนิติบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และการ

บริหารงานในสถานศึกษาตามคู่ มือการบริหารสถานศึกษาขั้ นพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคล  มี

องคป์ระกอบ 4   ดา้น ดงัน้ี 
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  1. 5   ดา้นการบริหาวชิาการ      (Y1) 

  การบริหารงานวิชาการ หมายถึงการดาํเนินงานโดยการผสมผสานทรัพยากรในการจดักิจกรรม

และประสบการณ์การเรียนรู้ทุกด้านให้แก่นักเรียน เพื่อพฒันาการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุตาม

จุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ให้นกัเรียนเป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ มีทกัษะชีวิตและ

ดาํรงชีวติในสังคมอยา่งมีความสุข  

 1.6  ดา้นการบริหารงบประมาณ   (Y2)   การบริหารงบประมาณ หมายถึง การกาํหนด

แนวทาง หรือแผนการดาํเนินงานอนัเก่ียวเน่ืองกบัการเงิน และสามารถบรรลุถึงเป้าหมายท่ีวางไว้

อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นความเป็นอิสระ ในการบริหารจัดการมีความคล่องตัว โปร่งใส 

ตรวจสอบได ้โดยยดึหลกัการบริหารมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิ และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน 

ใหมี้การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นของสถานศึกษา รวมทั้งจดัหารายไดม้าใช้บริหารจดัการ

เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพท่ีดีข้ึนต่อสถานศึกษา ผูเ้รียน เพื่อให้ไดผ้ลผลิต 

ผลลพัธ์เป็นไปตามขอ้ตกลงการใหบ้ริการ 

 1.7   ดา้นการบริหารงานบุคคล (Y3) 

     การบริหารงานบุคคล หมายถึง ภารกิจท่ีสาํคญัท่ีมุ่งส่งเสริมใหส้ถานศึกษา สามารถปฏิบติังาน

เพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา ไดด้าํเนินงานดา้นการบริหารงานบุคคลถูกตอ้งรวดเร็ว 

ส่งเสริมบุคลากรใหมี้ความรู้ความสามารถ และมีจิตสาํนึกในการปฏิบติัภารกิจ ท่ีรับผิดชอบให้

เกิดผลสาํเร็จตามหลกัการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

 1.8 ดา้นการบริหารงานทัว่ไปการบริหารงานทัว่ไป (Y4 ) 

  การบริหารงานทัว่ไป หมายถึง หลกัการบริหารงานเน้นผลสัมฤทธ์ิของงานเป็นหลกั เนน้ความ

โปร่งใส ความรับผดิชอบ ตรวจสอบได ้ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคลชุมชน องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 

มุ่งพฒันาให้เป็นองค์กรสมยัใหม่ โดยนาํนวตักรรมเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ให้บริการ 

สนบัสนุน ส่งเสริม ประสานงานและอาํนวยการใหก้ารปฏิบติังานของสถานศึกษา เป็นไปดว้ยความ

เรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมกบัประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารและ

ผลงานของสถานศึกษาต่อสาธารณชนซ่ึงจะก่อใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจ เจตคติท่ีดี เล่ือมใส ศรัทธา

และใหค้วามสนบัสนุนการจดัการศึกษา  
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 1.7.3   ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 

โรงเรียนสังกดัสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2  มีจาํนวน

ทั้งส้ิน 64  โรงเรียน   จาํนวนประชากร  1,405  คน    แบ่งเป็น 4 อาํเภอไดแ้ก่ อาํเภอไทรนอ้ย  

อาํเภอบางบวัทอง  อาํเภอบางใหญ่  อาํเภอปากเกร็ด 

 

1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ  

 เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนัผูว้จิยัจึงไดก้าํหนดนิยามหรือความหมายของคาํศพัทเ์ฉพาะ

ในการวจิยัในคร้ังน้ี  ดงัน้ี  

             1.  ทรัพยากรทางการศึกษา   หมายถึง      ปัจจยัพื้นฐานท่ีเก่ียวกบัการจดัการศึกษาให้

ประสบผลสาํเร็จตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ   ประกอบดว้ย  

      2.  การระดมทรัพยากร   หมายถึง การรวบรวม     การแสวงหาทรัพยากรบุคลากร  

ทรัพยากรงบประมาณหรือการเงิน  ทรัพยากรวสัดุอุปกรณ์  ทรัพยากรการจดัการ  ทั้งภายในชุมชน

และภายนอกชุมชน  มาใชใ้นการจดัการศึกษา 

                    3.  สภาพการระดมทรัพยากร   หมายถึง   สภาพการรวบรวม การแสวงหาทรัพยากร

ทางการศึกษา           

        4.  ผูบ้ริหารสถานศึกษา   หมายถึง   ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา   รองผูอ้าํนวยการ

สถานศึกษาหรือผูท่ี้รักษาการในตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสถานศึกษา ท่ีจดัการศึกษา สังกดัสํานกังาน

สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 

                   5.  หวัหน้างานบริหารงบประมาณ   หมายถึง    ครูผูท่ี้ปฏิบติัหน้าท่ีรับผิดชอบงาน

บริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   ตามคาํสั่งของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

     6.ครูผูส้อน   หมายถึง ครู   ผูท่ี้ปฏิบติัหน้าท่ีรับผิดชอบงานดา้นการเรียนการสอนใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคาํสั่งของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                   7.  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   หมายถึง   สถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาตั้งแต่ระดบัก่อน

ประถมศึกษา   ถึงระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 (โรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศึกษาเดิม)   สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 

                  8.  ขนาดของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   หมายถึง    ขนาดของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2จาํแนกขนาดของสถานศึกษาตาม
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จาํนวนนกัเรียน  แบ่งตามเกณฑต์ามขนาดของโรงเรียนตามการจดัสรรงบประมาณของสาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซ่ึงแบ่งออกเป็น  3 ขนาด  ประกอบดว้ย 

สถานศึกษาขนาดเล็ก    คือ   นกัเรียนไม่เกิน  120  คน 

สถานศึกษาขนาดกลาง  คือ   นกัเรียนตั้งแต่   121 – 600 คน 

สถานศึกษาขนาดใหญ่   คือ   นกัเรียนตั้งแต่   601  คนข้ึนไป              

                     9.  การบริหารสถานศึกษา หมายถึง    การจดัการศึกษาดา้นการบริหารงานวชิาการ  

ดา้นการบริหารงานงบประมาณ  ดา้นการบริหารงานบุคลากรและดา้นการบริหารงานทัว่ไป 

     10. สํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 หมายถึง หน่วยงานท่ี

จดัตั้ งข้ึนตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการตั้ งอยู่ในจงัหวดันนทบุรี มีหน้าท่ีควบคุมดูแล

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนท่ีจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ประกอบดว้ย 4 อาํเภอ คือ อาํเภอบางใหญ่ อาํเภอปากเกร็ด 

อาํเภอบางบวัทอง และอาํเภอไทรนอ้ย 
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บทที ่2 

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 การวิจยัเร่ืองการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาท่ีส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษา  สังกดัสํานกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2  ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาเอกสารตลอดจนงานวิจยัท่ี

เก่ียวกบัการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อการบริหารในสถานศึกษา โดยมีขอบเขตเน้ือหาสาระ

ดงัต่อไปน้ี 

ความหมาย  ทฤษฎ ี ความสําคัญ  และประเภทของทรัพยากร 

  2.1   การระดมทรัพยากรทางการศึกษา 

           2.1.1 ความหมายของการระดมทรัพยากรทางการศึกษา 

           2.1.2 ความสาํคญัของการระดมทรัพยากรทางการศึกษา 

           2.1.3 ประเภทของทรัพยากรทางการศึกษา 

           2.1.4 การใชท้รัพยากรทางการศึกษา 

           2.1.5 กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการระดมทรัพยากร 

            2.1.6 นโยบายการระดมทรัพยากรทางการศึกษา 

           2.1.7 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 

           2.1.8 ความหมายของทรัพยากรในสถานศึกษา 

           2.1.9 กระบวนการบริหารทรัพยากรของสถานศึกษา 

           2.10  กระบวนการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาในแต่ละประเภท 

       2.2   การบริหารงานในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

                2.2.1 ความหมายของการบริหารงานในสถานศึกษา 

                2.2.2 ความหมายของผูบ้ริหาร 

                2.2.3 ภารกิจของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

                2.2.4ขอบข่ายงานบริหารในสถานศึกษา 

                    2.3   งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 

การระดมทรัพยากรทางการศึกษา 

 ความหมายการระดมทรัพยากรทางการศึกษา 

ในส่วนของการระดมทรัพยากรทางการศึกษามีนกัวชิาการใหค้วามหมายไวด้งัน้ี 
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                  สุทธิวรรณ  ตนัติรจนาวงศ์ (2546,หน้า 143). ได้กล่าวว่า  การระดมทรัพยากรเพื่อ        

จดัการศึกษาในสถานศึกษา  หมายถึง  การสรรหาบุคคล  เงิน  วสัดุส่ิงของ  ขอ้มูลสารสนเทศและ 

เทคโนโลย ี ไปใชใ้นการจดัการศึกษาในสถานศึกษา 

              สมพร  แดงสวสัด์ิ   (2547,  หน้า  25)ไดก้ล่าวไวว้า่  การระดมทรัพยากรในทอ้งถ่ิน  เป็น

การรวบรวมแสวงหาทรัพยากรท่ีมีอยู่ในทอ้งถ่ินทั้งหมด  ทั้งทรัพยากรบุคคล  ทรัพยากรการเงิน  

ทรัพยากรทางสังคมและทรัพยากรธรรมชาติ  เพื่อนํามาใช้ในการบริหารโรงเรียนเพื่อให้การ         

จดัการศึกษาประสบผลสาํเร็จตามเป้าหมายของการจดัการศึกษา จากท่ีกล่าวมาสรุปไดว้า่การระดม

ทรัพยากร  หมายถึง  การรวบรวม  การแสวงหาทรัพยากรบุคคล  ทรัพยากรการเงิน  ทรัพยากรวสัดุ

อุปกรณ์  ทรัพยากรการจดัการ  ทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชน  มาใชใ้นการจดัการศึกษา  

 

               ความสําคัญของการระดมทรัพยากรทางการศึกษา 

                 การบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพนั้น  การระดมทรัพยากรเป็นส่ิงสําคญัในการ

จดัการศึกษาเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายตามท่ีกาํหนดไว ้    

           พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  มาตรา  8  ไดบ้ญัญติัวา่  การจดัการศึกษาให้

ยดึหลกัการในสังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา  มาตรา  9  บญัญติัไวว้า่  การจดัระบบ  

โครงสร้างและกระบวนการจดัการศึกษาใหย้ดึหลกัการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง  ๆ  มาใชใ้น

การจดัการศึกษา  การมีส่วนร่วมของบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องคก์รชุมชน  องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน  เอกชน  องคก์รเอกชน  องคก์รวชิาชีพ  สถาบนัศาสนา  สถานประกอบการและสถาบนั

สังคมอ่ืน  รวมทั้ง  มาตรา  58  ใหมี้การระดมทรัพยากรและการลงทุนดา้นงบประมาณ  การเงินและ

ทรัพยสิ์นทั้งจากรัฐ  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  บุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องคก์รชุมชน  เอกชน  

องคก์รเอกชน  องคก์รวชิาชีพ  สถาบนัศาสนา  สถานประกอบการสถาบนัสังคมอ่ืนและ

ต่างประเทศมาใชจ้ดัการศึกษา  ดงัน้ี  สุทธิวรรณ  ตนัติรจนาวงศ,์  (2546หนา้  143-144). 

                   1.  ใหรั้ฐและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  โดยอาจจดัเก็บ

ภาษีเพื่อการศึกษาไดต้ามความเหมาะสม  ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

                   2.  ให้บุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องคก์รชุมชน  เอกชน  องคก์รเอกชน  องคก์รวิชาชีพ  

สถาบนัศาสนา  สถานประกอบการ  สถาบนัสังคมอ่ืนระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  โดยเป็น

ผูจ้ดัการและมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาบริจาคทรัพยสิ์นและทรัพยากรอ่ืนให้แก่สถานศึกษา  

และมีส่วนร่วมรับภาระค่าใชจ่้ายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและความจาํเป็น 
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                   ให้รัฐและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่งเสริมและให้แรงจูงใจในการระดมทรัพยากร

ดงักล่าว  โดยการสนับสนุนการอุดหนุนและใช้มาตรการลดหย่อน  หรือยกเวน้ภาษีตามความ

เหมาะสมและจาํเป็น  ทั้งน้ีใหเ้นน้ไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

          จากสาระบญัญติัตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  จะเห็นไดว้า่ การระดม

ทรัพยากรมาใชใ้นการจดัการศึกษา  เป็นความร่วมมือของทุกหน่วยทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งของบุคคล  

รัฐและเอกชน  ในการจดัองคก์าร  ทั้งน้ีการระดมทุนเพื่อการจดัการศึกษาในสถานศึกษามี

ความสาํคญั  ดงัน้ี สุทธิวรรณ  ตนัติรจนาวงศ,์ ( 2546 หนา้  144 -145 ) . 

                  1.  เพื่อใหเ้กิดการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาระหวา่งบุคคล  ภาครัฐ  ภาคเอกชน  ซ่ึง

จะส่งผลให้การจัดการศึกษาบรรลุตามเป้าหมายในการปฏิรูปการศึกษา  ตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542 

                  2.  เพื่อไม่ให้ค่าใช้จ่ายดา้นการศึกษาเป็นภาระกบัภาครัฐเพียงอย่างเดียวควรเป็นภาระ

ของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งทั้ง  ภาคเอกชน  องค์กรต่าง  ๆ  รับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตามความ

เหมาะสมจะช่วยใหมี้งบประมาณสนบัสนุนทางการศึกษาเพิ่มมากข้ึนในสถานศึกษา 

                  3.  เพื่อสนับสนุนการนําทรัพยากรท้องถ่ินมาช่วยในการจัดการสถานศึกษา  ซ่ึง

ทรัพยากรทอ้งถ่ินเป็นส่ิงท่ีมีอยูใ่นชุมชน  นาํมาใชป้ระโยชน์ทางการศึกษาได ้ คือ  ทรัพยากรบุคคล  

ทรัพยากรทางธรรมชาติ  ทรัพยากรทางวตัถุท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนและทรัพยากรสังคม 

                  4.  เพื่อให้ทรัพยากรท้องถ่ินเป็นแหล่งวิชาการในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู ้เรียน       

เพราะสถาบนัการศึกษาเป็นหน่วยหน่ึงของชุมชน  ผูเ้รียนจะตอ้งศึกษาและเรียนรู้ความเป็นอยูข่อง

สังคม  ชุมชน  เพื่อท่ีจะไดป้รับปรุงตนเองใหอ้ยูใ่นชุมชนไดอ้ยา่งมีความสุข 

                  5.  เพื่อใชท้รัพยากรจากแหล่งต่าง  ๆ  เป็นแหล่งส่งเสริมประสบการณ์และให้ความรู้แก่

ผูเ้รียนให้มีความรู้ท่ีมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน  นัน่คือ  สถานศึกษารู้จกัเลือกสรรแหล่งวิชาในชุมชน  

หรือจากสถานท่ีใกลชุ้มชนนั้น 

                   6.  เพื่อใช้ในการพฒันาการจัดการศึกษาของสถาบัน โดยใช้ทรัพยากรในการจัด

กิจกรรมทั้งภายในภายนอกสถานศึกษาและการจดักิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกบัชุมชน เป็นการสร้าง

ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งสถาบนัการศึกษากบัชุมชน 

                     7.  เพื่อประโยชน์ในการบริหารจดัการทรัพยากรการศึกษา  ในสภาพรวมและในระดบั

สถานศึกษาเกิดประโยชน์สูงสุด เน่ืองจากทรัพยากรการศึกษาทั้งท่ีมีอยูใ่นสถานศึกษาและแหล่ง

ชุมชน  สามารถนาํมาใชส้นบัสนุนใชใ้นการจดัการศึกษาของสถานศึกษาไดใ้นการเรียนการสอน  

และกิจกรรมสนบัสนุนงานดา้นต่าง  ๆ  ของสถานศึกษา 
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                   สรุปไดว้า่  การระดมทรัพยากรทางการศึกษามีความสาํคญัท่ีทาํให้เกิดการมีส่วนร่วมใน

การจดัการศึกษาทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  ลดค่าใชจ่้ายการจดัการศึกษาของรัฐ  สร้างความสัมพนัธ์ท่ี

ดีระหว่างสถานศึกษากบัชุมชน  สามารถระดมทรัพยากรท่ีมีอยู่ในทอ้งถ่ินมาใช้ให้เกิดประโยชน์

ทางการศึกษา 

  ประเภทของทรัพยากรทางการศึกษา      

  การบริหารสถานศึกษา ทรัพยากรเป็นปัจจยัสําคญัท่ีจะส่งผลต่อการจดัการศึกษาให้

ประสบผลสาํเร็จและมีประสิทธิภาพ  ไดมี้ผูแ้บ่งประเภทของทรัพยากรทางการศึกษา  ดงัน้ี 

                   แบบท่ี 1 ประเภทของทรัพยากรตามแนวคิดทางดา้นเศรษฐศาสตร์  เป็นทรัพยากรตาม

แนวคิดทางดา้นเศรษฐศาสตร์  ไดแ้บ่งทรัพยากรเพื่อการดาํเนินกิจกรรมทางดา้นเศรษฐกิจออกเป็น  

4  ประเภท  คือ ปรีชา  คมัภีรปกรณ์. (2545,หนา้ 8).   

      1.  ทรัพยากรมนุษย ์ ไดแ้ก่  บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกระดบั 

                   2.  ทรัพยากรทางกายภาพ  ประกอบดว้ย 

                         2.1  ท่ีดิน  (land) 

                         2.2  เคร่ืองอาํนวยความสะดวก  (facilities) 

                         2.3  เคร่ืองมือ  (equipment) 

                         2.4  วสัดุและ  /  หรือพลงังาน  (materials  and  or  energy) 

                  3.  ทรัพยากรการเงิน  ไดแ้ก่  เงิน  และส่ิงอ่ืน  ๆ  ท่ีสามารถใชแ้ทนเงินได ้

                  4.   ขอ้สนเทศ  ประกอบดว้ย 

                         4.1  ขอ้มูล  (data) 

                         4.2  ความรู้  (knowledge) 

                         4.3  ละมุนภณัฑ ์ (software) 

                         4.4  อุปกรณ์  (hardware) 

                   กล่าวโดยสรุป  ทรัพยากรทางการบริหารแบ่งออกเป็น  4  ประเภท  ได้แก่  บุคลากร  

งบประมาณหรือเงิน วสัดุอุปกรณ์  และการจดัการ  ท่ีจะทาํให้การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประสบผลสาํเร็จ    

สมพร  แดงสวสัด์ิ.  (2547,หนา้12 ).  ไดแ้บ่งประเภทของทรัพยากรในชุมชน  ไดด้งัน้ี 

                 1. ทรัพยากรบุคคล  ไดแ้ก่  บุคคลทัว่ไป  ขา้ราชการ  บุคคลอาชีพต่าง  ๆ  ท่ีมีความ

ชาํนาญในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเป็นพิเศษ 

                 2.  ทรัพยากรธรรมชาติ  ไดแ้ก่  ทุกส่ิงท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติ   เช่น  ดิน  หิน  แม่นํ้า  สัตว์

ป่า  แร่ธาตุ  ส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ 
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                 3.  ทรัพยากรท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน  ไดแ้ก่  บรรดาวตัถุสถานท่ี  ถนน  และทุกส่ิงท่ีมนุษย์

สร้างข้ึนมา 

                 4.  ทรัพยากรทางสังคม  ไดแ้ก่  ส่ิงต่าง ๆ ท่ีสังคมสร้างสรรคข้ึ์นมา  และดาํรงอยูใ่นสังคม  

เช่น  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ความเป็นอยู ่ วฒันธรรม  กิจกรรมต่าง  ๆ  ในชุมชน  เป็นตน้ 

                 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้  พอจะสรุปประเภทของทรัพยากรในชุมชนท่ีสามารถนาํมาใชใ้น

การจดัการศึกษา  คือ 

                 1. ทรัพยากรธรรมชาติ  ไดแ้ก่  ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีอยูต่ามธรรมชาติ  เช่น   ดิน   หิน  แม่นํ้า  

สัตวป่์า  แร่ธาตุ  ส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ  เป็นตน้ 

                 2. ทรัพยากรบุคคล  ไดแ้ก่  บุคลากรในโรงเรียนและบุคลากรนอกโรงเรียน                          

                 3.  ทรัพยากรท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน  ไดแ้ก่  อาคารสถานท่ี  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช ้  โบราณวตัถุ  

โบราณสถาน  บา้นเรือน  ท่ีอยูอ่าศยั  เป็นตน้ 

 4.  ทรัพยากรทางสังคม  ไดแ้ก่  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ความเป็นอยู ่ วฒันธรรม  

กิจกรรมต่าง  ๆ  ในชุมชน  เป็นตน้  

                 กล่าวโดยสรุป ประเภทของทรัพยากรท่ีใชใ้นการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นการ

บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ต้องใช้ทรัพยากรทางการบริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  4  

ประเภท  คือ บุคลากร  งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์และการจดัการ ตามกรอบแนวคิดในการวจิยั  ดงัน้ี 

             ประเภทท่ี  1      ทรัพยากรดา้นบุคลากรหรือทรัพยากรมนุษยเ์ป็นปัจจยัสําคญัท่ีสุดสําหรับ

การจดัการศึกษาเพราะเก่ียวข้องกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  ท่ีมีส่วนร่วม

สนบัสนุนในการจดัการศึกษา  มีผูใ้หค้วามหมายของทรัพยากรบุคลากรไวด้งัน้ี                   

                 (ประเวศ  วะสี.  (2544, หน้า   9)ไดก้ล่าวว่า  ทรัพยากรบุคคลในฐานะท่ีเป็นภูมิปัญญา

ไทย  เป็นผูท่ี้สร้างสมประสบการณ์หรือจดัเจนจากวิถีชีวิตและสังคมในทอ้งถ่ินหน่ึง  ๆ  จึงมีความ

เป็นบูรณาการสูงทั้งร่างกาย  จิตใจ  สังคมและส่ิงแวดลอ้ม  มีวฒันธรรมเป็นฐาน  มีการเช่ือมโยง

ไปสู่นามธรรมท่ีลึกซ้ึงสูงส่ง  และเนน้ความสาํคญัของจริยธรรมมากกวา่วตัถุ 

                  ปรีชา  คมัภีรปกรณ์  และจรินทร์  เทศวานิช. (2545,หนา้ 65 ).ไดใ้ห้สรุปความหมายของ

ทรัพยากรมนุษยอ์อกเป็น  2  ความหมาย  ได้แก่  ทรัพยากรมนุษยใ์นความหมายกวา้ง  หมายถึง  

ประชากรทั้งหมดท่ีรวมกนัอยู่ในสังคมหรือประเทศ  ส่วนทรัพยากรในความหมายแคบ  หมายถึง  

ประชากรในกลุ่มเฉพาะท่ีเป็นอุปทานของแรงงาน  ซ่ึงมีอายุ  15  -  60  ปี  รวมทั้งผูป้ระกอบการท่ีมี

ความคิดริเร่ิมและนาํเทคโนโลยใีหม่ๆมาใช ้

                    สมพร  แดงสวสัด์ิ  (สมพร  แดงสวสัด์ิ.  (2547, หน้า 14  ).  ได้กล่าวว่า  บุคลากรมี

ความสําคญัต่อการจดัการศึกษาเป็นอย่างมากเพราะบุคลากรจะเป็นปัจจยัช้ีขาดในความสําเร็จหรือ
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ความลม้เหลวในการบริหาร ถ้าในโรงเรียนมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพบุคลากรก็จะสามารถแกปั้ญหา

อุปสรรคต่าง  ๆ ได ้ การบริหารงานของโรงเรียน การจดัการศึกษาจะสําเร็จบรรลุวตัถุประสงคอ์ยา่ง

มีประสิทธิภาพถา้ในหน่วยงานมีบุคลากรท่ีไม่มีคุณภาพการบริหารงานก็จะประสบผลสําเร็จไดย้าก  

เพราะฉะนั้นทุกหน่วยงานจึงตอ้งการบุคลากรท่ีมีคุณภาพเขา้มาทาํงาน 

                   อุทยั  บุญประเสริฐ.  (2549,  หน้า  156-157). ไดก้ล่าวว่า  ทรัพยากรมนุษย ์ ซ่ึงไดแ้ก่

ประชาชนหรือบุคคลประเภทต่าง  ๆ  ทั้งท่ีอยู่ในทอ้งถ่ินนั้นโดยเฉพาะและบุคคลจากทอ้งถ่ินอ่ืน

ท่ีมาเยี่ยมหรือผูท่ี้รับเชิญมาร่วมกิจกรรมของโรงเรียนในบางโอกาส เช่น พระเจา้หน้าท่ีทางการ   

เกษตรเจา้หน้าท่ีอนามยั  ผูท่ี้เคยเดินทางไปในท่ีต่าง  ๆ  หรือผูท่ี้มีประสบการณ์ต่างๆ คนต่างดา้ว     

ชาวต่างชาติ  ผูท่ี้มีช่ือเสียงในวงการต่าง  ๆ  นกัธุรกิจ  พ่อคา้  เจา้ของโรงงานอุตสาหกรรม  ผูน้าํ

กลุ่มกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี กลุ่มการเมืองผูท้รงคุณวฒิุและประสบการณ์ดา้นต่างๆในทอ้งถ่ิน 

ฯลฯ  

 จากท่ีกล่าวมา  สรุปไดว้า่  ทรัพยากรบุคคลแบ่งออกได ้ 2  ประเภท  คือ 

                   1.  ทรัพยากรบุคลากรในโรงเรียน เช่น  คณะครู  นักเรียน  บุคลากรฝ่ายต่าง  ๆ  ใน

โรงเรียน  ลูกจา้งประจาํ  เป็นตน้ 

                   2.  ทรัพยากรบุคลากรนอกโรงเรียน  เช่น  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  บุคคลประเภทต่าง  ๆ  ท่ี

อยูใ่นทอ้งถ่ิน  เป็นตน้  

                   ประเภทท่ี  2 ทรัพยากรด้านการงบประมาณ คาํว่า  “งบประมาณ”  มีความหมาย

แตกต่างกนัไปตามเวลาสถานการณ์  และลกัษณะการให้ความหมายของนกัวิชาการ  ซ่ึงมีมุมมองท่ี

ต่างกันออกไป  โดยนักเศรษฐศาสตร์จะมองในลักษณะการมุ่งใช้ทรัพยากรท่ีมีจํากัดให้ได้

ประโยชน์สูงสุด  นักบริหารจะมองในลกัษณะกระบวนการหรือการบริหารงบประมาณให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนงานท่ีวางไว ้ ส่วนนกัการเมืองจะมุ่งให้รัฐสภาใช้

อาํนาจควบคุมการปฏิบติังานของรัฐบาล เป็นต้น (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา

แห่งชาติ,2541,หนา้34-35).   

                  พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน  พ.ศ.  2542  ให้ความหมายว่า  งบประมาณ  คือ  

บญัชีหรือจาํนวนเงินท่ีกาํหนดไวเ้ป็นรายรับและรายจ่าย 

                   ในแง่ของบญัชี  งบประมาณ  คือ  การแสดงรายรับและรายจ่าย 

                   ในแง่ของแผน  งบประมาณ  คือ  แผนการใช้จ่ายทรัพยากรของรัฐ ในการดาํเนินการ       

ใด  ๆ  เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไวใ้นช่วงระยะเวลาหน่ึง 
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                   จากคําจํากัดความ งบประมาณจะมีความหมายสอดคล้องกันประการหน่ึง  คือ  

งบประมาณไม่ใช่ตวัเงิน  เป็นเพียงแต่แผนการใช้จ่ายเงิน  หรืองบประมาณการรายรับและรายจ่าย

ล่วงหนา้หรือตวัเลขในบญัชีท่ีแสดง  จาํนวนเงินรับ  -  จ่ายเท่านั้น                  

                   ความหมายของงบประมาณสถานศึกษา  ความหมายของคาํวา่  งบประมาณ  นกัวชิาการ

แต่ละดา้นใหค้วามหมายแตกต่างกนั  ดงัน้ี ( ธรรมรส  โชติกุญชร  และจาํรัส  นองมาก.   (2545 ,  

หนา้  552-553).    

                   1.  นกัภาษาศาสตร์  เห็นวา่  งบประมาณ  คือ  จาํนวนเงินท่ีกาํหนดไวเ้ป็นรายรับ  และ

รายจ่าย 

                   2.  นกับริหารเห็นวา่  งบประมาณ  คือ  แผนการใชจ่้ายทรัพยากรในการท่ีจะดาํเนินการ

ใด  ๆ 

                   3.  นกับญัชี เห็นวา่  งบประมาณ  คือ  การแสดงรายรับและรายจ่าย 

                   ความหมายของงบประมาณตามความเห็นของนกัวชิาการขา้งตน้  หากนาํมาพิจารณาใน

แง่งบประมาณสถานศึกษาก็อาจกล่าวไดว้า่  งบประมาณสถานศึกษา  คือ  แผนงานท่ีสถานศึกษา

จดัทาํข้ึน  เพื่อประมาณการตวัเลขรายรับและรายจ่าย  ในการดาํเนินกิจการต่าง  ๆ  ของสถานศึกษา  

เพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีกาํหนด 

   จากความหมายของงบประมาณสถานศึกษาตามท่ีกล่าวมาแลว้  จะเห็นไดว้า่

ประกอบดว้ยลกัษณะงานท่ีสาํคญั  ๆ  3  ประการ  คือ 

                   1.  การประมาณการรายรับรายจ่ายไวล่้วงหน้า  ในการรับหรือจ่ายจริง  อาจไม่เป็นไป

ตามจาํนวนท่ีกาํหนดไวก้็ได ้

                   2.  การกาํหนดงานหรือโครงการท่ีจะจดัทาํทั้งหมดภายในสถานศึกษาท่ีตอ้งการจะให้

บรรลุตามความประสงค ์

                   3.  การระบุช่วงเวลาท่ีชดัเจนว่าวงเงินท่ีประมาณการไวใ้นขอ้  1  เพื่อดาํเนินงานตาม        

ขอ้  2  จะใชเ้วลาเท่าไร  เช่น  คร่ึงปี  หน่ึงปี  หรือหา้ปี  เป็นตน้ 

                   การงบประมาณของสถานศึกษาหากพิจารณาในเชิงภาระหน้าท่ีทางการบริหารแล้ว  

การงบประมาณก็  คือ  การจดัการดา้นการเงินในเง่ือนไขและขอ้จาํกดัทางการจดัการเพื่อให้บรรลุ

วตัถุประสงคด์า้นต่าง  ๆ 

                   สถานศึกษาเป็นองคก์รหลกัท่ีมีวตัถุประสงค ์ เพื่อผลิตนกัเรียนใหมี้คุณภาพท่ีดีเป็นท่ีพึง

ประสงค์ของสังคมและประเทศชาติ  โดยอาศยัทรัพยากรต่าง  ๆ  ท่ีสถานศึกษานั้น  ๆ  มีอยู่หรือ

แสวงหาเพิ่มเติม  งบประมาณมีความสาํคญัในการบริหารสถานศึกษา  ดงัน้ี  ( ธรรมรส  โชติกุญชร  

และจาํรัส  นองมาก,2545, หนา้  554-555).    
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                   1.  ใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารสถานศึกษา  สถานศึกษาแต่ละแห่งมีภารกิจท่ีตอ้ง

ดาํเนินการมากมาย  เช่น  เร่ืองเก่ียวกบัการดาํเนินงานวิชาการ  หรืองานการเรียนการสอน  งาน

กิจการนกัเรียน  งานบุคลากร  งานอาคารสถานท่ี  งานธุรการและการเงิน  งานสร้างความสัมพนัธ์

กบัชุมชนรวมทั้งงานโครงการพิเศษต่าง  ๆ  เป็นตน้  งานดงักล่าวมาแล้วจาํเป็นจะตอ้งอาศยัเงิน    

อนัเป็นทรัพยากรหลกั  เพื่อสนบัสนุนให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งนาํไปปฏิบติัโครงการหรือกิจกรรม  เพื่อช่วย

ให้งานดา้นต่าง  ๆ บรรลุมากน้อยแค่ไหน  งบประมาณจึงเป็นปัจจยัให้ผูบ้ริหารปฏิบติัภารกิจให้

สอดคลอ้งตามขอบข่ายงานท่ีกาํหนดและในขณะเดียวกนัจะไดป้้องกนัการปฏิบติังานท่ีไม่จาํเป็น

ของสถานศึกษาใหล้ดนอ้ยลงไดอี้กดว้ย 

                   2.  ช่วยให้สามารถจดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจาํกัด  ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

เน่ืองจากทรัพยากรไม่วา่จะเป็น  คน  เงิน  และวสัดุอุปกรณ์ต่าง  ๆ  ในสถานศึกษามีอยูอ่ยา่งจาํกดั  

อาจกล่าวไดว้า่  ไม่มีสถานศึกษาใดท่ีมีทรัพยากรเพียงพอกบัความตอ้งการทรัพยากรทุกอย่างท่ีเรา

สามารถสรรหามาได ้ เพื่อการดาํเนินการต่าง  ๆ  ลว้นมีอยา่งจาํกดัทั้งส้ินวิธีการของงบประมาณจะ

เป็นเคร่ืองมือในการใชจ่้ายหรือจดัสรรทรัพยากรใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด  โดยมีการวางแผนการใช ้

จ่ายทรัพยากรโดยเฉพาะเร่ืองเงินใหส้อดคลอ้งกบัรายไดว้า่  จะจดัเพื่อการดาํเนินงานดา้นใด  เท่าไร  

มีการจดัลาํดบัความสาํคญัของงาน  โครงการ  หรือกิจกรรมต่าง  ๆ  การกาํหนดระดบั  และปริมาณ

ท่ีควรจะใชร้วมทั้งการติดตามกาํกบัการปฏิบติังานนั้น ๆ การดาํเนินงานของสถานศึกษาจึงสามารถ

ก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  ภายใตภ้าวะทรัพยากรซ่ึงมีอยูอ่ยา่งจาํกดั 

                   3.  เป็นประโยชน์ในการตรวจสอบดูแลการปฏิบติังาน  เน่ืองจากงบประมาณไดร้ะบุ

การใชจ่้ายเงินแต่ละงานหรือโครงการไวช้ดัเจนจึงสามารถตรวจสอบติดตามการดาํเนินการในแต่ละ

เร่ืองไดว้่า  ผลของงานท่ีไดรั้บกบัเงินท่ีใชจ่้ายไปนั้น   สอดคลอ้งกนัมากน้อยแค่ไหน  โดยเฉพาะ

ความสัมพนัธ์ของเงินกบัวตัถุประสงค ์ เป้าหมายและระยะเวลาของงานท่ีปฏิบติัในแต่ละช่วงเวลา  

นอกจากนั้นผูบ้ริหารยงัสามารถอาศยังบประมาณเป็นเคร่ืองมือในการประสานแผน  หรือโครงการ

ต่าง  ๆ  ภายในสถานศึกษา  เพื่อให้สามารถช่วยกนัทาํงานสนองนโยบาย  หรือวตัถุประสงคห์ลกั

ร่วมกนั  ไม่ขดัแยง้หรือต่างฝ่ายต่างทาํไปพร้อม  ๆ  กบัการติดตาม  ควบคุม  และตรวจสอบการ

ปฏิบติังานของแต่ละหน่วยงานยอ่ยภายในองคก์าร 

 ( สุทธิวรรณ  ตนัติรจนาวงศ ์, 2546, หน้า159 ).  ไดใ้ห้ความหมายของเงินหรือทรัพยากรการเงิน  

หมายถึง  เงินทุนท่ีเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัการสถานศึกษา  ไดแ้ก่  เงินงบประมาณแผน่ดิน  หรือเงิน

อุดหนุนของสถานศึกษา 

                   เงินงบประมาณแผ่นดิน  หมายถึง  เงินท่ีไดม้าจากงบประมาณ   รายจ่ายประจาํปีตาม

พระราชบญัญติัการงบประมาณรายจ่ายประจาํปี   สถานศึกษาจะตอ้งขอตั้งงบประมาณประจาํปีตาม



19 
 

วิธีการงบประมาณ  ซ่ึงปัจจุบันการขอตั้ งงบประมาณ  และการบริหารงบประมาณใช้ระบบ

งบประมาณแบบเนน้ผลงาน  (performance - based  budgeting: PBB)  สถานศึกษาจะตอ้งมีระบบ

บริหารการจัดการทางการเงินและจดัทาํระบบบัญชีตามเกณฑ์รายรับ  -  รายจ่าย  เพื่อรับการ

ตรวจสอบการใชเ้งินใหมี้ความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 

                   เงินนอกงบประมาณ  หมายถึง  เงินท่ีไม่ใช่เงินท่ีมาจากงบประมาณแผ่นดิน เป็นเงิน

บาํรุงการศึกษาหรือเงินท่ีสถานศึกษาได้รับ  เช่น  เงินท่ีได้รับจากการแสดงหรือกิจกรรมเสริม

หลกัสูตรของนกัเรียน  เงินบริจาค  เงินค่าบริการท่ีไดรั้บจากการใช้อาคารสถานท่ี  หรือทรัพยสิ์น

ของสถานศึกษา  เป็นตน้ 

                   จากท่ีกล่าวมาสรุปไดว้่า  งบประมาณเป็นทรัพยากรการบริหารท่ีมีความสําคญัยิ่งท่ีจะ

ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการจดัการศึกษา  งบประมาณท่ีไดรั้บเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษา  

ไดแ้ก่  เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ  เงินงบประมาณ  หมายถึง  งบอุดหนุนค่าใชจ่้ายใน

การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมาจากงบประมาณของแผน่ดิน  เงินนอกงบประมาณ  หมายถึง  เงินท่ี

ไม่ใช่มาจากงบประมาณของแผน่ดิน 

                  ประเภทท่ี  3  ทรัพยากรดา้นวสัดุอุปกรณ์  วสัดุอุปกรณ์การศึกษาเป็นส่ือท่ีสนบัสนุนใน

การเรียนการสอนเป็นการช่วยให้ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจ  ทกัษะ  และประสบการณ์เก่ียวกบั

เน้ือหาสาระท่ี ( สุทธิวรรณ  ตนัติรจนาวงศ ์ (2546 ,หนา้  160).  ไดก้ล่าววา่  วสัดุ  อุปกรณ์การศึกษา  

หมายถึง  วสัดุ  อุปกรณ์ท่ีใชป้ระกอบการเรียนรู้รวมทั้งครุภณัฑแ์ละเคร่ืองมือท่ีตอ้งใชใ้นการดาํเนิน

กิจกรรมด้านการเรียนการสอน  และด้านบริหารทัว่ไปของสถานศึกษา  เช่น  กระดาน  ชอล์ก  

กระดาษ  เอกสาร  หุ่นจาํลอง  แผนภูมิ  อุปกรณ์ทดลองวิทยาศาสตร์  เคร่ืองมือช่าง  เป็นตน้  ผูท่ี้

กาํหนดวสัดุอุปกรณ์ทางการศึกษาจะเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  เช่น  ครูผูส้อนหรือผูบ้ริหารสถานศึกษา  

และยงัข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร  เน้ือหา  สาระการเรียนรู้  กิจกรรมในการเรียนการสอน 

                  วดัสุอุปกรณ์การศึกษามีความสาํคญัในการบริหารจดัการศึกษา  ดงัน้ี 

                   1.  วสัดุอุปกรณ์การศึกษาช่วยส่งเสริมสนบัสนุนการเรียนรู้ของผูเ้รียน  โดยจะทาํหนา้ท่ี

เป็นส่ือการเรียนรู้ท่ีทาํใหผู้เ้รียนเขา้ใจเน้ือหาสาระการเรียนรู้ไดอ้ยา่งชดัเจนยิง่ข้ึน 

                   2.  วสัดุอุปกรณ์การศึกษาช่วยกระตุ้นให้มีการนําทรัพยากรท้องถ่ินมาใช้เป็นการ

ประหยดัและเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 

                   3.  วสัดุอุปกรณ์การศึกษามีบทบาทต่อการเป็นตัวกลาง  ในการถ่ายทอดความรู้  

ความคิด  ทกัษะ  และประสบการณ์ท่ีทาํใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
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                   4.  วสัดุอุปกรณ์การศึกษา  เป็นการช่วยให้ศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเองทั้งของผูเ้รียนและ

ผูส้อน  โดยผูเ้รียนและผูส้อนสามารถจดัทาํหรือพฒันาส่ือการเรียนรู้ข้ึนเองทาํใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่ง

ต่อเน่ือง 

                   5.  วสัดุอุปกรณ์การศึกษาช่วยให้การดาํเนินงานบริหารทัว่ไปของสถานศึกษาสําเร็จ

ลุล่วงไปดว้ยดีและรวดเร็ว  เช่น  อุปกรณ์ในสํานักงาน  คอมพิวเตอร์ใช้ในการเก็บข้อมูล  การ

วเิคราะห์ระบบงานทาํใหเ้กิดความรวดเร็วและสะดวกสบายแก่ผูป้ฏิบติังาน  เป็นตน้ 

                   สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  ( สํานักงานคณะกรรมการการ

ประถมศึกษาแห่งชาติ, หนา้   7 ) .  

 ไดใ้หค้วามหมายของวสัดุอุปกรณ์ไวว้า่  วสัดุอุปกรณ์  หมายถึง  เคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์

สนบัสนุนการทาํงาน  ซ่ึงจะตอ้งมีครบและใชก้ารไดต้ามความตอ้งการ  และจะตอ้งเป็นอุปกรณ์  ใช้

ง่าย  สะดวก  มีคุณภาพและทนัสมยัเพื่อท่ีจะอาํนวยความสะดวกใหก้ระบวนการบริหารงาน  

โครงการสาํเร็จลงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

                   กล่าวโดยสรุป  วสัดุอุปกรณ์  หมายถึง  วสัดุ  อุปกรณ์  เคร่ืองมือท่ีสนบัสนุนกิจกรรม

การเรียนการสอน  และการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ   ซ่ึงปัจจุบนัเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั

ได้เข้ามามีบทบาทในกระบวนการบริหารทรัพยากร  เช่น  คอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูล             

การวเิคราะห์ขอ้มูล  การอาํนวยความสะดวกรวดเร็วในการเรียนการสอนและการบริหารจดัการให้

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

                   ประเภทท่ี  4  ทรัพยากรดา้นการจดัการ  การจดัการเป็นส่ิงท่ีมีความสาํคญัในการบริหาร

สถานศึกษา  ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาข้ึนอยูก่บัการจดัการ เป็นกระบวนการดาํเนินการ

ท่ีประกอบดว้ยการวางแผนการจดัรูปงาน  การเร่งรัดและการควบคุมการดาํเนินงานของบุคคลอ่ืน

เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้ ซ่ึง(สมพร  แดงสวสัด์ิ.  2547, หนา้  23 ).    ไดส้รุปบทบาท

หนา้ท่ีของผูบ้ริหารในดา้นการจดัการ  คือ  การกาํหนดนโยบาย  การวางแผน  การนิเทศ    กาํกบั  

ติดตาม  การสนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์และงบประมาณหรือผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีโดยตรงในการจดัการ         

เพื่อใหก้ารบริหารงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

                   ครรชิต  มาลยัวงศ ์ (ครรชิต  มาลยัวงศ.์  (2546 , หนา้  102-103)  ไดก้ล่าววา่  การจดัการ

ของผูบ้ริหารการศึกษาในสถานศึกษาแบ่งไดเ้ป็นงานสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

                   1.  การวางแผนการศึกษา  ไดแ้ก่     การวางแผนงานในทุก  ๆ    ดา้นเพื่อให้การจดัการ

เรียนการสอนในสถาบนัดาํเนินไปอยา่งราบร่ืน  อาทิ   การวางแผนหลกัสูตร  การวางแผนการสร้าง

อาคาร  การวางแผนการดาํเนินงานดา้นต่าง  ๆ  ฯลฯ 
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  2.  การจดัองค์กร ได้แก่   การจัดรูปแบบการดําเนินงานภายในสถาบนัการศึกษา    

รวมทั้งการจดัหาบุคคลท่ีเหมาะสมเพื่อใหม้ารับตาํแหน่งหนา้ท่ีตามท่ีกาํหนดไว ้ งานน้ียงัรวมไปถึง

การพฒันาและประเมินการทาํงานของบุคลากรดว้ย 

                   3.  การจดังานและควบคุมให้การทาํงานเป็นไปตามท่ีกาํหนด   ไดแ้ก่  การกาํหนดเน้ือ

งาน  การมอบหมายงานใหบุ้คลากรรับไปดาํเนินงาน  การประสานงานบุคลากรและการควบคุมให้

บุคลากรเหล่านั้นดาํเนินงานตามท่ีกาํหนดอยา่งครบถว้นและไดผ้ลดี 

                   4.  การสั่งการและการแกไ้ขปรับปรุงงาน  ไดแ้ก่  การออกคาํสั่ง   การออกระเบียบวิธี

ปฏิบติั  การกาํหนดนโยบาย  เพื่อใหก้ารดาํเนินงานต่าง  ๆ  ของสถาบนัเป็นไปอยา่งราบร่ืนและหาก

การดาํเนินงานมีปัญหาก็แกไ้ขปรับปรุงระเบียบและวธีิการต่าง  ๆ  ใหไ้ดผ้ลดียิง่ข้ึน 

                   5.  การจดัทาํรายงาน  ไดแ้ก่  การจดัทาํรายงานต่าง  ๆ  ตามระดบัท่ีจาํเป็นเพื่อนาํเสนอ

ต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  หรือต่อผูบ้ริหารท่ีสูงข้ึนไปอีก 

                   6.  การจดัทาํงบประมาณ  ได้แก่  การพิจารณาวางแผนด้านการใช้จ่ายของสถาบนั

ล่วงหนา้นาํเสนอแผนงานงบประมาณต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหรือต่อผูบ้ริหารเพื่อใหอ้นุมติั  จากนั้น

ก็ควบคุมดูแลการใชจ่้ายเงินใหเ้ป็นไปตามแผนงบประมาณ            

                   กล่าวโดยสรุปการบริหารจดัการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพผูบ้ริหารตอ้งกาํหนด

นโยบาย  เป้าหมาย  วตัถุประสงค์  การวางแผน  การการสนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์และงบประมาณ  

การควบคุม  กาํกบั  ติดตามและนิเทศงานอยา่งเป็นระบบเพื่อให้การบริหารงานดา้นการศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพ 

 การใช้ทรัพยากรทางการศึกษา 

                   สถานศึกษามีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งนาํทรัพยากรในชุมชนมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อ

การศึกษา  เพื่อเป็นการแกปั้ญหาการขาดแคลนทรัพยากร  ซ่ึงการนาํทรัพยากรในชุมชนมาใชใ้ห้

เป็นประโยชน์ต่อการจดัการศึกษา  ไดมี้นกัวชิาการไดส้รุปไวด้งัน้ี 

              (สมพร  แดงสวสัด์ิ.  (2547, หนา้ 14  ).    ไดส้รุปการใชท้รัพยากรในชุมชนกระทาํได ้ 2  

วธีิ  คือ  นาํบุคคลหรือทรัพยากรในทอ้งถ่ินมาสู่ห้องเรียนหรือโรงเรียนและนาํนกัเรียนออกไปยงั

แหล่งทรัพยากรโดยตรงจะเห็นไดว้า่การบริหารโรงเรียนประถมศึกษาซ่ึงเป็นสถาบนัของชุมชน  

สามารถท่ีจะเลือกใชท้รัพยากรในชุมชนไดห้ลายทาง  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน

โรงเรียน 
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 จากท่ีกล่าวมาสรุปไดว้า่  การบริหารสถานศึกษาตอ้งใชท้รัพยากรชุมชนในการ                

จดัการศึกษา  ดงัน้ี 

                 1.  ทรัพยากรบุคคล   เช่น  วทิยากรช่วยสอน  ท่ีปรึกษา  เป็นตน้ 

                 2.  ทรัพยากรการเงิน  เช่น  การบริจาค  ตั้งกองทุน  เป็นตน้ 

                 3.  ทรัพยากรวสัดุอุปกรณ์  เช่น  การศึกษาความรู้ดา้นเทคโนโลยจีากสถานประกอบการ  

การใชว้สัดุ  เป็นตน้ 

                 4.  ทรัพยากรอาคารสถานท่ี  เช่น  การขอใชอ้าคารสถานท่ีจากชุมชนใหน้กัเรียนไดฝึ้ก

ปฏิบติัจริง 

 กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการระดมทรัพยากรทางการศึกษา 

                  ในการจดัการศึกษาจะตอ้งอาศยัปัจจยัหลายอยา่งในการสนบัสนุน  ปัจจยัท่ีสําคญั  คือ  

ทรัพยากร  ดังนั้นรัฐจึงได้ออกกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ

การศึกษาโดยใหทุ้กส่วนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาการศึกษา  ดงัน้ี 

                   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  2540  มีหลกัการท่ีสาํคญั  และมี

แนวนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาท่ีสาํคญัพอสรุปไดด้งัน้ี (จาํลอง  นกัฟ้อน,2546,หนา้ 150-152) 

                   1.  หลักการสําคญัในเร่ืองการสิทธิและเสรีภาพของประชาชนท่ีเก่ียวกับการศึกษา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  2540  ไดมี้บทบญัญติัในมาตรา  42,  43  และ  53  

เก่ียวกบัสิทธิและเสรีภาพในดา้นการศึกษาและอบรมของประชาชนไว ้โดยมาตรา  42   กล่าวว่า  

บุคคลย่อมมีเสรีภาพในทางวิชาการ  การศึกษา  อบรม  การเรียนการสอน  การวิจยั  การเผยแพร่

ผลงานวิจยัตามหลกัวิชาการเท่าท่ีไม่ขดัต่อหน้าท่ีของพลเมือง  หรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน  

ส่วนเร่ืองสิทธิของประชาชนท่ีจะไดรั้บการศึกษาไดก้ล่าวไวใ้นมาตรา  43  ความว่า  บุคคลยอ่มมี

สิทธิเสมอกนัในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่นอ้ยกวา่สิบสองปีท่ีรัฐตอ้งจดัให้อยา่งทัว่ถึง  และมี

คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใชจ่้ายรวมทั้งเปิดโอกาสให้เอกชน  องคก์รวิชาชีพและองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาใหก้บัประชาชนดว้ยและรัฐธรรมนูญฉบบัน้ีไดใ้ห้ความ

คุม้ครอง  และให้ความสําคญัแก่ผูย้ากไร้  ผูด้อ้ยโอกาส  เด็กและเยาวชนบางกลุ่มโดยบญัญติัไวใ้น

มาตรา  53  ความวา่  เด็กและเยาวชนซ่ึงไม่มีผูดู้แลมีสิทธิไดรั้บการเล้ียงดู  และการศึกษาอบรมจาก

รัฐตามท่ีกฎหมายกาํหนด  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  2540  ไม่เพียงกาํหนด

หลกัการในเร่ืองเสรีภาพและสิทธิเท่านั้น  ยงัไดก้าํหนดหน้าท่ีท่ีจะตอ้งเขา้รับการศึกษาไวด้ว้ยใน

มาตรา  69  ความว่า  บุคคลมีหน้าท่ีป้องกนัประเทศ  รับราชการทหาร  เสียภาษีอากร  ช่วยเหลือ

ราชการ  พิทกัษ์  ปกป้องและสืบสานศิลปะ   และวฒันธรรมของชาติและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและ

อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มซ่ึงเป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด 



23 
 

 2.   แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในส่วนท่ีเก่ียวกบัการศึกษาไดมี้การกาํหนดไวใ้นมาตรา  

81   ความวา่รัฐตอ้งจดัการศึกษา  อบรมและสนบัสนุนใหเ้อกชน  จดัการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่

คุณธรรมจัดให้มีกฎหมายเก่ียวกับการศึกษาแห่งชาติปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับการ

เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  สร้างเสริมความรู้และปลูกฝังจิตสํานึกท่ีถูกตอ้งเก่ียวกับ

การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  สนบัสนุน

การคน้ควา้วิจยัในศิลปวิทยาการต่าง  ๆ  เร่งรัดพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพฒันา

ประเทศ  พฒันาวชิาชีพครู  และส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ศิลปะและวฒันธรรมของชาติ 

                   3.  แนวนโยบายส่วนท่ีเก่ียวกบัทอ้งถ่ินและการจดัการศึกษา  มาตรา  43  และ  81  ใน

ส่วนท่ีเก่ียวกบัสิทธิ   และหนา้ท่ีเก่ียวกบัการศึกษาของประชาชนและแนวนโยบายดา้นการศึกษา

ของรัฐแลว้  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบัปัจจุบนัยงัไดก้าํหนดให้องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินสามารถเขา้มามีส่วนร่วม  ในการจดัการศึกษาและการฝึกอาชีพได ้  โดยมีการบญัญติัไวใ้น

มาตรา  289  วรรคสองวา่  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินยอ่มมีสิทธิท่ีจะจดัการศึกษา   และฝึกอาชีพ

ตามความเหมาะสมและความตอ้งการในทอ้งถ่ิน  และเขา้ไปมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาอบรม

ของรัฐได้ตามท่ีกฎหมายบญัญติัและการจดัการศึกษา   อบรมภายในท้องถ่ินดงักล่าว    องค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งคาํนึงถึงการบาํรุงรักษาศิลปะ  จารีต  ประเพณี  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและ

วฒันธรรมอนัดีงามของทอ้งถ่ินดว้ย”    

                   พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ.  2542  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี  2)  พ.ศ.  

2545   ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา    หมวด  8  ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  

2542  ไดก้าํหนดรายละเอียดไวด้งัน้ี   (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, (2545ก, หนา้  

33 -36). 

   มาตรา  58  ใหมี้การระดมทรัพยากรและการลงทุนดา้นงบประมาณ  การเงิน  และ

ทรัพยสิ์นทั้งจากรัฐ  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  บุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องคก์รชุมชน  เอกชน  

องคก์รเอกชน  องคก์รวชิาชีพ  สถาบนัศาสนา  สถานประกอบการ  สถาบนัสงัคมอ่ืนและ

ต่างประเทศมาใชจ้ดัการศึกษาดงัน้ี 

                   1.  ใหรั้ฐและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินระดมทรัพยากร  เพื่อการศึกษาโดยอาจจดัเก็บ

ภาษีเพื่อการศึกษาไดต้ามความเหมาะสมทั้งน้ี  ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายกาํหนด 

                   2.  ให้บุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องค์กรชุมชน  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  เอกชน  

องค์กรเอกชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบนัศาสนา  สถานประกอบการและสถาบนัสังคมอ่ืน  ระดม

ทรัพยากรเพื่อการศึกษา  โดยเป็นผูจ้ดัและมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา  บริจาคทรัพยสิ์นและ
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ทรัพยากรอ่ืนให้แก่สถานศึกษาและมีส่วนร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตามความเหมาะสม

และความจาํเป็น 

                   ทั้งน้ี  ให้รัฐและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ส่งเสริมและให้แรงจูงใจในการระดม

ทรัพยากรดังกล่าว  โดยการสนับสนุน  การอุดหนุนและใช้มาตรการลดหย่อนหรือยกเวน้ภาษี     

ตามความเหมาะสมและความจาํเป็น  ทั้งน้ี  ใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

                   มาตรา  59  ให้สถานศึกษาของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคลมีอํานาจในการปกครองดูแล

บาํรุงรักษา  ใช้  และจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นของสถานศึกษา  ทั้งท่ีเป็นท่ีราชพสัดุตาม

กฎหมายว่าดว้ยท่ีราชพสัดุและท่ีเป็นทรัพยสิ์นอ่ืน  รวมทั้งจดัหารายไดจ้ากบริการของสถานศึกษา

และเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบันโยบาย  วตัถุประสงค์และภารกิจหลกัของ

สถานศึกษา 

                  บรรดาอสังหาริมทรัพยท่ี์สถานศึกษาของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคลไดม้า  โดยมีผูอุ้ทิศให้  หรือ

โดยการซ้ือหรือแลกเปล่ียนจากรายไดข้องสถานศึกษาไม่ถือเป็นท่ีราชพสัดุ  และให้เป็นกรรมสิทธ์ิ

ของสถานศึกษา 

บรรดารายไดแ้ละผลประโยชน์ของสถานศึกษาของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคลรวมทั้งผลประโยชน์ท่ีเกิด

จากท่ีราชพสัดุ  เบ้ียปรับท่ีเกิดจากการผดิสัญญาลาศึกษา    และเบ้ียปรับท่ีเกิดจากการผิดสัญญาการ

ซ้ือทรัพยสิ์น    หรือจา้งทาํของท่ีดาํเนินการโดยใชง้บประมาณไม่เป็นรายไดท่ี้ตอ้งนาํส่ง

กระทรวงการคลงัตามกฎหมายวา่ดว้ยเงินคงคลงัและกฎหมายวา่ดว้ยวธีิงบประมาณ 

                   บรรดารายได้และผลประโยชน์ของสถานศึกษาของรัฐท่ีไม่เป็นนิติบุคคล   รวมทั้ง

ผลประโยชน์ท่ีเกิดจากท่ีราชพสัดุ  เบ้ียปรับท่ีเกิดจากการผดิสัญญาลาศึกษา    และเบ้ียปรับท่ีเกิดจาก

การผิดสัญญาการซ้ือทรัพยสิ์นหรือจา้งทาํของท่ีดาํเนินการ  โดยใช้เงินงบประมาณให้สถานศึกษา

นั้น  ๆ  ไดต้ามระเบียบท่ีกระทรวงการคลงักาํหนด 

                   มาตรา  60  ให้รัฐจดัสรรงบประมาณแผน่ดินให้กบัการศึกษา  ในฐานะท่ีมีความสําคญั

สูงสุดต่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนืของประเทศ  โดยจดัสรรเป็นเงินงบประมาณเพื่อการศึกษา  ดงัน้ี 

                   1.  จดัสรรเงินอุดหนุนทัว่ไป  เป็นค่าใชจ่้ายรายบุคคลท่ีเหมาะสมแก่ผูเ้รียน 

การศึกษาภาคบงัคบั  และการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีจดัโดยรัฐและเอกชนใหเ้ท่าเทียมกนั 

                   2.  จดัสรรทุนการศึกษาในรูปของกองทุนกู ้ยืมให้แก่ผูเ้รียน ท่ีมาจากครอบครัวท่ีมี

รายไดน้อ้ย  ตามความเหมาะสมและความจาํเป็น 

                   3.  จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเป็นพิเศษให้เหมาะสมและ

สอดคลอ้งกบัความจาํเป็น  ในการจดัการศึกษาสําหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการเป็นพิเศษแต่ละกลุ่ม
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ตามมาตรา  10  วรรคสอง  วรรคสาม  และวรรคส่ี  โดยคาํนึงถึงความเสมอภาคในโอกาสทาง

การศึกษาและความเป็นธรรม  ทั้งน้ี  ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 

                   4.  จดัสรรงบประมาณเป็นค่าใชจ่้ายดาํเนินการและงบลงทุนให้สถานศึกษาของรัฐตาม

นโยบาย   แผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติและภารกิจของสถานศึกษา  โดยให้มีอิสระในการบริหาร

งบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา  ทั้งน้ี  ใหค้าํนึงถึงคุณภาพและความเสมอภาคในโอกาส

ทางการศึกษา 

                   5.  จดัสรรงบประมาณในลกัษณะเงินอุดหนุนทัว่ไป   ให้สถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา

ของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคล  และเป็นสถานศึกษาในกาํกบัของรัฐหรือองคก์ารมหาชน 

                   6.  จดัสรรกองทุนกูย้มืดอกเบ้ียตํ่าใหส้ถานศึกษาเอกชนเพื่อใหพ้ึ่งตนเองได ้

                   7.  จดัตั้งกองทุนเพื่อพฒันาการศึกษาของรัฐและเอกชน 

                   มาตรา  61  ให้รัฐจดัสรรเงินอุดหนุนการศึกษาท่ีจดัโดยบุคคล  ครอบครัว  องค์กร

ชุมชน  องคก์รเอกชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบนัศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบนัสังคมอ่ืน  

ตามความเหมาะสมและความจาํเป็น 

                   มาตรา  62  ใหมี้ระบบการตรวจสอบติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

การใชจ่้ายงบประมาณการจดัการศึกษาให้สอดคลอ้งกบัหลกัการศึกษา  แนวการจดัการศึกษาและ

คุณภาพมาตรฐานการศึกษา  โดยหน่วยงานภายในและหน่วยงานของรัฐท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบ

ภายนอก   หลกัเกณฑ์  และวิธีการในการตรวจสอบ  ติดตามและการประเมิน   ให้เป็นไปตามท่ี

กาํหนดในกฎกระทรวง 

                   หลกัการและแนวคิดตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  

เพื่อให้การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาสอดคลอ้งกบัหลกัการความมุ่งหมายและ

เจตนารมณ์ของ  พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  จึงไดว้างกรอบหลกัการ  แนวคิดท่ีสําคญัไว ้ 

ดงัน้ี (สาํนกังานปฎิรูปการศึกษา.  (2544,  หนา้ 5). 

                   1.  การสนบัสนุน  ส่งเสริม  ใหทุ้กส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา   

                   2.  การใช้นโยบาย  มาตรการทางภาษีเป็นเคร่ืองมือในการระดมทรัพยากรและการ

ลงทุนเพื่อการศึกษา 

                   3.  การระดมทุนในรูปแบบต่าง  ๆ  เพื่อใชใ้นการจดัการศึกษาให้เป็นไปอยา่งทัว่ถึงและ

มีคุณภาพ 

                   ทั้ งน้ี   ในการระดมทรัพยากรดังกล่าวควรดํา เนินการควบคู่กับการส่งเสริมให้

สถานศึกษาจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพ  โดยคาํนึงถึงความตอ้งการของผูเ้รียน  
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เพื่อดึงดูดใหมี้ผูเ้รียนมาเขา้เรียนในสถานศึกษาของตนเองรวมทั้งตอ้งมีการพฒันาระบบการบริหาร

จดัการใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใชท้รัพยากร 

                   แผนการศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ. 2545  -  2559  มีแนวนโยบายในการจดัระบบทรัพยากร

และการลงทุนทางการศึกษา  ศาสนา  ศิลปะ และวฒันธรรม  เพื่อพฒันาสงัคมและสังคมไทย  ไดมี้

เป้าหมายและกรอบดาํเนินการดงัน้ี   (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2545, หนา้  30 )  

                   1.  เป้าหมายในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา 

                        1.1  ทุกส่วนของสังคมทั้งในประเทศ  และต่างประเทศมีส่วนร่วมระดมทุนเพื่อการ

เรียนรู้ของคนไทยทุกคน 

                        1.2  เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมลงทุนจัดการศึกษา  

ศาสนา  ศิลปะและวฒันธรรมในระดบัท่ีเอกชนมีศกัยภาพในการจดัมากข้ึน 

        1.3  มีการจดัสรรทรัพยากรจากการร่วมลงทุนของทุกส่วน  ในสังคมอยา่งมี

ประสิทธิภาพ  มีความหลากหลาย  และสอดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมาย 

                   2.  กรอบการดาํเนินงานในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา 

                         2.1 ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการจดัการดา้นการศึกษา  ศาสนา  ศิลปะและ

วฒันธรรมอยา่งพอเพียง 

                         2.2  จดัระบบและวิธีการจดัสรรทรัพยากรเพื่อการศึกษา  ศาสนา  ศิลปะ   และ

วฒันธรรมท่ีสร้างความเสมอภาคเป็นธรรม 

                         2.3  จดัระบบการบริหารและการใชท้รัพยากรเพื่อการศึกษา   ศาสนา  ศิลปะ  และ

วฒันธรรมตามโครงสร้างการกระจายอาํนาจ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้

ทรัพยากร 

                         2.4  จัดระบบการติดตามตรวจสอบ  และประเมินผลการใช้ทรัพยากรของ

สถานศึกษา  เพื่อประสิทธิภาพ  ความโปร่งใสและความรับผดิชอบท่ีตรวจสอบได ้

                    กล่าวโดยสรุป  พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  

(ฉบบัท่ี  2)  พ.ศ.  2545  และแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2545  ถึง  2559  กาํหนดให้มีการระดม

ทรัพยากรและการลงทุนดา้นงบประมาณ  จากทุกส่วนของสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศให้

มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาเพื่อให้มีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพ  โดยคาํนึงถึงความตอ้งการ

ของผูเ้รียน  เพือ่ดึงดูดใหมี้ผูเ้รียนมาเขา้เรียนในสถานศึกษาของตนเองรวมทั้งตอ้งมีการพฒันาระบบ

การบริหารจดัการใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใชท้รัพยากร 
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นโยบายการระดมทรัพยากรทางการศึกษา 

                   นโยบายเก่ียวกบัการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเป็นการลงทุนเพื่ออนาคต  ในการ

พฒันาคนใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคมและสติปัญญา  ดงันั้นหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาจึงตอ้งยดึถือเป็นแนวปฏิบติัดงัน้ี 

                   1.  หลกัในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา  ซ่ึงการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ

การศึกษา  เพื่อไม่ใหค้่าใชจ่้ายดา้นการศึกษาเป็นภาระกบัรัฐมากเกินไปจึงจาํเป็นตอ้งออกมาตรการ

เสริมมารองรับเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการควบคุมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  ตาม

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  มาตรา  5  ประกอบดว้ย (สุทธิวรรณ  ตนัติรจนาวงศ,์  

2546 , หนา้  147-149) 

      1.1  การลดหยอ่น/ยกเวน้เพื่อการระดมทุนและการลดตน้ทุน  ไดแ้ก่ 

                            1.1.1  ภาษีโรงเรือนและท่ีดินสาํหรับสถานศึกษาเอกชน 

                            1.1.2  ภาษีสินคา้ท่ีนาํมาใชเ้พื่อการศึกษาเป็นการเฉพาะ   ใหค้รอบคลุมวสัดุ 

อุปกรณ์การศึกษาท่ีจาํเป็นต่อการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

                     1.2  การกนัรายไดจ้ากการจดัเก็บภาษีมาใชเ้พื่อการศึกษา  ไดแ้ก่ 

                            1.2.1  สนบัสนุนการจดัเก็บภาษีการรับมรดก  โดยกาํหนดมูลค่าขั้นตํ่าของมรดกท่ี

จะจดัเก็บภาษีและใหคื้นรายไดจ้ากการเก็บภาษีดงักล่าวมาใชเ้พื่อการศึกษา  ซ่ึงในเบ้ืองตน้ไดเ้สนอ

ใหเ้พิ่มค่าธรรมเนียมการโอนมรดกอสังหาริมทรัพยท่ี์เป็นท่ีดิน  และกนัรายไดด้งักล่าวมาใชเ้พื่อการ

จดัการศึกษา 

                            1.2.2  สนบัสนุนการจดัเก็บภาษีทรัพยสิ์นและใหก้นัรายไดจ้ากการเก็บภาษี

ดงักล่าวมาใชเ้พื่อการศึกษา 

                     1.3  การส่งเสริมสนบัสนุนใหเ้กิดการบริจาคเพือ่การศึกษา  ไดแ้ก่ 

                            1.3.1  การเพิ่มรายการบริจาคเพื่อศึกษาเป็นรายการหักลดหยอ่น  สําหรับการเสีย

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  หรือภาษีเงินได้นิติบุคคลอีกรายการหน่ึงแยกต่างหากจากรายการ

ลดหยอ่นการบริจาคตกเป็นของรัฐหรือมูลนิธิเพื่อการศึกษา 

                           1.3.2  การยกเวน้ค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพยท่ี์บริจาคให้สถานศึกษา

ของเอกชนท่ีเป็นนิติบุคคลและหากสถานศึกษาเลิกกิจการตอ้งจดัให้มีการชาํระบญัชี  และให้ทรัพย์

ท่ีไดม้าโดยการบริจาคตกเป็นของรัฐหรือมูลนิธิเพื่อการศึกษา 

                            1.3.3  หากมีการจดัเก็บภาษีการรับมรดกให้ยกเวน้ภาษีการรับมรดกเฉพาะส่วนท่ี   

ผูรั้บมรดกบริจาคใหก้บักองทุนเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการศึกษาเป็นเฉพาะ 

                     1.4  การบริหารจดัการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชท้รัพยากร  ไดแ้ก่ 



28 
 

                            1.4.1  การกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวทางการบริหารจดัการสําหรับสถานศึกษาท่ี

ไม่สามารถจัดการศึกษาได้เต็มศักยภาพของสถานศึกษาอันนําไปสู่การใช้ทรัพยากรท่ีไม่เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยรูปแบบท่ีเหมาะสม  เช่น  การยุบ  รวม  หรือเลิกสถานศึกษา 

(สถานศึกษาท่ีมีจาํนวนนักเรียนตํ่ากว่า  250  คน)  การใช้ทรัพยากรร่วมกนัระหว่างสถานศึกษา

ภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา  เป็นตน้ 

                            1.4.2  การกําหนดอัตราส่วนครูต่อนักเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานอัตรากําลัง

ขา้ราชการครูในสถานศึกษา  เท่ากบั  1:25 

 

  1.4.3  การจดัทาํแผนท่ีการศึกษา  (school mapping)  เพื่อการบริหารจดัการ

ทรัพยากรใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 

                     1.5  การระดมทุนจากแหล่งทรัพยากรอ่ืน  ไดแ้ก่ 

                            1.5.1  การส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบนัการเงินจดัสรรเงินกู้  เพื่อการศึกษาใน

อตัราดอกเบ้ียตํ่ากวา่อตัรากูเ้พื่อการพาณิชย ์ โดยรัฐใหก้ารคํ้าประกนั 

                            1.5.2  การกําหนดอัตราค่าบริการสาธารณูปโภค    สําหรับบริการการศึกษา  

รวมทั้ งการบริการทางอินเทอร์เน็ต  (internet)  ในอัตราพิเศษเป็นการเฉพาะซ่ึงต่างจากการ

ประกอบการธุรกิจเชิงพาณิชยอ่ื์น  เช่น  ค่าไฟฟ้า  ค่าประปา  ค่าโทรศพัท ์ เป็นตน้ 

                            1.5.3  การออกสลากกินแบ่งรัฐบาล  (ฉบบัพิเศษ)  เพื่อนาํรายได้มาใช้สําหรับ

การศึกษา 

                            1.5.4  การสนบัสนุนใหส้ถานศึกษามีเงินทุนสะสมระยะยาว  เพื่อให้สถานศึกษามี

เงินทุนไวใ้ชส้าํหรับการพฒันาการศึกษา  โดย 

                             1.5.4.1  ให้สถานศึกษาจดัเก็บงบประมาณเหลือจ่ายเขา้เป็นกองทุนสะสมของ

สถานศึกษาโดยไม่ตอ้งนาํส่งคืนกระทรวงการคลงั 

                             1.5.4.2  การจดัสรรงบประมาณเป็นเงินกองทุนคงยอดเงินตน้  (endowment fund)  

โดยรัฐจดัสรรงบประมาณเป็นเงินกองทุนยอดเงินตน้หรือเงินสมทบ  (equalizing  matching  

grants)  เพื่อเป็นการจัดตั้งกองทุนสะสมสําหรับสถานศึกษาท่ียากจนหรือท่ีตั้ งอยู่ในท้องถ่ินท่ี

ห่างไกลไม่สามารถระดมทุนได้เองในระยะเร่ิมต้น  เพื่อกระตุ้นให้สถานศึกษา   ชุมชนและ

ประชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการระดมทุนของสถานศึกษาใหม้ากข้ึน 

                         1.6  การให้ผูเ้รียนระดับอุดมศึกษาของรัฐ  (ระดับปริญญาตรี)  จ่ายค่าเล่าเรียน

ค่าธรรมเนียมในสัดส่วนท่ีสูงข้ึนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ  35  ของตน้ทุนค่าใช้จ่าย  ในการจดัการศึกษา

จาํแนกตามสาขาวิชา  โดยการดาํเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปภายในระยะเวลา  5  ปี  สําหรับ
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สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกรณีค่าใชจ่้ายสําหรับการจดับริการเสริมหรือเกินกวา่หลกัสูตรมาตรฐาน  

ให้ผูป้กครองเป็นผูรั้บภาระค่าใชจ่้าย   โดยไม่บงัคบั  และจดัให้มีทางเลือกสําหรับผูเ้รียนท่ียากจน

ดอ้ยโอกาสสําหรับค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล  ได้แก่ ค่าเคร่ืองแบบ  ค่าหนังสือ  ตาํรา  ค่าอาหารเสริม

(นม)  และอาหารกลางวนั  ให้ผูป้กครองเป็นผูรั้บภาระค่าใชจ่้าย  ยกเวน้ผูเ้รียนมีฐานะยากจน/ดอ้ย

โอกาส  รัฐจะจดัสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนชดเชยให้ผูเ้รียนเหล่านั้น  เพื่อสร้างความเสมอ

ภาคและความเป็นธรรม 

                         1.7  การส่งเสริม  สนบัสนุนให้สถานศึกษาของรัฐท่ีไม่เป็นนิติบุคคล   มีอิสระใน

การบริหารจดัการทรัพยสิ์นและรายไดข้องสถานศึกษามากข้ึน  โดยการยกเลิกหลกัเกณฑว์งเงินและ

ราคากลาง  ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  วา่ดว้ยเงินบาํรุงการศึกษา  พ.ศ.  2534  และระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยการรับจ่ายเงิน  เพื่อประโยชน์การศึกษา  พ.ศ.  2538  เพื่อให้สอดคลอ้ง

กบัระบบการจดัสรรงบประมาณแบบมุง้เนน้ความสาํเร็จของผลงาน  (berformance  based  budgeting) 

                 2.  กลยทุธ์ของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (พ.ศ.2548-2552)   ในการ

ระดมและจดัการทรัพยากรเพื่อการศึกษา  ดงัน้ี 

                      2.1  ส่งเสริมการใชท้รัพยากรร่วมกนัเพื่อพฒันาประสิทธิภาพการศึกษา 

                           2.1.1  ใชท้รัพยากรร่วมกนัระหวา่งสถานศึกษา  สถาบนัอุดมศึกษาและสถาบนัอ่ืน  

ๆ  ทั้งในและนอกกระทรวง  เพื่อพฒันาประสิทธิภาพการศึกษา 

                           2.1.2  หมุนเวยีนการใชท้รัพยากรร่วมกนั 

                             2.1.3  ประสาน   ส่งเสริมใหท้อ้งถ่ินและทุกภาคส่วนของสงัคม มีส่วนร่วมในการ

พฒันาการศึกษา 

                      2.2  พฒันาและยกระดบัมาตรฐานสถานศึกษา 

                           2.2.1พฒันาและยกระดบัคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนในพื้นท่ีพิเศษ 

                           2.2.2  ปรับปรุงสภาพแวดลอ้มสถานศึกษา 

                           2.2.3  สนบัสนุนใหก้ลุ่มเป้าหมายพิเศษ (special  treatment)หรือพื้นท่ีพิเศษ 

                   3. นโยบายการดาํเนินการระดมทรัพยากรเพื่อจดัการศึกษาของสถานศึกษา  สถานศึกษา

มีแนวทางในการระดมทรัพยากร  เพื่อใชใ้นการจดัการศึกษาในสถานศึกษา  ดงัน้ี (สุทธิวรรณ  ตนัติ

รจนาวงศ,์  2546,  หนา้  149-150). 

    3.1  สถานศึกษาควรมีการสาํรวจความตอ้งการของสถานศึกษาทุกปี  

เก่ียวกบัทรัพยากรท่ีเป็นองคป์ระกอบพื้นฐานในการจดัสถานศึกษา  ไดแ้ก่  ทรัพยากรมนุษย ์  

ทรัพยากรเงิน  ทรัพยากรวสัดุอุปกรณ์  ขอ้มูลสารสนเทศ  เพื่อเป็นตวักาํหนดในการวางแผนของ

สถานศึกษา  โดยพิจารณาจากจาํนวนนกัเรียนกบัจาํนวนครู  เงินทุนในการจดัการศึกษา  อาคาร
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สถานท่ี/วสัดุอุปกรณ์ในการเรียนขอ้มูล  ขอ้มูลความคิดเห็นต่าง  ๆ  ของนกัเรียนและครูท่ีไดจ้าก

การสาํรวจความตอ้งการของสถานศึกษาเพื่อนาํไปใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานในการจดัทรัพยากรเพื่อการ

จดัการศึกษา 

                      3.2  สถานศึกษาควรแสวงหาทรัพยากรการศึกษาจากชุมชน  เข้ามาใช้ในการจัด

การศึกษา  เช่น  การขอรับบริจาคทรัพยสิ์น  อาคาร  พื้นท่ี  เงินทุน  แรงงาน  ในการสนบัสนุนการ

จดัการศึกษาในสถานศึกษา 

     3.3  สถานศึกษาควรสรรหาทรัพยากรทางการศึกษาจากชุมชนเขา้มา

เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ในสถานศึกษา  เช่น  เชิญผู ้ทรงคุณวุฒิ  วิทยากรภายนอกของ

สถานศึกษามาเป็นวทิยากรของกลุ่มสาระวิชาตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจดัหาวสัดุอุปกรณ์

ในการเรียนรู้การฝึกปฏิบติังาน  เป็นตน้   

                       3.4  สถานศึกษาควรจดัทาํระบบขอ้มูลของแหล่งทรัพยากร  เพื่อจดัการศึกษา  โดย

แยกเป็นหมวดหมู่และประโยชน์ท่ีนาํมาใช ้ เช่น  แหล่งทรัพยากรการเงิน  แหล่งทรัพยากรบุคคล  

แหล่งวสัดุอุปกรณ์การศึกษา  เป็นตน้ 

                        3.5  สถานศึกษาควรวางแผนระยะยาวพร้อมทั้งกาํหนดวตัถุประสงค์อย่างชดัเจน    

ในการนาํทรัพยากรมาใช้เพื่อจดัการศึกษาในสถานศึกษาและประสานงานกบัแหล่งทรัพยากรไว้

ล่วงหนา้  เพื่อเตรียมการในการระดมทรัพยากรไวใ้นการจดัการศึกษา 

                        3.6  สถานศึกษาควรมีเงินทุนสะสมระยะยาวเพื่อจดัหาทรัพยากรของสถานศึกษาท่ี

ไดม้าจากการบริจาคค่าอุปกรณ์หรือส่ือการเรียนการสอน  ค่าอุปกรณ์กีฬา  และดนตรี  ค่าบริการนํ้ า

ด่ืม  นํ้าใช ้ เป็นตน้ 

                        3.7  สถานศึกษาควรหารายได้เพิ่มนอกเหนือจากเงินบริจาคตามวตัถุประสงค์ต่าง  ๆ 

รายไดน้ั้นมาจากการจดักิจกรรมของสถานศึกษา  เช่น  การจดัขายอาหารกลางวนั  การขายผลิตผล

ของโรงเรียน  เป็นตน้  ซ่ึงรายไดเ้หล่าน้ีจะเป็นตน้ทุนหมุนเวียนในการจดัหาแหล่งทรัพยากรอ่ืน  ๆ  

เพือ่จดัการศึกษาในชุมชน 

                         3.8  สถานศึกษาตอ้งมีความสัมพนัธ์ท่ีดีทั้ งชุมชนและใช้วิธีการประชาสัมพนัธ์

กิจกรรมของสถานศึกษาแก่ชุมชนดึงชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาสถานศึกษา  ผูบ้ริหาร

และบุคคลในสถานศึกษาตอ้งสร้างความรัก  ความศรัทธา  ให้เกิดข้ึนต่อชุมชน  เพื่อจะไดรั้บการ

สนบัสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาจากชุมชน     

                 4.  นโยบายการดาํเนินการระดมทรัพยากรเพื่อจดัการศึกษาของโรงเรียนจาก

แนวนโยบายของสาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ   โรงเรียนประถมศึกษานาํมา

กาํหนดเป็นวสิัยทศัน์  และแนวทางการดาํเนินงาน  ดงัน้ี  ( ศุภร  บุญราช,  2544,  หนา้  35) 
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 4.1  วสิัยทศัน์  การบริหารจดัการในการพฒันาโรงเรียนจะเกิดผลต่อนกัเรียนอยา่ง

แทจ้ริงไดน้ั้น  ทุกฝ่ายทุกคนในชุมชนตอ้งใหค้วามร่วมมือ  ทุกคนในชุมชนมีความรู้สึกเป็นเจา้ของ

โรงเรียนรักโรงเรียนเขา้ร่วมคิดร่วมทาํในการวางแผนการจดัการศึกษาและพฒันาโรงเรียนรวมทั้ง

สนบัสนุนบุคลากรและงบประมาณ 

 4.2  เง่ือนไขและปัญหา  ประกอบดว้ย 

                        4.2.1  โรงเรียนส่วนใหญ่ขาดความเช่ือมัน่ในศกัยภาพของชุมชเก่ียวกบัการมีส่วน

ร่วมในการจดัการศึกษา 

                        4.2.2  โรงเรียนบริหารงานโดยมีทรัพยากรอยา่งจาํกดั 

                        4.2.3  โรงเรียนและองคก์รทอ้งถ่ิน  ชุมชนยงัไม่ไดร่้วมมือในการจดัการศึกษาอยา่ง

จริงจงั 

                        4.2.4  องคก์รทอ้งถ่ิน  ชุมชน  ยงัไม่เกิดความรู้สึกเป็นเจา้ของโรงเรียนอยา่งแทจ้ริง 

                        4.2.5  องคก์รทอ้งถ่ิน  ชุมชนเขา้ใจวา่การจดัการศึกษาเป็นหนา้ท่ีของโรงเรียนเท่านั้น 

                   4.3  แนวทางการดาํเนินการของโรงเรียน  มีดงัน้ี 

                              4.3.1  จดัทาํขอ้มูลองคก์รทอ้งถิ่น   ผูน้าํทอ้งถ่ิน   ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ตลอดจนถึง

แหล่งความรู้ต่าง  ๆ  ในทอ้งถ่ิน 

                              4.3.2  ศึกษาบทบาทอาํนาจหนา้ท่ีขององคก์รทอ้งถ่ินต่าง  ๆ  ในชุมชน 

                              4.3.3  ผูบ้ริหารและคณะครู  เขา้ไปร่วมกิจกรรมขององค์กรทอ้งถ่ินและชุมชน

อย่างสมํ่าเสมอ  เพื่อเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ความคุน้เคยและความรู้สึกท่ีดีต่อกนั  เพื่อสร้าง

ความเขา้ใจระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน 

                              4.3.4  ประชาสัมพนัธ์โรงเรียนเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีและการให้บริการแก่

ชุมชน 

                             4.3.5  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาและช้ีแจงบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบ

ใหค้ณะกรรมการเขา้ใจอยา่งชดัเจน 

                             4.3.6  จดักิจกรรมพฒันาโรงเรียนโดยมีคณะกรรมการร่วมคิด  ร่วมวางแผนและ

ร่วมดาํเนินการพร้อมทั้งการประเมินผล  เพื่อปรับปรุงแกไ้ขทุกคร้ังท่ีมีการดาํเนินการ 

                             4.3.7  จดักิจกรรมร่วมกับชุมชนในทุกด้านและเผยแพร่ผลงานของโรงเรียน

รวมทั้งการรายงานการจดัการศึกษาใหผู้ป้กครองและชุมชนรับทราบ                            

                 5.  การจดัสรรทรัพยากรทางการศึกษาเป็นไปตามหลกัการ  ดงัน้ี 
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                      5.1  หลกัประสิทธิภาพและประสิทธิผล  หมายถึง  ตน้ทุนของการจดัการศึกษาจะตอ้ง

สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการศึกษาภายใต้ทรัพยากรท่ีมีอย่างจาํกัดและใช้ทรัพยากรอย่าง

ประหยดัและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

                      5.2  หลกัการมีส่วนร่วมตามประโยชน์ท่ีผูเ้รียนไดรั้บ  และตามความสามารถในการ

ใช้จ่ายยิ่งผูเ้รียนได้รับประโยชน์จากการศึกษามากเท่าใด  ผูเ้รียนก็มีส่วนร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายท่ี

สะท้อนต้นทุนของการจดัการศึกษามากเท่านั้นตามหลักประโยชน์ท่ีได้รับ  แต่การมีส่วนร่วม

รับภาระค่าใช้จ่ายของผูเ้รียนก็ควรคาํนึงถึงความสามารถในการจ่ายของผูเ้รียนดว้ย   ดงันั้น  การ

จดัสรรงบประมาณสําหรับผูเ้รียนจึงตอ้งคาํนึงถึงสัดส่วนการรับภาระค่าใชจ่้ายท่ีเหมาะสมระหวา่ง

รัฐและผูเ้รียน  โดยให้สถานศึกษาจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนท่ีสะท้อนต้นทุนของการจัด

การศึกษา  ควบคู่กบัมาตรการเสริมสาํหรับผูเ้รียนท่ีดอ้ยโอกาสและยากจน  เพื่อให้ไดรั้บโอกาสและ

ความเสมอภาคในการเขา้รับการศึกษาท่ีเท่าเทียมกบัผูเ้รียนทัว่ไปท่ีสามารถรับภาระได ้

                      5.3  หลกัความเป็นธรรม  เป็นการจดัสรรงบประมาณ  โดยคาํนึงถึงความแตกต่างของ

บุคคลและปัจจยัแวดลอ้ม  โดยจดัสรรงบประมาณในจาํนวนท่ีแตกต่างกนัให้ผูเ้รียนท่ีมีคุณลกัษณะ

และความตอ้งการจาํเป็นท่ีแตกต่างกนั  เพื่อความเสมอภาคในโอกาสและความเท่าเทียมกนัในการ

ไดรั้บการศึกษาของผูเ้รียน  (vertical  equity:  equity) 

                      5.4  หลกัความเสมอภาค  เป็นการจดัสรรงบประมาณในการจาํนวนท่ีเท่ากนัให้กบั

ผูเ้รียนทุกคน  โดยไม่คาํนึงถึงความแตกต่างของบุคคลและปัจจยัแวดลอ้ม  (horizontal  equity:  

equity) 

 5.5  หลกัเสรีภาพในการเลือกให้ผูเ้รียนมีสิทธิและโอกาสในการเลือกเขา้เรียนใน

สถานศึกษาท่ีตอ้งการภายใตก้ารแข่งขนัตามกลไกตลาด ทาํให้ผูเ้รียนได้รับบริการการศึกษาท่ีมี

คุณภาพเป็นการเพิ่มอาํนาจซ้ือใหก้บัผูบ้ริโภค   (ผูเ้รียน)  ซ่ึงเป็นการซ้ือความตอ้งการท่ีแทจ้ริงทาํให้

เกิดการแข่งขนัในดา้นคุณภาพการจดัการศึกษาระหวา่งสถานศึกษา 

                      5.6  หลกัการกระจายอาํนาจ  ให้สถานศึกษามีอิสระคล่องตวัในการบริหารจดัการ

ทรัพยากรของสถานศึกษา  เพื่อสนองตอบความตอ้งการของผูเ้รียนตามแนวทางการบริหารจดัการท่ี

ใช้โรงเรียนเป็นฐาน  (school-based  management)    ตามโครงสร้างการกระจายอาํนาจทั้งดา้น

วชิาการ  งบประมาณ   การบริหารงานบุคคล   และการบริหารทัว่ไปไปยงัเขตพื้นท่ีและสถานศึกษา      

อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถแข่งขนัในการจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  ภายใตห้ลกั

ความเสมอภาคเป็นธรรม  โดยรัฐลดบทบาทจากการเป็นผูจ้ดัการศึกษามาเป็นผูก้าํหนดนโยบาย  

แผนมาตรฐานและการใหก้ารส่งเสริมสนบัสนุน 
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                   จากท่ีกล่าวมาสรุปไดว้่า  นโยบายเก่ียวกบัการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเป็นการ

ลงทุนเพื่อพฒันาคมให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคมและสติปัญญา  เพื่อ

เป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา  รัฐจึงได้กาํหนดนโยบายให้สถานศึกษาดําเนินการระดม

ทรัพยากรเพื่อจดัการศึกษา  โดยใหชุ้มชนเขา้มามีส่วน  ร่วมคิด  ร่วมวางแผนและร่วมดาํเนินการใน

การใชท้รัพยากรเพือ่การศึกษา  โดยคาํนึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีจะเกิดประโยชน์สูงสุด

กบัผูเ้รียน 

 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา    

 ความหมายของทรัพยากร    

 การบริหารสถานศึกษาทรัพยากรเป็นส่ิงสําคญัยิ่งท่ีต้องนํามาใช้ในการจดัการศึกษา

เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายตามท่ีกาํหนดไว ้  

                   พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  ไดก้าํหนดหลกัการการจดัการศึกษาใน

มาตรา  6  ไวว้่า  “การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทย ให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งดา้น

ร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรม  จริยธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชีวิต  สามารถ

อยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสุข” การจดัการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายดงักล่าวตอ้งใช้ทรัพยากร

ตอบสนองในการดาํเนินงานใหป้ระสบผลสาํเร็จ สุทธิวรรณ  ตนัติรจนาวงศ,์ (2546, หนา้  143 ) 

                   สุทธิวรรณ  ตนัติรจนาวงศ์  , (2546, หน้า  143 )ได้กล่าวว่า  ทรัพยากรการศึกษา  

หมายถึง  ส่ิงต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการบริหารจดัการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายของสถานศึกษา  โดยมี

องคป์ระกอบพื้นฐานในการบริหารจดัการศึกษา  ไดแ้ก่ คน  เงิน  วสัดุ  ส่ิงของ  ขอ้มูล  สารสนเทศ

และเทคโนโลยี  รวมทั้งการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงทรัพยากรเหล่าน้ีสถานศึกษาทุกระดับ

สามารถนาํไปใชใ้นการบริหารจดัการของสถานศึกษา 

                  สมพร  แดงสวสัด์ิ ,(2547,หนา้ 8 )ไดส้รุปไวว้า่  ทรัพยากรทางการศึกษา  เป็นปัจจยัทุก

ส่ิงทั้งทางตรงและทางออ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาซ่ึงประกอบดว้ยทรัพยากรหลกั  4  อยา่ง   

คือ  บุคลากร  งบประมาณ  วสัดุอุปกรณ์และการจดัการท่ีดีทรัพยากรและทรัพยากรทางการศึกษา

ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั จะเป็นปัจจยัสนบัสนุนให้การจดัการศึกษาประสบความสําเร็จตาม

เป้าหมายของการจดัการศึกษา   

             กล่าวโดยสรุป  ทรัพยากรทางการศึกษา  เป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีเก่ียวกบัการจดัการศึกษาให้

ประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ  ตอ้งอาศยัทรัพยากร  4 อย่าง คือ บุคลากร  

งบประมาณ  วสัดุอุปกรณ์และการจดัการท่ีดี 
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 กระบวนการบริหาร 

             สถานศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งอยู่ในชุมชนหรือทอ้งถ่ิน ทรัพยากรจากทอ้งถ่ินจึงเป็นปัจจยัท่ี

สําคญัในการบริหาร  การใช้ทรัพยากรทอ้งถ่ินอย่างมีประสิทธิภาพจะตอ้งใช้กระบวนการในการ

บริหารทางการศึกษาเช่นเดียวกนักบัการบริหารจดัการทัว่ไปมีนกัการศึกษากล่าวถึงกระบวนการ

บริหารในการบริหารไว ้ ดงัน้ี 

                 สุทธิวรรณ  ตนัติรจนาวงศ,์ (2546, หนา้  69 - 70 ) 

 กล่าวไวว้า่  การบริหารทรัพยากรทอ้งถ่ินเป็นการใชท้รัพยากรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในการบริหาร

จดัการศึกษา  มีขั้นตอน  ดงัน้ี  

                 1.  การจดัทาํแผนการใช้ทรัพยากร เป็นการกาํหนดแผนงานต่าง  ๆ  พร้อมทั้งนโยบาย

และวตัถุประสงคว์า่จะมีกิจกรรมหรืองานใดไวล่้วงหนา้เพื่อเป็นแนวทางการใชท้รัพยากรให้เป็นไป

ตามเป้าหมายท่ีกําหนดไวใ้นสถานศึกษา  เป็นการวางแผนท่ีต้องใช้ทรัพยากรใดบ้างในการ

ดาํเนินงานตามแผนหรือกิจกรรมท่ีกาํหนดให้  โดยเฉพาะทรัพยากรพื้นฐาน   คือ   คน   เงิน  วสัดุ   

อุปกรณ์  ขอ้มูลสารสนเทศและเทคโนโลยี การจดัทาํแผนเป็นการหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุด ในการใช้

ทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งประหยดั  ใหไ้ดป้ระโยชน์มากท่ีสุด  และกาํหนดวธีิการปฏิบติัล่วงหนา้เพื่อให้

บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของหน่วยงาน 

                 2.  การจดัสรรทรัพยากรเป็นการระดมทรัพยากรมาจากแหล่งต่างๆทั้งภาครัฐบาลเอกชน  

ครอบครัว  ชุมชน  องค์กรชุมชน  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องค์กรวิชาชีพ สถาบนัศาสนา   

สถานประกอบการ  สถาบนัสังคมอ่ืนและต่างประเทศ และจดัสรรทรัพยากรตามท่ีกาํหนดไวใ้น

แผน 

                 3.  การใช้ทรัพยากรเป็นการใชท้รัพยากรท่ีทาํให้งานทุกชนิดสําเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย  

และใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่าเกิดประโยชน์   ส้ินเปลืองทรัพยากรนอ้ยท่ีสุด  ทรัพยากรแต่ละอยา่งจะ

มีการใชท้รัพยากรท่ีแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัทรัพยากรแต่ละชนิด เช่น ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรวสัดุ

อุปกรณ์  ทรัพยากรงบประมาณ ทรัพยากรขอ้มูลสารสนเทศและเทคโนโลยี ซ่ึงทรัพยากรบางอยา่ง

ใชแ้ลว้หมดส้ินไปตอ้งหาทดแทนทรัพยากรนั้น 

                 4.  การควบคุมการใช้ทรัพยากร  การควบคุมการใช้ทรัพยากรทาํให้เกิดผลดีหลายดา้น

ดว้ยกนั   เช่น   ท่ีระบบควบคุมในการใชท้รัพยากรจะทาํใหท้รัพยากรไม่หมดส้ินเชิง  สามารถใชไ้ด้

ตามแผนการใชท้รัพยากร   ทาํใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปตามแผนงานและโครงการช่วยแกปั้ญหาการ

ขาดแคลนทรัพยากร 

                 5.  การประเมินผลการใชท้รัพยากรเป็นการตรวจสอบการใชท้รัพยากรในการทาํงานให้

บรรลุเป้าหมายตามแผน  เป็นการรวบรวมปัญหาการใช้ทรัพยากรนั้นมีประโยชน์คุม้ค่าเพียงใด  
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ความเหมาะสมของการใชท้รัพยากรเนน้ไปตามเป้าหมายสําหรับงานเพียงใดคุณภาพของทรัพยากร

เป็นอยา่งใด  ขอ้มูลท่ีไดม้าจากการประเมินช่วยใหเ้ห็นขอ้ปัญหาเร่ืองต่าง  ๆ  ในการใชท้รัพยากร 

                 สมเดช  สีแสง, (2549,  หน้า 90  )  กล่าวว่า  กระบวนการบริหารการศึกษาเป็น

กระบวนการท่ีมีขั้นตอนต่อเน่ืองกัน การบริหารท่ีดีจึงต้องอาศยักระบวนการบริหารเป็นหลัก  

กระบวนการบริหารท่ีนิยมกนัมากท่ีสุดและสามารถนาํมาใช้เป็นหลกัในการบริหารงานทัว่ ๆ ไป 

คือ  กระบวนการบริหารของ  กูลิค  (Gulick)  ซ่ึงมีช่ือยอ่วา่   POSDCORB  โดยเป็นกระบวนการ

บริหาร  7 ประการ  คือ 

                 1.  การวางแผน  (planning: P) หมายถึง  การจดัโครงการและแผนปฏิบติัการ   รวมทั้ง

การปฏิบติังานไวล่้วงหนา้  เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องหน่วยงาน 

                 2.  การจดัหน่วยงาน  (organizing: O)   หมายถึง การกาํหนดอาํนาจหนา้ท่ี  การแบ่งส่วน

งานและการจดัสายงาน  เพื่อใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปตามวตัถุประสงค ์

                 3.  การจดัวางตวับุคคล  (staffing: S)  หมายถึง  การบริหารงานบุคคล  ไดแ้ก่ การจดั

อตัรากาํลงั  การสรรหาและการพฒันาบุคลากร  และการเสริมสร้างบรรยากาศในการทาํงานท่ีดี 

                 4.  การอาํนวยการ  (directing: D)   หมายถึง   การวินิจฉัยสั่งการ    การควบคุมบงัคบั

บญัชาและการควบคุมดูแลการปฏิบติังานในฐานะผูบ้ริหารเป็นหวัหนา้หน่วยงาน 

                 5.  การประสานงาน  (co-ordnating: Co)   หมายถึง  การประสานกิจการดา้นต่าง  ๆ  ของ

หน่วยงานเพื่อใหเ้กิดมีการร่วมมือประสานงานท่ีดีและดาํเนินไปสู่จุดหมายปลายทางเดียวกนั 

                   6.  การรายงาน  (reporting: R)    หมายถึง การรายงานผลการปฏิบติังานของหน่วยงาน

เพื่อใหผู้บ้ริหาร  และสมาชิกของหน่วยงานไดท้ราบความเคล่ือนไหว และความคืบหนา้ของกิจการ

อยา่งสมํ่าเสมอ 

                   7.  การงบประมาณ  (budgeting: B)   หมายถึง การจดัทาํงบประมาณ การจดัทาํบญัชี  

การใชจ่้ายเงินและการควบคุมตรวจสอบทางดา้นการเงินและทรัพยสิ์น 

                   กล่าวโดยสรุป  กระบวนการบริหารท่ีใช้ในการบริหารทั่วไปเพื่อให้งานประสบ

ความสาํเร็จตามวตัถุประสงค ์ โดยใชก้ระบวนการศึกษาขอ้มูล  การวางแผน  การจดัองคก์ร  การจดั

วางตวับุคคล  การจดัสรรงบประมาณ   การประสานงาน  และการประเมินผล  เพื่อให้การบริหาร

จดัการมีประสิทธิภาพ  

 กระบวนการบริหารทรัพยากรของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

                   กระบวนการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาท่ีช่วยสนบัสนุน  การบริหารจดัการให้

สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงมีปัจจยัทางการบริหารท่ีสาํคญั  4  ประการ  คือ  คน  เงิน  
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วสัดุอุปกรณ์  และการจดัการ  โดยใชก้ระบวนการวางแผนในการบริหาร 4 ขั้นตอน ดงัน้ี สมพร 

แดงสวสัด์ิ , ( 2547 , หนา้ 38  -  39  )                 

                 ขั้นตอนท่ี  1  การศึกษาสภาพปัจจุบนั  ปัญหาและความตอ้งการ  การศึกษาสภาพปัจจุบนั

จะทาํใหม้องเห็นความสัมพนัธ์ระหวา่งความตอ้งการกบัความพร้อมในการปฏิบติังานของโรงเรียน  

เป็นขอ้มูลสาํคญัยิง่ในการวางแผนการบริหาร 

                   ขั้นตอนท่ี  2  การวางแผน  การวางแผนเป็นขั้นตอนหน่ึงของกระบวนการบริหารงาน

ของโรงเรียน การวางแผนเป็นการคิดไวล่้วงหนา้วา่จะทาํอะไร  ทาํอยา่งไร  ทาํเม่ือไร  และให้ใคร

ทาํ  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับในอนาคต  การวางแผนจะตอ้งมีการเตรียมขอ้มูล  การเตรียมทรัพยากร  

การวิเคราะห์ข้อมูล  การวางแนวทางในการแก้ปัญหา  การกาํหนดขั้นตอนในการปฏิบติัและ

ประเมินผล 

                   ขั้นตอนท่ี  3  การดาํเนินการตามแผน  การดาํเนินการตามแผนเป็นการลงมือปฏิบติัตาม

แผนท่ีกาํหนดไว ้ ในขั้นตอนการดาํเนินการตามแผน  สํานกังานคณะกรรมการการประถมศึกษา

แห่งชาติไดเ้สนอแนะกิจกรรมท่ีตอ้งปฏิบติั คือ  การนาํเสนอแผนเพื่อพิจารณา  การประสานงาน  

การอนุมติัโครงการ  การเตรียมบุคลากร เทคนิควิธีการและทรัพยากรท่ีจาํเป็น  การนิเทศงานตาม

โครงการ  การแกไ้ขปัญหาขอ้ขดัขอ้งจากการปฏิบติัการสนบัสนุนทรัพยากรและบริการต่าง ๆ  การ

ควบคุม  กาํกบัติดตามและนิเทศงาน 

 ขั้นตอนท่ี  4  การประเมินผล  การประเมินผลการบริหารงานของโรงเรียน  เป็นการ

สรุปผลรวมการบริหารงานโครงการทั้งหมดโดยจะตอ้งครอบคลุมถึงทรัพยากรท่ีใช้ในการปฏิบติั

และผลผลิต  สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติไดก้าํหนดให้มีการประเมินผลการ

ปฏิบติังาน   4  ระยะ   คือ 

     1.  การประเมินก่อนเร่ิมดาํเนินการเป็นการประเมินความเป็นไปได้และความคุม้ค่าของการ

ลงทุน 

     2.  การประเมินขณะดาํเนินการเป็นกระบวนการดาํเนินงาน 

     3.  การประเมินหลงัส้ินสุดโครงการเป็นการประเมินผลสาํเร็จของงาน 

     4.  การประเมินผลกระทบเป็นการประเมินหลงัส้ินสุดโครงการ 

         กล่าวโดยสรุปในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานการใช้กระบวนการบริหารจะประสบ

ความสําเร็จตามวตัถุประสงค ์  เพราะใชก้ระบวนการบริหารประกอบดว้ย การศึกษาสภาพปัจจุบนั  

ปัญหาและความตอ้งการ  การวางแผน  การดาํเนินการตามแผน และการประเมินผล เป็นขั้นตอนท่ี

ทาํใหก้ารบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหป้ระสบความสาํเร็จและมีประสิทธิภาพ 
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กระบวนการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาในแต่ละประเภท 

                 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้ นพื้ นฐาน  ตามแนวทาง

กระบวนการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา  โดยจาํแนกแต่ละประเภท  ดงัน้ี 

                 ประเภทท่ี  1  การบริหารทรัพยากรบุคคล  การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นการวางแผน

เก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลเป็นการเตรียมการดา้นบุคลากรให้มีความพร้อมไวเ้ป็นการล่วงหน้า  

เพื่อให้การดาํเนินงานดา้นบุคลากรของโรงเรียนเป็นไปดว้ยความราบร่ืน  เรียบร้อย  และบรรลุผล

สําเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีกระบวนการท่ีสําคญั4ขั้นตอนดงัน้ี สํานกังานคณะกรรมการการ

ประถมศึกษาแห่งชาติ , (2541, หนา้  11 – 15 ).   

                 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาสภาพปัจจุบนัปัญหาและความตอ้งการดา้นบุคลากรในเร่ืองต่อไปน้ี 

                 1.  พิจารณาความตอ้งการบุคลากรของหน่วยงาน โดยพิจารณาถึงจาํนวนบุคลากรใน

โรงเรียนทุกสายงาน  ได้แก่  สายงานบริหาร  สายปฏิบติัการสอนสายสนับสนุนการสอน และ

ลูกจา้ง  

                 2.  ศึกษาจาํนวนและคุณสมบติัของบุคลากรในหน่วยงาน  โดยแยกตามวุฒิการศึกษา    

วชิาเอก   ความถนดั  ความสามารถพิเศษ  วชิาท่ีสอนอยูจ่ริงประสบการณ์ทาํงานตาํแหน่งและระดบั

เงินเดือน  หนา้ท่ีและความรับผดิชอบ 

                 3.  พิจารณาจาํนวนบุคลากรท่ีขอยา้ยหรือโอน 

                 4.  พิจารณาจาํนวนนกัเรียนท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลง และจาํนวนหอ้งเรียน 

                 5.  ปัญหาเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคล 

                 ขั้นตอนท่ี  2  การวางแผน  เป็นขั้นตอนการนาํสภาพปัจจุบนัปัญหาและความตอ้งการมา

วางแผนร่วมกบับุคลากรในโรงเรียน  ดงัน้ี 

                 1.  กาํหนดความตอ้งการดา้นบุคลากร   ไดแ้ก่  จาํนวนบุคลากรท่ีตอ้งการในอนาคต  2-3  

ปี  และคุณสมบติัของบุคลากรท่ีตอ้งการในอนาคต 

                 2.  การวางแผนจดับุคลากรเขา้ปฏิบติังาน  โดยยึดหลกัตามวิชาเอก  ประสบการณ์  ความ

ถนดั  ความสนใจ  โดยผูบ้ริหารร่วมกบัคณะทาํงานพิจารณาจดับุคลากรเขา้ปฏิบติังาน 

                 3.  การกาํกบั  ติดตาม  และนิเทศบุคลากร  ดาํเนินการวางแผนโดยกาํหนดผูรั้บผิดชอบ  

จดัทาํปฏิทินปฏิบติังาน  กาํหนดวธีิกาํกบั  ติดตามและรายงานผล 

                 4.  การพฒันาและดาํรงรักษาบุคลากร  ดาํเนินการวางแผนโดยจดัทาํโครงการพฒันา

บุคลากรตามกลุ่มประสบการณ์หรือลกัษณะงานจดัทาํโครงการดา้นสวสัดิการและการอาํนวยความ

สะดวก 
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                 5.  การประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากร  โดยกาํหนดผูรั้บผิดชอบการประเมินผล  

กาํหนดแนวทางการประเมินผลท่ีชัดเจน  การจดัทาํเคร่ืองมือการประเมินผลและการกําหนด

ระยะเวลาการรายงานผล        

                 ขั้นตอนท่ี  3  การดาํเนินการตามแผน ควรดาํเนินการ ดงัน้ี 

                 1.  ปฏิบติัตามพระราชบญัญติั กฎ ระเบียบ แผนงาน  โครงการหรือขอ้ตกลงร่วมกนั 

                 2.  กาํกบั  ดูแล  และติดตามผลการดาํเนินงานตามแผน 

                 3.  เป็นท่ีปรึกษาบุคลากรในโรงเรียน 

                 4.  เม่ือพบขอ้บกพร่องใหช่้วยเหลือหรือแกไ้ขทนัที 

                 ขั้นตอนท่ี  4  การประเมินผล  ควรปฏิบติัดงัน้ี 

                 1.  กาํหนดใหมี้ผูรั้บผดิชอบประเมินผล 

                 2.  กาํกบัดูแลการใชเ้คร่ืองมือประเมินผล 

                 3.  ดาํเนินการประเมินผลตามแผนท่ีกาํหนดไว ้

                 4.  นาํผลการประเมินไปใชป้รับปรุงขอ้บกพร่อง 

                 ประเภทท่ี   2  การบริหารงบประมาณ  รัฐบาลมีการปฏิ รูประบบการจัดกา ร 

งบประมาณของกระทรวงให้ปรับเปล่ียนระบบการจดัการงบประมาณ  จากระบบงบประมาณ 

แบบแผนงาน (planning  programming  budgeting: PPB)  เป็นระบบงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน                   

(performance  based  budgeting:  PBB)  ระบบงบประมาณแบบเนน้ผลงานจะเป็นระบบการบริหาร

จดัการงบประมาณแบบใหม่ โดยมีกระบวนการ ดงัน้ี สุทธิวรรณ  ตนัติรจนาวงศ.์(2546,หนา้73-74).   

                 ขั้นตอนท่ี  1  การจดัตั้งงบประมาณเป็นการจดัทาํงบประมาณท่ีสอดคล้องกบัแผนการ

ดาํเนินงานของสถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายแผนพฒันาการศึกษาและภารกิจของสถานศึกษา  

แล้วเสนอความต้องการงบประมาณผ่านเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยส่วนราชการระดับกรมหรือ

หน่วยงานอิสระในส่วนกลาง  เม่ือไดรั้บอนุมติัแลว้จะดาํเนินการจดัสรรงบประมาณลงสู่เขตพื้นท่ี

การศึกษาและจากเขตพื้นท่ีการศึกษาลงสู่สถานศึกษาและจดัสรรเงินอุดหนุนรายหัวเขตพื้นท่ีจะ

จดัเป็น  2  ระยะ  ระยะแรกจดัสรรให้ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ  ในสัดส่วนร้อยละ  80  

ของเงินอุดหนุนรายหัวและระยะท่ีสองจดัสรรหลงัจากทราบขอ้มูลของการลงทะเบียนเรียนของ

นกัเรียนเตม็เวลาของสถานศึกษา  โดยการปรับ  เพิ่ม  ลด  เงินท่ีจดัสรรให้ตามจาํนวนนกัเรียนท่ีเขา้

เรียนจริง 

                 ขั้นตอนท่ี  2  การบริหารการเงินและทรัพยสิ์นของสถานศึกษาหลงัจากวางแผนการใช้

เงินของสถานศึกษาแลว้  ตอ้งมีการจดัระบบควบคุมภายในทางการเงินและทรัพยสิ์น 
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                ขั้นตอนท่ี  3  การจดัการเก่ียวกบัการรับและการจ่ายเงินทั้งเงินงบประมาณและเงินนอก

งบประมาณท่ีสะดวกรวดเร็วและถูกตอ้ง  โดยการกาํหนดขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบของ

บุคลากร  และขั้นตอนการปฏิบติังาน 

                ขั้นตอนท่ี  4  การเก็บรักษาเอกสารหลกัฐานทางการเงินของสถานศึกษาอยา่งเป็นระบบ 

                ขั้นตอนท่ี  5  การทาํบญัชีแบบพึงรับ-พึงจ่าย    เพื่อรายงานผลการดาํเนินงานดา้นการเงิน  

ดา้นการดาํเนินงานและดา้นการบริหารจดัการท่ีสะทอ้นภาพรวมของการบริหารจดัการ  ทั้งท่ีเป็น

งบประมาณและทรัพยสิ์นตลอดจนลดภาระผูกพนัทั้งในระยะสั้ นและระยะยาวท่ีสถานศึกษาท่ีอยู่

ทั้งหมด  ซ่ึงบญัชีเกณฑ์พึงรับ - พึงจ่าย  จะมีรายงานการเงินท่ีเป็นรายหลกั  เพื่อประกอบการวิเคราะห์

และตัดสินใจทางการเงินอย่างน้อย  3  รายการ  คือ  งบรายได้  และค่าใช้จ่าย  (งบแสดงผลการ

ดาํเนินงาน)  งบดุล  (งบแสดงฐานการเงิน)  และงบกระแสเงินสด 

                 ขั้นตอนท่ี  6  การตรวจสอบและติดตามผลการใช้จ่ายเงิน  สถานศึกษาตอ้งจดัให้มีการ

ตรวจสอบภายใน  ทั้งเงินและทรัพยสิ์นอยา่งครอบคลุมและสมํ่าเสมอ 

                  ประเภทท่ี  3  การบริหารวสัดุอุปกรณ์การศึกษา  การบริหารพสัดุของสถานศึกษา    เป็น

การดาํเนินการเก่ียวกบัวสัดุ  ครุภณัฑ์  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  โดยวิธีการจดัทาํเอง   การซ้ือ     การ

จ้าง   การจ้างท่ีปรึกษา  การจ้างออกแบบและการควบคุมงาน  การแลกเปล่ียน  การเช่า                  

การควบคุม  การจาํหน่าย  และการดาํเนินการอ่ืน  ๆ  ท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวา่

ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535  ซ่ึงมีกระบวนการบริหารดงัน้ีสุทธิวรรณ ตนัติรจนาวงศ(์2546,หนา้74-75).   

                 ขั้นตอนท่ี  1  การวางแผนการใชพ้สัดุ  สถานศึกษาตอ้งกาํหนดวสัดุ  อุปกรณ์  ครุภณัฑ ์ 

หรือส่ิงก่อสร้างลงในแผนปฏิบติัของสถานศึกษาหรือแผนระยะกลางของสถานศึกษาระบุความ

ตอ้งการของสถานศึกษาในการใชว้สัดุ  ครุภณัฑ ์ ลงในแผน 

                 ขั้นตอนท่ี  2   การแสวงหาพสัดุ  เป็นการแสวงหาพสัดุท่ีแสวงมาได ้ โดยวิธีการต่าง  ๆ  

เช่น  การจดัทาํเอง  การซ้ือ  การจา้ง  การเช่า  การแลกเปล่ียน  การรับบริจาค  การยมื 

                 ขั้นตอนท่ี  3   การควบคุมพสัดุ  เป็นการควบคุมพสัดุท่ีแสวงหามาได ้โดยวิธีการต่าง  ๆ  

แล้ว  นํามาลงทะเบียนควบคุมพสัดุ  โดยระบุรายการวสัดุ  อุปกรณ์ท่ีได้มา  วิธีการได้มา  และ

ปริมาณของพสัดุท่ีมีอยูใ่นสถานศึกษา 

                 ขั้นตอนท่ี  4  การใช้พสัดุ  เป็นการนาํวสัดุ  อุปกรณ์  ครุภณัฑ์  ไปใช้ในการบริหารจดั

การศึกษา  การจดัการเรียนการสอน  ตามท่ีระบุไวใ้นแผนการใชพ้สัดุ 

                 ขั้นตอนท่ี  5  การบาํรุงรักษา  เป็นการรักษาให้วสัดุอุปกรณ์  ครุภณัฑ์มีอายุในการใชก้าร

ยาวนานและอยูใ่นสภาพท่ีพร้อมใชอ้ยูต่ลอดเวลา 
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                 ขั้นตอนท่ี6 การจาํหน่าย เป็นการกาํจดัพสัดุหรือวสัดุอุปกรณ์ท่ีไม่ใชแ้ลว้ในสถานศึกษาก็

อาจจาํหน่ายหรือทาํลายตามระเบียบของสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ  พ.ศ.  2535 

         ประเภทท่ี  4  การบริหารจดัการ กระบวนการในยุคใหม่โดยเฉพาะในยุคโลกาภิวตัน์  ซ่ึงเป็น

ยคุท่ีขอ้มูลข่าวสารไดเ้กิดข้ึนอยา่งกวา้งขวาง  การบริหารในยุคโลกาภิวตัน์จึงตอ้งมีการปรับเปล่ียน

ไปบางประการ  แนวทางท่ีควรปรับเปล่ียนไป คือ ไพฑูรย ์ สินลารัตน์.  (2534,หนา้  40-41) 

 ขั้นตอนท่ี  1  การบริหารโดยอาศยัขอ้มูล  นบัว่าเป็นความจาํเป็นอย่างยิ่งผูบ้ริหารจะตอ้ง

สนใจและให้ความสําคญัต่อขอ้มูลอยา่งมากในสังคมโลกาภิวฒัน์ เพราะขอ้มูลใหม่ ๆ จะเกิดข้ึนอยู่

ตลอดเวลา  หากผูบ้ริหารไม่สนใจต่อขอ้มูลใหม่ ๆ   แลว้ก็จะกลายเป็นคนลา้สมยัไปทนัที  ดงันั้น

ผูบ้ริหารจึงควรสนใจเทคโนโลยใีหม่ ๆ  เคร่ืองมือใหม่ ๆ  รวมถึงขอ้มูลใหม่ ๆ  อยูต่ลอดเวลา 

                 ขั้นตอนท่ี  2  การบริหารงานเป็นคณะบุคคล  ในสังคมยุคใหม่   ความชาํนาญจะกระจาย

ไปตามความสามารถและความถนดัของแต่ละคนเพื่อให้การดาํเนินงานเป็นไปอยา่งกวา้งขวางรอบ

ดา้น  จึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งบริหารงานในลกัษณะท่ีเป็นกลุ่มบุคคล  นอกจากเพื่อระดมความคิดแลว้    

ในแต่ละองค์การและแต่ละส่วนงานยงัมีความแตกต่างและหลากหลายกนัไปอีกดว้ย  การบริหาร

เป็นคณะบุคคลจึงเป็นการรวมความแตกต่างเขา้มาเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 

                 ขั้นตอนท่ี  3  การกระจายอาํนาจทางการศึกษา  การบริหารการศึกษาในยุคโลกาภิวตัน์

จาํเป็นจะต้องแบ่งงานกันทาํเพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในงานและในกลุ่มคนในวงกวา้ง  

นอกจากนั้นยงัก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในแต่ละส่วนของการศึกษา  ซ่ึงมีความแตกต่างกนัในแต่

ละส่วนงาน 

                 ขั้นตอนท่ี  4  การรักษามาตรฐานและคุณภาพ  ในการบริหารงานในสังคมมีการแข่งขนั

และมีการเปรียบเทียบกนัสูง  การรักษามาตรฐานและคุณภาพจึงเป็นเร่ืองสําคญั  นอกจากนั้นคนท่ี

จบการศึกษาจาํเป็นจะตอ้งรับผิดชอบต่อสังคมและการงาน  สถาบนัการศึกษาจึงจาํเป็นตอ้งดูแลใน

เชิงคุณภาพใหช้ดัเจน 

                 ขั้นตอนท่ี  5  การบริหารเพื่อการเปล่ียนแปลง  ในสังคมยุคใหม่การเปล่ียนแปลงส่ิงท่ี

เกิดข้ึนตลอดเวลาส่ิงใหม่  ๆ   ยอ่มเกิดข้ึนอยา่งสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง  ในการบริหารงานในยุคของ

โลกาภิวตัน์เช่นน้ีจึงตอ้งให้ความสําคญักบัการเปล่ียนแปลงให้ความสําคญักบันวตักรรมใหม่ ๆ  

และดูแลใหมี้ความกา้วหนา้และทนัสมยัในองคก์ารของตนเองอยูอ่ยา่งสมํ่าเสมอ 

                 การจดัการเป็นปัจจยัสาํคญั  ท่ีจะช่วยใหก้ารทาํงานมีระบบระเบียบไม่ขดักนังานดาํเนิน

ไปดว้ยดี  การจดัการเก่ียวกบัทรัพยากรจะตอ้งอาศยักระบวนการและขั้นตอน  ดงัน้ี  ธวชัชยั  เปรม

ปรีด์ิ.  ( 2543,  หนา้  88). 
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  ขั้นตอนท่ี  1  การวางแผน  ไดแ้ก่  การวางโครงการล่วงหนา้  เพื่อควบคุมอนาคตของ

การทาํงาน  ใหอ้ยูใ่นทิศทางท่ีตรงกบัเป้าหมายท่ีวางไว ้

                    ขั้นตอนท่ี  2  การแสวงหา  ไดแ้ก่  การแสวงหาคน  วสัดุอุปกรณ์  งบประมาณ  ใชใ้ห้

ไดต้ามแผน 

                 ขั้นตอนท่ี  3  การกระตุน้  เป็นการเร่งเร้า  บาํรุงขวญั  เพื่อให้เกิดพฤติกรรมในการทาํงาน

ตามท่ีวางแผนไว ้

                 ขั้นตอนท่ี  4  การเช่ือมความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มต่าง  ๆ  แบ่งความรับผิดชอบ  ร่วมมือ

กนัทาํงานใหบ้รรลุเป้าหมาย 

                 ขั้นตอนท่ี  5  การประเมินผล  เป็นการตรวจสอบการทาํงานทุกระยะทั้งก่อนทาํงาน  

ระหว่างทาํงานและหลังทาํงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว   เพื่อให้การทาํงานบรรลุเป้าหมายอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

                 กล่าวโดยสรุป งานบริหารจดัการสถานศึกษา  ผูบ้ริหารตอ้งมีความรู้  ความสามารถความ

เขา้ใจ  ความชาํนาญและนาํทฤษฎีมาประยกุตใ์นเร่ืองกระบวนการบริหารจดัการสถานศึกษา    ท่ีจะ

ส่งผลถึงความสาํเร็จหรือความลม้เหลวในการบริหารจดัการ  ผูบ้ริหารจะตอ้ง   เป็นนกัจดัการท่ีดีจึง

จะทาํใหก้ารบริหารงานในสถานศึกษาประสบความสาํเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว ้

การบริหารงานในสถานศึกษา 

        ความหมายของการบริหาร 
 

           มีนกัวชิาการและนกัการศึกษาหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของการบริหาร  ไวด้งัน้ี   

ธร  สุนทรายุทธ (2549,  หนา้ 90-92) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่าการบริหารสถานศึกษา  

หมายถึง  กิจกรรมของบุคลากรในโรงเรียนซ่ึงเกิดจากปัจจยัและกระบวนการของระบบสังคมใน

โรงเรียนมีผลผลิตของโรงเรียนซ่ึงมาจากพฤติกรรมการบริหาร  พฤติกรรมการจดัการเรียนการสอน 

การดูแล และการพฒันาบุคลากร  การเรียนรู้และการสร้างสรรค ์ การสร้างปฏิสัมพนัธ์เชิงสังคม มี

ความเป็นคุณภาพและมาตรฐานของนกัเรียน  

สุนทร โคตรบรรเทา (2551,หนา้ 3)ไดใ้หค้วามหมายวา่ การบริหารหรือการจดัการ 

หมายถึง กระบวนการทาํงานกบัคนและโดยคน เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายสูงสุดขององคก์าร 

วโิรจน์ สารรัตนะ(2546,หนา้ 1)ใหค้าํ จาํ กดัความไวว้า่ การบริหารเป็น กระบวนการ

ดาํเนินการปฏิบติังานเพื่อให้บรรลุจุดหมายขององคก์ารโดยอาศยั หนา้ท่ีการบริหารท่ี สาํคญั หนา้ท่ี

การบริหารท่ีสาํคญัไดแ้ก่ การวางแผน (Planning) การจดัการองคก์าร (Organizing) การนาํ 

(Leading) และการควบคุม (Controlling)  
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  จนัทรานี สงวนนาม (2547,หน้า 11)ได้กล่าวว่า การบริหารเป็นเร่ืองของการทาํ

กิจกรรม โดยผูบ้ริหารและสมาชิกในองค์กร เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ดว้ย

การใชท้รัพยากรและเทคโนโลยใีหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อา้งถึงในอธิปัตย ์ คล่ีสุนทร, 2548, หนา้ 

26- 30) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า  การบริหารสถานศึกษา  หมายถึง  การท่ีผูบ้ริหารสามารถกาํหนด

เป้าหมายในการจดัการศึกษาของโรงเรียนไดอ้ย่างเด่นชดั เป็นรูปธรรมและความเป็นไปไดอ้ย่าง

ชดัเจนซ่ึงใชค้วามพยายามต่าง ๆ ในการจดัสรรทรัพยากรต่าง ๆ  ไดแ้ก่  คน เงิน วสัดุส่ิงของ และ

การจดัสรรใหเ้กิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร  และนกัเรียน

มีคุณภาพอนัพึงประสงคข์องสังคม  

สมบูรณ์  พรรณนาภพ  (2548, หนา้ 45) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่การบริหารสถานศึกษา  

หมายถึง  การดาํเนินงานของกลุ่มบุคคลในส่วนท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติัหน้าท่ีความรับผิดชอบของ

โรงเรียน  ไดแ้ก่  การบริการทางการศึกษาแก่สมาชิกของสังคมใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายท่ีกาํหนดไว ้

ธวชัชยั  เปรมปรีด์ิ  (2548, หน้า 87) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่าการบริหารสถานศึกษา 

หมายถึง  กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีบุคคลหลายคนร่วมกนัดาํเนินกิจการเพื่อให้บริการทางการศึกษาแก่

เยาวชนผูส้นใจ  เพื่อใหเ้กิดพฒันาการดา้นความรู้  ความสามารถ  เจตคติและค่านิยม พฤติกรรมและ

คุณธรรมต่าง ๆ  เพื่อใหเ้ป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมและประเทศชาติ 

  สงวนนาม (2548, หนา้ 79) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่  การบริหารสถานศึกษา หมายถึง 

กิจกรรมต่าง ๆ  ท่ีบุคคลหลายคนร่วมกนัดาํเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลกั  คือนกัเรียนบรรลุ

จุดมุ่งหมายท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร กล่าวคือ  มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ เป็นคนเก่ง เป็นคนดี 

และมีความสุข  

ภารดี  อนันต์วารี  (2551,หน้า 1) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่าการบริหารสถานศึกษา คือ 

การดาํเนินงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของบุคคล ร่วมกนัดาํเนินการเพื่อให้บริการทางการศึกษาแก่

เยาวชนและชุมชน เกิดพฒันาการทางดา้นความรู้ ความสามารถ  ทศันคติ  ค่านิยม พฤติกรรมและ

คุณค่าต่าง ๆ  ตลอดจนปลูกฝังใหเ้ป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมและประเทศชาติ 

จากความหมายของนักวิชาการต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาแลว้ สรุปได้ว่า การบริหารสถานศึกษา 

หมายถึง การท่ีกลุ่มบุคคลตั้งแต่  2  คนข้ึนไป  ร่วมกนัทาํหนา้ท่ีอาํนวยการวางแผน และดาํเนินการ

เพื่อใหก้ารจดัการศึกษาบรรลุเป้าหมายตามท่ีตั้งไว ้ และเกิดประโยชน์แก่นกัเรียนทั้งดา้นความรู้และ

พฤติกรรม 

เจริญ อภิไชย ,(2551) กล่าววา่ การบริหารสถานศึกษาโดยการนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มาใชใ้นการกาํหนดนโยบายและแนวทางในการจดัการสถานศึกษา โดยใชห้ลกัในการบริหาร
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จดัการและประสานกบัทุกภาคส่วนในการใชท้รัพยากร การบริหารทั้งดา้นบุคลากร งบประมาณ

สภาพแวดลอ้มอยา่งคุม้ค่าเป็นประโยชน์สูงสุด เพื่อใหส้ถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพและ

สามารถพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงต่างๆได ้

 สุชาดา นนัทะไชย, (2548) กล่าววา่การบริหารจดัการสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาท่ีใช้

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถดาํเนินงาน คือ 1)กาํหนดแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไว้

ในวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 2)จัดตั้ งคณะกรรมการโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนท่ี

รับผดิชอบ การพิจารณาดาํเนินการจดัการเรียนการสอนเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบต่างๆ 3)สํารวจ

สภาพปัจจุบนัและปัญหาของโรงเรียน และชุมชน เพื่อกาํหนดเป็นแผนงาน โครงการ และแผน

ปฏิบติังานภายใตก้รอบแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4)กาํหนดนโยบายให้มีการดาํเนินกิจกรรม

โครงการต่างๆ โดยใหผู้ป้กครองชุมชนและนกัเรียนเขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน 5)สนบัสนุน 

ติดตาม ประเมินผลและพฒันาอย่างต่อเน่ือง โดยเน้นความมัน่คงและย ัง่ยืน 6)ประชาสัมพนัธ์

แนวคิด และเผยแพร่ผลงานให้ผูป้กครองและชุมชนไดท้ราบและมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน 7)

แสวงหาความร่วมมือ ความช่วยเหลือจากหน่วยงานในชุมชนและหน่วยงานอ่ืน ทั้งภาครัฐและ

เอกชนสุรพล พุฒคาํ(2544) กล่าววา่ การบริหารสถานศึกษาเป็นการจดัหาวธีิการท่ีจะทาํให ้

บุคลากรเกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังานโดยเขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินงานของโรงเรียนทาํ

ใหเ้กิดความร่วมมือและความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี โดยมีตวัช้ีวดัท่ีบ่งบอกถึงความมีประสิทธิผลใน

การจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2544) กล่าววา่ ความสาํคญัของการบริหารสถานศึกษาเป็น

ภารกิจหลกัของผูบ้ริหารท่ีจะตอ้งกาํหนดแบบแผน วธีิการ และขั้นตอนต่าง ๆ ในการปฏิบติังานไว้

อยา่งมีระบบ เพราะถา้ระบบการบริหารงานไม่ดี จะกระทบกระเทือนต่อส่วนอ่ืน ๆ ของหน่วยงาน 

นกับริหารท่ีดีตอ้งรู้จกัเลือกวิธีการบริหารท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อท่ีจะใหง้านนั้นบรรลุ

จุดมุ่งหมายท่ีวางไว ้การบริหารงานนั้นจะตอ้งใชศ้าสตร์และศิลป์ทุกประการ เพราะวา่การ

ดาํเนินงานต่าง ๆ มิใช่เพียงกิจกรรมท่ีผูบ้ริหารจะกระทาํเพยีงลาํพงัคนเดียว แต่ยงัมีผูร่้วมงานอีก

หลายคนท่ีมีส่วนทาํใหง้านนั้นประสบความสาํเร็จ ผูช่้วยงานแต่ละคนมีความแตกต่างกนัทั้งในดา้น

สติปัญญา ความสามารถความถนดั และความตอ้งการท่ีไม่เหมือกนั จึงเป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหารท่ีจะ

นาํเอาเทคนิค วธีิ และกระบวนการบริหารท่ีเหมาะสมมาใชใ้หเ้กิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย

ของสถานศึกษา 

ธีระ รุญเจริญ (2545) กล่าววา่ การจดัการศึกษามีความจาํเป็นตอ้งอาศยัผูบ้ริหารการศึกษา

และผูบ้ริหารสถานศึกษามืออาชีพ จึงจะทาํใหก้ารบริหารและการจดัการศึกษาประสบผลสาํเร็จและ

เป็นไปตามแนวทางท่ีพึงประสงค ์ในการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติจะ
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ประสบความสาํเร็จ จาํเป็นตอ้งอาศยัองคก์รปฏิบติัคือ สถานศึกษา ซ่ึงหมายถึงการปฏิบติัภารกิจของ

ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดีและผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งเป็นผูท้าํการ

ปฏิรูปท่ีมีประสิทธิภาพ 

 วิรัช วิรัชนีภาวรรณ (กรุงมหานคร : สํานกัพิมพนิ์ติธรรม , 2551หนา้ 5) กล่าวไดว้า่ การ

บริหารจดัการ (management administration) การบริหารการพฒันา (development administration) 

แมก้ระทัง่การบริหารการบริการ (service administration) แต่ละคาํมีความหมายคลา้ยคลึง หรือ

ใกล้เคียงกันท่ีเห็นได้อย่างชัดเจนมีอย่างน้อย ๓ ส่วน คือ หน่ึง ล้วนเป็นแนวทางหรือวิธีการ

บริหารงานภาครัฐท่ีหน่วยงานของรัฐ และ/หรือ เจา้หนา้ท่ีของรัฐ นาํมาใชใ้นการปฏิบติัราชการเพื่อ

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการ สอง มีกระบวนการบริหารงานท่ีประกอบด้วย ๓ 

ขั้นตอน คือ การคิด (thinking) หรือการวางแผน (planning) การดาํเนินงาน (acting) และการ

ประเมินผล (evaluating) และ สาม มีจุดหมายปลายทาง คือ การพฒันาประเทศไปในทิศทางท่ีทาํให้

ประชาชนมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน รวมทั้งประเทศชาติมีความเจริญกา้วหนา้และมัน่คงเพิ่มข้ึน 

 สรุป การบริหารงาน คือ การบริหารหมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึน

ไปใชศ้าสตร์และศิลป์ ร่วมมือกนัดาํเนินภารกิจต่าง ๆ เพื่อใหภ้ารกิจนั้นบรรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งใด

อยา่งหน่ึงหรือ หลายอยา่งท่ีบุคคลร่วมกนักาํหนด พฒันาการทาํงานของบุคคลในองคก์ร เพื่อใหเ้กิด

การบรรลุตาม วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีวางไว ้อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมุ่งเนน้

ใหห้น่วยงาน หรือองคก์รนั้น ทาํงานอยา่งเตม็ความสามารถ มีระบบ และนาํมาซ่ึงความสาํเร็จลุล่วง

ในการ ปฏิบติังาน การยอมรับจากบุคคลภายในและนอกองคก์ร สร้างความสาํเร็จใหก้บัองคก์รโดย

อาศยั กระบวนการท่ีเป็นระบบและใชท้รัพยากรตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม ส่วนการ

บริหารการศึกษา หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีบุคคลหลาย ๆ คนในสังคมร่วมกนัดาํเนินการเพื่อ

พฒันาเด็ก เยาวชน ประชาชน หรือสมาชิกของสังคม ในทุก ๆ ดา้น เช่น ความรู้ ความสามารถ 

คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม บุคลิกภาพ พฤติกรรม เพื่อใหบุ้คคลดงักล่าวเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 

โดย กระบวนการต่าง ๆ ท่ีอาศยัการควบคุมส่ิงแวดลอ้มให้มีผลต่อบุคคลและอาศยัทรัพยากร 

ตลอดจน เทคนิคต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม 

2.2. การบริหารโรงเรียน  

การบริหารโรงเรียน เป็นกระบวนการและภาระงานของผูบ้ริหารโรงเรียน ท่ีจะนาํ โรงเรียน

นั้นกา้วไปสู่ความสาํเร็จตามยทุธศาสตร์ท่ีโรงเรียนไดก้าํหนดไว ้โดยทั้งน้ีเป็นกระบวนการ ท่ี

ผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งใชก้ระบวนการทั้งศาสตร์และศิลป์ ในการบริหารโรงเรียนเพื่อใหโ้รงเรียน 

ประสบความสาํเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพและเตม็ศกัยภาพ มีผูใ้หค้วามหมายของการบริหารโรงเรียน 

ไวห้ลากหลายดงัน้ี  
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สมคิด บางโม (2551 หนา้ 153) กล่าววา่ การบริหารโรงเรียนเป็นแหล่งพฒันา

ประชากรของประเทศสาํคญัยิง่ เน่ืองมาจากโรงเรียนเป็นหน่วยงานท่ีใช ้คน เงิน วสัดุอุปกรณ์ 

จาํนวนมาก เพื่อใชใ้นการพฒันาคน หากการจดัการบริหารงานในโรงเรียนขาดประสิทธิภาพ 

ผลผลิตของโรงเรียน คือ นกัเรียนท่ีสาํเร็จออกไป ยอ่มมีประสิทธิภาพตํ่า ซ่ึงส่งผลไปถึงการพฒันา 

ประเทศยอ่มจะล่าชา้ตามไปดว้ย  

เกียรติยศ เอ่ียมองเอก (2546, หนา้ 8) กล่าววา่ การบริหารโรงเรียน หมายถึงการ บริหาร

การศึกษาของกลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา ซ่ึงเป็นเร่ืองสาํคญัท่ีจะส่งเสริมใหก้าร บริหารงาน

โรงเรียนเกิดสัมฤทธิผล มีประสิทธิภาพ ประกอบดว้ย ส่วนสาํคญั ไดแ้ก่ คณะกรรมการ สถานศึกษา 

การบริหารงานบุคคล การบริหารงานวชิาการ การบริหารงานธุรการ การบริหารงาน กิจการนกัเรียน 

บริหารอาคารสถานท่ี และบริหารงานความสมัพนัธ์กบัชุมชน  

สรุปไดว้่า การบริหารโรงเรียน หมายถึง กระบวนการท่ีใชท้ั้งศาสตร์และศิลป์ของ กลุ่มบุคคลท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการศึกษาไดร่้วมกนัปฏิบติั เพื่อเป็นการพฒันากระบวนการทาํงานให้ประสบผลสําเร็จ

ตามเป้าหมายท่ีโรงเรียนตั้งไว ้ ประกอบด้วย 4 ดา้น ได้แก่ การบริหารวิชาการการบริหาร

งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไป เพื่อการพฒันาศกัยภาพของ โรงเรียนและ

ผลผลิตของโรงเรียน คือ นกัเรียนท่ีสาํเร็จการศึกษาออกไปใหเ้ป็นท่ียอมรับของสังคม 

จากท่ีกล่าวมาสรุปไดว้า่การบริหาร  หมายถึง   การทาํกิจกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึง เพื่อให้กลุ่มบุคคล

มาทาํงานร่วมกนั  ประสานงานอยา่งมีระบบใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

                  

   ความหมายของผู้บริหาร 

มีนกัวชิาการและนกัการศึกษาหลายท่านท่ีไดใ้หค้วามหมายของผูบ้ริหาร  ไวด้งัน้ี              

 วโิรจน์  สารรัตนะ(2546, หนา้  2 )  ไดก้ล่าววา่  ผูบ้ริหาร  หมายถึง  บุคคลท่ีรับผิดชอบให้

การปฏิบติังานขององคก์ารเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

คาํว่า “ การบริหาร ” มีนักการศึกษาได้อธิบายและให้ความหมายในเร่ืองการบริหาร

แตกต่างกนัออกไปมากมายผูว้จิยัพอสรุปได ้ดงัน้ี 

กมล ภู่ประเสิรฐ (2545,หน้า 14)ได้ให้ความหมายของการบริหารว่า การบริหารเป็น

กระบวนการทางสังคม ( Social Process )ท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งดาํเนินงานให้สอดคล้องกบัความ

ตอ้งการของสมาชิกในสังคม การศึกษาเร่ือง การบริหารจึงเป็นส่ิงสําคญัท่ีมีความจาํเป็นอย่างยิ่ง 

มนุษย์มีการสร้างกฎเกณฑ์ระเบียบต่างๆข้ึน โดยมุ่งหวงั เพื่อความสงบสุขในสังคมนั้ นการ
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บริหารงานจึงได้เติบโตควบคู่กบัการดาํรงชีพของมนุษย ์และเป็นส่ิงท่ีช่วยให้มนุษยด์าํรงชีพอยู่

ร่วมกนัไดอ้ยา่งผาสุก  

บุญชม  ศรีสะอาด (2541,หนา้ 56)ไดใ้ห้ความหมายของการบริหารวา่ การบริหาร หมายถึง 

กระบวนการท่ีตอ้งอาศยัปัจจยัทั้งศาสตร์และศิลป์ โดยนาํเอาทรัพยากรการบริหารมาประกอบกนั

ตามกระบวนการบริหารให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีตั้ งไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและการบริหารทุก

ประเภทมีความจาํเป็นตอ้งใช้ทรัพยากรซ่ึงถือว่าเป็นส่ิงจาํเป็นยิ่งในการบริหารอนัไดแ้ก่ คน เงิน 

วสัดุและการจัดการอย่างไรก็ตามนอกจากปัจจยัด้านทรัพยากรท่ีส่งผลให้การบริหารประสบ

ผลสาํเร็จ ยงัมีปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหก้ารบริหารงานดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพนัน่คือกระบวนการ

บริหารงานตลอดจนความรู้ ความสามารถของตวัผูบ้ริหารเอง  

อุทยั บุญประเสิรฐ (2545,หนา้ 87)  กล่าววา่ การบริหาร หมายถึง กลุ่มบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึน

ไป ไดร่้วมมือกนักระทาํกิจกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือหลายอยา่ง เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคอ์ยา่ง

ใด    อยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งรวมกนั  

จากแนวคิดของนกัการศึกษาดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้จิยัสรุปไดว้า่ การบริหาร หมายถึงกระบวน   

การบริหารการทาํงานโดยปัจจัยหลายๆด้าน เช่น คน เงิน วสัดุและการจัดการ เพื่อให้บรรลุ

วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้

  อาคม  วดัไธสง (2547, หนา้ 15 – 16 ) ไดก้ล่าววา่  ผูบ้ริหาร  หมายถึง  บุคคลท่ีทาํงาน

ร่วมกบับุคคลอ่ืน  เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ารผูบ้ริหารเป็นผูบ้งการพฤติกรรมของคนอ่ืน    

การทาํงานของผูบ้ริหารอาจใชก้ารจูงใจ  การสั่งการ  หรือการใชก้ฎระเบียบ  ในการบงัคบับญัชาคน

อ่ืนใหท้าํงาน  โดยยดึวตัถุประสงคข์ององคก์ารเป็นหลกั 

                   พระครูวิจิตรธรรมโชติ (2549,หนา้7)   ไดก้ล่าววา่  ผูบ้ริหาร  หมายถึง  บุคคลท่ีมีหนา้ท่ี

บริหารและควบคุมดูแลกิจการ  ดาํรงตาํแหน่งชั้นสูงในองคก์ารใดองคก์ารหน่ึงและบุคคล 

ประเภทหน่ึงเป็นผูบ้ริหาร โดยการแต่งตั้งจากผูมี้อาํนาจ  มอบอาํนาจบงัคบับญัชามาพร้อมกบัความ

รับผดิชอบบุคคลเช่นน้ี  ถา้เป็นโรงเรียน  ผูบ้ริหาร  ก็คือ  ครูใหญ่หรืออาจารยใ์หญ่หรือ 

ผูอ้าํนวยการ 

 สาํนกังานส่งเสริมวชิาชีพ สาํนกังานเลขานุการคุรุสภา (2549,หนา้25)ในการบริหาร

จดัการสถานศึกษาไดมี้การกล่าวถึงครูมืออาชีพและผูบ้ริหารมืออาชีพและถือกนัวา่เป็นกลไกท่ีมี

บทบาทสาํคญัยิง่ทาํใหก้ารปฏิรูปการศึกษาไทยบรรลุผล ตามเจตนารมณ์และช่วยใหแ้ผนแม่บท ใน

การปฏิรูปการศึกษาของไทยเป็นไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงผูท่ี้มีบทบาทสาํคญัท่ีสุดในการ

บริหารจดัการสถานศึกษา คือ ผูท่ี้มีตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาเน่ืองจากในภาคปฏิบติัจะเป็น

ตวัการและเป็นกลไกหลกัในการกาํหนดนโยบาย วสิัยทศัน์และพนัธกิจ ตอ้งทาํหนา้ท่ีและ
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รับผดิชอบโดยตรงในการดูแล ควบคุม กาํกบัและส่งเสริม สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนและ

การทาํงานในส่วนต่างๆของสถานศึกษาใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปตามนโยบายท่ีไดว้างไว ้ดงันั้น 

ความกา้วหนา้หรือความลา้หลงัของสถานศึกษาและคุณภาพของนกัเรียน จะข้ึนอยูก่บัความเป็นผูน้าํ

และความสามารถของผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นหลกัผูท่ี้ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษานั้นโดย

ภาพรวมแลว้จะมีภาระหลกัท่ีสาํคญั 3 ดา้นดว้ยกนั คือ  

1. ภาระดา้นการบริหารงานภายในของสถานศึกษา ซ่ึงมีงานวิชาการและกิจการนกัเรียน

เป็น งานหลกั จากนั้นจะเป็นงานการเงินและการงบประมาณ งานบริหารบุคคล งานบริหารทัว่ไป 

ฯลฯ 

2. ภาระด้านการพัฒนาสถานศึกษาและการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษา                

ของสถานศึกษาซ่ึงมีกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นงานพื้นฐานและมีงาน                     

ดา้นการพฒันาอ่ืนๆประกอบ จะตอ้งมีการวางแผน มีการกาํหนดการดาํเนินงานให้สอดคลอ้งกบั

บริบท   ทางการศึกษา สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชนและสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่

เสมอ 

3. ภาระดา้นการประสานงานและการติดต่อกบัหน่วยงานภายนอกสถานศึกษาทั้งในระดบั

ชุมชน หน่วยงานตน้สังกดั หน่วยงานอ่ืนภายนอกระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัภูมิภาค ระดบัประเทศและ

ระดบันานาชาติ ภาระงานทั้ง 3 ดา้น ดงักล่าวน้ีลว้นมีความสําคญัและมีผลโดยตรงต่อการบริหาร

จดัการและพฒันาการศึกษาของสถานศึกษาและสะทอ้นถึงความรู้ ความสามารถ ความเป็นนัก

บริหารระดับมืออาชีพ (Professional)ของตวัผูบ้ริหารทั้ งส้ินโดยเฉพาะในการดาํเนินงานให้

บรรลุผลตามเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาไทยและการท่ีมีระบบการปฏิรูประบบราชการไทย

ดาํเนินคู่ขนานไปพร้อมกนัซ่ึงจะมีการเปรียบเทียบและสะทอ้นให้เห็น ถึงฝีมือและผลงานไดช้ดัเจน

ข้ึนการทาํงานของผูบ้ริหารสถานศึกษานั้นดูจะสลบัซับซ้อนข้ึนกว่าเดิมจึงตอ้งการความเป็นนัก

บริหารมืออาชีพท่ีมีทั้งความรู้ ความสามารถทางการบริหารและความเป็นผูน้าํทางวิชาการในการ

บริหารการศึกษาค่อนขา้งสูง มากกวา่ท่ีเคยเป็นอยูเ่ดิมลกัษณะพื้นฐานของวิชาชีพชั้นสูงความเป็น

นกัวชิาชีพชั้นสูงหรือความเป็น นกับริหารมืออาชีพ ท่ีมีการกล่าวถึงอยา่งมากมายนั้น ผูเ้สนอแต่ละ

ท่านต่างก็มีมุมมองและแนวความคิดตามความเช่ือของตน ตามหลกัการและแนวความคิดท่ีแต่ละ

คนยึดถือเป็นหลกั แต่เม่ือไดศึ้กษาจากวิวฒันาการของศาสตร์ ดา้นการบริหารการศึกษาไดพ้บขอ้

สรุปวา่  

รุ่ง แกว้แดง (2545,หนา้14 ) เสนอลกัษณะสําคญัท่ีควรจะปรากฏให้เห็นในตวับุคคลท่ีเป็น

ผูบ้ริหารสถานศึกษา คือ  
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1. ความสามารถในเชิงวิชาการท่ีเป็นท่ียอมรับของคนในวงการบริหารสถานศึกษาและ             

ผูท่ี้เก่ียวขอ้งสาํหรับตวัผูบ้ริหารสถานศึกษานั้น งานหลกัคือ การบริหารสถานศึกษาให้ไดม้าตรฐาน

และมีคุณภาพในระดับสูง ผลงานท่ีสําคญัท่ีสุดคือ การศึกษาท่ีมีคุณภาพของสถานศึกษาการท่ี

ผูบ้ริหาร มีผลงานทางวชิาการของตนเอง มีบทความท่ีแสดงถึงฐานความรู้ของตนเองมีงานวิจยั งาน

นวตักรรมการศึกษาท่ีมีฐานจากวิชาการชั้นสูง การมีตาํราหรือเอกสารวิชาการเผยแพร่ในรูปแบบ

ต่างๆท่ีมีปริมาณและคุณภาพ เป็นท่ีรู้จกักนัในแวดวงการบริหารดว้ยกนัหรือในวงการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

จะเป็นส่วนสําคญั  ท่ีช่วยเสริมสร้างความมัน่ใจและความศรัทธาให้แก่พ่อ แม่ ผูป้กครอง ครู 

บุคลากรทางการศึกษา ของสถานศึกษา นกัเรียนและชุมชนหรือบุคคล วงนอกไดเ้ป็นอยา่งดีและจะ

เป็นฐานของ การสะทอ้นถึงความเป็นผูน้าํทางวิชาการของตวัผูบ้ริหารเองโดยตรงความเป็นผูท่ี้มี

ความสามารถ ทางวิชาการจึงเป็นคุณลักษณะท่ีเป็นปัจจัยสําคัญในระดับต้นๆของผูบ้ริหาร

สถานศึกษามืออาชีพ นอกจากน้ี ความเป็นนกัวิชาการ ความสามารถทางวิชาการและความเป็นผูน้าํ

ทางวชิาการ จะมีบทบาทสาํคญัท่ีส่งผลต่อการเป็นนกับริหารมืออาชีพเป็นอยา่งมาก 

2. ความเป็นคนซ่ือสัตย ์สุจริตและยุติธรรมความเป็นคนซ่ือสัตย ์สุจริตและยุติธรรมจะเป็น

คุณสมบติัเฉพาะตวัท่ีสําคญัสําหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาในอนาคต ผูบ้ริหารสถานศึกษานั้นอยู่ใน

สถานะท่ีอาจให้คุณ ให้โทษต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดค้่อนขา้งมาก       

มีอาํนาจอนุมติั กาํหนด การแต่งตั้งตาํแหน่งภายใน แต่งตั้งกรรมการต่างๆท่ีเป็นกรรมการภายใน

ของสถานศึกษาและอาจเป็นผูเ้สนอ การแต่งตั้งตาํแหน่ง สําคญับางอยา่งไดใ้นอนาคต ผูรั้บผิดชอบ          

การประเมินการสอนและการทาํงานของบุคลากรต่างๆในโรงเรียน จะมีอาํนาจตรวจสอบการ

ทาํงานในสถานศึกษาได้ทุกเร่ือง ทุกขั้นตอนความเป็นคนซ่ือสัตย ์สุจริตและยุติธรรมจึงเป็นส่ิง

สําคญัยิ่งสําหรับการบริหารสถานศึกษาท่ีจะสร้างความไวเ้น้ือเช่ือใจจากครูและบุคลากรได้

ค่อนขา้งมาก นาํมาซ่ึงขวญัและกาํลงัใจ ความกระตือรือร้นในการทาํงานและการให้ความร่วมมือ 

การท่ีจะไดรั้บ การประเมินใหต้รงกบัสภาพความเป็นจริงในผลงานและการปฏิบติังานซ่ึงจะส่งผล 

สู่ประสิทธิภาพในการทาํงาน ความสามคัคี การดาํเนินงานร่วมกนัอย่างราบร่ืนและการประสบ

ความสาํเร็จตามเป้าหมาย วตัถุประสงคแ์ผนงาน นโยบายและวสิัยทศัน์กบัการพฒันาโรงเรียน 

3. การเป็นผูมี้วิสัยทศัน์ เห็นการณ์ไกล มองอนาคตขององคก์ารเป็นหลกัการมีคุณลกัษณะ    

เป็นคนมองอนาคต (Future-oriented) เห็นการณ์ไกล มีวิสัยทศัน์ (Vision หรือเป็นVisionary 

manager)เป็นส่ิงท่ีสามารถเรียนรู้ได ้สามารถฝึกฝนอบรม สั่งสมได ้เพิ่มพูนทกัษะได ้สําหรับผูท่ี้มี

ความสามารถก้าวข้ึนมาสูงถึงระดบัตาํแหน่งผูน้าํองค์การวิสัยทศัน์กวา้งไกลจึงเป็นคุณลกัษณะ

จาํเป็นท่ีสําคญังานการศึกษาของโรงเรียนหรือสถานศึกษา เป็นงานสําคญัต่อการพฒันาตวัคนหรือ
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เยาวชนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของสถานศึกษานั้นและคนท่ีไดผ้่านกระบวนการหรือได้รับการ

พฒันาจากสถานศึกษานั้นจะกลายเป็นฐานสาํคญัของสังคมต่อไป  

4. ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการปฏิรูปการศึกษา การปฏิรูปการศึกษาจะมีการเปล่ียนแปลง    

ในการศึกษาค่อนขา้งมาก แตกต่างไปจากท่ีเคยรู้ เคยเขา้ใจ ท่ีเคยมีประสบการณ์ การปฏิรูปตามแนว

ท่ีไดก้าํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาตินั้น เป็นการเปล่ียนแปลงทั้งระบบ ผูบ้ริหาร

สถานศึกษายุคใหม่จะตอ้งรู้ว่าจุดหมายของการปฏิรูปการศึกษาคือ การพฒันาเยาวชนและคนไทย

ในอนาคตให้เป็นคนดี มีคุณภาพ เป็นคนเก่ง คิดดี มีคุณภาพ มีความเป็นไทย สามารถปรับตวัได้

เหมาะสมกับสถานการณ์โลกและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงซ่ึงคุณภาพของคนไทยเช่นน้ี จะเป็น

ทรัพยากรสําคญัสําหรับการอยู่รอดและการพฒันาของประเทศไทยในกระแสสังคมยุคใหม่ ท่ีตอ้ง

ใชค้วามรู้ เป็นเคร่ืองมือสาํคญัของการประกอบอาชีพและการดาํรงชีวิตในดา้น การจดัการเรียนการ

สอน เปล่ียนจากระบบท่ีเคยเน้นเน้ือหาวิชาและจากการท่ีครูเป็นศูนยก์ลางหรือเป็นแกนหลกัของ

การจดัการเรียนการสอนไปเป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นความสําคญัของผูเ้รียนเป็นหลัก 

ส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง ให้พฒันาไดเ้ต็มตามศกัยภาพใหป้ระเมินผลการเรียนรู้

จากการปฏิบติัจริงให้ปรับบทบาทของครูจากการเป็นผูถ่้ายทอดความรู้ มาเป็นผูช้ี้แนะแนวทางใน 

การเรียนรู้ ให้ชุมชนและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอนและการถ่ายทอด

ความรู้และใช้นวตักรรม เทคโนโลยีและแหล่งความรู้ท่ีหลากหลายเพื่อการเรียนการสอนในดา้น

หลกัสูตรจะมีการพฒันาหลกัสูตรสู่แนวใหม่ท่ีเนน้การตอบสนองผูเ้รียนและชุมชน มีกระบวนการ

และเน้ือหาท่ีครอบคลุม เช่ือมโยงต่อเน่ืองกนัทุกระดบัและประเภทของการศึกษา จะครอบคลุมทั้ง

ดา้นความรู้ ความสามารถ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มีคุณธรรมจริยธรรม เนน้การกระจายอาํนาจให้

สถานศึกษา จดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีเหมาะสมกบัทอ้งถ่ินและตนเองไดโ้ดยส่วนกลางจะจดัทาํ

หลกัสูตรแกนกลางและมาตรฐานการศึกษาของชาติในการปฏิรูปวิชาชีพครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา จะปฏิรูปสู่ระบบและกระบวนการผลิตครูในแนวใหม่ ปรับระบบการใช้และการพฒันาครู 

ผูบ้ริหารและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ และต่อเน่ือง จะมีการพฒันามาตรฐานวิชาชีพ

ครู ผูบ้ริหารและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการเฉพาะการบริหารจดัการตามแนวปฏิรูปการศึกษาจะ

เป็นการจัดระบบบริหารใหม่ ให้การศึกษาเป็นระบบท่ีมีเอกภาพ ด้านนโยบายและมีความ

หลากหลายในการปฏิบติั ให้มีการกระจายอาํนาจ การบริหารจดัการศึกษาสู่ เขตพื้นท่ีการศึกษา 

สถานศึกษาและทอ้งถ่ินจะมีการกระจายอาํนาจการบริหารจดัการศึกษาสู่สถานศึกษาโดยตรงตาม

มาตรา 39 และมาตรา 40 นอกจากสาระดงักล่าวแลว้ สถานศึกษายงัมีภารกิจอีก เช่น เร่ืองประกนั

คุณภาพและภารกิจเฉาพะซ่ึงจะเป็นไปตามท่ีกาํหนดในมาตราต่างๆ ในพระราชบญัญติัการศึกษา
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แห่งชาติ แต่ส่ิงท่ีสําคญัท่ีเป็นหัวใจ คือ การดาํเนิน การเรียนการสอนท่ีตอ้งเป็นไปตามแนวการจดั

การศึกษาในหมวด 4 มาตรา 22-30 โดยตรง  

5. ความสามารถในการบริหารจดัการ ผูบ้ริหารสถานศึกษาไม่ใช่ผูบ้ริหารส่วนราชการ         

ตามระบบราชการ แต่เป็นผูน้ําในหมู่นักวิชาชีพชั้นสูงท่ีมีความเป็นตัวของตวัเองและมีความ

รับผิดชอบในวิชาชีพค่อนขา้งสูงไม่ชอบการสั่งการไม่ชอบการบงัคบับญัชา ไม่นิยมการใช้อาํนาจ

ของตวัผูบ้ริหารแต่นิยมการมีส่วนร่วม การปรึกษาหารือ การใหเ้กียรติกนั การรู้จกัยกยอ่งกนั การอยู่

ร่วมและปฏิบติังานแบบเพื่อนร่วมอาชีพเป็นแบบ Colleagueไม่ใช่แบบลูกนอ้ง ในขณะท่ีหลายส่วน

ยงัตอ้งเก่ียวข้องกับกฎเกณฑ์ ต้องเป็นไปตามระเบียบ ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย

การศึกษาและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ผูบ้ริหารสถานศึกษามืออาชีพจึงตอ้งใชค้วามสามารถอยา่งสูง

ในการบริหารจัดการ ดูแล สนับสนุนให้ครูและบุคลากรใช้ความรู้ ความสามารถ อย่างเต็ม

ประสิทธิภาพ ในขณะท่ีตอ้งมีการเปล่ียนแปลงกระบวนการเรียนการสอนไปอย่างมาก การใช้

อาํนาจสั่งการถึงแมจ้ะทาํไดก้็ส่งผลให้เกิดการไร้ประสิทธิภาพไดง่้าย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

ผูบ้ริหารตอ้งแกปั้ญหาต่างๆท่ีสืบเน่ืองจาก การเปล่ียนแปลงให้ทนัท่วงที ผูบ้ริหารสถานศึกษา

ปัจจุบนัและอนาคตจะตอ้งรู้และเขา้ใจในหลกัธรรมาภิบาล จะตอ้งนาํมาใช้ใน การบริหารจดัการ

การศึกษาในการเรียนการสอนของโรงเรียนตอ้งมีความสามารถเป็นผูน้าํในการประสานประโยชน์ 

ในการดาํเนินงาน การแกไ้ขปัญหา การร่วมมือกนั พฒันาคุณภาพการเรียนการสอนและการบริหาร

การศึกษาของโรงเรียน ท่ีสําคญัคือ การรู้จกัให้ความสําคญัและเคารพในศกัยภาพของผูอ่ื้นการมี

ทกัษะสูงดา้นมนุษยสัมพนัธ์และกระบวน การกลุ่ม ทีมในการทาํงาน 

6. ความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองหลกัสูตร ศาสตร์การสอน รูปแบบการเรียนการสอนและ

ความกา้วหน้า ทางวิทยาการท่ีเก่ียวกบัการเรียนรู้ความรู้ในเร่ืองดงักล่าวน้ีจะมีความสัมพนัธ์กบั       

ความเป็นนกัวิชาการและความเป็นผูน้าํทางวิชาการ ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารท่ีมีความรู้    

ความชาํนาญสูงในเร่ืองหลกัสูตรและการสอนมกัจะไดรั้บการยอมรับใหเ้ป็นผูน้าํทางวิชาการ ถือได้

วา่เป็นเน้ือหาสาระชั้นสูงท่ีผูบ้ริหารตอ้งไม่มองขา้มและเป็นส่ิงท่ีช่วยสร้างศรัทธาในหมู่ครู บุคลากร     

ทางการศึกษาและในแวดวงการบริหารสถานศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดีเน่ืองจากการปฏิรูปการศึกษาไดใ้ห้

แนวหลกัสูตรและการดาํเนินงานตามหลักสูตรในแนวใหม่ท่ีแตกต่างจากระบบเก่าโดยส้ินเชิง             

ซ่ึงผูบ้ริหารสถานศึกษา จะเป็นผูท่ี้สามารถเห็นภาพรวมของหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน    

แนวใหม่ทั้งระบบไดไ้ม่ยากนักและจะเห็นไดโ้ดยง่ายว่าสัมพนัธ์โดยตรงกบัการจดัการศึกษาท่ีมี

คุณภาพของโรงเรียนท่ีตนรับผิดชอบ ซ่ึงผูบ้ริหารสามารถใช้ภาวะผูน้าํในการบริหารจดัการใน

โรงเรียนของตนเองไดโ้ดยตรง 
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7. ความรู้และความสามารถทางดา้นเทคโนโลยีในระดบัท่ีเพียงพอโลกปัจจุบนัและอนาคต

จาํเป็นตอ้งเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ จะมีการใช้

เทคโนโลยีกนัอย่างแพร่หลาย มีการใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีการส่ือสารสารสนเทศใหม่ๆ          

ในการส่ือสารส่งผ่านขอ้มูลความรู้กนัอย่างกวา้งขวาง จะกลายเป็นวฒันธรรมใหม่ในการบริหาร    

จดัการเรียนการสอนท่ีมีอิทธิพลแผ่กวา้งทัว่ไป ผูบ้ริหารสถานศึกษายุคปฏิรูปจึงตอ้งรู้ทนั กา้วทนั 

รู้จกัและสามารถใชไ้ดไ้ม่นอ้ยกว่าผูอ่ื้น ซ่ึงนอกเหนือจากจะใชป้ระโยชน์ในการเรียนการสอนและ           

การบริหารสถานศึกษาโดยตรงแล้ว ยงัอาจใช้เพื่อการเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ข้อมูลข่าวสาร              

ของสถานศึกษา สร้างเครือข่ายความร่วมมือท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการศึกษาของโรงเรียน 

8. ความสามารถในการแสวงหาทุน แหล่งทุนและการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา

ให้มีประสิทธิภาพเร่ืองน้ีเป็นเร่ืองสําคญั ท่ีสะทอ้นถึงฝีมือของผูบ้ริหารมืออาชีพ เม่ืองบประมาณมี

จาํกดัซ่ึงเป็นสภาพท่ีเกิดข้ึนจริงและจะเผชิญหน้ากบัผูบ้ริหารสถานศึกษาในอนาคตโดยตรงอย่าง

แน่นอน ความสามารถในการระดมทุน จึงเป็นเร่ืองใหญ่ท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาในอนาคตพึงให้

ความสนใจ การประสานงานกบัหน่วยงาน บุคคล องคก์าร ศิษยเ์ก่า ชุมชนและการดาํเนินกิจกรรม

เพื่อการศึกษาจะเป็นแหล่งสําคัญของเงินทุนในอนาคตและจากการท่ีโรงเรียนได้รับการให้

สถานภาพนิติบุคคล หมายความวา่ ในอนาคต สถานศึกษาจะมีความคล่องตวัในการบริหารการเงิน

และทรัพยสิ์นไดม้ากข้ึน สามารถมีทรัพยสิ์นและเงินทุนของตนเองในฐานะนิติบุคคล มีอาํนาจใน 

การปกครอง ดูแล บาํรุงรักษา ใช้และจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา แต่ตอ้ง

ดาํเนินการโดยคาํนึงถึงวตัถุประสงค์ทางการศึกษาของสถานศึกษาโดยไม่ให้ขดัแยง้กบันโยบาย 

วตัถุประสงค์และภารกิจหลกัของสถานศึกษาและจะตอ้งจดัให้มีระบบการติดตามงบประมาณ 

ตรวจสอบการใช้งบประมาณ ดา้นต่างๆของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ป้องกนัไม่ให้มีการ

ทุจริต หรือคอรัปชัน่เกิดข้ึน 

9. การเป็นผูมี้จิตสํานึกท่ีดีต่อการอนุรักษศิ์ลปะและวฒันธรรมผูบ้ริหารในฐานะท่ีเป็นผูน้าํ     

ในสถานศึกษาควรเป็นผูน้าํในการอนุรักษ ์ส่งเสริมวฒันธรรมไทย โดยอาศยัเอกลกัษณ์ไทยเป็นจุด

แขง็ในการดาํเนินงานการส่งเสริมกิจกรรมในสถานศึกษา การประพฤติปฏิบติัส่วนตวัและการสร้าง

บรรยากาศในสถานศึกษา ท่ีแสดงถึงคุณค่าของศิลปะและวฒันธรรมไทย นอกจากน้ียงัมีคุณค่า

บางอยา่งท่ีสาํคญั ท่ีน่าส่งเสริม หรือประพฤติปฏิบติัดว้ยตนเองเป็นหลกั เช่น การให้คุณค่าแก่ระบบ

อาวุโสการแสดงความเมตตากรุณาโอบออ้มอารี การเห็นคุณค่าส่ิงท่ีดีของไทย การเป็นแบบอย่าง

ของพุทธศาสนิกชน การแกปั้ญหาความขดัแยง้ดว้ยสันติวิธีและเป็นผูน้าํในการดาํเนินกิจกรรมทาง

ศิลปวฒันธรรมและประเพณีดว้ยตนเอง  
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วิรัตน์ รัตน์กาํเนิด(2551,หน้า 26) ผูบ้ริหารคือผูท่ี้ดูแลรักษาพฒันาองค์กรให้ดาํรงอยู ่          

ดว้ยความมัน่คงเจริญก้าวหน้าและใช้ความรู้ความสามารถความพยายามปฏิบติัหน้าท่ีให้องค์กร         

โดยหลกัการและเหตุผลเป็นท่ียอมรับและประยุกตใ์ชแ้นวคิดทฤษฎีต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหาร      

มาผสมผสาน เพื่อจะพฒันาองคก์รไปสู่ความเป็นเลิศผูบ้ริหารท่ีจะเป็นผูท่ี้ทาํงานประสบผลสําเร็จ     

ตอ้งรู้และเขา้ใจบทบาทของตนเองว่าควรปฏิบติัอย่างไร รับผิดชอบเพื่อการบริหารเป็นไปอย่าง

ราบร่ืนบรรลุเป้าหมายท่ีกาํหนด ไว ้ผูบ้ริหารสถานศึกษา เป็นผูมี้บทบาทสาํคญัท่ีสุดในฐานะท่ีเป็นผู ้

มีส่วนร่วมรับผิดชอบอยา่งใกลชิ้ดต่อการจดัการศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรเป็นแบบอย่างของ

ผูน้าํ การเปล่ียนแปลงโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ผูน้าํทางวิชาการโดยตอ้งให้ความสําคญัต่อการส่งเสริม

และสนบัสนุนการเปล่ียนแปลงรูปแบบของ การจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญัท่ีสุดและ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรในสถานศึกษาและตอ้งเป็นผูท่ี้

เก่ียวขอ้งใน  การสร้างความประสานสัมพนัธ์อนัดีกบัทุกฝ่ายผูบ้ริหารสถานศึกษา จะตอ้งเป็นผูน้าํท่ี

มีความรู้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม ส่งเสริมการจดัสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ส่งเสริมพฒันาครูให้    จดักิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรความตอ้งการของผูเ้รียนและทอ้งถ่ิน

สนบัสนุนการนาํนวตักรรมเทคโนโลยกีารส่ือสารมาใชใ้นการเรียนรู้  

จากแนวคิดของนกัการศึกษาดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้จิยัสรุปไดว้า่ ในการท่ีจะเป็นนกับริหารท่ีดี    

ในอนาคตนั้นจะตอ้งมีคุณลกัษณะหลายอยา่งท่ีเป็นแบบใหม่ แนวใหม่และแบบผสมผสาน ท่ีไม่มี

ลกัษณะเฉพาะท่ีตายตวัและสําหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาแลว้ ก็คงไม่อยู่ในขอ้ยกเวน้เช่นกนัการท่ี         

จะไดรั้บการยอมรับวา่ เป็นผูบ้ริหารในระดบัมืออาชีพนั้น ต่อไปคงตอ้งเป็นผูบ้ริหาร ท่ีมีวิสัยทศัน์    

มองการณ์ไกล มีมุมมองในการบริหาร การทาํงานเชิงกลยุทธ์ รู้จกัการประมวลวิเคราะห์ ประเมิน

และตดัสินใจและยงัตอ้งดูแล รับผิดชอบการดาํเนินงานตามปกติของสถานศึกษาในทุกดา้น ตอ้งมี

วสิัยทศัน์ใหม่ในการบริหารจดัการให้การดาํเนินงาน เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ตอ้งปรับแนวคิด

ในการบริหารจดัการบูรณาการ ท่ีเนน้การแกปั้ญหาและดาํเนินการพฒันา ท่ีผสมผสานชดัเจน ทั้ง

เชิงนโยบายและภาคปฏิบติั ตอ้งมีพฤติกรรมการบริหารแบบเชิงรุก เน้นผลงานหรือผลสําเร็จตาม

เป้าหมายและคุณภาพ ท่ีไดว้างไวเ้ป็นหลกัสําคญับทบาทการนิเทศกาํกบัดูแล (Supervision) จะตอ้ง

ชดัเจน ตอ้งมีความสามารถสูงทั้งการกาํกบัดูแล ช่วยเหลือ ช้ีแนะและให้การสนบัสนุน ตอ้งรู้จกัการ

ประสานงานและการดึงศกัยภาพ ของบุคลากรทุกฝ่าย ท่ีเก่ียวขอ้งให้มีส่วนร่วมในงานและกิจการ

ของสถานศึกษาได้ เป็นอย่างดี ตอ้งมีบทบาทเป็นผูริ้เร่ิม ช้ีนาํแนวทาง ความคิดและประสาน

ความคิดท่ีดีในการทาํงานได ้สามารถสร้างความเขา้ใจร่วมกบับุคลากรและประสานสัมพนัธ์กบั

บุคลากรทุกฝ่ายไดด้ว้ยดี ยืดหยุ่นในการประสานสัมพนัธ์กบับุคลากรทุกระดบัไดเ้หมาะสม เปิด

โอกาสใหบุ้คลากร มีส่วนร่วมใน การดาํเนินงานในส่วนต่างๆอยา่งเหมาะสม ดูแลให้มีการประเมิน
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การปฏิบติังาน ของบุคลากรดว้ยวิธีการท่ีสุจริต ยุติธรรม โปร่งใส พร้อมต่อ การตรวจสอบในการ

ดาํเนินงานทุกดา้น สามารถสร้างความเขา้ใจกบัทุกฝ่ายและต่อวงการภายนอกถึงจุดยืน นโยบาย 

การดาํเนินงาน และการพฒันาคุณภาพของสถานศึกษา ให้ความสําคญัเป็นพิเศษกบัการบริหาร

คุณภาพ (Quality Management)การบริหารท่ีมุ่งเป้าไปสู่ความเป็นเลิศทางวชิาการของสถานศึกษา 

   ภารกจิของผู้บริหารสถานศึกษา                                    

                 มีนกัวชิาการไดใ้หค้วามคิดเห็นเก่ียวกบัหนา้ท่ีผูบ้ริหาร และภารกิจของผูบ้ริหารไว ้

หลากหลาย  ดงัน้ี      

                  พนสั  หนันาคินทร์(2524, หนา้ 64-66 )ไดก้ล่าววา่  หนา้ท่ีและความรับผดิชอบและ

ภารกิจของผูบ้ริหารโรงเรียนนั้นก็คือทาํการบริหารโรงเรียนใหเ้ป็นไปตามจุดหมายท่ีไดก้าํหนดไว้

โดยแน่ชดัแลว้  ในการบริหารงานยอ่มจะมีองคป์ระกอบทั้งภายในตวัครูใหญ่เอง  เช่น  บุคลิกภาพ   

นิสัยใจคอและองคป์ระกอบภายนอก  เช่น  นโยบายการศึกษาของชาติ  สภาพทางเศรษฐกิจสังคม   

ท่ีจะทาํใหก้ารดาํเนินงานของครูใหญ่ตอ้งเป็นไปตามองคป์ระกอบเหล่านั้น  แต่ส่ิงท่ีจะละเลยไม่ได ้  

คือ  จุดหมายในการใหก้ารศึกษาแก่นกัเรียนในโรงเรียนท่ีตวัเองรับผิดชอบก็อาจกล่าวไดว้า่หนา้ท่ี

ความรับผดิชอบและภารกิจของผูบ้ริหารโรงเรียนมีดงัน้ี  คือ 

                   1.  รับผดิชอบในการงานทุกอยา่งในโรงเรียน 

                   2.  เป็นตวัแทนหรือสัญลกัษณ์ของโรงเรียน  ครูใหญ่จะตอ้งเป็นตวัแทนในกิจการงาน

ต่าง ๆ  ของโรงเรียน  การติดต่อกบัองคก์ารภายนอกโรงเรียน 

                  3.  เป็นผูนิ้เทศหรือใหก้ารแนะนาํแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

                  4.  เป็นผูริ้เร่ิมงานใหม่  หรือพยายามปรับปรุงงานดา้นต่าง  ๆ  ของโรงเรียนใหดี้ข้ึน 

                  5.  เป็นผูต้ดัสินใจในปัญหาระดบัสูงของโรงเรียน 

               จากท่ีกล่าวมาสรุปไดว้า่  ผูบ้ริหารสถานศึกษา มีภารกิจในการบริหารงานในสถานศึกษา

ทุกอย่าง  ให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายท่ีกาํหนดไวท้ั้ งด้านบริหารงานบุคลากร  ด้านบริหารงาน

งบประมาณ   ดา้นบริหารงานวชิาการและดา้นบริหารงานทัว่ไป 
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 ขอบข่ายงานบริหารในสถานศึกษา 

                  พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ.  2545   ไดก้ระจาย

อาํนาจการบริหารและจดัการศึกษา ทั้งดา้นการบริหารงานวชิาการ  ดา้นการบริหารงานงบประมาณ  

ดา้นการบริหารงานบุคคลและดา้นการบริหารงานทัว่ไปไปยงัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ

สถานศึกษา  ตามมาตรา  39(สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,  2545 หนา้  24 ) 

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดก้าํหนดขอบข่ายงานของสถานศึกษาทั้ง   4  ดา้น

ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  พ.ศ.  2545  เพื่อให้

สถานศึกษาไดด้าํเนินการตามขอบข่ายงานบริหารในสถานศึกษา  ดงัแผนภูมิท่ี 2.1  
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แผนภูมิที ่ 2.1  แสดงขอบข่ายงานบริหารในสถานศึกษา ท่ีมา  

 (กระทรวงศึกษาธิการ,  2546,  หนา้  32) 

การบริหารงานวชิาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล

 
การบริหารทัว่ไป 

        ขอบข่ายการบริหารงานในสถานศึกษา 

1.การพัฒนาหลักสูตร 

2.การพัฒนากระบวนการ

เรียนรู 

3.การวัดผล  ประเมินผลและ

เทียบโอนผลการเรียน 

4.การวิจัยเพือ่พัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

5.การพัฒนาส่ือ  นวัตกรรม  

และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

6.การพัฒนาแหลงเรียนรู 

7.การนิเทศการศึกษา 

8.การแนะแนวการศึกษา 

9.การพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพในสถานศึกษา 

10.การสงเสริมความรูดาน

วิชาการแกชุมชน 

11.การประสานความรวมมอื

ในการพัฒนาวิชาการกับ

สถานศึกษาอื่น 

12.การสงเสริมและสนับสนุน

งานวิชาการแกบุคคล  

ครอบครัว  องคกร 

หนวยงาน  และสถาบันอื่นที่

จัดการศึกษา 

 
 

1.การจัดทําและเสนอขอ

งบประมาณ 

2.การจัดสรรงบประมาณ 

3.การตรวจสอบ  ติดตาม

ประเมินผลและรายงานการใช

เงินและผลการดําเนินงาน 

4.การระดมทรัพยากรและการ

ลงทุนเพื่อการศึกษา 

5.การบริหารการเงิน 

6.การบริหารบัญช ี

7.การบริหารพัสดุและ

 

1.การวางแผนอัตรากําลัง

และกําหนดตําแหนง 

2.การสรรหาและการบรรจุ

แตงต้ัง 

3.การเสริมสราง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

ราชการ 

4.วินัยและการรักษาวินัย 

5.การออกจากราชการ 

1.การดําเนินงานธุรการ 

2.งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 

3.งานพัฒนาระบบและเครือขายขอมูล

สารสนเทศ 

4.การประสานและพัฒนาเครือขาย

การศึกษา 

5.การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร 

6.งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

7.การสงเสริม  สนับสนุนดานวิชาการ  

งบประมาณ  บุคลากรและบริหารงานทั่วไป 

8.การดูแลอาคารสถานทีแ่ละสภาพแวดลอม 

9.การจัดทําสํามะโนผูเรียน 

10.การรับนักเรียน 

11.การสงเสริมและประสานงานการศึกษาใน

ระบบ  นอกระบบและตามอัธยาศัย 

12.การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

13.งานสงเสริมกิจการนักเรียน 

14.การประชาสัมพันธงานการศึกษา 

15.การสงเสริมสนับสนุนและประสานงาน

การศึกษาของบุคคล  ชุมชน  องคกร  

หนวยงานและสถาบัน  สังคมอื่นที่จัด

การศึกษา 

16.งานประสานราชการกับเขตพื้นที่

การศึกษาและหนวยงานอื่น 

17.การจัดระบบความคุมภายในหนวยงาน 

18.งานบริการสาธารณะ 

19.งานที่ไมระบุไวในงานอื่น 
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 การบริหารวชิาการ 

   งานวิชาการเป็นงานหลักของสถานศึกษาตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  

พุทธศกัราช  2542  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี  2)  พุทธศกัราช  2545  มุ่งให้กระจายอาํนาจใน

การบริหารจดัการไปให้สถานศึกษาให้มากท่ีสุด  ดว้ยเจตนารมณ์ท่ีจะให้สถานศึกษาไดด้าํเนินการ

อย่างมีอิสระ  คล่องตวั  รวดเร็ว  สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน  สถานศึกษา  ชุมชนและ 

ทอ้งถ่ิน  และการมีส่วนร่วมจากผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย  ซ่ึงจะเป็นปัจจยัสําคญัให้สถานศึกษามีความ

เขม้แขง็ในการบริหารและการจดัการ  สามารถพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการ

วดัผลประเมินผลรวมทั้งการวดัปัจจยัเก้ือหนุนการพฒันาคุณภาพนกัเรียน  ชุมชนและทอ้งถ่ินได้

อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  โดยมีวตัถุประสงค์ของการบริหารงานวิชาการเพื่อให้

สถานศึกษาบริหารงานดา้นวชิาการไดโ้ดยอิสระ  คล่องตวั  รวดเร็วและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของนกัเรียน  สถานศึกษา  ชุมชน  และทอ้งถ่ิน  ใหก้ารบริหารและการจดัการศึกษาของสถานศึกษา

ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ  สอดคลอ้งกบัระบบประกนัคุณภาพการศึกษา  การประเมินคุณภาพ

ภายในและการประเมินจากหน่วยงานภายนอก  ให้สถานศึกษาพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการ

เรียนรู้  ตลอดจนจดัปัจจยัเก้ือหนุนการพฒันาการเรียนรู้ท่ีสนองตามความต้องการของผูเ้รียน  

ชุมชนและทอ้งถ่ิน  โดยยึดผูเ้รียนเป็นสําคญัไดอ้ย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  สถานศึกษาได้

ประสานความร่วมมือในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาครอบครัว  องคก์ร  หน่วยงาน

และสถาบนัอ่ืน ๆ  อยา่งกวา้งขวางและมีภารกิจในการบริหารงานวิชาการ  คือ  การพฒันาหลกัสูตร

สถานศึกษา  การพฒันากระบวนการเรียนรู้  การวดัผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน การ

วจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา  การพฒันาส่ือ  นวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาการพฒันา

แหล่งเรียนรู้  การนิเทศการศึกษา  การแนะแนวการศึกษา  การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใน

สถานศึกษา  การส่งเสริมความรู้ดา้นวิชาการแก่ชุมชน  การประสานความร่วมมือในการพฒันา

วิชาการกบัสถานศึกษาอ่ืน  การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล  ครอบครัว  องค์กร  

หน่วยงานและสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 , หนา้ 33 -38 )   

สํานักการศึกษา(2554,หน้า16) ความหมายของการบริหารงาน การบริหารงานวิชาการ 

หมายถึงการดาํเนินงานโดยการผสมผสานทรัพยากรในการจดักิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้

ทุกดา้นใหแ้ก่นกัเรียน เพื่อพฒันาการจดัการเรียนรู้ให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ ให้

นกัเรียนเป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ มีทกัษะชีวิตและดาํรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข ดา้น

การบริหารงานวชิาการ มีภาระหนา้ 17 อยา่งดว้ยกนัคือ 1.การพฒันาหรือการดาํเนินการเก่ียวกบัการ

ให้ความเห็นการพฒันาสาระหลกัสูตรทอ้งถ่ิน   2.การวางแผนงานดา้นวิชาการ3.การจดัการเรียน

การสอนในสถานศึกษา   4.การพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษา 5.การพฒันากระบวนการเรียนรู 
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6.การวดัผล ประเมินผล และดาํเนินการเทียบโอนผลการเรียน    7.การวิจยัเพื่อพฒันา

คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 8.การพฒันาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้    9.การนิเทศการศึกษา

10.การแนะแนว 11.การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 12.การส่งเสริม

ชุมชนให้มีความเขม้แข็งทางวิชาการ  13.การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบั

สถานศึกษาและองคก์รอ่ืน 14.การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร 

หน่วยงานสถานประกอบการ และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา15.การจดัทาํระเบียบและแนวปฏิบติั

เก่ียวกบังานดา้นวชิาการและสถานศึกษา 16.การคดัเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา  

17.การพฒันาและใชส่ื้อเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 

กมล ภู่ประเสริฐ(2545,หน้า324)ให้ความหมายของการบริหารงานวิชาการไว้ว่า                    

การบริหารงานวชิาการ หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษาหรือโรงเรียนท่ีเก่ียวกบั   

การปรับปรุงพฒันา การเรียนการสอนให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพท่ีสุด เพราะหน้าท่ีของ

สถานศึกษาทุกแห่ง คือ การใหค้วามรู้ทางดา้นวชิาการแก่ผูเ้รียน  

จากการให้ความหมายของการบริหารวิชาการจากนักการศึกษาและหน่วยงานทางการ

ศึกษาดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้จิยัสรุปไดว้า่ การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุกดา้น            

ของโรงเรียนท่ีครอบคลุม การจดัการเรียนการสอน เพื่อให้นกัเรียนไดเ้กิดการเรียนรู้ รวมถึงการ

อบรมใหน้กัเรียนมีคุณธรรมและการปลูกฝังใหเ้ป็นพลเมืองดีของชาติต่อไป 

 

การบริหารงบประมาณ 

  การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษามุ่งเน้นความเป็นอิสระ  ในการบริหารจดัการมีความ

คล่องตวั  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  ยึดหลกัการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิและบริหารงบประมาณ

แบบมุ่งเนน้ผลงาน   ใหมี้การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นของสถานศึกษา  รวมทั้ง 

จดัหารายไดจ้ากบริการมาใชบ้ริหารจดัการเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา  ส่งผลให้เกิดคุณภาพท่ีดีข้ึน

ต่อผูเ้รียน  การบริหารงบประมาณวตัถุประสงค์ให้สถานศึกษาบริหารงานดา้นงบประมาณมีความ

เป็น  อิสระ  คล่องตวั  โปร่งใส  ตรวจสอบได ้ เพื่อให้ไดผ้ลผลิต  ผลลพัธ์เป็นไปตามขอ้ตกลงการ

ให้บริการ  สถานศึกษาสามารถบริหารจดัการท่ีไดอ้ย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ  โดยมีภารกิจ

ในการบริหารงบประมาณ  เพื่อการจดัทาํและเสนอของบประมาณ  การจดัสรรและการอนุมติั

งบประมาณ  การตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินผลและรายงานผลการใช้เงินและผลการดาํเนินงาน  

การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  การบริหารการเงิน  การบริหารบญัชี  การบริหาร

พสัดุและสินทรัพย(์กระทรวงศึกษาธิการ,   2546, หนา้ 39 – 350 )   
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       ดา้นการบริหารงบประมาณ  มีภาระหนา้ 22 อยา่งดว้ยกนัคือ 1.การจดัทาํแผนงบประมาณและ

คาํขอตั้งงบประมาณเพื่อเสนอต่อปลดักระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานแลว้แต่กรณี2.การจดัทาํแผนปฏิบติัการใชจ่้ายเงินตามท่ีไดรั้บจดัสรรงบประมาณจาก

สาํนกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง3.การอนุมติัการใชจ่้ายงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรร  

4.การขอโอนและการขอเปล่ียนแปลงงบประมาณ 5.การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  6.การ

ตรวจสอบติดตามและรายงานการใชง้บประมาณ7.การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชผ้ลผลิต

จากงบประมาณ 8.การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 9.การปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ี

ไดรั้บมองหมายเก่ียวกบักองทุนเพื่อการศึกษา  10.การบริหารจดัการทรัพยากรเพื่อการศึกษา  11.

การวางแผนพสัดุ12.การกาํหนดรูปแบบรายการหรือคุณลกัษณะเฉพาะของครุภณัฑห์รือส่ิงก่อสร้าง

ท่ีใชเ้งินงบประมาณเพื่อเสนอต่อปลดักระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานแลว้แต่กรณี 13.การพฒันาระบบขอ้มูลและสารสนเทศเพื่อการจดัทาํและจดัหาพสัดุ 14.

การจดัหาพสัดุ 15.การควบคุมดูแล บาํรุงรักษาและจาํหน่ายพสัดุ16.การจดัหาผลประโยชน์จาก

ทรัพยสิ์น  17.การเบิกเงินจากคลงั  18.การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน   19.การนาํเงิน

ส่งคลงั  20.การจดัทาํบญัชีการเงิน   21.การจดัทาํรายงานทางการเงินและงบการเงิน   22.การจดัทาํ

หรือจดัหาแบบพิมพบ์ญัชี ทะเบียน และรายงาน  

   ผูว้ิจยั สรุปไดว้่า การบริหารงบประมาณ หมายถึง การกาํหนดแนวทาง หรือแผนการ

ดาํเนินงานอนัเก่ียวเน่ืองกบัการเงิน และสามารถบรรลุถึงเป้าหมายท่ีวางไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

มุ่งเนน้ความเป็นอิสระ ในการบริหารจดัการมีความคล่องตวั โปร่งใส ตรวจสอบได ้โดยยึดหลกัการ

บริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน ให้มีการจดัหาผลประโยชน์

จากทรัพยสิ์นของสถานศึกษา รวมทั้งจดัหารายไดม้าใช้บริหารจดัการเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา 

ส่งผลให้เกิดคุณภาพท่ีดีข้ึนต่อสถานศึกษา ผูเ้รียน เพื่อให้ไดผ้ลผลิต ผลลพัธ์เป็นไปตามขอ้ตกลง

การใหบ้ริการ 

 

  การบริหารงานบุคคล 

           การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเป็นภารกิจสําคญัท่ีมุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษา

สามารถปฏิบติังานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษาเพื่อดาํเนินการดา้นการบริหารงานบุคคล

ให้เกิดความคล่องตวัอิสระภายใตก้ฎหมายระเบียบเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการพฒันามีความรู้ความสามารถมีขวญักาํลงัใจไดรั้บการยกยอ่งเชิดชู

เกียรติมีความมัง่คงและกา้วหน้าในวิชาชีพซ่ึงจะส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาของผูเ้รียน

เป็นสําคญั  การบริหารงานบุคคลวตัถุประสงค์เพื่อให้การดาํเนินงานบุคคลถูกตอ้งรวดเร็วเป็นไป
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ตามหลักธรรมาภิบาล  ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสํานึกในการปฏิบติั

ภารกิจท่ีรับผิดชอบให้เกิดผลสําเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  ส่งเสริมให้ครูและ

บุคลากรทางการศึกษาปฏิบติังานเตม็ตามศกัยภาพ  โดยยดึมัน่ในระเบียบวินยั  จรรยาบรรณ  อยา่งมี

มาตรฐานแห่งวชิาชีพ  ใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบติังานไดม้าตรฐานวิชาชีพ ไดรั้บการ

ยกย่องเชิดชูเกียรติ  มีความมั่งคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ  ซ่ึงจะส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาของผูเ้รียนเป็นสําคญั   โดยมีภารกิจในการบริหารงานบุคคลเพื่อการวางแผนอตัรากาํลงั

และกาํหนดตาํแหน่ง  การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง  การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติั

ราชการ  วินยัและการรักษาวินยัการออกจากราชการ (กระทรวงศึกษาธิการ,  2546, หนา้ 39 – 350,

หน้า 51-63 )   ดา้นการบริหารงานบุคคล มีภาระหน้าท่ี 20 อย่างดว้ยกนัคือ   1.การวางแผน

อตัรากาํลงั  2.การจดัสรรอตัรากาํลงัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา3.การสรรหาและบรรจุ

แต่งตั้ ง4.การเปล่ียนตาํแหน่งให้สูงข้ึน การย้ายข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา5.การ

ดาํเนินการเก่ียวกบัการเล่ือนขั้นเงินเดือน  6.การลาทุกประเภท  7.การประเมินผลการปฏิบติังาน  8.

การดาํเนินการทางวินยัและการลงโทษ9.การสั่งพกัราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไวก่้อน

10.การรายงานการดาํเนินการวินยัและการลงโทษ   11.การอุทธรณ์และการร้องทุกข ์  12.การออก

จากราชการ   13.การจดัระบบและการจดัทาํทะเบียนประวติั14.การจดัทาํบญัชีรายช่ือและให้

ความเห็นเก่ียวกบัการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์15.การส่งเสริมการประเมินวิทย

ฐานะขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  16.การส่งเสริมและย่อย่องเชิดชูเกียรติ 17.การ

ส่งเสริมมาตรฐานวชิาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ18.การส่งเสริมวินยัคุณธรรมและจริยธรรมแห่ง

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  19.การริเร่ิมส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต 20.การพฒันา

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการดาํเนินการท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลให้เป็นไป

ตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั้น 

       สรุปไดว้า่ การบริหารงานบุคคล หมายถึง ภารกิจท่ีสาํคญัท่ีมุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษา 

สามารถปฏิบติังานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา ไดด้าํเนินงานดา้นการบริหารงานบุคคล

ถูกตอ้งรวดเร็ว ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และมีจิตสํานึกในการปฏิบติัภารกิจ ท่ี

รับผดิชอบใหเ้กิดผลสาํเร็จตามหลกัการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

           

การบริหารงานทัว่ไป 

                  การบริหารทัว่ไปเป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัระบบบริหารองค์กรให้บริหารงานอ่ืน ๆ  

บรรลุผลตามมาตรฐานคุณภาพและเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ โดยมีบทบาทในการประสานส่งเสริม

สนับสนุนและการอํานวยความสะดวกต่างๆ ในการให้บริการศึกษาทุกรูปแบบ  มุ่งพัฒนา
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สถานศึกษาให้ใชน้วตักรรมและเทคโนโลยีไดอ้ย่างเหมาะสม ส่งเสริมในการบริหารและการจดั

การศึกษาของสถานศึกษา  ตามหลกัการบริหารงานท่ีเน้นผลสัมฤทธ์ิของงานเป็นหลกั  โดยเน้น

ความโปร่งใส  ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้  ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล  ชุมชนและ

องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อใหก้ารจดัการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การบริหารงานทัว่ไปมี

วตัถุประสงค์เพื่อให้บริการ  สนบัสนุน  ส่งเสริม  ประสานและอาํนวยการ  ให้การปฏิบติังานของ

สถานศึกษาเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ประชาสัมพนัธ์  เผยแพร่

ขอ้มูล  ข่าวสารและผลงานของสถานศึกษาต่อสาธารณชนซ่ึงจะก่อใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจ เจตคติ

ท่ีดี เล่ือมใส ศรัทธาและการใหก้ารสนบัสนุนการจดัการศึกษา โดยมีภารกิจในการบริหารงานทัว่ไป

เพื่อการดาํเนินงานธุรการ  งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานการพฒันาระบบ

และเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ  การประสานและพฒันาเครือข่ายการศึกษา การจดัระบบการบริหาร

และพฒันาองค์กร  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  การส่งเสริมสนับสนุนดา้นวิชาการ  งบประมาณ  

บุคลากร  และบริหารทัว่ไป  การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม การจดัทาํสํามะโนผูเ้รียน

การรับนกัเรียน การส่งเสริมและประสานงานการจดัการศึกษาในระบบนอกระบบและตามอธัยาศยั 

การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน การประชาสัมพันธ์งาน

การศึกษา  การส่งเสริมสนบัสนุนและประสานงานการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคก์ร หน่วยงาน

และสถาบนัสังคมอ่ืนท่ีจดัการศึกษา     งานประสานราชการกบัเขตพื้นท่ีการศึกษาและหน่วยงาน

อ่ืน  การจดัระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน งานบริการสาธารณะและงานท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นงาน

อ่ืน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา้ 39 – 350,  หนา้  64-73 )   

 ดา้นการบริหารงานทัว่ไป มีภาระหนา้ท่ี 21 อยา่งดว้ยกนัคือ1.การพฒันาระบบและ 

เครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ 2. การประสานงานและพฒันาเครือข่ายการศึกษา 3. การวางแผนการ

บริหารงานการศึกษา 4. งานวจิยัเพื่อพฒันานโยบายและแผน  5. การจดัระบบการบริหารและพฒันา

องคก์ร  6. การพฒันามาตรฐานการปฏิบติังาน  7.งานเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา  8. การดาํเนินงาน

ธุรการ  9. การดูแบอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม   10. การจดัทาํสามะโนผูเ้รียน11. การรับนกัเรียน  

12. การเสนอความเห็นเก่ียวกบัเร่ืองการจดัตั้ง ยบุ รวม หรือเลิกสถานศึกษา  13. การประสานการ

จดัการศึกษาในระบบนอกระบบและตามอธัยาศยั     14.การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

15.การทศันศึกษา   16.งานกิจการนกัเรียน   17.การประชาสัมพนัธ์งานการศึกษา   18. การส่งเสริม

สนบัสนุนและประสานการจดัการศึกษาของบุคคลชุมชนองคก์รหน่วยงานและสถาบนัสังคมอ่ืนท่ี

จดัการศึกษา19.งานประสานราชการกบัส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ิน(ท)การรายงานผลการ

ปฏิบติังาน 20.การจดัระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 21.แนวทางการจดักิจกรรมเพื่อ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการลงโทษนกัเรียน 
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 สรุปไดว้่า การบริหารทัว่ไป หมายถึง หลกัการบริหารงานเน้นผลสัมฤทธ์ิของงานเป็น

หลกั เน้นความโปร่งใส ความรับผิดชอบ ตรวจสอบได ้ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคลชุมชน 

องค์กรท่ีเก่ียวข้อง มุ่งพฒันาให้เป็นองค์กรสมัยใหม่ โดยนํานวตักรรมเทคโนโลยีมาใช้อย่าง

เหมาะสม ให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานและอาํนวยการให้การปฏิบัติงานของ

สถานศึกษา เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมกบัประชาสัมพนัธ์ 

เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารและผลงานของสถานศึกษาต่อสาธารณชนซ่ึงจะก่อให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจ 

เจตคติท่ีดี เล่ือมใส ศรัทธาและใหค้วามสนบัสนุนการจดัการศึกษา  

 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดก้าํหนดขอบข่ายของการบริหาร

สถานศึกษาไว ้ 4  ดา้น  ดงัน้ี 

 1.  การบริหารงานวิชาการ เพื่อให้สถานศึกษาบริหารงานดา้นวิชาการไดโ้ดยอิสระ 

คล่องตวั  รวดเร็ว  สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน ยึดผูเ้รียนเป็นสําคญั โดยประสานความ

ร่วมมือกับครอบครัว  องค์กร  หน่วยงานและสถาบนัอ่ืน ๆ  จดัการศึกษา ภารกิจด้านวิชาการ

ประกอบดว้ย การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา  การพฒันากระบวนการเรียนรู้  การวดัผลประเมินผล

และเทียบโอนการเรียน  การวิจัยเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา  การพฒันาส่ือนวตักรรมและ

เทคโนโลยทีางการศึกษา  การพฒันาแหล่งเรียนรู้  การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา  การ

พฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบั

สถานศึกษาอ่ืน การส่งเสริมสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล  ครอบครัว  หน่วยงานและสถาบนัอ่ืน

ท่ีจดัการศึกษา 

 2.  การบริหารงานงบประมาณ  มุ่งเน้นความคล่องตวั โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึด

หลกัการบริหารมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิ และการบริหารงบประมาณแบบมุ่งผลงาน ขอบข่ายการบริหาร

งบประมาณประกอบด้วย  การจัดทาํและเสนอของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การ

ตรวจสอบ ติดตาม  ประเมินผลและรายงานผล  การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 

การบริหารการเงิน การบริหารบญัชี การบริหารพสัดุและสินทรัพย ์

 3.  การบริหารงานบุคคล  เป็นภารกิจสําคญัท่ีมุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถ

ปฏิบติังานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา  บุคลากรทางการศึกษาควรได้รับการพฒันา

ความรู้ ความสามารถ มีขวญักาํลงัใจ  ไดรั้บการยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้มีความกา้วหน้าในวิชาชีพ  

ขอบข่ายการบริหารงานบุคคลประกอบดว้ย  การวางแผนอตัรากาํลงัและกาํหนดตาํแหน่ง  การสรร

หาและบรรจุแต่งตั้ง  การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ วนิยัและการรักษาวินยั  การ

ออกจากราชการ 
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 4.  การบริหารงานทัว่ไป  เป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัระบบบริหารองค์กรให้การ

บริหารงานอ่ืน ๆ  บรรลุตามมาตรฐาน คุณภาพ  และเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้โดยมุ่งเน้นการมีส่วน

ร่วมของบุคคล  ชุมชน  และองค์กรท่ีเก่ียวข้อง  เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ขอบข่ายภารกิจ  การบริหารทัว่ไปประกอบดว้ย การดาํเนินงานธุรการ งานเลขานุการ 

การพฒันาระบบและเครือข่ายสารสนเทศ  การประสานงานและพฒันาเครือข่ายทางการศึกษา  การ

จดัระบบบริหารและการพฒันาองค์กร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  การส่งเสริมสนับสนุนด้าน

วชิาการ งบประมาณ  บุคลากร  และบริหารทัว่ไป  การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม  การ

จดัทาํสํามะโนผูเ้รียน  การรับนกัเรียน  การส่งเสริมประสานงานการจดัการศึกษาในระบบ  นอก

ระบบ  และตามอธัยาศยั  การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  การส่งเสริมกิจการนักเรียน  การ

ประชาสัมพนัธ์งานการศึกษา  การส่งเสริมสนับสนุนงานการจดัการศึกษาของบุคคล  ชุมชน  

องค์กร  หน่วยงาน  และสถาบันสังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษา  งานประสานราชการกับเขตพื้นท่ี

การศึกษาและหน่วยงานอ่ืนท่ีจดัการศึกษา  การจดัระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน งานบริการ

สาธารณะ และงานท่ีไม่ระบุไวใ้นงานอ่ืน (พรชยั  ภาพนัธ์, 2547, หนา้ 37-40) 

จากความหมายดังกล่าว  สรุปได้ว่า ขอบข่ายการบริหารสถานศึกษาตามท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาํหนดไว ้ 4  ดา้น  ได้แก่  การบริหารงานวิชาการ  การ

บริหารงานงบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  และการบริหารงานทัว่ไป 

2.4 สภาพพืน้ทีท่ีศึ่กษา 

 สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 2 

 สํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 2  ซ่ึงเป็น 1  ใน  183  เขตพื้นท่ี

การศึกษาอยู่ภายใต้สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซ่ึงเป็น 1                  

ใน 5  องคก์รหลกัของกระทรวงศึกษาธิการ สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 

2 มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการประสานส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ประกอบด้วยพื้นท่ี 4  อาํเภอ ได้แก่  สถานศึกษาเขตอาํเภอบางใหญ่   สถานศึกษาเขตอาํเภอ                  

บางบวัทอง  สถานศึกษาเขตอาํเภอไทรน้อย และสถานศึกษาเขตอาํเภอปากเกร็ด  มีพื้นท่ีรวม 

487.877 ตารางกิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อจงัหวดัต่างๆ 3 จงัหวดั คือ จงัหวดัปทุมธานี   จงัหวดั

พระนครศรีอยุธยา  และกรุงเทพมหานคร  โดยทิศเหนือติดต่อกบัจงัหวดัปทุมธานี และจงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา ทิศใตติ้ดต่อกบักรุงเทพมหานคร ทิศตะวนัออกติดต่อกบัอาํเภอเมืองนนทบุรีและ

กรุงเทพมหานครทิศตะวนัตกติดต่อกบัจงัหวดันครปฐมมีแหล่งท่องเท่ียวและวฒันธรรมท่ีสําคญั

หลายแห่ง โดยเฉพาะริมสองฝ่ังแม่นํ้าเจา้พระยาและคลอง เช่นเกาะเกร็ด เป็นแหล่งเคร่ืองป้ันดินเผา 

รวมทั้งเป็นศูนยว์ฒันธรรมพื้นบา้นชาวมอญตั้งอยูใ่กลก้บัวดัปรมยัยิกาวาสและสวนสมเด็จ ฯอาํเภอ
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ปากเกร็ด ตลาดนํ้าบางคูเวียงอยูป่ากคลองบางคูเวียง อาํเภอบางใหญ่ ตลาดนํ้ าอาํเภอไทรนอ้ย ตั้งอยู่

ริมคลอง พระพิมลราชา อาํเภอไทรนอ้ย ศูนยส์มุนไพร ท่ีวดัสวนแกว้ ตั้งอยูท่ี่อาํเภอบางใหญ่  ตั้งอยู่

ท่ีเลขท่ี  79/4 หมู่ 6  ถนนกาญจนาภิเษก  ตาํบลเสาธงหิน อาํเภอบางใหญ่  จงัหวดันนทบุรี   

 สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 มีสถานศึกษาในสงักดัเขตพื้นท่ี

ทั้งส้ิน 124 แห่ง จาํแนกเป็นสถานศึกษาภาครัฐ จาํนวน 64 แห่ง และ สถานศึกษาเอกชน จาํนวน 60 

แห่ง นอกจากน้ียงัมีโรงเรียนท่ีถ่ายโอนไปองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จาํนวน 25 แห่ง สถานศึกษา

สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยม เขต 3 จาํนวน 9 แห่ง และสถานศึกษานอกสังกดัท่ีตั้งอยู่

ในเขตพื้นท่ี จาํนวน 5 แห่ง ไดแ้ก่ โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันนทบุรี, โรงเรียนเทศบาลวดัละหาร, 

วทิยาลยัเทคนิคนนทบุรีโรงเรียนสหมิตรบางบวัทองวิทยาและโรงเรียนนนทป์ระสิทธ์ิวิทยา (ขอ้มูล 

ณ 10 มิ.ย. 56) โรงเรียนท่ีไดรั้บการประเมินภายนอกและสํานกังานรับรองมาตรฐานและประกนั

คุณภาพการศึกษารอบสาม (2554-2558) รายงานผลการประเมินแลว้รวมทั้งส้ิน  35  แห่ง และอยูใ่น

ระหวา่งการพิจารณาจาํนวน  89  แห่ง 

 

  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

                งานวจัิยในประเทศ  

                     ผูว้ิจยัไดศึ้กษางานวิจยัในประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการระดมทรัพยากรทางการศึกษา 

เพื่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อเป็นแนวทางในการวิจยั ดงัน้ี(กฤษณา  สวา่งแสง,2542,)  

วจิยัเร่ือง  ความตอ้งการใชท้รัพยากรในทอ้งถ่ินในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมธัยมศึกษา  

สังกดักรมสามญัศึกษาจงัหวดัปทุมธานี  การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนัใน

การใช้ทรัพยากรในท้องถ่ินในการบริหารงานวิชาการและเพื่อศึกษาความต้องการในการใช้

ทรัพยากรในทอ้งถ่ินในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมธัยมศึกษา  สังกดักรมสามญัศึกษา

จังหวดัปทุมธานี  ผลการวิจัยพบว่า  ด้านการวางแผนงานวิชาการในสภาพปัจจุบันมีการนํา

ทรัพยากรทอ้งถ่ินทั้ง   4  ประเภท  คือ  ทรัพยากรบุคลากร    ทรัพยากรทางธรรมชาติ  ทรัพยากร

ดา้นวตัถุท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน  และทรัพยากรทางสังคมมาใช้ประโยชน์  ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปาน

กลางและมีความตอ้งการนาํทรัพยากรทอ้งถ่ินมาใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก  ดา้นการ

จดัการเรียนการสอนในสภาพปัจจุบนัมีการนาํทรัพยากรในทอ้งถ่ินมาใชส่้วนใหญ่อยูใ่นระดบัปาน

กลางถึงระดบัน้อยท่ีสุดและมีความตอ้งการนาํทรัพยากรทอ้งถ่ินมาใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่อยู่ใน

ระดบัมากถึงระดบัมากท่ีสุด  ด้านการพฒันาและส่งเสริมงานวิชาการในสภาพปัจจุบนัมีการนาํ

ทรัพยากรในท้องถ่ินมาใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง  และมีความตอ้งการนํา

ทรัพยากรทอ้งถ่ินมาใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก   ด้านการวดัผลและประเมินผลการ



64 
 

เรียนและงานทะเบียนนกัเรียน  ในสภาพปัจจุบนัมีการนาํทรัพยากรในทอ้งถ่ินมาใชป้ระโยชน์ส่วน

ใหญ่อยู่ในระดับปานกลางถึงระดบัน้อยท่ีสุดและมีความต้องการนาํทรัพยากรในท้องถ่ินมาใช้

ประโยชน์ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางถึงระดบัมากและด้านการประเมินผลการจดัการงาน

วิชาการในสภาพปัจจุบนัมีการนาํทรัพยากรทอ้งถ่ินมาใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัน้อยถึง

ระดบันอ้ยท่ีสุดและมีความตอ้งการนาํทรัพยากรทอ้งถ่ินมาใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก 

(ศุภร  บุญราช, 2544,   หนา้  35). 

               วิจยัเร่ือง   การปฏิบติัและความคาดหวงัเก่ียวกบัการระดมทรัพยากรเพื่อการจดัการศึกษา  

ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542   ในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกดัสํานกังานการ

ประถมศึกษาจงัหวดัอุดรธานี  การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการปฏิบติัและปัญหา

การระดมทรัพยากรในชุมชนเพื่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาความคาดหวงัเก่ียวกบั

การระดมทรัพยากรในชุมชน  เพื่อการจดัการศึกษาตามท่ีพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  

2542   ผลการวิจยัพบว่า  สภาพการปฏิบติัโดยภาพรวมโรงเรียนประถมศึกษามีสภาพการปฏิบติั

เก่ียวกับการระดมทรัพยากรอยู่ในระดับปานกลาง เร่ืองท่ีปฏิบติัอยู่ในสามอนัดับแรก คือ การ

รับทราบนโยบายเก่ียวกับการระดมทรัพยากร  การปฏิบติัจริงของโรงเรียนและวิธีการของท่ี

โรงเรียนใช้ในการระดมทรัพยากร  ส่วนเร่ืองท่ีมีการปฏิบติัอนัดบัสุดทา้ย คือการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในการระดมทรัพยากร  ปัญหาการระดมทรัพยากรโดยภาพรวมโรงเรียนมีปัญหาในระดบั

ปานกลาง  เร่ืองท่ีมีปัญหาในสามอนัดับแรก คือ ปัญหาจากทรัพยากรด้านการเงิน ปัญหาจาก

ทรัพยากรท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน  ปัญหาจากทรัพยากรบุคคล  ในเร่ืองเก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติและ

การจดัการเป็นปัญหาในอนัดบัสุดทา้ย 

        (นภาพรรณ  คงคานอ้ย,  2545 ) . วิจยัเร่ือง   การนาํภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาสนบัสนุนการบริหาร

จดัการโรงเรียนประถมศึกษา  สังกดัสํานกังานการประถมศึกษาจงัหวดันครปฐม  การวิจยัคร้ังน้ีมี

วตัถุประสงค์  เพื่อศึกษาระดบัการนาํภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาสนับสนุนการบริหารจดัการโรงเรียน

ประถมศึกษา  สังกดัสาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดันครปฐมและเปรียบเทียบความแตกต่างของ

การนาํภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาสนบัสนุนการบริหารจดัการโรงเรียนประถมศึกษา  จาํแนกตามขนาด

ของโรงเรียน   ผลการวิจยัพบวา่  การนาํภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาสนบัสนุนการบริหารจดัการโรงเรียน

ประถมศึกษา  สังกดัสํานกังานการประถมศึกษาจงัหวดันครปฐมอยูใ่นระดบัปานกลางทั้ง  4  ดา้น  

เรียงลาํดบั  ไดด้งัน้ี  คือ  ดา้นวิชาการ  ดา้นการบริหารทัว่ไป  ดา้นการบริหารงานบุคคลและดา้น

งบประมาณ   และยงัพบวา่  โรงเรียนขนาดใหญ่  มีการนาํภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาสนบัสนุนการบริหาร

จดัการสูงกวา่โรงเรียนขนาดเล็ก  
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                    (วิไลวรรณ  วรังครัศมี ,2545 ).   วิจยัเร่ือง  การระดมความช่วยเหลือเพื่อการบริหาร

จดัการโรงเรียนมธัยมศึกษา:  กรณีศึกษาโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดเล็กในจงัหวดัปทุมธานี  การวิจยั

คร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อทราบวธีิปฏิบติัท่ีผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดเล็กใชเ้พื่อระดมความ

ช่วยเหลือมาใชใ้นการบริหารจดัการ  และเพื่อใหไ้ดแ้นวปฏิบติัสาํหรับการระดมความช่วยเหลือเพื่อ

การบริหารจดัการโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดเล็ก    ผลการวิจบัพบวา่  โรงเรียนไดมี้การจดัทาํแผน

กลยุทธ์สถานศึกษา  บุคลากรตอ้งเป็นผูมี้ลกัษณะเช่ือถือได ้ ซ่ึงประกอบไปดว้ยคุณลกัษณะดา้น

ความปลอดภยั    ดา้นคุณวุฒิ  และดา้นความคล่องตวั  เพื่อท่ีจะก่อให้เกิดความสัมพนัธ์อนัดีและ

ขอรับความช่วยเหลือจากชุมชน  ซ่ึงการไดรั้บความช่วยเหลือจากชุมชนจะมีสามรูปแบบ  คือ  การ

ให้ความช่วยเหลือแบบเต็มท่ี  แบบบางส่วน  และแบบชายขอบ  โดยวิธีปฏิบติัหรือกระบวนการ

เพื่อใหเ้กิดความร่วมมือและขอรับความช่วยเหลือจากชุมชนมีเจ็ดขั้นตอน  ดงัน้ี การวิเคราะห์สภาพ

ปัญหา   การแสวงหาแหล่งทรัพยากร  สร้างเครือข่ายผูมี้ส่วนร่วม    การต่อรองการดาํเนินกิจกรรม  

การประกาศเกียรติคุณและการประเมินผลและประชาสัมพนัธ์    ผลท่ีได้จากการระดมความ

ช่วยเหลือจากชุมชนทาํให้โรงเรียนไดรั้บผลประโยชน์ในดา้น การมีทรัพยห์รือรายได ้ การไดรั้บ

การพฒันาความรู้ ความสามารถ   การไดรั้บการยอมรับในความรู้ความสามารถ   การไดมี้ส่วนร่วม

ในสังคม    การไดรั้บเกียรติยศ  ช่ือเสียงและบริการและการไดมี้อาํนาจ  อิทธิพลเหนือประชาคม  

นอกจากนั้นยงัช่วยใหก้ารบริหารจดัการมีประสิทธิภาพโดยงานต่าง  ๆ  สามารถบรรลุผลสาํเร็จตาม 

เป้าหมาย    และเป็นท่ีพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้งและเพือ่ให้เกิดประสิทธิภาพ  ในการระดมความ

ช่วยเหลือจากชุมชนเพื่อการบริหารจดัการจึงไดก้าํหนดเป็นเกา้ยทุธศาสตร์ท่ีมีประสิทธิภาพในการ 

ระดมความช่วยเหลือจากชุมชนเพื่อการบริหารจดัการไวด้งัน้ี ทีมงานเขม้แขง็  สร้างแรงจูงใจ   

             ( สง่า  วิโสรัมย,์2546). วิจยัเร่ือง  รูปแบบการระดมทุนเพื่อการศึกษาตามความคิดเห็นของ

ชุมชนในการพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสังกดักรมสามญัศึกษา  จงัหวดับุรีรัมย ์ การวิจยัคร้ัง

น้ีมีวตัถุประสงค์  เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนจงัหวดับุรีรัมย์

เก่ียวกบัรูปแบบการระดมทุนเพื่อการศึกษา  สภาพความพร้อมชองชุมชน  สภาพความสัมพนัธ์

ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชนท่ีมีผลต่อการระดมทุน  เพื่อการศึกษาในการพฒันาคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนสังกดักรมสามญัศึกษา  จงัหวดับุรีรัมย ์ ผลการวิจยัพบว่า  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็น

ของประชาชนในชุมชนจงัหวดับุรีรัมยเ์ก่ียวกบัการระดมทุนเพื่อการศึกษาในการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาโรงเรียนสังกดักรมสามญัศึกษาจงัหวดับุรีรัมย ์  อยูใ่นระดบัมาก    เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น

พบวา่  รูปแบบการระดมทุนเพื่อการศึกษา  มีความเห็นดว้ยในระดบัมาก  ความพร้อมของชุมชนต่อ

การระดมทุนเพื่อการศึกษาอยู่ในระดบัปานกลางและสภาพความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกับ

ชุมชนท่ีมีต่อการระดมทุนเพื่อการศึกษา  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
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ความคิดเห็นของประชาชนในจงัหวดับุรีรัมย ์ จาํแนกตามสถานภาพการทาํงานเก่ียวกบัการระดม

ทุนเพื่อการศึกษาในการพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสังกดักรมสามญัศึกษาจงัหวดับุรีรัมย ์ 

โดยภาพรวมมีความคิดเห็นแตกต่างกนัตํ่าเม่ือพิจารณาเป็นราย  พบวา่  มีความคิดเห็นแตกต่างกนัตํ่า

ในทุกด้าน  และเม่ือทดสอบเป็นรายคู่   พบว่า  ประชาชนท่ีมีสถานภาพการทาํงานระหว่างกลุ่ม

ธุรกิจส่วนตวักบักลุ่มช่วยครอบครัวโดยไม่รับค่าจา้งและระหว่างกลุ่มอ่ืน  ๆ  กบันายจา้งลูกจา้ง

เอกชนและธุรกิจส่วนตวัมีความคิดเห็นแตกต่างกนัมากระหว่างลูกจ้างของรัฐกบัลูกจา้งเอกชน  

ธุรกิจส่วนตวั  ช่วยครอบครัวโดยไม่รับจา้งและกลุ่มอ่ืน  ๆ  และระหวา่งกลุ่มช่วยครอบครัวโดยไม่

รับจา้งกบักลุ่มอ่ืน  ๆ  มีความคิดเห็นแตกต่างกนัตํ่า  ส่วนรายคู่อ่ืน  ๆ  มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั  

ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมกบัการระดมทุนเพื่อการศึกษา  รัฐควรจดัสรรงบประมาณ

เพื่อการศึกษาให้มากข้ึน  ควรมีการจดัตั้งกองทุนเพื่อการศึกษา  ชุมชนมีความพร้อมต่อการระดม

ทุนเพื่อการศึกษาเพราะเห็นความสําคญัของการศึกษา  ชุมชนบางส่วนยงัยากจนอยูท่าํให้เกิดความ

พร้อมนอ้ยต่อการระดมทุนเพื่อการศึกษา  ควรมีการสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการระดมทุน

เพื่อการศึกษาจากชุมชนใหม้ากข้ึน  และเสนอวา่การระดมทุนเพื่อการศึกษานั้น  ควรมีวตัถุประสงค์

เพื่อการศึกษาอยา่งแทจ้ริงและไม่ควรใหชุ้มชนตกอยูใ่นภาวะจาํยอม            

                   (สมพร  แดงสวสัด์ิ.  2547).  วิจัยเร่ือง  การศึกษาปัญหาการระดมทรัพยากรทาง

การศึกษาเพื่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดั

นครราชสีมา  จาํแนกตามขนาดและท่ีตั้งของสถานศึกษา  การวิจยัมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัญหา

การระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาจงัหวดันครราชสีมา  เพื่อเปรียบเทียบปัญหาการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อการ

บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  จาํแนกตามขนาดและท่ีตั้งของ

สถานศึกษา  ผลการวิจัยพบว่า  ปัญหาการระดมทรัพยากรทางการศึกษา  เพื่อการบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดันครราชสีมา  โดยภาพรวมมี

ปัญหาระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านมีปัญหาปานกลางทุกข้อ  ปัญหาการระดม

ทรัพยากรทางการศึกษา  เพื่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระหวา่งสถานศึกษาท่ีมีขนาดเล็กกบั

สถานศึกษาท่ีมีขนาดใหญ่  สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดันครราชสีมา  โดยภาพรวม  

แตกต่างกนัทุกดา้น  ปัญหาการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระหวา่งสถานศึกษาท่ีตั้งอยูใ่นเขตเทศบาลกบัสถานศึกษาท่ีตั้งอยูน่อกเขตเทศบาล   สังกดัสํานกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดันครราชสีมา  โดยภาพรวมแตกต่างกนัสถานศึกษาท่ีตั้งอยูใ่นเขตเทศบาล 

มีปัญหาการระดมทรัพยากรทางการศึกษาตํ่ากวา่สถานศึกษาท่ีตั้งอยูน่อกเขตเทศบาล  
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                ( เกษมศกัด์ิ  สวนจนัทร์.  2548).    วิจยัเร่ือง  บทบาทดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียน

กับชุมชน  ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

สมุทรสงคราม  กรณีศึกษาสถานศึกษาระดับประถมศึกษา  การวิจยัมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา

บทบาทดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน  ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสงคราม  เปรียบเทียบบทบาทดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่ง

โรงเรียนกบัชุมชน  ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

สมุทรสงคราม  จาํแนกตามเพศ  อายุ  วุฒิการศึกษา  ตาํแหน่งหน้าท่ี  และจาํแนกตามขนาด

สถานศึกษาท่ีสังกดั  ผลการวจิยัพบวา่  บทบาทดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนของ               

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสงคราม  อยูใ่น

ระดบัมาก  และผลการเปรียบเทียบบทบาทดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสงคราม  จาํแนก

ตามเพศ  อาย ุ วุฒิการศึกษา  ตาํแหน่งหนา้ท่ี  และจาํแนกตามขนาดสถานศึกษาท่ีสังกดั  พบวา่ไม่

แตกต่างกนั  

             (ปราณี  เลาหบุตร.  2549)วิจยัเร่ือง การบริหารจดัการคุณภาพการศึกษาโดยการมีส่วนร่วม

ของชุมชน  กรณีศึกษาการแกปั้ญหาการขาดแคลนครูของโรงเรียนบา้นบางม่วง  สังกดัสํานกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม  เขต  2  การวิจยัมีวตัถุประสงค์เพื่อหาแนวทางในการบริหารจดัการ

คุณภาพการศึกษาด้านการแกปั้ญหาการขาดแคลนครูโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท่ีตั้งโรงเรียน

บา้นบางม่วง  ผลการวิจยัพบวา่  บุคลากรในโรงเรียนและคนในชุมชนมีความตระหนกัและร่วมมือ

กนัแกปั้ญหาการขาดแคลนครูของโรงเรียนบา้นบางม่วง  ดว้ยวธีิสร้างความร่วมมือระหวา่งบุคลากร

ในโรงเรียนและคนในชุมชนท่ีตั้งโรงเรียนบา้นบางม่วง  และชุมชนใกลเ้คียงเพื่อแกปั้ญหาการขาด

แคลนครู  โดยหาผูท่ี้มีความรู้  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในชุมชนเขา้มาช่วยสอน  ระดมเงินบริจาคเพื่อจา้ง

คนในชุมชนเขา้มาช่วยสอนตลอดปีการศึกษา  และการวางแผนการสอนร่วมกนัระหว่างครูประจาํ

ชั้นกบัคนในชุมชนท่ีเขา้มาช่วยสอน 

                ( พจนา  สิริวฒันากร.  2551).   วิจยัเร่ือง  การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของผูน้าํ

ชุมชนท่ีมีต่อโรงเรียนสังกดัเทศบาลในจงัหวดัสุพรรณบุรี  การวิจยัมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและ

เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของผูน้าํชุมชนท่ีมีต่อโรงเรียนสังกดัเทศบาลใน

จงัหวดัสุพรรณบุรี  จาํแนกตามประเภทชุมชน  ผลการวจิยัพบวา่  การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา

ของผูน้าํชุมชน  โดยภาพรวมอยูใ่นในระดบัปานกลางและเป็นรายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง เรียง

ตามลาํดบั  คือ  ด้านการบริหารบุคลากร  ดา้นการตรวจสอบการบริหารจดัการ  ดา้นการกาํหนด

นโยบายและการวางแผน  ดา้นการบริหารงานวชิาการ  และดา้นการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา   
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และผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาขอผูน้าํชุมชน  จาํแนกตามประเภทชุมชน  

4  ประเภท  คือ  ชุมชนแออดั  ชุมชนเมือง  ชุมชนชานเมืองและชุมชนหมู่บา้นจดัสรร  โดยภาพรวม 

การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของผูน้าํชุมชนเมือง  ผูน้าํชุมชนแออดั  ผูน้าํชุมชนชานเมือง

มากกวา่ผูน้าํชุมชนหมู่บา้นจดัสรร 

(ไพร  ทิพยาลยั, 2552 , ).วิจยัเร่ือง  การระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อการบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี ผลการวิจยัพบวา่  สภาพการ

ระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในภาพรวมและรายดา้นทุก

ด้านอยู่ในระดบัปานกลาง  เรียงตามลาํดบัค่าเฉล่ีย ด้านการจดัการ คือ  ด้านบุคลากร  ด้านวสัดุ

อุปกรณ์  และดา้นงบประมาณ  ปัญหาการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อการบริหารสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน  ในภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดบัปานกลาง  เรียงตามลาํดบัค่าเฉล่ีย  คือ  ด้าน

งบประมาณ  ดา้นบุคลากร  ดา้นการจดัการ  และดา้นวสัดุอุปกรณ์ 

                  งานวิจยัท่ีกล่าวมานั้นจะเห็นว่าความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชนท่ีได้เขา้มามี

ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ซ่ึงจะเข้ามาในรูปแบบส่วนบุคคลหรือองค์กร  เช่น  คณะครู

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผูป้กครองนกัเรียน  องค์กรเอกชน  องค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินท่ีจะสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาดา้นบุคลากร  ดา้นงบประมาณ  ด้านวสัดุอุปกรณ์

และดา้นการจดัการ  โดยมีบทบาทในการเป็นผูป้ระสานงาน  ผูส้นบัสนุนและเป็นส่ือกลางระหวา่ง

โรงเรียนกบัชุมชน  ประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนไดเ้ขา้มาร่วมกิจกรรมของโรงเรียน  นอกจากน้ียงั

พบวา่  ความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนเป็นปัจจยัสําคญัท่ีมีผลต่อการระดมทรัพยากรทาง

การศึกษาเพื่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอีกดว้ย 

            งานวจัิยต่างประเทศ 

                    ผูว้จิยัไดศึ้กษางานวจิยัต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อ

การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อเป็นแนวทางในการวจิยั  ดงัน้ี 

 (เฮฟเฟอร์แมน  (Hefferman,  1992 ,) วิจยัเร่ือง  การรับรู้ต่อการมีส่วนร่วมในการเป็น

คณะกรรมการร่วมการตดัสินใจของผูป้กครองและสมาชิกในชุมชน  ซ่ึงผลการวิจยัพบวา่  ผูบ้ริหาร

เป็นกุญแจท่ีสําคญัในการสนบัสนุนส่งเสริมให้ผูป้กครองและสมาชิกในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม  

ส่วนในระดบัชาติ  รัฐและทอ้งถ่ินไดพ้ยายามดาํเนินการปรับปรุงใหผู้ป้กครองและสมาชิกในชุมชน

มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการ  ปัญหาพบวา่  บทบาทของกลุ่มเก่ียวกบัความไม่ชดัเจนของ

บทบาทและความรับผิดชอบของผูป้กครองและสมาชิกในชุมชน  โรงเรียนและชุมชนจาํเป็นตอ้ง

เปล่ียนทศันคติ  ทกัษะและความรู้เก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการร่วมตดัสินใจ

ของผูป้กครองและสมาชิกในชุมชน 
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                    (คิง  (King, 1994 , ). วิจยัเร่ือง  โรงเรียนในฐานะเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนและ

ความสัมพนัธ์ของส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน  จุดมุ่งหมายเพื่อแสดงให้เห็นว่าผูบ้ริหารสามารถลด

ความแตกแยกของชุมชน  โดยการสร้างความสัมพนัธ์ดว้ยวธีิการประชาธิปไตย  ใหเ้กิดความรู้สึกวา่

โรงเรียนเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน  ผลการวิจยัสรุปไดว้า่  ถา้หากให้บุคคลเขา้ไปมีส่วนร่วมจะมีการ

ปฏิบติัตามกฎมากข้ึน  และถา้บุคคลอ่ืนเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเขาจะเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั

การดาํเนินงานของโรงเรียน  ความแตกแยกก็จะลดนอ้ยลง         

                    วอลเตอร์  (Walters  ,  1994 , )   วจิยัเร่ือง  ความเขา้ใจในการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในดา้นความ

เป็นจริงและในอุดมคติของครูโรงเรียนประถมศึกษาในภาคตะวนัออกของ  Tennessee  โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความเขา้ใจของครูต่อระดบัในความเป็นจริง

และอุดมคติของการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในโรงเรียนประถมศึกษา  ผลการวิจยัพบว่า ระดบั

ความเขา้ใจในความเป็นจริงและในอุดมคติของครูในการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจนั้นมีความ

แตกต่างกนัในเร่ืองงบประมาณ บุคลากรและเร่ืองท่ีเก่ียวกบัหลกัสูตรครูยงัระบุดว้ยวา่ผูบ้ริหารและ

ผูป้กครองควรให้ความสําคญัในการมีส่วนร่วมให้มากข้ึนในขอบข่ายงานทั้ง 3  ส่วนน้ี   ซ่ึงไดข้อ้

สรุปวา่  ครูตอ้งการให้ครูอ่ืน  ๆ  ผูบ้ริหารและผูป้กครองไดใ้ห้ความสําคญัในการมีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจใหม้ากข้ึน 

                (  บริทเทิล  Brittl  ,1995 ,) วิจยัเร่ือง  ทศันคติของผูบ้ริหารต่อการเขา้มามีส่วนร่วมของ

ผูป้กครอง  ผลการวจิยัพบวา่  ผูบ้ริหารมีความเช่ือถืออยา่งมากท่ีผูป้กครองเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งกบั

โรงเรียนและผูบ้ริหารรู้สึกวา่เป็นหนา้ท่ีของตนท่ีตอ้งสร้างส่ิงน้ีให้เกิดข้ึน  เพศของผูบ้ริหารไม่มีผล

ต่อการเขา้มามีส่วนร่วมของผูป้กครอง  ผูบ้ริหารท่ีมีอายุนอ้ยจะสนบัสนุนให้ผูป้กครองเขา้มามีส่วน

ร่วมเป็นผูส้อนพิเศษท่ีบา้นและเป็นผูร่้วมเรียนกบัเด็กในปกครองมากกวา่ผูบ้ริหารกลุ่มท่ีมีอายุมาก  

ผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์ในการสอนระดบัประถม  มีความเช่ือถือต่อผูป้กครองทั้งท่ีมีฐานะตํ่า  

กลางและสูง  ว่ามีความสามารถในส่วนท่ีเก่ียวข้องได้เท่าเทียมกัน  อาจารย์ใหญ่ท่ีจบวิชาเอก

ประถมศึกษาจะสนบัสนุนอยา่งมากใหผู้ป้กครองเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกาํหนดนโยบาย  การ

เป็นครูพิเศษแก่นักเรียนท่ีบ้านและการเป็นผูร่้วมเรียน  โดยทัว่ไปอาจารยใ์หญ่จะสนับสนุนให้

ผูป้กครองเขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบัการกาํหนดวตัถุประสงค์  การวางแผนการใช้

เงินและเร่ืองเก่ียวกบัหลกัสูตรมากกวา่การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบัการประเมินบุคลากร

และการจา้งงานบุคลากร  

 (โอลิเวอร์  Oliver ,1996  , ) วิจยัเร่ือง  ความสัมพนัธ์กบัชุมชน  :  กุญแจสู่ความสําเร็จของโรงเรียน  

ผลการวิจยัพบว่า  ความสัมพนัธ์กบัชุมชนมีความสําคญัท่ีสุดในการเสริมสร้างสัมพนัธภาพกับ

นกัเรียน  ผูป้กครอง  และครูผูส้อนแต่ละคน  บนพื้นฐานของความเคารพนบัถือและการยกยอ่งให้
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เกียรติกนั  โรงเรียนท่ีประสบความสาํเร็จจาํเป็นตอ้งมีความสัมพนัธ์กบัชุมชน  โดยเม่ือทุก ๆ คนใน

ชุมชนมีความรับผิดชอบต่อการศึกษาแลว้การศึกษาท่ีมีคุณภาพบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมและการ

ไวว้างใจซ่ึงกนัและกนัยอ่มเกิดข้ึนได ้

                    (ซีอีอาร์ซี  CERC,  2003 , )  ศึกษาเก่ียวกบัศูนยฝึ์กอบรมท่ีจะนาํไปใชใ้นการปรับปรุงโรงเรียน  

ซ่ึงเกิดจากความร่วมมือระหว่างสถาบันทางการศึกษา  เขตพื้นท่ีการศึกษาและมหาวิทยาลัย

แคลิฟอร์เนียเก่ียวกับศูนย์ฝึกอบรมท่ีจะนําไปใช้ในการปรับปรุงนโยบายของโรงเรียนโดยมี

เป้าหมายเพื่อฝึกภาวะผูน้ําและการปรับกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาในระบบโรงเรียน  ซ่ึงเป็นการ

ฝึกอบรมแบบพึ่งพาอาศยัโดยใช้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเขา้มาใชใ้นการจดัการศึกษา  สมาชิกในการฝึก

คร้ังน้ี  ไดแ้ก่  ครู  ผูบ้ริหาร  คณะกรรมการโรงเรียน  มาร่วมกนัแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงชุมชนมี

ส่วนร่วมในระดบัมากในการวางแผน  พฒันาหลกัสูตร  ประเมินผล  วเิคราะห์นโยบายของโรงเรียน

ในการบริหารจดัการโดยผลการวิเคราะห์จะนาํไปปรับกิจกรรมการจดัการบริหารโรงเรียนและจะ

นาํไปใช้ในระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษาสู่การปฏิรูปนโยบาย  พฒันาหลกัสูตรและพฒันาโรงเรียน

ต่อไป 

                   โดยสรุปแลว้จะเห็นไดว้่าการศึกษาในต่างประเทศส่วนใหญ่โรงเรียนและชุมชนจะมี

ความสัมพนัธ์กนั  ผูป้กครองจะเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งกบัโรงเรียน  ซ่ึงส่งผลต่อการระดมทรัพยากร

ทางการศึกษาเพื่อการบริหารสถานศึกษาและช้ีให้เห็นวา่ผูบ้ริหารเป็นบุคคลสําคญัในการส่งเสริม

ใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบาย  การเขา้มาเป็นครูพิเศษ  การกาํหนดวตัถุประสงค์

ของโรงเรียน  การวางแผนการใชเ้งิน  การจดัทาํหลกัสูตร  การขาดความสัมพนัธ์  ขาดความรู้ความ

เขา้ใจท่ีดีต่อโรงเรียนเป็นอุปสรรคท่ีสําคญัในการเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาการศึกษา  เพื่อให้

สถานศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล       
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บทที ่3 

วธีิดาํเนินการวจิยั 

 

                  ในการวจิยัเร่ือง  การระดมทรัพยากรทางการศึกษาท่ีส่งผลต่อการบริหารในสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 มีวตัถุประสงค์ของการ

วิจัยเพื่อศึกษาการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาท่ีส่งผลต่อการบริหารในสถานศึกษา สังกัด

สํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  เขต  2  สําหรับการวิจยัในคร้ังน้ี  เพื่อศึกษา

ขอ้มูลจากผูบ้ริหารสถานศึกษา หวัหนา้งานบริหารงบประมาณ และครูผูส้อนในสถานศึกษาสังกดั

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2  ซ่ึงมีวธีิดาํเนินการวจิยัดงัน้ี 

 3.1 ขั้นตอนดาํเนินการวจิยั 

 3.2 ระเบียบวธีิวจิยั 

 3.3 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 3.4 เทคนิควธีิการสุ่มตวัอยา่ง 

 3.5 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

 3.6 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

 3.7 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 3.8 การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 3.9 สถิติท่ีใชใ้นการวจิยั 

3.1 ขั้นตอนการดําเนินการวจิัย  

 เพื่อให้การวิจยัดาํเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุวตัถุประสงค์ของการวิจยั ผูว้ิจยัจึง

กาํหนดขั้นตอนการดาํเนินการเป็น 3 ขั้นตอนดงัน้ี 

  3.1.1 การจดัเตรียมโครงการวิจยั เป็นการศึกษาจากเอกสาร ตาํรา ข้อมูล สถิติ 

กฎระเบียบ ปัญหาในการบริหารงานของสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2

ตลอดจนผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ขอคาํแนะนาํและความเห็นชอบในการจดัทาํโครงร่างวิจยัจาก

อาจารยท่ี์ปรึกษา รับขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแกไ้ขและจดัทาํโครงร่างวิจยั  

  3.1.2 การดาํเนินการวิจยั เป็นการสร้างเคร่ืองมือพร้อมทั้งทดสอบและปรับปรุง

คุณภาพของเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึน เพื่อนาํไปเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ีกาํหนดไว ้ในระเบียบวิธี

วจิยั แลว้นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตรวจสอบความถูกตอ้ง วเิคราะห์และแปลผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
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  3.1.3 การรายงานผลการวิจยั เป็นการจดัทาํร่างรายงานการวิจยันาํเสนออาจารยท่ี์

ปรึกษาและคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง ปรับปรุง แก้ไขตามท่ี

คณะกรรมการควบคุมวทิยานิพนธ์เสนอแนะ และจดัทาํรายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ 

3.2 ระเบียบวธีิวจิัย 

 เพื่อใหก้ารวจิยัคร้ังน้ีดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการ

วจิยั ผูว้จิยัจึงไดก้าํหนดรายละเอียดต่าง ๆ เก่ียวกบัระเบียบวธีิวจิยั ซ่ึงประกอบดว้ยแผนแบบการวิจยั  

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง เทคนิควิธีการสุ่มตวัอย่าง ตวัแปรท่ีศึกษา เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั    

การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้น

การวเิคราะห์ขอ้มูล และการนาํเสนอขอ้มูล โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 แผนแบบของการวจัิย 

                     การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา  ( descriptive  research ) ท่ีมีแผนแบบการ

วจิยัในลกัษณะ ของกลุ่มตวัอยา่ง กลุ่มเดียว โดยศึกษาสภาวการณ์  ไม่มีการทดลอง (  the one 

shot , non – Experimental case  study ) ซ่ึงเขียนเป็นแผนผงั ( diagram ) ไดด้งัน้ี 

 

 

 

 

 

 

   

  R   หมายถึง  กลุ่มตวัอยา่งท่ีไดจ้ากการสุ่ม 

  X  หมายถึง  ตวัแปรท่ีศึกษา 

  O  หมายถึง  ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการศึกษา 

3.3  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 3.3.1 ประชากร 

 ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษาจากประชากรท่ีเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานและหวัหนา้งานบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครูผูส้อนในสถานศึกษาท่ี

จดัการศึกษาในสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จาํนวน

บุคลากร 1,405  คน  ใน  64   โรงเรียน 

 

                              O 

     

 R                          X 
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3.3.2  กลุ่มตัวอย่าง 

 ตวัอยา่งท่ีใชว้ิจยัในคร้ังน้ีใชผู้บ้ริหารและครูผูส้อนในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2  จาํนวน 56 โรงเรียน รวมผูใ้หข้อ้มูลทั้งส้ิน จาํนวน 336 คน 

 

3.4 เทคนิควธีิการสุ่มตัวอย่าง 

 3.4.1 ผูว้จิยัไดก้าํหนดการประมาณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยวิธีการเปิดตารางสําเร็จรูป

ของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie, & Morgan, 1970, pp. 608) จากสถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน   56  โรงเรียน 

 3.4.2 จาํแนกกลุ่มตวัอยา่งสถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นนทบุรี เขต 2 โดยจาํแนกเป็น 4 อาํเภอ ไดแ้ก่ อาํเภอไทรนอ้ย  อาํเภอบางบวัทอง  อาํเภอบางใหญ่   

อาํเภอปากเกร็ด 

 3.4.3 ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) แลว้กาํหนดขนาดกลุ่ม

ตวัอยา่งโดยการคาํนวณเทียบบญัญติัไตรยางศ ์  

ประชากร x กลุ่มตวัอยา่ง 

ประชากรทั้งหมด 

เม่ือไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งแลว้ทาํการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) โดยใชก้ารเลือกแบบ

เฉพาะเจาะจง จากโรงเรียนสังกดั สํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ทั้งส้ิน 

64โรงเรียน แบ่งเป็น 4 อาํเภอไดแ้ก่ อาํเภอไทรนอ้ย  อาํเภอบางบวัทอง  อาํเภอบางใหญ่   

อาํเภอปากเกร็ด สุ่มโรงเรียนแต่ละอาํเภอ ดว้ยวิธีการสุ่มอย่างง่าย(simple random samplimg)ได้

จาํนวนโรงเรียน 56  โรงเรียน จากโรงเรียนท่ีสุ่มได ้จะไดต้วัอยา่งผูใ้หข้อ้มูลดงัน้ี 

  3.1 ผูบ้ริหารโรงเรียนๆละ 2 คน รวมเป็น 112   คน 

  3.2 หวัหนา้ งานบริหารงบประมาณ  1 คน  รวมเป็น 56  คน 

  3.2 ครูผูส้อนโรงเรียนท่ีสุ่มได ้โรงเรียนละ 3 คน รวมเป็น 168   คน รวม

ผูใ้หข้อ้มูลทั้งส้ิน 336 คน ดงัตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2  แสดงประชากรและกลุ่มตวัอยา่งและผูใ้ห้ขอ้มูลในสถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษา ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 

 

 

 
 

           

           โรงเรียน 
 

  อาํเภอ 
ประชากร ตัวอย่าง 

ผู้ให้ข้อมูล รวมผู้ให้

ข้อมูล 

(6 คน) 

ผู้บริหาร 

(2 คน) 

หัวหน้าฝ่าย

งบประมาณ 

(1 คน) 

ครูผู้สอน 

(3คน) 

บางใหญ่ 11 11 22 11 33 66 

บางบวัทอง 14 11 22         11 33 66 

ปากเกร็ด 19 17 34 17 51 102 

   ไทรนอ้ย 20 17 34 17 51 102 

     รวม 64 56 112 56 168 336 

 

(ท่ีมา:    สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ขอ้มูล ณ 10 มิ.ย. 56 ) 

 

3.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนจากการศึกษาเอกสาร

และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง แบ่งออกเป็น 3 ตอน มีรายละเอียดดงัน้ี 

 ตอนท่ี  1  เป็นแบบตรวจสอบรายการ  (check  list)     เก่ียวกบัสถานภาพเบ้ืองตน้ของ

ผูต้อบแบบสอบถาม  คือ  เพศ อายุ ตาํแหน่งหนา้ท่ีการปฏิบติังาน  ประสบการณ์การในการทาํงาน 

จาํนวน  4  ขอ้ 

              

 

 

 

 

 



75 
 
 

  ตอนท่ี  2  เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า  (rating  scale)  เก่ียวกบัการระดม

ทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อการบริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2   ใน  4  ดา้น  คือ  บุคลากร  งบประมาณ  วสัดุอุปกรณ์  และ

การจดัการ  จาํนวน  16  ขอ้ ซ่ึงผูว้ิจยัไดพ้ฒันามาจากแบบสอบถามของ วิไลวรรณ  วรังครัศมีท่ีได้

พฒันารูปแบบจากเคร่ืองมือการบริหารงานในงบประมาณในสถานศึกษาท่ีเป็นนิติบุคคลของ

กระทรวงศึกษาธิการพ.ศ.2546 มีลกัษณะคาํถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดบั  คือ 

   5    หมายถึง  การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

                4    หมายถึง  การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  อยูใ่นระดบัมาก 

                3    หมายถึง  การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  อยูใ่นระดบัปานกลาง 

               2    หมายถึง  การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  อยูใ่นระดบันอ้ย 

                    1    หมายถึง  การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

              ตอนท่ี  3  เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า( rating  scale)  เก่ียวกบัการบริหารใน

สถานศึกษา  สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 ใน  4  ดา้น  คือ  การ

บริหารงานวิชาการ  การบริหารงบประมาณ  การบริหารบุคคล  และการบริหารงานทัว่ไป จาํนวน  

32  ขอ้  มีลกัษณะคาํถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดบั  คือ   

               5  หมายถึง  การบริหารสถานศึกษา  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

               4  หมายถึง  การบริหารสถานศึกษา  อยูใ่นระดบัมาก 

               3  หมายถึง  การบริหารสถานศึกษา  อยูใ่นระดบัปานกลาง 

               2  หมายถึง  การบริหารสถานศึกษา  อยูใ่นระดบันอ้ย 

               1  หมายถึง  การบริหารสถานศึกษา  อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด  

 

3. 5  การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

 เพื่อให้การวิจยัสามารถตรวจสอบวดัไดต้รงกบักรอบแนวคิดและวตัถุประสงค์ของการ

วจิยั ผูว้จิยัไดด้าํเนินการสร้างเคร่ืองมือโดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

  1 ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการระดมทรัพยากรและการบริหาร

สถานศึกษารวมทั้งวิธีการสร้างแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั   เพื่อ

ใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างและปรับปรุงแบบสอบถาม  

  2 นําแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน ไปตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (content 

validity) โดยผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความชดัเจนของภาษา ความครอบคลุมของ
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โครงสร้างและความสอดคลอ้งตามจุดมุ่งหมาย โดยใช้เทคนิค IOC (Index of Item-Objective 

Congruence) 

  3 นาํแบบสอบถามท่ีไดป้รับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้(try out) กบัผูใ้ห้ขอ้มูลใน

โรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีลกัษณะ

คลา้ยคลึงกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั จาํนวน 30 คน 

  4  แบบ สอบถา มท่ี ได้ รับคื นม าคํานวณหาค่ าความ เ ช่ื อมั่น  ( reliability)  ของ

แบบสอบถามโดยวิธีของ ครอนบาค (Cronbach, 1974, p.161) โดยใช้สัมประสิทธิอลัฟา                   

( -coefficint) ไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากบั 0.978 

 

3.6 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองมีขั้นตอน

ดาํเนินการดงัน้ี 

  3.6.1 ผูว้จิยัขอหนงัสือถึงคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหามกุฎราชวทิยาลยั 

เพื่อขอความกรุณาทาํหนงัสือถึงผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี 

เขต  2  เพื่อขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี  

  3.6.2 ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตวัอย่างดว้ยตนเอง

พร้อมนดัหมายวนัเก็บรวบรวมขอ้มูลกลบัคืนโดยให้โรงเรียนกลุ่มตวัอย่างส่งกลบัทางไปรษณีย ์   

ในกรณีอยูใ่กลโ้รงเรียนกลุ่มตวัอยา่ง ผูว้จิยัรวบรวมกลบัคืนดว้ยตนเอง  

  3.6.4 เม่ือได้แบบสอบถามกลับคืนมา ตรวจสอบความสมบูรณ์ ซ่ึงผู ้วิจ ัยได้รับ

แบบสอบถามกลบัคืนมา 56 โรงเรียน รวม 336 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100.00 แลว้จดัลาํดบัขอ้มูล    

เพื่อนาํขอ้มูลเหล่านั้นไปวเิคราะห์และประมวลผลต่อไป 

 

3.7การวเิคราะห์ข้อมูล 

 เม่ือได้รับข้อมูลทั้ งหมดคืนมาแล้ว พิจารณาตรวจแบบสอบถามทั้ งหมดเพื่อเลือก

แบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์มาจดัระบบขอ้มูลลงรหสั จากนั้นนาํไปวิเคราะห์(unit of analysis) 

โดยผูว้จิยันาํแบบสอบถามท่ีไดรั้บมาจดัลาํดบัขอ้มูล โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

  3.7.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบัคืนมา 

  3.7.2 นาํแบบสอบถามมาจดัระบบขอ้มูล ตรวจรวบรวมคะแนนแบบสอบถาม 

  3.7.3 ลงรหสัขอ้มูล นาํไปคาํนวณหาค่าสถิติ เพือ่ทาํการวเิคราะห์ขอ้มูล 

  3.7.4 เสนอผลการวเิคราะห์เป็นตารางประกอบการบรรยาย 
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3.8 สถิติทีใ่ช้ในการวจิัย 

 เพื่อให้การวิเคราะห์ขอ้มูลตรงตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั ผูว้ิจยัไดใ้ชส้ถิติในการวิจยั

ดงัน้ี 

  3.8.1 วิเคราะห์สถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถามใช้ค่าความถ่ี (Frequency) 

ค่าร้อยละ (Percentage) 

                   3.8.2  วิเคราะห์ข้อมูลการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต  2   โดยใช้ค่าเฉล่ีย  (mean)  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

(standard  deviation)  สําหรับการแปลความหมาย  โดยใชเ้กณฑ์ประเมินค่าตามแนวคิดของเบสท ์

(Best, 1970, p. 190) ซ่ึงมีรายระเอียดดงัน้ี 

   ค่าเฉล่ีย  4.51  -  5.00  หมายความวา่  การระดมทรัพยากรมากท่ีสุด 

                  ค่าเฉล่ีย  3.51  -  4.50  หมายความวา่  การระดมทรัพยากรมาก 

                  ค่าเฉล่ีย  2.51  -  3.50  หมายความวา่  การระดมทรัพยากรปานกลาง 

                  ค่าเฉล่ีย  1.51  -  2.50  หมายความวา่  การระดมทรัพยากรนอ้ย 

                  ค่าเฉล่ีย  1.00  -  1.50  หมายความวา่  การระดมทรัพยากรนอ้ยท่ีสุด 

                  ตอนท่ี   3  การบริหารงานในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้ น ท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานนทบุรี  เขต  2  โดยการหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   

                  ตอนท่ี  4 วเิคราะห์ขอ้มูลการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาท่ีส่งผลต่อการบริหารงานใน

สถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2                 

 

3.9 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

                  ผูว้จิยัวเิคราะห์ขอ้มูล  โดยใชส้ถิติดงัน้ีผูว้จิยัไดก้าํหนดแนวทางการนาํเสนอและ

วเิคราะห์ขอ้มูล เพื่อใชเ้ป็นภาพรวมในการตอบคาํถามวจิยั ดงัน้ีคือ 

                 3.9.1 วเิคราะห์สถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถามใชค้่าความถ่ี (frequency)และ 

ค่าร้อยละ( Percentage ) 

                 3.9.2 เพื่อเป็นการตอบคาํถามการวจิยัขอ้ท่ี 1 และขอ้ท่ี2 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบ 

แบบสอบถามนาํมาวิเคราะห์การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาท่ีส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษา

สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  เขต  2  โดยการหาค่าเฉล่ีย ( Mean ) และ

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard deviation ) 
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ในการวิเคราะห์ระดบัการระดมทรัพยากรทางการศึกษาท่ีส่งผลต่อการบริหารในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานสังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต2 ค่าเฉล่ียคะแนนท่ีได้จาก

แบบสอบถาม ผูว้ิจยักาํหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์แลว้นาํมาเทียบเกณฑ์ ตามแนวคิดของ เบสท ์

(Best, 1970, p. 190) ดงัน้ี  

   ค่าเฉล่ีย  4.51  -  5.00  หมายความวา่  การระดมทรัพยากรมากท่ีสุด 

                  ค่าเฉล่ีย  3.51  -  4.50  หมายความวา่  การระดมทรัพยากรมาก 

                  ค่าเฉล่ีย  2.51  -  3.50  หมายความวา่  การระดมทรัพยากรปานกลาง 

                  ค่าเฉล่ีย  1.51  -  2.50  หมายความวา่  การระดมทรัพยากรนอ้ย 

                  ค่าเฉล่ีย  1.00  -  1.50  หมายความวา่  การระดมทรัพยากรนอ้ยท่ีสุด 

          3.9.3  นาํขอ้มูลจากแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 และตอนท่ี3 มาวิเคราะห์การระดมทรัพยากรเพื่อ

การศึกษาท่ีส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นนทบุรี  เขต  2 โดยการใช้วิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple 

regression analysis) 

สรุป 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา โดยมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการระดม

ทรัพยากรเพื่อการศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นนทบุรี เขต 2   2) เพื่อศึกษาการบริหารงานในสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2  3) เพื่อศึกษาการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาท่ีส่งผลต่อการ

บริหารงานในสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โดย

เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารงานและประสิทธิภาพของสถานศึกษาท่ี

ผูว้ิจยัพฒันาข้ึนจากกรอบแนวคิดกระทรวงศึกษาธิการ คู่มือการบริหารสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานท่ี

เป็นนิติบุคคล และประสิทธิภาพของสถานศึกษา ผูใ้ห้ขอ้มูลสถานศึกษาละ 6 คน ประกอบดว้ย 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา 2 คน หวัหนา้งานงบประมาณจาํนวน 1 คนและครูผูส้อน3 คน รวมผูใ้ห้ขอ้มูล

ทั้งส้ิน 336 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) 

ค่าเฉล่ีย ( X  ) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) วเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise 

multiple regression analysis) วเิคราะห์สถิติโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป  
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บทที ่4 

ผลการวจิยั 

 เพื่อให้ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการวิจยัในคร้ังน้ี1)เพื่อ

ศึกษาการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานนทบุรี เขต  2   2) เพื่อศึกษาการบริหารงานในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  เขต 2   3) เพื่อศึกษาการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาท่ีส่งผลต่อ

การบริหารงานในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ผูว้ิจยั

ไดส่้งแบบสอบถามไปยงัสถานศึกษาซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 56 แห่งแต่ละสถานศึกษามีผูใ้ห้

ขอ้มูลจาํนวน 6  คน คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา รองผูบ้ริหารสถานศึกษา และหวัหนา้ฝ่ายการเงินและ

ครูผูส้อน 4 คนรวมผูใ้ห้ขอ้มูลทั้งส้ิน จาํนวน 336 คน ผูว้ิจยัไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมา 56 แห่ง 

รวม 336 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ100 นาํมาวิเคราะห์ขอ้มูลและนาํคาํบรรยายในการวิเคราะห์ขอ้มูล

ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์ขอ้มูลโดยแบ่งเป็น 4 ตอน ดงัน้ี   

               ตอนที ่1    ขอ้มูลทัว่ไป และสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

               ตอนที ่2  การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 

              ตอนที่ 3   การวิเคราะห์การบริหารงานของสถานศึกษาสังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 

              ตอนที่ 4  การวเิคราะห์การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาท่ีส่งผลต่อการบริหารงาน

ในสถานศึกษาสังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ตอนที ่1  ข้อมูลเกีย่วกบัสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

                         สถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถามในการวิจยัน้ี สถานศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งใน

การวิเคราะห์มีจาํนวน 56 โรงเรียน ผูต้อบแบบสอบถามประกอบด้วย ผูบ้ริหารสถานศึกษา รอง

ผูอ้าํนวยการ/หวัหนา้ฝ่ายการเงินและครูผูส้อน สถานศึกษาละ 6 คน รวมทั้งส้ิน 336 คนมีผลการวิเคราะห์

ดงัน้ี 
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ตารางที่ 4.1 แสดงค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูลสถานภาพส่วนตัว

ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

สถานภาพส่วนตัว จํานวน ร้อยละ 

1. เพศ   

 ชาย 133 

 

39.60 

 หญิง 203              60.04 

รวม 336 100.00 

2. อาย ุ   

 ตํ่ากวา่ 31 -40 ปี 168 50.00 

    

 41-50 ปี 56 16.70 

 51 - 60 ปีข้ึนไป 112 33.30 

รวม 336 100.00 

3. ระดบัการศึกษาสูงสุด   

 ปริญญาตรี 222 66.10 

 ปริญญาโท 114 33.90 

 ปริญญาเอก - - 

    

                        รวม 336 100.00 

4. ตาํแหน่งหนา้ท่ีปัจจุบนั   

              ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

รองผูอ้าํนวยการ  /  รักษาการแทน 

56 

56 

16.70 

16.70 

              หวัหนา้ฝ่ายบริหารงบประมาณ 56 16.70 

              ครูผูส้อน 168 50.00 

                        รวม 336 100.00 

5. ประสบการณ์ในการทาํงาน   

              1-10 ปี - - 

              11-20 ปี 224 66.70 
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              20 ปีข้ึนไป 112 33.30 

                        รวม 336 100.00 

  

 จากตารางท่ี 4. 1   พบวา่  ประชากร  เป็นเพศชาย  จาํนวน 133 คน  คิดเป็นร้อยละ  39.60 

เป็นเพศหญิง  จาํนวน  203  คน  คิดเป็นร้อยละ  60.04 อายุ 31-40ปีจาํนวน  168   คนคิดเป็นร้อยละ

50.00 อายุ  41 –50จาํนวน  56  คน คิดเป็นร้อยละ16.70 อายุ51 -60 ปีจาํนวน 112คนคิดเป็นร้อยละ

33.30 การศึกษาปริญญาโทจาํนวน 114 คนคิดเป็นร้อยละ33.90ปริญญาตรี 222คนคิดเป็นร้อยละ

66.10 ตาํแหน่งหนา้ท่ีการปฏิบติังาน  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  จาํนวน  56 คน คิดเป็นร้อยละ  16.70 

รองผูอ้าํนวยการหรือรักษาการแทนจาํนวน  56คน คิดเป็นร้อยละ  16.70 หัวหน้างานบริหาร

งบประมาณ  จาํนวน  56 คน คิดเป็นร้อยละ  16.70  ครูผูส้อนจาํนวน  168 คน คิดเป็นร้อยละ50.00 

ประสบการณ์ในการปฏิบติังานตํ่ากวา่  5  ปี  ไม่มี   5-10 ปี ไม่มี   11-15 ปี  จาํนวน  224 คน  คิด

เป็นร้อยละ  66.70  มากกวา่  20 ปี ข้ึนไป จาํนวน  112  คน  คิดเป็นร้อยละ  33.30 

 ตอนที่  2 ระดับการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต

พืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2  

          ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลระดบัการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาเพื่อการบริหารสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน  สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 วิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย  ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานแลว้ไดน้าํเสนอในภาพรวมรายดา้นและรายขอ้ดงัตารางท่ี  4.2 -  4.6   

ตารางที ่4.2  ในการวเิคราะห์การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของผูบ้ริหารผูว้ิจยัวเิคราะห์ค่าเฉล่ีย 

(𝑋�) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D ) จากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 56 โรงเรียน มีผลการวิเคราะห์ท่ี

นาํเสนอไดด้งัน้ี  

 
 

การระดมทรัพยากรทางการศึกษา 

 

𝑋� 
 

S.D 

 

ค่าระดับ 
 

1.  ดา้นบุคลากร 4.34 0.54 มาก 

2.  ดา้นงบประมาณ 4.34 0.55 มาก 

3.  ดา้นวสัดุอุปกรณ์ 4.30 0.62 มาก 

4.  ดา้นการจดัการ 4.35 0.53 มาก 

รวมเฉล่ีย 4.33 0.49 มาก 

 จากตารางท่ี  4.2  พบว่า  การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาเพื่อการบริหารสถานศึกษา  

สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
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 (𝑋�= 4.33, S.D=0.49   เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น เรียง

ตามลาํดบัค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดา้นการจดัการ (𝑋�= 4.35,S.D=0.53) รองลงมาคือดา้นงบประมาณ 

(𝑋�= 4.34,S.D=0.55) ด้านบุคลากร(𝑋�= 4.34,S.D=0.54)มาก และด้านวสัดุอุปกรณ์  (𝑋�= 

4.30,S.D=0.62) ตามลาํดบั 

ตารางที ่4.3  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อการ       

        บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

     นนทบุรี  เขต  2  ดา้นบุคลากร 

 

 

การระดมทรัพยากรทางการศึกษา  

ด้านบุคลากร 

 

𝑋� 

 

S.D 

 

ระดับการปฏิบัติ 

 

1.  โรงเรียนมีบุคลากรสอนตรงตามวชิาเอกหรือความ

ถนดั 
4.24 0.78 มาก 

2.  โรงเรียนระดมความคิดเห็นจากคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานผูป้กครองนกัเรียนและชุมชน  

เพื่อการวางแผนระดมทรัพยากรดา้นบุคลากรทั้งภายใน

และภายนอกชุมชน 

4.41 0.61 มาก 

3.  โรงเรียนดาํเนินงานตามแผนในการระดมทรัพยากร

ดา้นบุคลากรมาสนบัสนุนการศึกษา 
4.40 0.67 มาก 

4.  โรงเรียนจดัเก็บขอ้มูล  สรุปและประเมินผลการระดม

ทรัพยากรดา้นบุคลากรอยา่งเป็นระบบ 
4.35 0.63 มาก 

รวมเฉล่ีย 4.34 0.54 มาก 

 

  จากตารางท่ี 4.3  พบวา่  การระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อการบริหารสถานศึกษา 

สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  เขต  2  ดา้นบุคลากรโดยภาพรวมอยูใ่น

ระดบัมาก(𝑋�= 4.34,S.D=0.54) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบวา่ มีการปฏิบติัระดบัมากเรียงตามลาํดบั

ค่าเฉล่ีย คือโรงเรียนระดมความคิดเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผูป้กครองนกัเรียน

และชุมชน  เพื่อการวางแผนระดมทรัพยากรดา้นบุคลากรทั้งภายในและภายนอกชุมชน (𝑋�= 

4.41,S.D=0.61) รองลงมา  คือ  โรงเรียน ดาํเนินงานตามแผนในการระดมทรัพยากรดา้นบุคลากรมา

สนบัสนุนการศึกษา (𝑋�= 4.40,S.D=0.67)และโรงเรียนจดัเก็บขอ้มูล  สรุปและประเมินผลการระดม
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ทรัพยากรดา้นบุคลากรอยา่งเป็นระบบ(𝑋�= 4.35,S.D=0.63) และมีค่าตํ่าสุดคือโรงเรียนมีบุคลากร

สอนตรงตามวชิาเอกหรือความถนดั (𝑋�= 4.24,S.D=0.78) 

 ตารางที ่ 4.4  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อ

การศึกษากบับริหารสถานศึกษา  สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานนทบุรี เขต2 ดา้นงบประมาณ   

 

 

การระดมทรัพยากรทางการศึกษา  

ด้านงบประมาณ 

 

𝑋� 

 

S.D 

 

ระดับการปฏิบัต ิ

 

1.  โรงเรียนไดรั้บจดัสรรงบประมาณเพียงพอต่อการ

บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
4.39 0.61 มาก 

2.  โรงเรียนจดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปีและแผน

ระดมทรัพยากรดา้นงบประมาณ 
4.34 0.68 มาก 

3.  โรงเรียนดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัการประจาํปี

และแผนระดมทรัพยากรดา้นงบประมาณ 
4.31 0.68 มาก 

4.  โรงเรียนจดัเก็บขอ้มูล  สรุปและประเมินผลการ

ระดมทรัพยากรดา้นงบประมาณอยา่งเป็นระบบ 
4.34 0.75 มาก 

รวมเฉล่ีย 4.34 0.55 มาก 

               

                    จากตารางท่ี  4.4  พบวา่  การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาเพื่อการบริหารสถานศึกษา 

สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2  ดา้นงบประมาณ  โดยภาพรวมอยู่

ในระดบัมาก (𝑋�= 4.34,S.D=0.55)   เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบวา่  ทุกขอ้มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั

มาก  เรียงตามลําดับค่าเฉล่ียคือโรงเรียน ได้รับจัดสรรงบประมาณเพียงพอต่อการบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(𝑋�= 4.39,S.D=0.61) รองลงมา  คือ  โรงเรียนจดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปี

และแผนระดมทรัพยากรดา้นงบประมาณ(𝑋�= 4.34,S.D=0.68) และ โรงเรียนจดัเก็บขอ้มูล  สรุปและ

ประเมินผลการระดมทรัพยากรดา้นงบประมาณอยา่งเป็นระบบ (𝑋�= 4.34,S.D=0.75)สําหรับขอ้ท่ีมี

การปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือโรงเรียน ดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัการประจาํปีและ

แผนระดมทรัพยากรดา้นงบประมาณ(𝑋�= 4.31,S.D=0.68)    
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ตารางที ่4.5   ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของสภาพการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาเพื่อการ

บริหารสถานศึกษา  สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม ศึกษานนทบุรี  เขต 2   

 ดา้นวสัดุอุปกรณ์   

 

 

การระดมทรัพยากรทางการศึกษา 

ด้านวสัดุอุปกรณ์ 

 

(𝑋� 

 

S.D 

 

ระดับการปฏิบัต ิ

 

1.  โรงเรียนมีวสัดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
4.28 0.75 มาก 

2.  โรงเรียนระดมความคิดเห็นจากคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผูป้กครองนกัเรียนและชุมชน  

เพื่อการวางแผนระดมทรัพยากรดา้นวสัดุอุปกรณ์จาก

แหล่งต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกชุมชน 

4.31 0.69 มาก 

3.  โรงเรียนดาํเนินการตามแผนการระดมทรัพยากร

ดา้นวสัดุอุปกรณ์ 
4.31 0.71 มาก 

4.  โรงเรียนจดัเก็บขอ้มูล  สรุปและประเมินผลการ

ระดมทรัพยากรดา้นวสัดุอุปกรณ์อยา่งเป็นระบบ 
4.30 0.66 มาก 

รวมเฉล่ีย 4.30 0.62 มาก 

 

                    จากตารางท่ี 4.5 พบว่า  การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาท่ีส่งผลการบริหาร

สถานศึกษา  สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2  ดา้นวสัดุอุปกรณ์  โดย

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก(𝑋�= 4.30,S.D=0.62) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า  มีการปฏิบติัอยูใ่น

ระดบัมาก เรียงตามลาํดบัค่าเฉล่ีย คือโรงเรียนมีดาํเนินการตามแผนการระดมทรัพยากรดา้นวสัดุ

อุปกรณ์ (𝑋�= 4.31,S.D=0.71) รองลงมาคือโรงเรียนระดมความคิดเห็นจากคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผูป้กครองนกัเรียนและชุมชน  เพื่อการวางแผนระดมทรัพยากรดา้นวสัดุ

อุปกรณ์จากแหล่งต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกชุมชน(𝑋�= 4.31,S.D=0.69) และโรงเรียนจดัเก็บ

ข้อมูล  สรุปและประเมินผลการระดมทรัพยากรด้านวัส ดุอุปกรณ์อย่าง เป็นระบบ(𝑋�= 

4.30,S.D=0.66)และค่าตํ่าสุดคือโรงเรียนมีวสัดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการบริหารสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน (𝑋�= 4.28,S.D=0.75)    
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ตารางที ่ 4.6  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของสภาพการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อการ

บริหารสถานศึกษา  สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 

ดา้นการจดัการ   

 

 

การระดมทรัพยากรทางการศึกษา 

ด้านการจัดการ 

 

𝑋� 

 

S.D 

 

ระดับการปฏิบัต ิ

 

1.  โรงเรียนมีระบบการบริหารงานในการระดม

ทรัพยากร  เพื่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน

ดา้นบุคลากร  ดา้นงบประมาณและดา้นวสัดุอุปกรณ์

ของโรงเรียนอยา่งเป็นระบบ 

4.35 0.66 มาก 

2.  โรงเรียนกาํหนดนโยบายในการระดมทรัพยากร  

เพื่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในดา้นบุคลากร  

ดา้นงบประมาณและดา้นวสัดุอุปกรณ์อยา่งชดัเจน 

4.35 0.63 มาก 

3.  โรงเรียนดาํเนินงานตามแผนในการระดม

ทรัพยากร  เพื่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน

ดา้นบุคลากร  ดา้นงบประมาณและดา้นวสัดุอุปกรณ์

ใหไ้ดต้ามเป้าหมายท่ีวางไว ้

4.34 0.62 มาก 

4.  โรงเรียนจดัเก็บขอ้มูล  สรุปและประเมินผลการ

ระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในดา้นบุคลากร  ดา้นงบประมาณ และดา้นวสัดุ

อุปกรณ์อยา่งเป็นระบบ 

4.37 0.62 มาก 

รวมเฉล่ีย 4.35 0.53 มาก 

 

                  จากตารางท่ี 4.6 พบว่า  การระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อการบริหารสถานศึกษา  

สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2  ดา้นการจดัการ  โดยภาพรวมอยูใ่น

ระดบัมาก   (𝑋�= 4.35,S.D=0.53)   เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบวา่  ทุกขอ้มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั

มากเรียงตามลาํดบัค่าเฉล่ีย ลาํดบัแรก คือโรงเรียนมีจดัเก็บขอ้มูล  สรุปและประเมินผลการระดม

ทรัพยากรเพื่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในดา้นบุคลากร  ดา้นงบประมาณ และดา้นวสัดุ

อุปกรณ์อยา่งเป็นระบบ (𝑋�= 4.37,S.D=0.62) รองลงมาคือโรงเรียนกาํหนดนโยบายในการระดม
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ทรัพยากร  เพื่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในดา้นบุคลากร  ดา้นงบประมาณและดา้นวสัดุ

อุปกรณ์อยา่งชดัเจน (𝑋�= 4.35,S.D=0.63) และค่าตํ่าสุดคือโรงเรียนดาํเนินงานตามแผนในการระดม

ทรัพยากร  เพื่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในดา้นบุคลากร  ดา้นงบประมาณและดา้นวสัดุ

อุปกรณ์ใหไ้ดต้ามเป้าหมายท่ีวางไว ้(𝑋�= 4.34,S.D=0.62)    

ตอนที่  3 การวิ เคราะห์การบริหารงานในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 

         ตารางท่ี 4.7  ในการวิเคราะห์การบริหารงานในสถานศึกษา ผูว้ิจยัวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย (𝑋�) และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D ) จากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 56 โรงเรียน มีผลการวิเคราะห์ท่ีนาํเสนอ

ไดด้งัน้ี 

                                                                                                        ( n= 336 ) 

การบริหารงานในสถานศึกษา X�   S.D ค่าระดบั 

                    การบริหารงานวชิาการ 4.31 0.52 มาก 

                     การบริหารงบประมาณ 4.36 0.51 มาก 

                     การบริหารงานบุคคล     4.33 0.46 มาก 

                    การบริหารงานทัว่ไป 4.47 0.43 มาก 

                        โดยภาพรวม 4.37   0.43 มาก 

 

                         จากตารางท่ี 4.7    การบริหารงานในสถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 พบวา่โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( 𝑋� =4.37, S.D=0.43 )เม่ือพิจารณา

เป็นรายดา้นพบวา่ ตวัแปรการบริหารงานในสถานศึกษาอยูใ่นระดบัมากทุกดา้นสามารถเรียงลาํดบั

ไดด้งัน้ีอนัดบัแรกคือการบริหารงานทัว่ไป( (x) = 4.47,(S.D.)=0.43การบริหารงบประมาณ 

 (x) = 4.36,(S.D.)=0.51 ) การบริหารงานบุคคล( (x) = 4.33,(S.D.)=0.46 )และการบริหารงาน

วชิาการ( (x) =4.31 ,(S.D.)=0.52)  
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 ตารางท่ี 4.8 ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและผลการบริหารงานในสถานศึกษาสังกดัสังกดั

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ดา้นการบริหารงานวชิาการ  

 

                                                                                                                                             ( n =336) 

ดา้นการบริหารงานวชิาการ 𝑋 S.D ค่าระดบั 

การบริหารงานวชิาการ 

1.สนบัสนุน ศึกษาวเิคราะห์เพื่อพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 

 

4.23 

 

0.66 

 

มาก 

2.ส่งเสริมใหค้รูจดัทาํแผนการเรียนรู้ตามหน่วยสาระและหน่วยการ

เรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

4.34 0.66 มาก 

3.มีการพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ความสามารถและมีทกัษะในการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการปฏิบติังาน 

4.25 068 มาก 

4.มีการจดัทาํแผนงานวชิาการ 4.34 0.64 มาก 

5.ศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานสภาพปัญหาตามความตอ้งการ     ของ

สถานศึกษาและแหล่งชุมชน 

4.33 0.64 มาก 

6.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มและ

ประเมินสถานศึกษา เพื่อกาํหนดวสิัยทศัน์ เป้าหมายของสถานศึกษา 

4.30 0.65 มาก 

7.มีการนิเทศและประเมินผลการใชห้ลกัสูตร 4.33 0.67 มาก 

8.มีการปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรใหเ้หมาะสมกบัสภาพปัจจุบนั 4.35 0.63 มาก 

                                   โดยภาพรวม 4.31 0.37 มาก 

 

              จากตารางท่ี 4.8 พบว่าการบริหารงานในสถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพื้นการศึกษา

ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ดา้นการบริหารงานวิชาการ อยูใ่นระดบัมาก ( (x) = 4.31,(S.D.)=0.37 

)เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ดา้นการบริหารงานวิชาการ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้โดยขอ้ท่ีอยูใ่นระดบั

สูงสุดอันดับแรกคือ.มีการปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบนั (x) = 

4.35,(S.D.)=0.63) อนัดบัท่ีสองคือมีการจดัทาํแผนงานวิชาการ( (x) = 4.34,(S.D.)=0.64 )ส่วนขอ้ท่ี

อยู่ในระดับตํ่ า สุดคือสนับสนุน ศึกษาวิ เคราะห์เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา(  (x)  = 

4.23,(S.D.)=0.66) 
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ตารางท่ี 4.9 ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและผลการบริหารงานในสถานศึกษาสังกดัสังกดั

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ดา้นการบริหารงบประมาณ 

                                                                                                                                                ( n =56)  

ดา้นการบริหารงบประมาณ 𝑋 S.D ค่าระดบั 

การบริหางบประมาณ 

1.การวางแผนกลยทุธ์วเิคราะห์สภาพการณ์ภายในและภายนอกของ

โรงเรียน 

 

4.41 

 

0.65 

 

มาก 

2.จดัทาํบญัชีวสัดุและทะเบียนครุภณัฑใ์หถู้กตอ้งตามระเบียบเป็น

ปัจจุบนั 

4.40 0.68 มาก 

3.จดัหาแหล่งงบประมาณทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 4.21 0.76 มาก 

4.กาํหนดความตอ้งการในการใชสิ้นทรัพย ์ 4.39 0.58 มาก 

5.กาํหนดความรับผดิชอบในการบนัทึกบญัชีมอบหมายงานให้

บุคลากรอยา่งชดัเจน 

4.42 0.60 มาก 

6.ปฏิบติัตามนโยบายการเงินให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สูงสุด 

4.36 0.58 มาก 

7.จดัเก็บพสัดุปลอดภยัเป็นสัดส่วนมีการซ่อมบาํรุง 4.37 0.60 มาก 

8.จดัซ้ือ – จดัจา้งของโรงเรียนใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการและความ

จาํเป็น 

4.33 0.62 มาก 

                                   โดยภาพรวม 4.36 0.51 มาก 

 

                จากตารางท่ี 4.9  พบว่าการบริหารงานในสถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพื้นการศึกษา

ประถมศึกษานนทบุรี 2 ดา้นการบริหารงานงบประมาณอยูใ่นระดบัมาก ( (x) = 4.36,(S.D.)=0.51) 

เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่าด้านการบริหารงานงบประมาณอยู่ในระดับมากทุกข้อโดยขอ้ท่ีอยู่ใน

ระดบัสูงสุดอนัดบัแรกคือกาํหนดความรับผิดชอบในการบนัทึกบญัชีมอบหมายงานให้บุคลากร

อย่างชัดเจน( (x) =4.42,(S.D.)=0.60)อนัดบัท่ีสองคือการวางแผนกลยุทธ์วิเคราะห์สภาพการณ์

ภายในและภายนอกของโรงเรียน( (x) = 4.41,(S.D.)=0.68 )อนัดบัท่ีสามคือจดัทาํบญัชีวสัดุและ

ทะเบียนครุภณัฑ์ให้ถูกตอ้งตามระเบียบเป็นปัจจุบนั( (x) = 4.40,(S.D.)=0.68 )ส่วนขอ้ท่ีอยู่ใน

ระดบัตํ่าสุดคือ.จดัหาแหล่งงบประมาณทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา((x) = 4.21,(S.D.)=0.76)  
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ตารางท่ี4.10  ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและผลการบริหารงานในสถานศึกษาสังกดัสังกดั

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ดา้นการบริหารงานบุคคล 

                                                                                                                                               ( n =56)  

ดา้นการบริหารงานบุคคล 𝑋 S.D ค่าระดบั 

การบริหารงานบุคคล 

1.มีการวางแผนพฒันาคุณภาพครูในโรงเรียนรองรับอนาคตในแต่ละปี 

 

4.36 

 

0.61 

 

มาก 

2.กาํหนดหนา้ท่ีขา้ราชการครูไดค้าํนึงถึงความสามารถและความ

เหมาะสมเป็นหลกั 

4.31 0.66 มาก 

3.จดัใหค้รุไดมี้การเขา้อบรมวทิยาการและเทคโนโลยสีมยัใหม่เพื่อ

เสริมสร้างประสิทธิภาพในการทาํงาน 

4.23 0.60 มาก 

4.เป็นตวัอยา่งท่ีดีพร้อมใหค้วามช่วยเหลือและกาํลงัใจแก่ครูใน

โรงเรียนอยา่งยติุธรรม 

4.32 0.60 มาก 

5.ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหค้รูช้ีแจงเหตุผล- ผลเม่ือเกิดขอ้พิพาท 4.40 0.59 มาก 

6.ใหค้าํแนะนาํปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องของครูในการปฏิบติังาน

อยา่งสมํ่าเสมอ 

4.37 0.55 มาก 

7.อนุญาตใหข้า้ราชการครูโอน- ยา้ยและรับยา้ยขา้ราชการครูมาทาํการ

สอนต่างโรงเรียนได ้ 

4.31 0.55 มาก 

8.ปรับปรุงขอ้มูลของขา้ราชการครูให้เป็นปัจจุบนั 4.39 0.59 มาก 

                                   โดยภาพรวม 4.33 0.46 มาก 

 จากตารางท่ี 4.10 พบว่าการบริหารงานในสถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพื้นการศึกษา

ประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 ดา้นการบริหารงานบุคคลอยูใ่นระดบัมาก ( (x) = 4.33,(S.D.)=0.46 )

เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่าด้านการบริหารงานบุคคลอยู่ในระดบัมากทุกข้อโดยข้อท่ีอยู่ในระดับ

สูงสุดอันดับแรกคือผู ้บ ริหารเ ปิดโอกาสให้ค รู ช้ีแจง เหตุผล -ผลเ ม่ือ เ กิดข้อพิพาท(  (x) 

=4.40,(S.D.)=0.59)อันดับท่ีสองคือ  ปรับปรุงข้อมูลของข้าราชการครูให้เป็นปัจจุบัน(x)  = 

4.39,(S.D.)=0.59)อนัดบัท่ีสามคือให้คาํแนะนาํปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องของครูในการปฏิบติังาน

อย่างสมํ่าเสมอ( (x) = 4.37,(S.D.)=0.55 )ตํ่าสุดคือ.จดัให้ครูไดมี้การเขา้อบรมวิทยาการและ

เทคโนโลยสีมยัใหม่เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทาํงาน( (x) = 4.23,(S.D.)=0.60)  
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ตารางท่ี 4.11 ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและผลการบริหารงานในสถานศึกษาสังกดัสังกดั

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ดา้นการบริหารงานทัว่ไป 

                                                                                                                                               ( n =56)  

ดา้นการบริหารงานทัว่ไป 𝑋 S.D ค่าระดบั 

การบริหารงานทัว่ไป 

1.พฒันาระบบและเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ 

 

4.49 

 

0.59 

 

มาก 

2.จดัระบบการบริหารและพฒันาองคก์รอยา่งเป็นระบบ 4.43 0.57 มาก 

3.ส่งเสริมให ้ครูผลิตและพฒันาส่ือ นวตักรรม เทคโนโลยใีน    การจดั

กิจกรรมการเรียนรู้ 

4.46 0.59 มาก 

4.ส่งเสริมสนบัสนุนประสานงานการจดัการศึกษาของบุคคล ชุมชน 

องคก์ร หน่วยงานและสถานศึกษาอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 

4.40 0.57 มาก 

5.จดับรรยากาศและวฒันธรรมการทาํงานของสถานศึกษาใหเ้ป็น

องคก์รแห่งการเรียนรู้ 

4.59 0.56 มาก 

6.ควบคุม กํากับติดตามการใช้แหล่งเ รียนรู้ให้ คุ ้ม ค่าและ  เ กิด

ประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียน 

4.48 0.59 มาก 

7.ศึกษาสภาพปัจจุบนัปัญหาตามกรณีและดาํเนินการวจิยัเชิงพฒันา 4.41 0.64 มาก 

8.จดัระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 4.57 0.52 มาก 

โดยภาพรวม 4.48 0.43 มาก 

จากตารางท่ี 4.11 พบว่าการบริหารงานในสถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพื้นการศึกษา

ประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 ดา้นการบริหารงานทัว่ไปอยูใ่นระดบัมาก ( (x) = 4.48,(S.D.)=0.43 )

เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่าดา้นการการบริหารงานทัว่ไปอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้โดยขอ้ท่ีอยูใ่นระดบั

สูงสุดอนัดบัแรกคือจดับรรยากาศและวฒันธรรมการทาํงานของสถานศึกษาให้เป็นองคก์รแห่งการ

เรียนรู้( (x) =4.59,(S.D.)=0.56)     อันดับท่ีสองคือจดัระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา( (x) = 

4.57,(S.D.)=0.52 )อันดับท่ีสามคือ.พัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ(  (x)  = 

4.49,(S.D.)=0.59 ) ส่วนข้อท่ีอยู่ในระดับตํ่าสุดสุดคือส่งเสริมสนับสนุนประสานงานการจัด

การศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถานศึกษาอ่ืนท่ีจัดการศึกษา(  (x)  = 

4.40,(S.D.)=0.57 ) 
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 ตอนที่ 4   การวิเคราะห์การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงานใน

สถานศึกษาสังกดัเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต2 

      

              ในการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของผูบ้ริหารกบั

การบริหารงานในสถานศึกษาสังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 ผูว้ิจยัโดย

วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ( Stepwise  multiple  regresstion  analysis ) โดยพิจารณา

ความสัมพนัธ์ระหว่างการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของผูบ้ริหาร ประกอบดว้ย  4 ดา้นคือ

ทรัพยากรมนุษย(์𝑥1)ทรัพยากรการเงิน(𝑥2) ทรัพยากรวสัดุอุปกรณ์( 𝑥3)ทรัพยากรการจดัการ(𝑥4) 

และตวัแปรตามคือการบริหารงานในสถานศึกษา ( 𝑌𝑡𝑜𝑡) โดยภาพรวมไดผ้ลดงัน้ี 

ตารางที4่.11  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (r )ระหวา่งการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการบริหารงานในสถานศึกษา 

 𝑋1 𝑋2 𝑋3 𝑋4 𝑋𝑡𝑜𝑡  𝑌𝑡𝑜𝑡  

𝑋1 1      

𝑋2 .731** 1     

𝑋3 .634** .781** 1    

𝑋4 .531** .645** .661** 1   

𝑋𝑡𝑜𝑡  .833** .912** .897** .816** 1  

𝑌𝑡𝑜𝑡  .691** .768** .802** .807** .887**     1 

 

    ** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

จากตารางท่ี 4.11  พบว่า  ความสัมพนัธ์ระหว่างการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา(𝑋𝑡𝑜𝑡)  กบัการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา(𝑌𝑡𝑜𝑡)  มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  โดยมีค่าความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะท่ีคลอ้ยตามกนัท่ี (𝑟𝑥𝑦  = .887)  

เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่าการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษาจาํแนกราย

ดา้น [(𝑋1) (𝑋2) (𝑋3) (𝑋4)]กบัการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา (Ytot)  พบว่ามี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01ทุกดา้น 

 จากความสัมพนัธ์ท่ีปรากฏดงัตารางท่ี 4.11  สามารถวิเคราะห์การถดถอ้ยเชิงพหุคูณ

แบบขั้นตอน (Stepwise multiple regression analysis)  โดยพิจารณาตวัแปรท่ีนาํเขา้สมการ  ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 4.11  วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณของการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยภาพรวม (Ytot)   

 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 53.360 1 53.360 1338.969 .000a 

ภายในกลุ่ม 14.506 364 .040   

รวม 67.866 365    

 

 สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ  (Multiple R)  .887 

 ประสิทธิภาพในการทาํนาย  (R Square)   .786 

 ประสิทธิภาพในการทาํนายท่ีปรับแลว้  (Adjusted R Square) .786 

 ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการทาํนาย (Standard Error) .19963 

ตวัแปรท่ีไดรั้บคดัเลือกเขา้สมการ 

ตวัแปรพยากรณ์ 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

𝛽 Std.Error Beta 

ค่าคงท่ี (Constant) 1.001 .093  10.799 .000 

การระดมทรัพยาการของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาในภาพรวม(Xtot)   

.777 .021 .887 36.592 .000 

 

 จากตารางท่ี4.11   พบวา่  ตวัแปรท่ีไดรั้บคดัเลือกเขา้สมการ  คือ  การระดมทรัพยากร

เพื่อการศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษาในภาพรวม(Xtot)  โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ 

(Multiple R) เท่ากบั .887 ค่าประสิทธิภาพในการทาํนาย (R Square) เท่ากบั .768  หมายถึง การ

ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยภาพรวม(Xtot)  สามารถทาํนายการ

บริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาในภาพรวม(Ytot)  ได้ร้อยละ 76.8 ค่าประสิทธิภาพในการ

ทาํนายท่ีปรับแลว้(Adjusted R Square)  เท่ากบั .786 หมายถึง การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยภาพรวม(Xtot)  สามารถทาํนายการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา

ในภาพรวม(Ytot)  ท่ีมีการปรับแลว้ไดร้้อยละ 78.6  ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการทาํนาย 

(Standard Error)  เท่ากบั .19963  ในลกัษณะน้ีแสดงวา่ การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ผูบ้ริหาร
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สถานศึกษาในภาพรวม(Xtot)  ส่งผลต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยภาพรวม

(Ytot)  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  โดยสามารถเขียนเป็นรูปสมการวิเคราะห์การถดถอย

ไดด้งัน้ี 

              𝑌�𝑡𝑜𝑡 = 1.001 + .777(Xtot)   

          วิเคราะห์การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการบริหารงานใน

สถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 ดา้นการบริหารงาน

วชิาการ (𝑌1 )ปรากฏตามตารางท่ี  ดงัน้ี 

            ตารางท่ี 4.12  วเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของผูบ้ริหาร

ท่ีส่งผลต่อการบริหารงานในสถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี

เขต 2 ดา้นการบริหารงานวชิาการ (𝑌1 ) 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 72.440 3 24.147 328.844 .000c 

ภายในกลุ่ม 26.581 362 .073   

รวม 99.022 365    

             

 สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ  (Multiple R)  .855 

                   ประสิทธิภาพในการทาํนาย  (R Square)   .732 

 ประสิทธิภาพในการทาํนายท่ีปรับแลว้  (Adjusted R Square) .729 

 ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการทาํนาย (Standard Error) .27098 

ตวัแปรท่ีไดรั้บคดัเลือกเขา้สมการ 

ตวัแปรพยากรณ์ 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

𝛽 Std.Error Beta 

ค่าคงท่ี (Constant) .489 .125  3.909 .000 

ทรัพยากรการจดัการ (X4) .438 .036 .454 12.020 .000 

ทรัพยากรวสัดุอุปกรณ์(X3) .227 .038 .273 5.909 .000 

ทรัพยากรการเงิน(X2) .216 .042 .231 5.099 .000 
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                      จากตารางท่ี4.12   พบว่าตวัแปรท่ีไดรั้บคดัเลือกเขา้สมการคือทรัพยากรการจดัการ 

(X4)ทรัพยากรวสัดุอุปกรณ์ (X3) และทรัพยากรการเงิน (X2)โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์

พหุคูณ (Multiple R) เท่ากบั .855  ค่าประสิทธิภาพในการทาํนาย (R Square) เท่ากบั .732  หมายถึง

การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาทั้ งสามด้าน สามารถทาํนายการวางแผนการบริหารงานใน

สถานศึกษาดา้นการบริหารงานวิชาการ(Y1) ไดร้้อยละ 73.2 ค่าประสิทธิภาพในการทาํนายท่ีปรับ

แล้ว (Adjusted R Square) เท่ากบั .729 หมายถึงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาทั้งสามด้าน

สามารถทาํนายการวางแผนการบริหารงานวใินสถานศึกษาดา้นการบริหารงานวิชาการ(Y1)ท่ีมีการ

ปรับแล้วได้ร้อยละ 72.9  ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการทาํนาย (Standard Error)  เท่ากับ 

.27098  ในลักษณะน้ีแสดงว่าทรัพยากรการจดัการ (X4)ทรัพยากรวสัดุอุปกรณ์ (X3) และ

ทรัพยากรการเงิน (X2) ส่งผลต่อการบริหารงานในสถานศึกษาดา้นการบริหารงานวิชาการ(Y1)

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01โดยสามารถเขียนเป็นรูปสมการวเิคราะห์การถดถอยไดด้งัน้ี 

 𝑌�1 = .489+ .438 (X4)+ .227 (X3)+ .216 (X2)      

  จึงสรุปไดว้่าการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของผูบ้ริหารศึกษาสถานศึกษาดา้นทรัพยากรการ

จดัการ ทรัพยากรวสัดุอุปกรณ์ และทรัพยากรการเงิน ส่งผลต่อการบริหารงานในสถานศึกษาดา้น

การบริหารงานวชิาการ 

วิเคราะห์การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการบริหารงานในสถานศึกษา

สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 ดา้นการบริหารงบประมาณ (𝑌2 )

ปรากฏตามตารางท่ี  ดงัน้ี 

 ตารางท่ี 4.13  วเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณแบบมีขั้นตอนของการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ของผู ้บริหารท่ีส่งผลต่อการบริหารงานในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 ดา้นการบริหารงบประมาณ (𝑌2 )  

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 70.049 3 23.350 336.161 .000c 

ภายในกลุ่ม 25.147 362 .069   

รวม 95.194 365    

          

 สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ  (Multiple R)  .858

 ประสิทธิภาพในการทาํนาย  (R Square)                     .736 

 ประสิทธิภาพในการทาํนายท่ีปรับแลว้  (Adjusted R Square)             .734 

 ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการทาํนาย (Standard Error)  .26355 
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ตวัแปรท่ีไดรั้บคดัเลือกเขา้สมการ 

ตวัแปรพยากรณ์ 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

𝛽 Std.Error Beta 

ค่าคงท่ี (Constant) .509 .127  4.017 .000 

ทรัพยากรอุปกรณ์ (X3) .298 .033 .366 9.112 .000 

ทรัพยากรการจดัการ(X4) .312 .035 .330 8.990 .000 

ทรัพยากรมนุษย(์X1) .278 .033 .299 8.412 .000 

  

                    จากตารางท่ี4.13   พบวา่ตวัแปรท่ีไดรั้บคดัเลือกเขา้สมการคือทรัพยากรอุปกรณ์ (X3)

ทรัพยากรการจดัการ(X4)และทรัพยากรมนุษย ์(X1)โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ 

(Multiple R) เท่ากบั .858 ค่าประสิทธิภาพในการทาํนาย (R Square) เท่ากบั .736  หมายถึงการ

ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาทั้งสามดา้น สามารถทาํนายการวางแผนการบริหารงานในสถานศึกษา

ด้านการบริหารงบประมาณ(Y2) ได้ร้อยละ 73.6 ค่าประสิทธิภาพในการทํานายท่ีปรับแล้ว 

(Adjusted R Square) เท่ากบั .734 หมายถึงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาทั้งสามดา้นสามารถ

ทาํนายการวางแผนการบริหารงานในสถานศึกษาดา้นการบริหารงานวิชาการ(Y1)ท่ีมีการปรับแลว้

ไดร้้อยละ 73.4 ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการทาํนาย (Standard Error)  เท่ากบั .26355  ใน

ลกัษณะน้ีแสดงวา่ทรัพยากรอุปกรณ์ (X3)ทรัพยากรการจดัการ(X4)และทรัพยากรมนุษย ์(X1) 

ส่งผลต่อการบริหารงานในสถานศึกษาดา้นการบริหารงบประมาณ(Y2)อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .01โดยสามารถเขียนเป็นรูปสมการวเิคราะห์การถดถอยไดด้งัน้ี 

 𝑌�2 = .509+ .298(X3)+ .312 (X4)+ .278 (X1)      

  จึงสรุปไดว้า่การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของผูบ้ริหารศึกษาสถานศึกษาดา้นทรัพยากรวสัดุ

อุปกรณ์ ทรัพยากรการจดัการและทรัพยากรมนุษย ์ ส่งผลต่อการบริหารงานในสถานศึกษาดา้นการ

บริหารงานงบประมาณ 

          วิเคราะห์การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการบริหารงานใน

สถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 ดา้นการบริหารงาน

บุคคล (𝑌3 )ปรากฏตามตารางท่ี  ดงัน้ี 
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ตารางท่ี4.14   วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณแบบมีขั้นตอนของการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ของผู ้บริหารท่ีส่งผลต่อการบริหารงานในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 ดา้นการบริหารงานบุคคล (𝑌3 )  

 

           สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ  (Multiple R)     .764    

           ประสิทธิภาพในการทาํนาย  (R Square)    .584  

ประสิทธิภาพในการทาํนายท่ีปรับแลว้  (Adjusted R Square)                     .579 

ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการทาํนาย (Standard Error)                    .30396 

ตวัแปรท่ีไดรั้บคดัเลือกเขา้สมการ 

ตวัแปรพยากรณ์ 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

𝛽 Std.Error Beta 

ค่าคงท่ี (Constant) 1.184 .147  8.038 .000 

ทรัพยากรอุปกรณ์ (X3) .201 .043 .269 4.646 .000 

ทรัพยากรการจดัการ(X4) .271 .041 .312 6.616 .000 

ทรัพยากรมนุษย(์X1) .130 .043 .153 3.030 .003 

ทรัพยากรการเงิน(X2) .124 .053 .148 2.315 .021 

  

                  จากตารางท่ี 4.14พบว่าตวัแปรท่ีได้รับคดัเลือกเขา้สมการคือทรัพยากรอุปกรณ์ (X3) 

ทรัพยากรการจดัการ(X4)ทรัพยากรมนุษย(์X1)ทรัพยากรการเงิน(X2)โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple R) เท่ากบั .764 ค่าประสิทธิภาพในการทาํนาย (R Square) เท่ากบั 

.584  หมายถึงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาทั้งสามดา้น สามารถทาํนายการวางแผนการ

บริหารงานในสถานศึกษาดา้นการบริหารงานบุคคล(Y3) ไดร้้อยละ 76.4 ค่าประสิทธิภาพในการ

ทาํนายท่ีปรับแลว้ (Adjusted R Square) เท่ากบั .579 หมายถึงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาทั้ง

สามดา้นสามารถทาํนายการวางแผนการบริหารงานวใินสถานศึกษาดา้นการบริหารงานบุคคล(Y3)

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 46.753 4 11.688 126.507 .000d 

ภายในกลุ่ม 33.354 361 .092   

รวม 80.107 365    
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ท่ีมีการปรับแลว้ไดร้้อยละ 57.9ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการทาํนาย (Standard Error)  เท่ากบั 

.30396 ในลกัษณะน้ีแสดงว่าทรัพยากรอุปกรณ์ (X3)ทรัพยากรการจดัการ(X4)และทรัพยากร

มนุษย์ (X1)ทรัพยากรการเงิน(X2) ส่งผลต่อการบริหารงานในสถานศึกษาด้านการบริหาร

งบประมาณ(Y2)อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01โดยสามารถเขียนเป็นรูปสมการวิเคราะห์การ

ถดถอยไดด้งัน้ี    

 𝑌�3 = 1.184+ .201 (X3)+ .271 (X4) +.130(X1)+ .124 (X2 

จึงสรุปไดว้า่การระดมทรัพยากรของผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นการทรัพยากรอุปกรณ์ ดา้นทรัพยากร

การจดัการดา้นทรัพยากรมนุษยด์า้นทรัพยากรการเงิน ส่งผลต่อการบริหารงานในสถานศึกษาดา้น

การบริหารงานบุคคล 

            วิเคราะห์การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการบริหารงานใน

สถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 ดา้นการบริหารงาน

ทัว่ไป (𝑌4 ปรากฏตามตารางท่ี  ดงัน้ี       

          ตารางท่ี4.15   วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณแบบมีขั้นตอนการระดมทรัพยากรเพื่อ

การศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาดา้นการบริหาร

ทัว่ไป (𝑌4)    

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 37.704 3 12.568 140.049 .000c 

ภายในกลุ่ม 32.486 362 .090   

รวม 70.190 365    

              

            สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ  (Multiple R)    .733   

            ประสิทธิภาพในการทาํนาย  (R Square)                                                  .537 

            ประสิทธิภาพในการทาํนายท่ีปรับแลว้  (Adjusted R Square)                     .533 

            ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการทาํนาย (Standard Error)                    .29957 
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ตวัแปรท่ีไดรั้บคดัเลือกเขา้สมการ 

ตวัแปรพยากรณ์ 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

𝛽 Std.Error Beta 

ค่าคงท่ี (Constant) 1.622 .144  11.254 .000 

ทรัพยากรการจดัการ(X4)  .355 .039 .437 8.999 .000 

 ทรัพยากรมนุษย(์X1) .159 .038 .199 4.221 .000 

 ทรัพยากรอุปกรณ์ (X3) .145 .037 .207 3.887 .000 

 

 จากตารางท่ี 4.15  พบว่าตวัแปรท่ีได้รับคดัเลือกเขา้สมการคือทรัพยากรการจดัการ(X4) 

ทรัพยากรมนุษย(์X1) ทรัพยากรอุปกรณ์ (X3โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple R)

เท่ากบั.733 ค่าประสิทธิภาพในการทาํนาย (R Square) เท่ากบั  .537หมายถึง การระดมทรัพยากร

เพื่อการศึกษาทั้งสามดา้นสามารถทาํนายการวางแผนการบริหารงานวชิาการในสถานศึกษาดา้นการ

วิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา (Y4) ไดร้้อยละ53.7 ค่าประสิทธิภาพในการทาํนายท่ีปรับแล้ว 

(Adjusted R Square) เท่ากบั.533 หมายถึงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาทั้งสามดา้นสามารถ

ทาํนายการวางแผนการบริหารงานในสถานศึกษาดา้นการบริหารงานทัว่ไป (Y4)ท่ีมีการปรับแลว้

ได้ร้อยละ53.3ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการทาํนาย (Standard Error)เท่ากับ.29957   ใน

ลกัษณะน้ีแสดงวา่ทรัพยากรการจดัการ(X4) ทรัพยากรมนุษย(์X1) ทรัพยากรอุปกรณ์ (X3 ส่งผลต่อ

การบริหารงานในสถานศึกษาดา้นการบริหารงานทัว่ไป (Y4)อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01

โดยสามารถเขียนเป็นรูปสมการวเิคราะห์การถดถอยไดด้งัน้ี 

 𝑌�4 = .1.622+.355 (X4)+ .159 (X1)+ .145 (X3)         

จึงสรุปไดว้่าการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นทรัพยากรการจดัการ

(X4) ทรัพยากรมนุษย(์X1) ทรัพยากรอุปกรณ์ (X3 ส่งผลต่อการบริหารงานในสถานศึกษาดา้นการ

บริหารงานทัว่ไป (Y4)  

ซ่ึงสามารถแสดงเป็นแผนภูมิเก่ียวกบัการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณของการระดมทรัพยากร

เพื่อการศึกษาของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการบริหารงานในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 ดงัแผนภูมิท่ี 2 
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การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

  ดา้นทรัพยากรมนุษย(์X1)   

β�𝑡𝑜𝑡 =0.777 , β�2 =0.278,β�3=0.130 

,β�4 =0.159 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

การบริหารงานในสถานศึกษา 

1.การบริหารงานวชิาการ 

X4,X3,X2                               Y1      

2.การบริหารงบประมาณ 

X3,X4,X1                               Y2 

3.การบริหารงานบุคคล 

X4,X1, X2                             Y3  

4.การบริหารงานทัว่ไป 

X4,X1,X3                             Y4 

ดา้น ทรัพยากรการเงิน(X2) 

β�1 =0.216,β�3=0.124 

ดา้นทรัพยากรวสัดุอุปกรณ์ (X3) 

β�1 =0.227 , β�2 =0.298,β�3=0.201 

,β�4 =0.145 

ดา้นทรัพยากรการจดัการ(X4) 

β�1 =0.438 , β�2 =0.312,β�3=0.271 

,β�4 =0.355 
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บทที ่5 

สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาใน

สถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2   2)เพื่อศึกษาการ

บริหารงานในสถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2    3) เพื่อ

ศึกษาการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาท่ีส่งผลต่อการบริหารงานในสถานศึกษาสังกดัสํานกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 กลุ่มตวัอย่างคือสถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 จาํนวน 56 โรงเรียนผูใ้ห้ขอ้มูลจาํนวน 6  คน คือ

ผูบ้ริหารสถานศึกษารองผูบ้ริหาร หรือหวัหนา้ฝ่ายบริหารงบประมาณและครูผูส้อน 3 คนรวมผูใ้ห้

ขอ้มูลทั้งส้ิน จาํนวน 336 คน เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการระดมทรัพยากรของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา ซ่ึงผูว้ิจยัไดพ้ฒันามาจาก แบบสอบถามของวิไลวรรณ  วรังครัศมี ท่ีไดพ้ฒันา

รูปแบบจาก เค ร่ืองมื อก ารบ ริหา รง านง บประม าณใ นสถ านศึกษ า ท่ี เ ป็นนิ ติ บุ คคล ของ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และการบริหารงานในสถานศึกษาตามคู่มือการบริหารสถานศึกษา

ขั้ นพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคลของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี 2 

กระทรวงศึกษาธิการ สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่  (ค่าความถ่ี  ) frequency  ( ค่าร้อยละ) 

( Percentage )ค่าเฉล่ีย ( Mean )  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard deviation )และการวิเคราะห์  การ

ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน(stepwise multiple regression analysis) 

สรุปผลการวจัิย 

                 จากการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติในการศึกษาวิจยัเร่ือง  การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ท่ีส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษา  สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 

สรุปผลการวจิยัดงัน้ี 

                1.ขอ้มูลสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม  ส่วนมาก

เป็นเป็นเพศหญิง จาํนวน  203  คน  คิดเป็นร้อยละ  60.40 อายุ 31-40ปีจาํนวน 168 คนคิดเป็นร้อย

ละ 50.00 จบปริญญาตรี 222 คนคิดเป็นร้อยละ66.10 เป็นครูผูส้อนจาํนวน 168 คนคิดเป็นร้อยละ

50.00 และประสบการณ์ในการปฏิบติังานตํ่ากวา่ 11-15 ปี  จาํนวน  224 คน  คิดเป็นร้อยละ  66.70   

 2.  การศึกษาการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โดย ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ส่วนรายดา้นมีค่าอยูใ่นระดบัมาก 
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ทุกดา้น  เรียงตามลาํดบัค่าเฉล่ีย คือ ดา้นวสัดุอุปกรณ์ ดา้นการจดัการ ดา้นบุคคลและดา้นงบประมาณ 

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นมีการปฏิบติัตามลาํดบัดงัน้ี 

          2.1  ด้านวสัดุอุปกรณ์ มีระดบัการปฏิบติั  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  เม่ือ

พิจารณาเป็นรายขอ้  พบวา่  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก เรียงตามลาํดบัค่าเฉล่ีย การระดมทรัพยากร

เพื่อการศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2  ดา้นวสัดุอุปกรณ์  

โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า  มีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก เรียง

ตามลาํดับค่าเฉล่ีย คือโรงเรียนมีวสัดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการบริหารสถานศึกษา รองลงมาคือ

โรงเรียนจดัเก็บขอ้มูล  สรุปและประเมินผลการระดมทรัพยากรดา้นวสัดุอุปกรณ์อย่างเป็นระบบ

และค่าตํ่าสุดคือโรงเรียนดาํเนินการตามแผนการระดมทรัพยากรดา้นวสัดุอุปกรณ์ 

                       2.2  ดา้นการจดัการ  มีระดบัการปฏิบติั  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณา

เป็นรายขอ้  พบวา่  ทุกขอ้มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากเรียงตามลาํดบัค่าเฉล่ีย ลาํดบัแรก คือโรงเรียน

มีระบบการบริหารงานในการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารสถานศึกษาในด้านบุคลากร  ด้าน

งบประมาณและด้านวสัดุอุปกรณ์ของโรงเรียนอย่างเป็นระบบรองลงมาคือโรงเรียนกําหนด

นโยบายในการระดมทรัพยากร เพื่อการบริหารสถานศึกษาในดา้นบุคลากร  ดา้นงบประมาณและ

ดา้นวสัดุอุปกรณ์อย่างชดัเจน และค่าตํ่าสุดคือโรงเรียนดาํเนินงานตามแผนในการระดมทรัพยากร  

เพื่อการบริหารสถานศึกษาในด้านบุคลากร ด้านงบประมาณและด้านวสัดุอุปกรณ์ให้ได้ตาม

เป้าหมายท่ีวางไว ้    

                       2.3 ดา้นบุคลากร มี ระดบั การปฏิบติั โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็น

รายขอ้ พบวา่ มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก เรียงตามลาํดบัค่าเฉล่ียมีการปฏิบติัอยู ่ในระดบัมาก เรียง

ตามลาํดบัค่าเฉล่ีย คือโรงเรียนจดัเก็บขอ้มูล สรุปและประเมินผลการระดมทรัพยากรดา้นบุคลากร

อย่างเป็นระบบ รองลงมาคือโรงเรียนระดมความคิดเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาผูป้กครอง

นกัเรียนและชุมชนเพื่อการวางแผนระดมทรัพยากรดา้นบุคลากรทั้งภายในและภายนอกชุมชน และ

มีค่าตํ่าสุดคือโรงเรียนมีบุคลากรสอนตรงตามวชิาเอกหรือความถนดั 

                        2.4   ดา้น งบประมาณมีระดบัการปฏิบติัโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณา

เป็นรายขอ้พบวา่ทุกขอ้มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากเรียงตามลาํดบัค่าเฉล่ียลาํดบัแรกโรงเรียนจดัเก็บ

ข้อมูลสรุปและประเมินผลการระดมทรัพยากรด้านงบประมาณอย่างเป็นระบบ รองลงมาคือ

โรงเรียนดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัการประจาํปีและแผนระดมทรัพยากรดา้นงบประมาณ  สําหรับ

ขอ้ท่ีมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือโรงเรียนดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัการประจาํปี

และแผนระดมทรัพยากรดา้นงบประมาณ              

      3. การบริหารงานในสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 
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      การบริหารงานในสถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 

พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ตัวแปรการบริหารงานใน

สถานศึกษาอยู่ในระดบัมากทุกดา้นสามารถเรียงลาํดบัไดด้งัน้ีอนัดบัแรกคือการบริหารงานทัว่ไป

การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานวชิาการ 

           3.1 การบริหารงานวิชาการ อยู่ในระดบัมากเม่ือพิจารณารายขอ้พบว่าดา้นการบริหารงาน

วิชาการ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้โดยขอ้ท่ีอยูใ่นระดบัสูงสุดอนัดบัแรกคือ.มีการปรับปรุงและพฒันา

หลกัสูตรใหเ้หมาะสมกบัสภาพปัจจุบนั อนัดบัท่ีสองคือมีการจดัทาํแผนงานวิชาการส่วนขอ้ท่ีอยูใ่น

ระดบัตํ่าสุดคือสนบัสนุน ศึกษาวเิคราะห์เพื่อพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 

           3.2 การบริหารงานงบประมาณอยูใ่นระดบัมากเม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ดา้นการบริหารงาน

งบประมาณอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้โดยขอ้ท่ีอยูใ่นระดบัสูงสุดอนัดบัแรกคือกาํหนดความรับผิดชอบ

ในการบนัทึกบญัชีมอบหมายงานให้บุคลากรอย่างชัดเจนอนัดบัท่ีสองคือการวางแผนกลยุทธ์

วเิคราะห์สภาพการณ์ภายในและภายนอกของโรงเรียนอนัดบัท่ีสามคือจดัทาํบญัชีวสัดุและทะเบียน

ครุภณัฑ์ให้ถูกตอ้งตามระเบียบเป็นปัจจุบนัส่วนขอ้ท่ีอยู่ในระดบัตํ่าสุดคือจดัหาแหล่งงบประมาณ

ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

           3.3 การบริหารงานบุคคลอยูใ่นระดบัมากเม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ดา้นการบริหารงานบุคคล

อยู่ในระดบัมากทุกขอ้โดยขอ้ท่ีอยู่ในระดับสูงสุดอนัดับแรกคือผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้ครูช้ีแจง

เหตุผล- ผลเม่ือเกิดขอ้พิพาทอนัดบัท่ีสองคือมีการวางแผนพฒันาคุณภาพครูในโรงเรียนรองรับ

อนาคตในแต่ละปีอนัดบัท่ีสามคือกาํหนดหน้าท่ีขา้ราชการครูไดค้าํนึงถึงความสามารถและความ

เหมาะสมเป็นหลักส่วนข้อท่ีอยู่ในระดับตํ่ าสุดคือจัดให้ครูได้มีการเข้าอบรมวิทยาการและ

เทคโนโลยสีมยัใหม่เพือ่เสริมสร้างประสิทธิภาพในการทาํงาน 

          3.4 การบริหารงานทัว่ไปอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้โดยขอ้ท่ีอยูใ่นระดบัสูงสุดอนัดบัแรกคือจดั

บรรยากาศและวฒันธรรมการทาํงานของสถานศึกษาให้เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้อนัดบัท่ีสองคือ

จดัระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาอนัดบัท่ีสามคือพฒันาระบบและเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศส่วน

ขอ้ท่ี อยู่ในระดบัตํ่าสุดสุดคือส่งเสริมสนับสนุนประสานงานการจดัการศึกษาของบุคคล ชุมชน 

องคก์ร  หน่วยงานและสถานศึกษาอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 

 4. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาท่ีส่งผลต่อการบริหารงานในสถานศึกษาสังกัดเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 โดยภาพรวมและรายดา้นเม่ือพิจารณาแต่ละดา้นพบวา่ 

 4.1 การระดมทรัพยากรด้านมนุษย์ส่งผลต่อการบริหารงานในสถานศึกษาด้านการ

บริหารงานงบประมาณดา้นการบริหารงานบุคคล ดา้นการบริหารงานทัว่ไป 
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        4.2 การระดมทรัพยากรด้านงบประมาณการเงินส่งผลต่อการบริหารงานใน

สถานศึกษาดา้นการบริหารงานวชิาการ ดา้นการบริหารงานบุคคล 

        4.3 การระดมทรัพยากรดา้นวสัดุอุปกรณ์ส่งผลต่อการบริหารงานในสถานศึกษาดา้น

การบริหารงานวชิาการ ดา้นการบริหารงานงบประมาณ   ดา้นการบริหารงานบุคคล 

ดา้นการบริหารงานทัว่ไป 

        4.4 การระดมทรัพยากรดา้นการบริการจดัการส่งผลต่อการบริหารงานในสถานศึกษา

ดา้นการบริหารงานวิชาการวิชาการ ดา้นการบริหารงานงบประมาณ   ดา้นการบริหารงานบุคคล 

ดา้นการบริหารงานทัว่ไป 

 

อภิปรายผลการวจัิย 

จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจยัมีประเด็นสําคญัท่ีควรนาํมาพิจารณาเพื่อให้ทราบสภาพ

ท่ีแทจ้ริงท่ีเป็นไปไดแ้ละสามารถนาํไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์จึงอภิปรายผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

           1. จากผลการวจิยั พบวา่การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาท่ีส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษา

สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 อยูใ่นระดบัมากทั้งโดยภาพรวมและ

รายด้านและรายข้อ แสดงให้เห็นว่าการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาท่ีส่งผลต่อการบริหาร

สถานศึกษามีความสําคญัยิ่งในการท่ีจะช่วยบริหารงานวิชาการงานงบประมาณบริหารงานบุคคล

การบริหารงานทัว่ไปในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเรียงค่าเฉล่ียสูงสุดไป

ตํ่าสุด ไดด้งัน้ีคือ ดา้นวสัดุอุปกรณ์ ดา้นการจดัการ ดา้นบุคคลและดา้นงบประมาณ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

ผลการวจิยัของ พชัรกฤษฎ์ิ พวงนิล (2553) ท่ีไดศึ้กษา กลยทุธ์การระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อ

พฒันาสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานของรัฐในจงัหวดัมหาสารคาม แลว้พบวา่ สถานศึกษาไดด้าํเนินการ

ระดมทรัพยากรดา้น แหล่งเรียนรู้มากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นบุคคล ดา้นวสัดุอุปกรณ์และ

เทคโนโลย ีดา้นท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง และดา้นเงินทุนหรืองบประมาณ ตามลาํดบั และยงัสอดคลอ้ง

กบัผลการวิจยัของนาจารีย ์  เนืองเฉลิม (2546) ท่ีไดศึ้กษาสภาพการระดมทรัพยากรเพื่อใชใ้นการ

บริหารการศึกษาในโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกัดกรม สามญัศึกษาจงัหวดัอุบลราชธานี พบว่า 

โรงเรียนมีการดาํเนินการระระดมทรัพยากรเพื่อใชใ้นการบริหารการศึกษาโดยภาพรวมอยูใ่นระดบั

ปานกลาง ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นแลว้พบวา่ โรงเรียนไดด้าํเนินการระดมทรัพยากรทางดา้ง

สังคมและทรัพยากรทางธรรมชาติโดยใชเ้ป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับนกัเรียนสูงท่ีสุด แสดงให้เห็นวา่

สถานศึกษาไม่ว่าจะขนาดใหญ่หรือเล็ก ต่างก็ให้ความสําคญัท่ีตวัผูเ้รียน ผูบ้ริหารส่วนใหญ่จะให้

ความสําคญักับแหล่งเรียนรู้ท่ีเด็กสามารถท่ีจะเรียนรู้ได้ไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกโรงเรียน เพราะ

โรงเรียนจะมีการพฒันาหรือมีคุณภาพขนาดไหนส่ิงสําคญัท่ีสุดก็คือคุณภาพของผูเ้รียน ซ่ึงก็ข้ึนอยู่
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กบัการบริหารจดัการสถานศึกษาอยา่งไรของผูบ้ริหาร ส่วนสภาพการระดมทรัพยากรทางการศึกษา

ท่ีพบน้อยท่ีสุดในโรงเรียนขนาดเล็กคือการระดมทรัพยากรท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ทั้ งน้ีอาจ

เน่ืองมาจากทรัพยากรดา้นน้ีตอ้งใช้งบประมาณสูงและจดัทาํไดค้่อนขา้งยากและตอ้งอาศยัความ

ร่วมมือจากหลายๆ ภาคส่วนจึงทาํใหพ้บการระดมทรัพยากรดา้นน้ีค่อนขา้งนอ้ย 

                   1. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาท่ีส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษา  สังกดัสํานกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต  2  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ส่วนรายดา้นมีระดบัการปฏิบติั

อยู่ในระดบัมาก  ซ่ึงไม่สอดคล้องกบั ศุภร  บุญราช  (2544)  ท่ีได้ศึกษาเร่ืองการปฏิบติัและความ

คาดหวงัเก่ียวกบัการระดมทรัพยากรเพื่อการจดัการศึกษา  ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  

พ.ศ.  2542 ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัสํานักงานการประถมศึกษาจงัหวดัอุดรธานี  พบว่า  

สภาพการปฏิบติัโดยภาพรวมโรงเรียนประถมศึกษามีสภาพการปฏิบติัเก่ียวกบัการระดมทรัพยากร

อยูใ่นระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นตามสภาพการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อการ

บริหารสถานศึกษา ซ่ึงอภิปรายผลเป็นรายดา้นไดด้งัน้ี 

                       1.1  ด้านบุคลากร  ผลการวิจยัพบว่า  การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาท่ีส่งผลต่อ

การบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โดย

ภาพรวม  อยู่ในระดบัมากอาจเน่ืองมาจากโรงเรียนให้ความสําคญักบัการระดมทรัพยากรด้าน

บุคลากรและให้ความสําคญักบัการนาํภูมิปัญญาในทอ้งถ่ินท่ีมีความรู้ความสามารถในดา้นต่าง  ๆ  

มาเป็นวิทยากรช่วยสอนและสนบัสนุนการศึกษาตามความมุ่งหมายของการจดัการศึกษาในแต่ละ

ดา้นซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบักฤษณา สวา่งแสง (2542) ศึกษาเร่ือง ความตอ้งการใชท้รัพยากรในทอ้งถ่ิน 

ในการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนมธัยมศึกษา  สังกดักรมสามญัศึกษาจงัหวดัปทุมธานี  พบวา่

ด้านการวางแผนงานวิชาการในสภาพปัจจุบันมีการนําทรัพยากรบุคลากร มาใช้ประโยชน์   

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  

                       1.2  ดา้นงบประมาณ  ผลการวจิยัพบวา่  การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาท่ีส่งผลต่อ

การบริหารสถานศึกษา   สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2   

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  อาจเน่ืองมาจากงบประมาณท่ีสถานศึกษาไดรั้บเป็นค่าใชจ่้ายในการ

จดัการศึกษามาจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลทาํให้สถานศึกษาได้รับงบประมาณท่ีมีจาํนวนจาํกัด

สถานศึกษาจึงต้องระดมทรัพยากรทางการศึกษาด้านงบประมาณเพื่อมาบริหารจัดการให้

สถานศึกษามีประสิทธิภาพซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัศุภร  บุญราช  (2544)  ศึกษาเร่ือง การปฏิบติัและ

ความคาดหวงัเก่ียวกบัการระดมทรัพยากรเพื่อการจดัการศึกษา  ตามพระราชบญัญติัการศึกษา

แห่งชาติ  พ.ศ.  2542   ในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกดัสํานกังานการประถมศึกษาจงัหวดัอุดรธานี

ผลการวิจยัพบวา่  สภาพการปฏิบติัโดยภาพรวมโรงเรียนประถมศึกษามีสภาพการปฏิบติัเก่ียวกบั
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การระดมทรัพยากร อยูใ่นระดบัปานกลางสอดคลอ้งกบัสมพร  แดงสวสัด์ิ  (2547,  หนา้  94)  ศึกษา

เร่ือง  การปฏิบัติและความคาดหวงัเก่ียวกับการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา  ตาม

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  ในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกดัสํานกังานการ

ประถมศึกษาจงัหวดัอุดรธานี พบวา่  การระดมทรัพยากรการเงินหรืองบประมาณจะตอ้งอาศยัความ

ร่วมมือของประชาชนในพื้นท่ีในเขตบริการของโรงเรียน  ซ่ึงมีปัญหาคือทรัพยากรมีจาํนวนจาํกดั 

และไม่เพียงพอเพราะบางพื้นท่ีมาจากปัญหาทางเศรษฐกิจของประชาชนหรือผูป้กครองนกัเรียน อยู่

ในระดบัปานกลาง 

                       1.3  ดา้นวสัดุอุปกรณ์    ผลการวิจยัพบวา่  การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาท่ีส่งผล

ต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 

2  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  อาจเน่ืองมาจากสภาพของสถานศึกษาและทอ้งถ่ินมีเคร่ือง  วสัดุ

อุปกรณ์ ทางการศึกษาเป็นส่ือท่ีสนบัสนุนการเรียนการสอนท่ีช่วยให้ผูเ้รียนมีความเขา้ใจเก่ียวกบั

เน้ือหาสาระท่ีเรียนมากข้ึน  ซ่ึงไม่สอดคล้องกับกฤษณา  สว่างแสง  (2542) ศึกษาเร่ือง  ความ

ตอ้งการใช้ทรัพยากรในทอ้งถ่ินในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมธัยมศึกษา  สังกดักรม

สามญัศึกษาจงัหวดัปทุมธานี  พบวา่  การพฒันาและส่งเสริมงานวิชาการในสภาพปัจจุบนัมีการนาํ

ทรัพยากรในทอ้งถ่ินมาใชป้ระโยชน์ อยูใ่นระดบัปานกลาง   

                       1.4  ดา้นการจดัการ  ผลการวิจยัพบวา่  การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาท่ีส่งผลต่อ

การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต2   

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากอาจเน่ืองมาจากปัจจุบนัคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขา้มามี

ส่วนร่วมในการบริหารจดัการของสถานศึกษาในการกาํหนดนโยบาย  เป้าหมาย การวางแผน  จึงทาํ

ให้การบริหารจดัการมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเสาวนีย ์ สวา่งอารมณ์  (2546)  ท่ีศึกษาเร่ือง  

บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกบัการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

จงัหวดัสมุทรสงคราม  พบว่า  บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วม

สนบัสนุนการบริหารและการจดัการของสถานศึกษาโดยเขา้มามีส่วนร่วมกาํหนดนโยบายและแผน

ของสถานศึกษา อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั  

                 2.  จากผลการวิจยั ข้อเสนอแนะแนวทางการพฒันาการบริหารสถานศึกษาสังกัด

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 อภิปรายผลการวจิยัเป็นรายดา้นไดด้งัน้ี 

            ผลการวิจยัพบว่าการปฏิบติัในการบริหารงานของผูบ้ริหารถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 มีความสามารถมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบติัในการ

บริหารงานโดยดาํเนินการไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

สถานศึกษาและความตอ้งการของชุมชนมีค่าเฉล่ียในการบริหารสถานศึกษาแต่ละดา้นมีค่าอยู่ใน
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ระดบัมากทุกดา้นและรายขอ้ซ่ึงถือไดว้า่อยูใ่นเกณฑ์ท่ีประสบความสําเร็จในเชิงการปฏิบติัในการ

บริหารแต่ถา้ผูบ้ริหารตอ้งการท่ีจะเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการบริหารโดยมุ่งสู่ประสิทธิผลท่ีออกมา

ตรงตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษายิ่งข้ึนไปอีก ผูบ้ริหารจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความสนใจในการศึกษา

ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองทฤษฏีการบริหาร เทคนิคในการบริหาร ทกัษะในการบริหารรวมทั้งยงัตอ้ง

สนใจในเร่ืองเทคโนโลยใีหม่ๆเพื่อนาํมาประยกุตใ์ห้เขา้กบักระบวนการบริหารทุกดา้น ซ่ึงผูบ้ริหาร

จะตอ้งมีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดี ผูบ้ริหารตอ้งเอ้ืออาํนวยความสะดวกและสนบัสนุนงาน

ต่างๆมีการวางแผนแนวทางในการปฏิบติังานและตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์แบบ

ของงานไดเ้ป็น อย่างดี มีการจดับุคคลให้รับผดิชอบเพื่อดาํเนินงานดา้นการวางแผนให้เป็นระบบ

โดยมีเครือข่าย เช่ือมโยงถึงกนัทุกระดบั ผูบ้ริหารคือหัวใจสําคญัในการจดัการบริหาร ผูบ้ริหาร

จะตอ้งเขา้ใจองคก์ร บุคคลากรและงบประมาณเพื่อนาํไปปรับปรุงใชใ้นการวางแผนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

และสอดคลอ้งกบันโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและมุ่งเป้าหมายสู่

มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ดา้นงานวชิาการ ในการบริหารสถานศึกษาใหไ้ดม้าตรฐานและคุณภาพ

พิจารณาจากผลงานทางดา้นวิชาการดงันั้นผูบ้ริหารตอ้งมีความเขา้ใจในหลกัสูตรอยา่งท่องแท ้เพื่อ

นาํหลักสูตรมาประยุกต์ใช้ในท้องถ่ินสามารถสนองความตอ้งการของหน่วยงานและชุมชนได ้

ผูบ้ริหารจะตอ้งพิจารณาจดัโปรแกรมการศึกษาจดัการเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ และยงัมี

งานสําคญัอีกงานหน่ึงคือการให้บริการแก่ชุมชนดงันั้นผูบ้ริหารจึงตอ้งเป็นผูท่ี้มีมนุษยสัมพนัธ์ให้

เกิดข้ึนกบัตนเองทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัตวับุคคลรอบขา้งศึกษาสภาพแวดลอ้ม ความพร้อมมือและ

ลงมือปฏิบติัจริง 

                    ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้การท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ

การบริหารนั้นผูบ้ริหารจะตอ้งศึกษาหาความรู้อยู่อยู่เสมอในงานทุกด้านแล้วลงมือปฏิบติัอย่าง

จริงจงัจึงจะประสบผลสาํเร็จอยา่งแทจ้ริง 

ข้อเสนอแนะการวจัิย 

                 ในการวจิยัคร้ังน้ี  มีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

                 1.  ขอ้เสนอแนะจากการวจิยั 

                       การวิจยัเร่ือง การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาท่ีส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษา  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะต่อบุคคล  

หน่วยงาน ท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารการศึกษาดงัน้ี 

                       1.1 สถานศึกษาควรวิเคราะห์สภาพและปัญหาในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ทั้ง  4   ดา้น  คือ  ดา้นบุคลากร  ดา้นงบประมาณ  ดา้นวสัดุอุปกรณ์และดา้นการจดัการ  อยา่งต่อเน่ืองเพื่อ

นาํไปสู่แนวทางการปฏิบติัการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาท่ีส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาให้เกิด
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ประสิทธิภาพสูงสุด และสถานศึกษาควรมีการจดัเก็บข้อมูล  สรุปและประเมินผลการระดม

ทรัพยากรดา้นบุคลากรอยา่งเป็นระบบ 

                       1.2   เพื่อให้ การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาท่ีส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาสังกดั

สํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต   2 ให้ มี ประสิทธิภาพสถานศึกษาควรกาํหนด

นโยบาย  แผนงานและดาํเนินงานในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาในรูปแบบและวิธีการท่ี

หลากหลาย   

                       1.3   สถานศึกษาควรประชาสัมพันธ์เปิดโอกาสให้ผูป้กครอง ชุมชน  ท้องถ่ิน  

องคก์รปกครองบริหารส่วนทอ้งถ่ิน  ภาคเอกชน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขา้มามีส่วน

ร่วมในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาท่ีส่งผลต่อการบริหารจดัการในสถานศึกษา  ให้สอดคลอ้ง

กบันโยบายของหน่วยงานทางการศึกษา 

                       1.4  สถานศึกษาควรจดัเก็บขอ้มูล  สรุป  ประเมินผลและรายงานผลการระดมทรัพยากรทาง

การศึกษาทั้ง  4   ดา้น  คือ  ดา้นบุคลากร  ดา้นงบประมาณ  ดา้นวสัดุอุปกรณ์และดา้นการจดัการให้คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ชุมชนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งรับทราบ 

 

 ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาและพฒันารูปแบบแนวทางการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาท่ีส่งต่อการ

บริหารจดัการสถานศึกษาท่ีมีขนาดแตกต่างกนั และตั้งอยู่ในชุมชนท่ีมีความพร้อมและบริบทท่ี

แตกต่างกนัเพื่อใหเ้กิดขอ้ความรู้ใหม่ๆ มาเป็นแนวทางในการบริหารจดัการสถานศึกษาเพิ่มข้ึน 

2. ควรศึกษาและพัฒนาแนวทางการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาด้วย

กระบวนการวิจยัท่ีหลากหลายรูปแบบ เช่น การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม การศึกษา

กรณีศึกษา ฯลฯ เพื่อให้เกิดขอ้คน้พบท่ีหลากหลายในการนาํมาเป็นแนวทางในการบริหารจดัการ

สถานศึกษาใหป้ระสบความสาํเร็จ 

3. ควรศึกษากรณีศึกษาผูบ้ริหารสถานศึกษา หรือสถานศึกษาท่ีประสบความสําเร็จใน

การระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อการบริหารจดัการสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาด

ใหญ่ เพื่อจะไดแ้นวทางในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาท่ีหลากหลาย 
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ภาคผนวก  ก 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวจิัย 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวจิัย 

 

 

1. นายคนัธชิต  ชูสินธ์ 

 วฒิุการศึกษา ศษ.ม. (สาขาการบริหารการศึกษา) มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์                                                                      

     ตาํแหน่งปัจจุบนั          รองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

นนทบุรี เขต 2 

2. นาย นางบวัหลง  ศรีเบญจพล               

                       วฒิุการศึกษา   ศษ.ม (สาขาการบริหารการศึกษา) มหาวทิยาลยัศิลปากร  

                       ตาํแหน่งปัจจุบนั           ผูอ้าํนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖0  พรรษาสมเด็จพระนาง 

                                                       เจา้สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ 

                              

3. นาย ธรณิศวร์  จิตขวญั   

 วฒิุการศึกษา  คม. (สาขาการบริหารการศึกษา) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

 ตาํแหน่งปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการโรงเรียนโรงเรียนแกว้อินทร์สุธาอุทิศ                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ข 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ 
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ภาคผนวก  ค 

แบบสอบถามเพ่ือการวจิัย 
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แบบสอบถามเพ่ือการวจัิย 

เร่ือง 

  การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาทีส่่งผลต่อการบริหารในสถานศึกษา  

   สังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 

 

คําช้ีแจงในการตอบแบบสอบถาม 

                1.  แบบสอบถามมีทั้งหมด  3  ตอน 

                      ตอนท่ี  1  สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม  จาํนวน  5  ขอ้ 

                      ตอนท่ี  2  การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาเพื่อการบริหารสถานศึกษา                       

                      จาํนวน  16  ขอ้           

                      ตอนท่ี  3  การบริหารงานในสถานศึกษา จาํนวน  32  ขอ้ 

                2.  ผูต้อบแบบสอบถามฉบบัน้ีไดแ้ก่  ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  หวัหนา้งาน

บริหารงบประมาณ   ครูผูส้อน 

                3.  ขอ้มูลการตอบแบบสอบถามน้ีเป็นการศึกษาทางวชิาการและนาํไปใชส้าํหรับงานวิจยั

เท่านั้น  ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติังานของผูต้อบแบบสอบถามไม่วา่กรณีใด  ๆ  ทั้งส้ิน และจะ

เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา  จึงขอความกรุณาจากท่านโปรดตอบแบบสอบถามตามสภาพท่ีเป็นจริง

และตอบแบบสอบถามใหค้รบทุกขอ้ 

                ผูว้จิยัขอขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งสูง  ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม                

จึงขอขอบพระคุณล่วงหนา้  มา  ณ  โอกาสน้ี 

 

 

 

นางสาววลัยณ์ภสัร์    กนกหงษ ์

นกัศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิตสาขาการบริหารการศึกษา 

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
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 ตอนที ่ 1  สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม   

คําช้ีแจง  โปรดทาํเคร่ืองหมาย   ใน (  ) หนา้ขอ้ความเพื่อวดัสถานภาพของท่านตามความเป็น  

                จริง    

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

สําหรับผู้วจัิย 

           1               1 - 3 

 

1.  เพศ 

             (     )      ชาย                        (    )    หญิง 

2.  อาย ุ

             (     )      ไม่เกิน  30  ปี ข้ึนไป        (     )    31 -  40 ปี 

             (     )      41  -  50  ปี             (     )    51  -  60  ปี

  

3.  ระดบัการศึกษาสูงสุด 

             (     )      ตํ่ากวา่ปริญญา 

             (     )      ปริญญาตรี 

             (     )      ปริญญาโท 

             (     )      ปริญญาเอก 

 

4.ตาํแหน่งหนา้ท่ีการปฏิบติังาน 

             (     )     ผูบ้ริหารสถานศึกษา             

             (     )     รองผูอ้าํนวยการหรือรักษาการแทน       

             (     )     หวัหนา้งานบริหารงบประมาณ 

             (     )      ครูผูส้อน 

5.   ประสบการณ์ในการทาํงาน 

             (     )      1  - 10  ปี 

             (     )      11  -  20  ปี 

             (     )      20  ปี ข้ึนไป 

 

                    

                            4 

 

 

                             5 

 

 

 

                            6 

 

 

 

 

                           7 
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ตอนที ่ 2  สภาพการระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

คําช้ีแจง  โปรดทาํเคร่ืองหมาย  √  ลงในช่องท่ีท่านเห็นวา่เป็นการระดมทรัพยากรเพื่อการ 

                บริหารสถานศึกษาของท่านท่ีตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 

 
 

ข้อ

ที่ 

การระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหาร

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ระดับการระดมทรัพยากร 
สําหรับ

ผู้วจัิย 
มาก

ทีสุ่ด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ทีสุ่ด 

 

1. 

     

ด้านบุคลากร 

โรงเรียนมีบุคลากรสอนตรงตามวชิาเอก

หรือความถนดั 

              8 
 

        

2. 

 

โรงเรียนระดมความคิดเห็นจาก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผูป้กครองนกัเรียนและชุมชน  เพื่อการ

วางแผนระดมทรัพยากรดา้นบุคลากรทั้ง

ภายในและภายนอกชุมชน 

              9 

3. โรงเรียนดาํเนินงานตามแผนในการระดม

ทรัพยากรดา้นบุคลากรมาสนบัสนุน

การศึกษา 

             10 

4. โรงเรียนจดัเก็บขอ้มูล  สรุปและ

ประเมินผลการระดมทรัพยากรดา้น

บุคลากรอยา่งเป็นระบบ 

             11 

 

5. 

ด้านงบประมาณ 

โรงเรียนไดรั้บจดัสรรงบประมาณเพียงพอ

ต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

             12 

6. โรงเรียนจดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปี

และแผนระดมทรัพยากรดา้นงบประมาณ 

             13 
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ข้อ

ที่ 

การระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหาร

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ระดับการระดมทรัพยากร 
สําหรับ

ผู้วจัิย 
มาก

ทีสุ่ด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ทีสุ่ด 

7. โรงเรียนดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัการ

ประจาํปีและแผนระดมทรัพยากรดา้น

งบประมาณ 

              14 

8. โรงเรียนจดัเก็บขอ้มูล  สรุปและ

ประเมินผลการระดมทรัพยากรดา้น

งบประมาณอยา่งเป็นระบบ 

              15 

 

9. 

ด้านวสัดุอุปกรณ์ 

โรงเรียนมีวสัดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการ

บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

              16 

10. โรงเรียนระดมความคิดเห็นจาก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ผูป้กครองนกัเรียนและชุมชน  เพื่อการ

วางแผนระดมทรัพยากรดา้นวสัดุอุปกรณ์

จากแหล่งต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอก

ชุมชน 

              17 

11. โรงเรียนดาํเนินการตามแผนการระดม

ทรัพยากรดา้นวสัดุอุปกรณ์ 

              18 

12. โรงเรียนจดัเก็บขอ้มูล  สรุปและ

ประเมินผลการระดมทรัพยากรดา้น              

วสัดุอุปกรณ์อยา่งเป็นระบบ 

              19 

 

13. 

ด้านการจัดการ 

โรงเรียนมีระบบการบริหารงานในการ

ระดมทรัพยากร  เพื่อการบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในดา้นบุคลากร  

ดา้นงบประมาณและดา้นวสัดุอุปกรณ์ของ

โรงเรียนอยา่งเป็นระบบ 

              20 
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ข้อ

ที่ 

สภาพการระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหาร

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ระดบัการระดมทรัพยากร 
สําหรับ

ผู้วจัิย 
มาก

ทีสุ่ด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ทีสุ่ด 

14. โรงเรียนกาํหนดนโยบายในการระดม

ทรัพยากร  เพื่อการบริหารสถานศึกษา  

ขั้นพื้นฐานในดา้นบุคลากร                       

ดา้นงบประมาณและดา้นวสัดุอุปกรณ์

อยา่งชดัเจน 

     
            

21 

15. โรงเรียนดาํเนินงานตามแผนในการระดม

ทรัพยากร  เพื่อการบริหารสถานศึกษา       

     22 
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ตอนที ่3  การบริหารหารงานในสถาน 

 

คําช้ีแจง  โปรดทาํเคร่ืองหมาย  √  ลงในช่องท่ีท่านเห็นวา่เป็น การบริหารงานในสถานศึกษาของ 

               ท่านท่ีตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 

 

ข้อ

ที่ 
การบริหารงานในสถานศึกษา 

ระดับการปฏิบัติ 
สําหรับ

ผู้วจัิย 
มาก

ทีสุ่ด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย 

ทีสุ่ด 

 

1 

การบริหารงานด้านวชิาการ 

สนบัสนุนศึกษาวเิคราะห์เพื่อพฒันา

               24 

ขั้นพื้นฐานในดา้นบุคลากร                  

ดา้นงบประมาณและดา้นวสัดุอุปกรณ์ให้

ไดต้ามเป้าหมายท่ีวางไว ้

16. โรงเรียนจดัเก็บขอ้มูล  สรุปและ

ประเมินผลการระดมทรัพยากร                

เพื่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน         

ในดา้นบุคลากร  ดา้นงบประมาณ และ            

ดา้นวสัดุอุปกรณ์อยา่งเป็นระบบ 

     
             

23 
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หลกัสูตร 

2 ส่งเสริมใหค้รูจดัทาํแผนการเรียนรู้ตาม

สาระและหน่วยการเรียนเรียนรู้ท่ีเนน้

ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

               25 

3 มีการพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้

ความสามารถและมีทกัษะในการใช่

เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการ

ปฏิบติังาน 

               26 

4 มีการจดัทาํแผนงานวชิาการ                27 

5 ศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานสภาพ

ปัญหาตามความตอ้งการของ

สถานศึกษาและแหล่งชุมชน 

               28 

6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร 

การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มและ

ประเมินสถานศึกษาเพื่อกาํหนด

วสิัยทศัน์เป้าหมายของสถานศึกษา 

     
   29 

7 มีการนิเทศและประเมินผลการใช้

หลกัสูตร 

     
   30 

8 มีการปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรให้

เหมาะสมกบัสภาพปัจจุบนั 

     
    31 

 

9 

การบริหารด้านงบประมาณ 

การวางแผนดา้นกลยทุธ์วเิคราะห์

สภาพการณ์ภายในและภายนอก 

     
   32 

10 จดัทาํบญัชีพสัดุและทะเบียนครุภณัฑ์

ใหถู้กตอ้งตามระเบียบเป็นปัจจุบนั 

     
   33 

11 แสวงหาแหล่งงบประมาณจากภายใน

และภายนอกชุมชนสถานศึกษา 

     
   34 
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17 การบริหารงานด้านบุคคล 

มีการวางแผนพฒันาคุณภาพครุใน

โรงเรียนรองรับอนาคตในแต่ละปี 

              39 

18 กาํหนดหนา้ท่ีของขา้ราชการครูได้

คาํนึงถึงความสามารถและความ

เหมาะสมเป็นหลกั 

               40 

19 จดัใหค้รูไดมี้การเขา้รับการอบรมจาก

วทิยากรและเทคโนโลยสีมยัใหม่เพื่อ

เสริมสร้างประสิทธิภาพในการทาํงาน 

              41 

20 เป็นตวัอยา่งท่ีดีพร้อมใหค้วาม

ช่วยเหลือและกาํลงัใจแก่ครูในโรงเรียน

อยา่งยติุธรรม 

              42 

21 ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหค้รูช้ีแจงเหตุผล 

เม่ือเกิดการพิพาท 

              43 

12 กาํหนดความตอ้งการในการใช ้

สินทรัพย ์

     
   35 

 

13 กาํหนดความรับผดิชอบในการบนัทึก

บญัชีมอบหมายงานใหบุ้คลากรอยา่ง

ชดัเจน 

     
   36 

 

14 ปฏิบติัตามนโยบายการเงินใหเ้กิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

     
   37 

 

15 จดัเก็บพสัดุปลอดภยัเป็นสัดส่วนมีการ

ซ่อมบาํรุง 

     
   38 

 

16 จดัซ้ือ –  จดัจา้งของโรงเรียนใหเ้ป็นไป

ตามความตอ้งการและความจาํเป็น 

     
   39 
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22 ใหค้าํแนะนาํปรับปรุงแกไ้ขขอ้ 

บกพร่องของครูในการปฏิบติังานอยา่ง

สมํ่าเสมอ 

             44 

29 จดับรรยากาศและวฒันธรรมการทาํงาน

ของสถานศึกษาใหเ้ป็นองคก์รแห่งการ

เรียนรู้ 

             51  

 30 ควบคุมกาํกบัติดตามการใชแ้หล่งเรียนรู้

ใหคุ้ม้ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

             52 

 

23 

อนุญาตใหข้า้ราชการครูโอนยา้ยและ

รับยา้ยขา้ราชการครูมาทาํการสอนต่าง

โรงเรียนได ้

         

45 

24 ปรับปรุงขอ้มูลของขา้ราชการครูให้เป็น

ปัจจุบนั 

        

46 

25 การบริหารงานทัว่ไป 

พฒันาระบบและเครือข่ายขอ้มูล

สารสนเทศใหเ้ป็นปัจจุบนัอยา่งเป็น

ระบบ 

        

47 

26 จดัระบบและเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ

อยา่งเป็นระบบมีการวางแผนในการจดั

ฐานขอ้มูลจากแหล่งต่างๆทั้งภายใน

และภายนอกชุมชน 

        

48  

 

 

27 ส่งเสริมใหค้รูผลิตและพฒันาส่ือ 

นวตักรรม เทคโนโลย ีในการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้ 

        

49 

28 ส่งเสริมสนบัสนุนประสานงานการจดั

การศึกษาของบุคคล  ชุมชน  องคก์ร 

หน่วยงานและสถานศึกษาอ่ืนท่ีจดั

การศึกษา 

        

50 
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31 

ศึกษาสภาพปัจจุบนัปัญหาตามกรณี

และดาํเนินการวจิยัเชิงพฒันา 

             53  

32 โรงเรียนมีการวเิคราะห์ความตอ้งการ

ทรัพยากรท่ีจาํเป็นและ ขาดแคลน  เช่น  

ดา้นบุคลากร ดา้นงบประมาณและดา้น

วสัดุอุปกรณ์  อยา่งเป็นระบบ   

            54 
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ภาคผนวก  ง 

ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม (IOC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามเพ่ืองานวจิัย 

 

เร่ือง : การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาทีส่่งผลต่อการบริหารในสถานศึกษา สังกดั

สํานักงานเขตพืน้ที ่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 

 

------------------------------------------------- 
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ข้อ 
ผู้เช่ียวชาญ ผลรวมของคะแนน 

(∑R) 

 

IOC =   ∑R
N

 
หมายเหตุ 

คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

ด้านบุคลากร 

ขอ้ท่ี 1 +1 +1 +1 3 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

ขอ้ท่ี 2 +1 +1 +1 3 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

ขอ้ท่ี 3 +1 +1 +1 3 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

ขอ้ท่ี 4 +1 +1 +1 3 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

ด้านงบประมาณ 

ขอ้ท่ี 5 +1 +1 +1 3 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

ขอ้ท่ี 6 +1 +1 +1 3 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

ขอ้ท่ี 7 +1 +1 +1 3 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

ขอ้ท่ี 8 0 +1 +1 2 .67 นาํไปใชไ้ด ้

ด้านวสัดุอุปกรณ์ 

ขอ้ท่ี 9 +1 +1 +1 3 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

ขอ้ท่ี 10 +1 +1 +1 3 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

ขอ้ท่ี 11 +1 +1 +1 3 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

ขอ้ท่ี 12 +1 +1 +1 3 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

ด้านการจัดการ 

ขอ้ท่ี 13 0 +1 +1 2 .67 นาํไปใชไ้ด ้

ขอ้ท่ี 14 +1 +1 +1 3 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

ขอ้ท่ี 15 +1 +1 +1 3 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

ขอ้ท่ี 16 +1 +1 +1 3 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

 

ข้อ 
ผู้เช่ียวชาญ ผลรวมของคะแนน 

(∑R) 

 

IOC =   ∑R
N

 
หมายเหตุ 

คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

การบริหารงานวชิาการ 

ขอ้ท่ี 1 +1 +1 +1 3 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

ขอ้ท่ี 2 0 +1 +1 2 .67 นาํไปใชไ้ด ้
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ขอ้ท่ี 3 +1 +1 0 2 .67 นาํไปใชไ้ด ้

ขอ้ท่ี 4 +1 +1 +1 3 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

ขอ้ท่ี 5 +1 +1 +1 3 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

ขอ้ท่ี 6 +1 +1 0 2 .67 นาํไปใชไ้ด ้

ขอ้ท่ี 7 0 +1 +1 2 .67 นาํไปใชไ้ด ้

ขอ้ท่ี 8 0 +1 +1 2 .67 นาํไปใชไ้ด ้

ขอ้ท่ี 9 +1 +1 +1 3 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

ขอ้ท่ี 10 +1 +1 +1 3 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

การบริหารงบประมาณ 

ขอ้ท่ี 11 +1 +1 +1 3 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

ขอ้ท่ี 12 +1 +1 +1 3 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

ขอ้ท่ี 13 +1 +1 +1 3 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

ขอ้ท่ี 14 +1 +1 +1 3 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

ขอ้ท่ี 15 +1 +1 +1 3 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

ขอ้ท่ี 16 +1 +1 +1 3 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

การบริหารงานบุคคล 

ขอ้ท่ี 17 +1 +1 +1 3 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

ขอ้ท่ี 18 +1 +1 +1 3 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

ขอ้ท่ี 19 +1 +1 +1 3 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

ขอ้ท่ี 20 +1 +1 +1 3 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

 

 

 

 

ข้อ 
ผู้เช่ียวชาญ ผลรวมของคะแนน 

(∑R) 

 

IOC =   ∑R
N

 
หมายเหตุ 

คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

ขอ้ท่ี 21 +1 +1 +1 3 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

ขอ้ท่ี 22 +1 +1 +1 3 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

ขอ้ท่ี 23 +1 +1 +1 3 1.00 นาํไปใชไ้ด ้
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ขอ้ท่ี 24 +1 +1 +1 3 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

การบริหารงานทัว่ไป 

ขอ้ท่ี 25 +1 +1 +1 3 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

ขอ้ท่ี 26 +1 +1 +1 3 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

ขอ้ท่ี 27 +1 +1 +1 3 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

ขอ้ท่ี 28 +1 +1 +1 3 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

ขอ้ท่ี 29 +1 +1 +1 3 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

ขอ้ท่ี 30 +1 +1 +1 3 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

ขอ้ท่ี 31 +1 +1 +1 3 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

ขอ้ท่ี 32 0 +1 +1 2 .67 นาํไปใชไ้ด ้
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ภาคผนวก  จ 

ค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิอลัฟา 

ของครอนบาค (Cronbach) 

 

 

 

 

 

 

 

 

การหาค่าความเช่ือมัน่ 
RELIABILITY ANALYSIS SCALE (ALPHA) 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

a1 246.13 251.499 .350 .899 



128 
 

a2 246.30 251.252 .263 .900 

a3 246.23 250.530 .277 .900 

a4 246.03 255.206 .184 .900 

a5 246.00 254.621 .213 .900 

a6 246.07 248.409 .448 .898 

a7 246.50 247.914 .557 .897 

a8 246.30 249.459 .505 .898 

b1 246.20 256.579 .053 .902 

b2 246.47 255.775 .139 .901 

b3 246.13 243.568 .543 .896 

b4 246.17 250.764 .364 .899 

b5 245.93 249.237 .582 .897 

b6 246.30 248.286 .573 .897 

b7 245.90 248.438 .626 .897 

b8 247.33 251.954 .142 .903 

c1 248.13 268.051 -.296 .909 

c2 246.60 262.524 -.147 .907 

c3 248.10 268.438 -.277 .911 

c4 248.13 260.326 -.085 .905 

c5 248.00 272.069 -.405 .911 

c6 247.50 269.914 -.341 .910 

c7 246.43 255.495 .128 .901 

c8 246.17 249.178 .488 .898 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

d1 246.23 250.047 .479 .898 

d2 246.23 247.840 .546 .897 

d3 246.27 247.444 .667 .896 

d4 246.23 246.116 .582 .897 
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d5 246.17 245.730 .615 .896 

e1 245.97 252.861 .356 .899 

e2 246.07 249.789 .462 .898 

e3 246.13 250.947 .486 .898 

e4 246.23 249.426 .461 .898 

e5 246.10 249.817 .538 .898 

e6 246.13 250.464 .452 .898 

e7 245.90 253.334 .315 .899 

e8 246.17 244.764 .664 .896 

f1 246.23 252.875 .314 .899 

f2 246.33 250.023 .403 .898 

f3 246.70 244.631 .601 .896 

f4 246.83 245.937 .421 .898 

f5 246.60 244.662 .544 .897 

g1 246.37 245.620 .730 .896 

g2 246.20 250.234 .758 .897 

g3 246.30 249.597 .679 .897 

g4 246.27 247.582 .767 .896 

h1 246.23 249.220 .606 .897 

h2 246.13 249.223 .601 .897 

h3 246.30 251.459 .447 .898 

h4 246.30 254.562 .390 .899 

h5 246.30 246.976 .650 .896 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

i1 246.17 250.557 .465 .898 

i2 246.53 247.844 .457 .898 

i3 246.23 250.944 .346 .899 

i4 246.40 246.662 .576 .897 
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i5 246.97 243.137 .558 .896 

i6 246.90 250.990 .334 .899 

i7 246.40 248.041 .630 .897 

i8 246.30 250.355 .342 .899 

j1 246.23 247.357 .731 .896 

j2 246.17 246.833 .800 .896 

j3 246.27 246.685 .714 .896 

j4 246.27 246.685 .714 .896 

j5 246.17 248.557 .586 .897 

 

 

N of Case   = 30 

N of Items  = 64 

Alpha        = 0.939 
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ภาคผนวก  ฉ 

รายช่ือโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

รายช่ือโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

1.โรงเรียนคลองเกลือ  29.โรงเรียนวดัตาํหนกัเหนือ 

2.โรงเรียนคลา้ยสอนศึกษา  30.โรงเรียนวดัท่าเกวยีน 

3.โรงเรียนเจริญรัฐอุปถมัภ ์  31.โรงเรียนวดัไทรใหญ่ 

4.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ 32.โรงเรียนวดับางพูดใน(นนทวทิยา) 

5.โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 33.โรงเรียนวดับางรักใหญ่ 
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6.โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ  34.โรงเรียนวดัผาสุกมณีจกัร 

7.โรงเรียนชุมชนวดัตน้เชือก 35.โรงเรียนวดัพระเงิน 

8.โรงเรียนชุมชนวดัไทรนอ้ย 36.โรงเรียนวดัเพรางาย 

9.โรงเรียนชุมชนวนับางโค  37.โรงเรียนวดัโพธ์ิบา้นออ้ย 

10.โรงเรียนชุมชนวดัราษฎร์นิยม 38.โรงเรียนวดัมะสงมิตรภาพท่ี55 

11.โรงเรียนดีมากอุปถมัภ ์  39.โรงเรียนวดัโมลี (นนัทวมิล) 

12.โรงเรียนไทยรัฐวทิยา 95                      40.โรงเรียนวดัยอดพระพิมล 

13.โรงเรียนบา้นคลองโตะ๊นุย้ 41.โรงเรียนวดัลากคอ้น 

14.โรงเรียนบา้นคลองพระพิมล 42.โรงเรียนวดัลาดประดุก 

15.บา้นคลองหน่ึง  43.โรงเรียนวดัลาํโพ 

16.โรงเรียนบา้นดอนตะลุมพุก 44.โรงเรียนวดัศรีเขตนนัทาราม 

17.โรงเรียนบา้นราษฎร์นิยม 45.วดัศรีราษฎร์ 

18.โรงเรียนบา้นหนองเพรางาย 46.โรงเรียนวดัสะพานสูง 

19.โรงเรียนประชารัฐบาํรุง  47.โรงเรียนวดัสังวรพิมลไพบูลย ์

20.โรงเรียนประสานสามคัคีวทิยา 48.โรงเรียนวดัเสนีวงศ ์

21.โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 49.โรงเรียนวดัอินทาราม 

22.โรงเรียนรุ่งเรืองวทิยา  50.โรงเรียนวดัเอนกดิษฐาราม 

23.โรงเรียนวดัคลองขวาง  51.โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์ 

24.โรงเรียนวดัคลองขุนศรี  52.โรงเรียนสามคัคีวทิยา 

25.โรงเรียนวดัคลองเจา้  53.โรงเรียนสุเหร่าเขียว 

26.โรงเรียนวดัคลองตาคลอ้ย 54.โรงเรียนแสงประเสริฐ 

27.โรงเรียนวดัตาล  55.โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่ 

28.โรงเรียนบา้นคลองฝร่ังฯ      56.โรงเรียนวดัเชิงเลน 
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ประวตัิย่อของผู้วจิัย 

 

ช่ือ - สกุล : นางสาววลัยณ์ภสัร์   กนกหงษ ์

วนั   เดือน  ปีเกิด : วนัท่ี 5 กนัยายน  พ.ศ.2517 

ภูมิลาํเนาเดิม : 4/5บา้นหนองแต ้ตาํบล นากระแซง อาํเภอเดชอุดม 

จงัหวดัอุบลราชธานี 
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ท่ีอยูปั่จจุบนั : 66 /235 หมู่ท่ี 12 ตาํบล บางแม่นาง อาํเภอ บางใหญ่  

จงัหวดั  นนทบุรี 

ประวติัการศึกษา   

 พ.ศ. 2544 : สาํเร็จการศึกษาครุศาสตรบณัฑิต สาขาวทิยาศาสตร์ทัว่ไป

สถาบนัราชภฏักาญจนบุรี     

    

ประวติัการทาํงาน   

 พ.ศ. 2551 : ครูผูดู้แลเด็ก ศูนยพ์ฒันาเด็ก เทศบาลเสาธงหิน 

 พ.ศ. 2554 : ครูผูช่้วย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  ๖0  พรรษาสมเด็จพระนาง

เจา้สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ 

สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 

 พ.ศ. 2555 - ปัจจุบนั : ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  ๖0  พรรษาสมเด็จพระนางเจา้

สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ 

สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 
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