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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาสภาพและปญหาการระดมทรัพยากรทางการบริหารของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 1 2) เพื่อหาแนวทางพัฒนาการระดมทรัพยากร

ทางการบริหารของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 1 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย

คือ ผูบริหารในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 1 ไดแก ผูอํานวยการสถานศึกษา

จํานวน  56 คน  รองผูอํานวยการสถานศึกษาที่รับผิดชอบงานแผนและงบประมาณ  จํานวน 7 คน  และ  หัวหนา

งานบริหาร จํานวน 228 คน  รวมเปนกลุมตัวอยางทั้งหมด 291 คน  ในปการศึกษา 2552   เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย

ไดแก แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห

เนื้อหา ผลการวิจัย พบวา 

สภาพการระดมทรัพยากรทางการบริหารของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร 

เขต 1 ภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายดานจากดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด จนถึงดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด 

แสดงไดดังนี้ 1) ดานคน(Man) โดยกิจกรรมที่มีระดับการปฏิบัติมากสุดคือ สถานศึกษา มีการสํารวจบุคลากรที่มี

ความรูความสามารถ และกิจกรรมที่มีระดับการปฎิบัตินอยสุดคือ กําหนดคุณสมบัติเฉพาะบุคลากรที่สถานศึกษา

ตองการ 2) ดานการเงิน(Money) โดยกิจกรรมที่มีระดับการปฏิบัติมากสุดคือ จัดทําขอมูลความตองการการใชเงิน

นอกงบประมาณนอกเหนือจากงบประมาณแผนดินที่ไดรับ และกิจกรรมที่มีระดับการปฎิบัตินอยสุดคือ จัดเตรียม

วิธีการระดมงบประมาณจากภายนอกไวลวงหนา 3) ดานการจัดการ (Management) โดยกิจกรรมที่มีระดับการ

ปฏิบัติมากสุดคือ มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการเก็บขอมูลปญหาอุปสรรคในการดําเนินการตามแผนการระดม

ทรัพยากร และกิจกรรมที่มีระดับการปฎิบัตินอยสุดคือ การเก็บขอมูลสถิติจากการระดมทรัพยากรที่สถานศึกษา

ไดรับ  4)  ดานวัสดุ ส่ิงของ(Material) โดยกิจกรรมที่มีระดับการปฏิบัติมากสุดคือ กําหนดลําดับความสําคัญและ

ความจําเปนของวัสดุอุปกรณที่ตองขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่นหรือองคกรเอกชน และกิจกรรมที่มีระดับ

การปฎิบัตินอยสุดคือ กําหนดแนวทางการปฏิบัติรวมกันในการระดมวัสดุส่ิงของของชุมชนผูปกครอง กรรมการ

สถานศึกษาและผูเกี่ยวของ 

ปญหาการระดมทรัพยากรทางการบริหารของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร 

เขต 1 ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายดาน จากดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดจนถึงดานที่มีคาเฉลี่ย

ต่ําสุด แสดงไดดังนี้ 1) ปญหาดานคน (Man) มีปญหาที่สําคัญในการระดมทรัพยากรทางการบริหารของ

                                          
1 โรงเรียนหนองลวกราษฎรบํารุง   
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สถานศึกษา ดังนี้  บุคคลผูรับผิดชอบในการติดตอประสานงานกับบุคลากรอื่น ๆ จากภายนอกสถานศึกษาขาด

ทักษะและการปฏิบัติงานที่ดี  สถานศึกษาไมไดนําความคิดเห็นจากผูปกครองผูแทนชุมชนในทองถิ่นหรือ

ผูประกอบการในชุมชนมาสนับสนุนการจัดการศึกษา บุคลากรที่มีความรูความสามารถเฉพาะดานในสถานศึกษามี

ไมเพียงพอกับความตองการของสถานศึกษา  บุคลากรบางคนปฏิบัติงานไมเต็มความสามารถ บุคลากรใน

สถานศึกษามีการยายบอยทําใหขาดความตอเนื่องในการปฏิบัติงาน 2)  ปญหาดานการเงิน (Money)มีปญหาที่

สําคัญในการระดมทรัพยากรทางการบริหารของสถานศึกษา ดังนี้ การเบิกจายเงินงบประมาณไมเปนไปตามแผนที่

กําหนด  การคนหาขอมูลเงินงบประมาณในระบบที่จัดเก็บคอนขางซับซอนยุงยากไมสะดวกตอการคนหา  การ

สํารวจความตองการการใชงบประมาณในระบบและนอกระบบตามความจําเปนไมเปนระบบ งบประมาณที่ไดรับ

ไมเพียงพอกับความตองการของสถานศึกษา  ผูปกครองในชุมชน  มีฐานะยากจนทําใหการขอรับบริจาคเงินใน

ทองถิ่นไมเพียงพอกับความตองการของสถานศึกษา  องคปกครองสวนทองถิ่นใหการสนับสนุนงบประมาณในการ

ดําเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมของทางสถานศึกษาลาชา 3) ปญหาดานวัสดุ ส่ิงของ (Material) มีปญหาที่สําคัญใน

การระดมทรัพยากรทางการบริหารของสถานศึกษา ดังนี้ การจัดหาวัสดุ ส่ิงของ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและ 

หนวยงานอื่นมีความลาชา  การสํารวจความตองการวัสดุ ส่ิงของที่จําเปนและขาดแคลน มีความลาชา   วัสดุ 

ส่ิงของไมเพียงพอกับความตองการของสถานศึกษา การใชวัสดุส่ิงของที่ไดรับการจัดสรรมาไมคุมคา  ผูปกครองใน

ชุมชนมีฐานะยากจนทําใหการเรียกรับบริจาควัสดุส่ิงของขาดประสิทธิภาพ  4) ปญหาดานการจัดการ 

(Management) มีปญหาที่สําคัญในการระดมทรัพยากรทางการบริหารของสถานศึกษา ดังนี้จํานวน อุปกรณ 

เครื่องมือ เทคโนโลยีในการเก็บรวบรวมขอมูล มีนอยไมเพียงพอตอการดําเนินงานขาดการตรวจสอบและติดตาม

การดําเนินงานตามแผนงานการระดมทรัพยากร   ถึงแมจะไดรับ การสงเสริมสนับสนุน จากหนวยเหนือในการ

ดําเนินการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา แตผลที่ไดยังไมเปนไปตามเปาหมาย  การบริหารจัดการไมครอบคลุมตาม

วัตถุประสงคในแผนปฏิบัติงาน การระดมทรัพยากรไมไดตามเปาหมายในแผนปฏิบัติงาน กระบวนการจัดทํา

แผนการบริหารงานไมเปนไปตามขั้นตอนที่กําหนดไว 

แนวทางพัฒนาการระดมทรัพยากรทางการบริหารของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กําแพงเพชร เขต 1 ผูเชี่ยวชาญไดเสนอแนวทางพัฒนาการระดมทรัพยากรทางการบริหารของสถานศึกษา ดังนี้ 

ดานคน (Man) 1) สงบุคลากรเขารับการอบรมและพัฒนาทักษะการสรางความสัมพันธและการติดตอประสานงาน

กับบุคลากรอื่น ๆ 2)  นําขอคิดเห็นจากผูปกครองผูแทนชุมชนในทองถิ่นหรือผูประกอบการมาวิเคราะหสรุปเพื่อเปน

แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 3)  สถานศึกษาจัดอบรมใหมีความรูความสามารถตรงตามความตองการของ

สถานศึกษา ดานการเงิน (Money) 1) วางแผนการใชจายงบประมาณในแตละดานใหเหมาะสม 2) ประชุม

คณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อจัดทําแผนการระดมงบประมาณภายนอกลวงหนา 3) สถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติ

งานใหสอดคลองกับแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ดานวัสดุ ส่ิงของ (Material) 1)  สถานศึกษาจัดทําปฏิทิน

สํารวจความตองการวัสดุส่ิงของสถานศึกษา  2)  สรางความตระหนักแกบุคลากรใหใชทรัพยากรอยางคุมคา 3) จัด

ประชุมวางแผนกําหนดแนวปฏิบัติการระดมวัสดุส่ิงของ ชุมชนผูปกครองกรรมการสถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของ 

ดานการจัดการ (Management) 1)  กําหนดแนวทางการบริหารงานใหครอบคลุมตามวัตถุประสงค 2) จัดทําปฏิทิน

กํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนการระดมทรัพยากร  3)  สถานศึกษาควรมีการแตงตั้งเจาหนาที่จัดทํา

ทะเบียนขอมูลและสถิติการระดมทรัพยากร 
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คําสําคัญ : การระดมทรัพยากร  การบริหารสถานศึกษา 

 
ABSTRACT 

The purpose of the research was to study.1) Studying the problem of resource mobilization and 

administration of educational institutions under Kamphaengphet Education Area I  2) To mobilize 

resources for the development of educational administration under Kamphaengphet Education Area I 

and the sample used in this study was  The Director of Educational 56 people, The Deputy Director of 

Education who responsible for plan and budget 7 people and The Supervisor of  Administration 228 

people. The total sample for the research was 291 people under  Kamphaengphet Education Area I  in 

the year 2552. The academic research tool was The questionnaire, The interview and analyze the data 

by finding  an average. Standard deviation and content analysis. 

The research found that. 

Mobilization of resources for the management of the school under Kamphaengphet Education 

Area I  : It is included in a high level. When considered from the side with the highest average and the 

lowest average. Are as follows: 1) The man by the activity the highest level is school will survey the 

knowledge of the personnel and the lowest level is qualified personnel for the school. 2) Financial 

(Money) by the activity the highest level is making the Data for non-budgetary spending from the 

budget and the lowest level is prepare the  way to raise funds from outside.  3) Management 

(Management) by the activity with the highest level is using technology for collection data problems    in 

the implementation of resource mobilization plan and the lowest level is collecting statistical information 

from educational institutions to mobilize resources .4) The material (Material) by the activity the highest 

level is setting priorities and necessary materials to support from other agencies or private 

organizations and the lowest level is identify the material together to raise the community's parents, the 

Director of Education and the others. 

The problem of administration in the school resource mobilization under Kamphaengphet 

Education Area I. It is included in a minimum level. When considered from the side with the highest 

average and the lowest average. Are as follows: 1) The problem of man (Man) are the major problems 

of mobilizing the resources of the school administration such as the personnel who responsible for 

coordinating with other person is lack of educational skills and work well ,the education does not bring 

the opinion of parents, community representatives, local entrepreneurs in the community to support 

education ,the personnel who has specialized knowledge  is not adequate to the needs of schools , 

some people do not fully operational capability and the school personnel have to move frequently which 

is the result of the lack of consistency in performance. 2) The problems of financial (Money) is important 

to mobilize the resources of the school administration such as the payment does not paid according to 
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the budget plan , finding money in a relatively complex system of storage is not easy to find , the survey 

needs to spend in the system and not as formal as necessary , the budget has been inadequate to the 

needs of schools , the poor parents in communities to obtain local donations are not sufficient to the 

needs of the school and the local government  which provide financial support  for the operation and 

activities of the educational has been slow. 3) The problem of material (Material) are major problems of 

the administration of educational institutions such as providing material for local governments and other 

agencies has been slow , the survey material requirements the necessary things  and material 

shortages is delay  and does not sufficient for the needs of schools , using  of material that has been 

allocated is not worth it and the poor parents  in  communities have donated material to the inefficient  

4) The problem of  management (Management) is a major problem in mobilizing the resources of the 

administration such as  the educational technology tools to collect data is not enough to the operation 

and monitoring of the implementation of the plan to mobilize resources although it has been support 

from the head office   in the mobilization of resources for education but that is not on target , the 

management purposes are not covered by the plan , the resource mobilization targets in the plan did 

not work and the management plan does not comply with the prescribed procedure. 

The development of resource mobilization under  Kamphaengphet Education Area I . The 

experts are guidelines for the management of the school as  resource mobilization such as 1. The man 

(Man) 1)  The personnel in school should be trained and develop skills to build relationships and liaise 

with other staff. 2 )Bring the feedback from parents, local community representatives or summary to 

analyze for development the school.  3 ) The educational should be train the personnel for the needs of 

the school. 2. The finance (Money) 1) Planning a budget to fit an each side. 2 ) Meeting the school 

board to advance plans to raise external funds.  3 )Educational preparation of action plans in 

accordance with the plans of local governments. 3. The material (Material)  1) The educational should 

make the school calendar to explore the material for the needs of the school. 2 ) Raise awareness 

among people to use resources cost-effectively. 3) Meeting the plan to raise the material. The school 

community from parents and other concerned parties.  4. The management 1) Establish a 

comprehensive approach to the management by objectives.  2) Prepare a calendar to track the 

implementation of resource mobilization plans.  3)  The educational should be prepared the personnel 

for make the information and statistics of mobilization of resources. 

Key Words : Mobilize Resources, Development, Educational Administration School 

E-mail : somkist_posomsri@hotmail.com 
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คํานํา 
การจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต1  ซึ่งมีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภาครัฐ ทั้งหมด 225 โรงเรียนไดเห็นความสําคัญในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและไดรับการจัดสรร

ทรัพยากรดานตาง ๆ จากทางภาครัฐซึ่งไมเพียงพอ ในการจัดและดําเนินการภายในสถานศึกษาและมีปญหาการ

ขาดแคลนทรัพยากรในทุกดาน จากการสํารวจของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 1 พบวา ป

การศึกษา 2552  ขาดแคลนดานบุคลากรประมาณ  357 คน ดานงบประมาณไดรับจัดสรรเปนเงินรายหัวและ

รายการอื่นดังนี้ระดับกอนประถมศึกษา 1,700  บาทตอคนตอป ประถมศึกษา 1,900 บาท มัธยมศึกษาตอนตน 

3,500 บาท และมัธยมศึกษาตอนปลาย 3,800 บาท ซึ่งรัฐจดัใหประมาณรอยละ 30-40 ของจํานวนนักเรียน ทั้ง ๆ ที่

รายจายจริงตอคนตอหัวมีมากวานั้น ปญหาดานการขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ และครุภัณฑรวมทั้งสื่อตาง ๆที่

จําเปนตองใช สําหรับดานการจัดการเรียนการสอนเชน คอมพิวเตอร ส่ืออิเล็กทรอนิกส ตางๆไมมีประสิทธิภาพและ

ไมเพียงพอตอความตองการของผูเรียน สวนการสนับสนุนงบประมาณภาคประชาชน มีเพียง 56,500 บาท หรือ 

0.03 % และองคกรเอกชน มีเพียง 1,362,500 บาท หรือ 0.89 % เทานั้น ขอมูลดังกลาวสามารถสรุปไดวาการระดม

ทรัพยากรทางการบริหาร มีอุปสรรคขอขัดของที่ไมสามารถทําใหการระดมทรัพยากรของสถานศึกษาไดอยางมี

ประสิทธิภาพทั้งนี้อาจเกิดจากนโยบายการบริหารที่มีความชัดเจน บุคลากรไมมีความเอาใจใส แหลงทุนทีจะทําการ

ระดมทรัพยากรทั้งในและนอกชุมชนไมเอื้ออํานวย หรือ ขาดการวางแผน ประชุม และการปฏิบัติงาน และการให

ความรวมมือของทุกสวนที่เกี่ยวของมีนอยมากจึงทําใหสถานศึกษาไมประสบความสําเร็จในการดําเนินการระดม

ทรัพยากรทางการบริหารของสถานศึกษา  จากปญหาการขาดแคลนและรอยละการสนับสนุนทรัพยากรทาง

การศึกษาที่กลาวมา จึงทําใหสถานศึกษาจะตองจัดระดมทรัพยากรมาใชในการจัดการศึกษามากยิ่งขึ้น (สํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 1, 2551, หนา 12 ) 

จากปญหาดังกลาวทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาแนวทางพัฒนาการระดมทรัพยากรทางการศึกษาใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 1 ในการระดมทรัพยากร ดานทรัพยากรบุคคล  

ดานทรัพยากรทางการเงิน ดานทรัพยากรทางกายภาพ ดานทรัพยากรทางการจัดการ อยางไรบาง และผูบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานยังนําความรูขอมูลที่ไดไปใชใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาใหมี

ประสิทธิภาพตอไป 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการระดมทรัพยากร

ทางการบริหารของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 1โดยดําเนินการวิจัย เปน 2 

ขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพและปญหาการระดมทรัพยากรทางการบริหารของสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 1 

1. การเก็บรวบรวมขอมูล สภาพและปญหาการระดมทรัพยากรทางการบริหารของสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 1 โดยใชแบบสอบถาม  
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2. การเก็บรวบรวมขอมูล ปญหาการระดมทรัพยากรทางการบริหารของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 1 โดยใชแบบสัมภาษณ 

 ขั้นตอนที่ 2  การหาแนวทางพัฒนาการระดมทรัพยากรทางการบริหารของสถานศึกษาของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต  

 1. การหาแนวทางพัฒนาการระดมทรัพยากรทางการบริหารของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษากําแพงเพชร เขต 1 จากผูเชี่ยวชาญ โดยใชการสัมภาษณ 

 2. การตรวจสอบคุณภาพของแนวทางการพัฒนาแนวการระดมทรัพยากรทางการบริหารของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 1 จากกลุมตัวอยาง ในขั้นตอนที่ 1 โดยใชแบบสอบถาม 
 

สรุปและอภปิรายผลการวิจัย 
1. สภาพและปญหาการระดมทรัพยากรทางการบริหารของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษากําแพงเพชร เขต 1 

1.1 การศึกษาสภาพการระดมทรัพยากรทางการบริหารของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษากําแพงเพชร เขต 1 สามารถสรุปไดดังนี้ 

สภาพการระดมทรัพยากรทางการบริหารของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กําแพงเพชร เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายดานปรากฏวาทุกดานมีสภาพการระดม

ทรัพยากรทางการบริหารของสถานศึกษาอยูในระดับมาก โดยดานที่มีสภาพการดําเนินงานนอยที่สุดคือดานวัสดุ 

ส่ิงของ(Material) ทั้งนี้อาจเปนเพราะการกําหนดแนวทางการจัดทําแผนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

ไมตอเนื่อง และไมมีการลําดับความความ จําเปนของวัสดุอุปกรณที่ตองการ สอดคลองกับ สมพร  แดงสวัสดิ์ 

(2547, หนา 89) งานวิจัยเรื่อง ปญหาการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อการบริหารสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครราชสีมา พบวา ปญหาการระดมทรัพยากรทางการศึกษาดานวัสดุ

อุปกรณ ไดแก ขาดการจัดทําแผนการกํากับติดตามประเมินผลในการจัดหาและการใชวัสดุอุปกรณโดยทุกฝายมี

สวนรวม ขาดการกําหนดลําดับความสําคัญและความจําเปนของวัสดุอุปกรณที่จําเปนตองขอรับการสนับสนุนจาก

หนวยงานอื่นหรือองคกรเอกชน และขาดการรวบรวมปญหาดานวัสดุอุปกรณที่โรงเรียนนํามาใชในการจัดการศึกษา 

1.2 การศึกษาปญหาการระดมทรัพยากรทางการบริหารของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษากําแพงเพชร เขต 1 

ปญหาการระดมทรัพยากรทางการบริหารของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กําแพงเพชร เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดานปรากฏวาทุกดานมีปญหาการระดม

ทรัพยากรทางการบริหารของสถานศึกษาอยูในระดับปานกลาง โดยดานที่มีปญหาการดําเนินงานสูงสุดคือ ดานคน

(Man) ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ขาดการประเมินผลบุคลากรที่โรงเรียนเชิญมาเปนวิทยากรอยางเปนระบบ ขาดการ

จัดเก็บขอมูลในการประเมินผลของบุคลากรอยางถูกตอง และขาดการสรุปผลการประเมินบุคลากรอยางถูกตองเปน

ปจจุบัน สอดคลองกับ สมพร  แดงสวัสดิ์ (2547, หนา 89) งานวิจัยเรื่อง ปญหาการระดมทรัพยากรทางการศึกษา 

เพื่อการบริหารสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครราชสีมา พบวาปญหาการ

ระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อการบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมมีปญหาระดับปานกลางและเมื่อพิจารณา

รายดานพบวา ดานบุคลากร มีปญหามากที่สุด  
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2. แนวทางพัฒนาการระดมทรัพยากรทางการบริหารของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กําแพงเพชร เขต 1 ผูเชี่ยวชาญไดเสนอแนวทางพัฒนาการระดมทรัพยากรทางการบริหารของสถานศึกษา ดังนี้ 

2.1 ดานคน (Man) 

แนวทางพัฒนาการระดมทรัพยากรทางการบริหารของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กําแพงเพชร เขต 1 ดานคน (Man) พบวาผูเชี่ยวชาญไดเสนอแนวทางพัฒนาการระดมทรัพยากรทางการบริหารของ

สถานศึกษา 3 ลําดับแรกคือ สงบุคลากรเขารับการอบรมและพัฒนาทักษะการสรางความสัมพันธและการติดตอ

ประสานงานกับบุคลากรอื่น ๆ สอดคลองกับ พนัส หันนาคินทร( 2542, หนา 68) กลาววาในการบริหารจัดการ การ

จัดบุคลากรทําหนาที่ๆตองใหเหมาะสมกับความรูความสามารถและควรมีการเสริมทักษะตางๆ เชน การสงบุคลากร

เขารับการอบรม การสรางความสัมพันธ การมีน้ําใจหรือขวัญและกําลังใจในการทํางาน  การจัดหาบุคลากรตองมา

การติดตอประสานงานกับทองถิ่นเขามามีสวนรวม ชวยคิดและรวมตัดสินใจกําหนดแนวทางในการบริหารดวย 

รองลงมาคือนําขอคิดเห็นจากผูปกครองผูแทนชุมชนในทองถิ่นหรือผูประกอบการมาวิเคราะหสรุปเพื่อเปนแนว

ทางการพัฒนาสถานศึกษา สอดคลองกับ ธีระ รุญเจริญ (2545, หนา 21) กลาววา การบริหารแบบมีสวนรวม

ผูบริหารสถานศึกษามีการบริหารงานอยางเปนอิสระเพื่อกําหนดความคลองตัวในการบริหารบุคคลภายในและนอก

สถานศึกษาตองรวมมือกัน โดนเฉพาะคณะกรรมการสถานศึกษาตองมีการประชุมวางแผนและนําความคิดเห็นมา

เพื่อกําหนดนโยบายของสถานศึกษา  รองลงมาคือสถานศึกษาจัดอบรมใหมีความรูความสามารถตรงตามความ

ตองการของสถานศึกษา สอดคลองกับ กฤษณา สวางแสง (2542, หนา 14) ไดกลาวถึงทรัพยากรบุคคลวาไดแก 

บุคคลตาง ๆ ในทองถิ่นที่โรงเรียนเชิญมาเปนวิทยากรอาจเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานผูนําทองถิ่น เจาของสถาน

ประกอบการ ทรัพยากรเหลานี้เปนประโยชนตอการจัดการศึกษาและโรงเรียนสามารถใชประโยชนจากทรัพยากร

เหลานี้ไดเปนอยางดี  และสอดคลองกับ(สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2542, หนา 6) กลาว

วาบุคลากร มีความสําคัญตอการบริหารโรงเรียนเปนอยางยิ่ง เพราะบรรดาปจจัยทางการบริหารคนมีความสําคัญ

มากที่สุด การบริหาร จะประสบความสําเร็จผูบริหารจะตองมีความรู ความเขาใจ และมีความสามารถสูงในการ

บริหารงานบุคคล การจัดบุคลากรใหปฏิบัติงานไดเหมาะสมกับความรูความสามารถ  และพัฒนาบุคลากรใหตรง

กับความตองการของสถานศึกษา การพัฒนาบุคลากรใหเปนผูมีความรู ความสามารถอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 

จะทําใหบุคลากรไดใชความสามารถพัฒนางานใหเจริญกาวหนาไดดียิ่งขึ้น     

2.2 ดานการเงิน (Money) 

แนวทางพัฒนาการระดมทรัพยากรทางการบริหารของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กําแพงเพชร เขต 1   ดานการเงิน (Money) พบวาผูเชี่ยวชาญไดเสนอแนวทางพัฒนาการระดมทรัพยากรทางการ

บริหารของสถานศึกษา 3 ลําดับแรกคือ วางแผนการใชจายงบประมาณในแตละดานใหเหมาะสม สอดคลองกับ  

พนัส หันนาคินทร( 2542, หนา 69) ไดเสนอแนะเกี่ยวกับระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานวา  ควรมีการ

วางแผนและสรางความรวมมือ รวมใจ จากทุกฝายและทุกหนวยงาน ในการใชงบประมาณอยางเหมาะสม  และ

สอดคลองกับ ดํารง โตใย, (2553, หนา 97)  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานการบริหาร

งบประมาณของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 พบวา การจัดทํา

งบประมาณ ควรมีการประชุมวิเคราะหวางแผนคณะกรรมการสถานศึกษาควรใหความสําคัญในการจัดทําปฏิทิน

เบิกจายงบประมาณลางหนา ตองเปนไปดวยความถูกตอง โปรงใส ตรวจสอบได รองลงมาคือประชุมคณะกรรมการ
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สถานศึกษาเพื่อจัดทําแผนการระดมงบประมาณภายนอกลวงหนา สอดคลองกับ สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (2547, หนา 31) ไดใหแนวปฏิบัติในการบริหารการเงินไววา เนื่องจากเงินเปนงานสําคัญใน

การบริการมีขอระเบียบขอบังคับและ แนวปฏิบัติทั้งในระดับโรงเรียนและเขตพื้นที่ การประชุมบุคลากรและผูมีสวน

เกี่ยงของ เชน คณะกรรมการสถานศึกษาก็มีสวนสําคัญในการบริหารเงินใหมีประสิทธิภาพ เพราะบุคลากรตองมี

ความรูความเขาใจในระเบียบและตระหนังในหนาที่ที่ตนรับผิดชอบ งานการเงินการรับ-จายเงินตองมีความชัดเจนมี

การบันทึก ขอมูลทางบัญชี และรายงานการเงินที่รับมาทุกครั้งและที่จายออกไปทุกรายการตองชัดเจนและมีระบบ

ระเบียบที่ดี มีการเก็บรักษาและ ตรวจสอบความถูกตองอยูเปนประจํา รองลงมาคือสถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติ

งานใหสอดคลองกับแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งสอดคลองกับ ดํารงค โตใย (2553, หนา 103) ได

ศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 พบวา การวางแผนจัดทํานโยบายดานการเงินและการควบคุมงบประมาณ 

ตองมีความเหมาะสม การปฏิบัติตามนโยบายการบริหารงานการเงินและการควบคุมงบประมาณที่มีรายละเอียด 

ถูกตอง ครบถวนสามารถนํามาปฏิบัติได โดยการบริหารจัดการของคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และองคกร

บริหารสวนทองถิ่น ตองมีความสอดคลองกับการบริหารจัดการการเบิกจายงบประมาณของสถานศึกษา ดานวัสดุ 

ส่ิงของ (Material) 

แนวทางพัฒนาการระดมทรัพยากรทางการบริหารของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กําแพงเพชร เขต 1 ดานวัสดุ ส่ิงของ (Material) พบวา ผูเชี่ยวชาญไดเสนอแนวทางพัฒนาการระดมทรัพยากร

ทางการบริหารของสถานศึกษา 3 ลําดับแรกคือ สถานศึกษาจัดทําปฏิทินสํารวจความตองการวัสดุส่ิงของ

สถานศึกษา สอดคลองกับ กิติมา ปรีดีดิลก (2545, หนา 69 ) ไดใหแนวคิดในการดําเนินงานดานวัสดุอุปกรณ ไว

ดังนี้ จัดทําปฎิทินสํารวจความตองการ เพื่อสะดวกในการใช จัดหาสื่อที่ทันสมัย และปรับปรุงส่ิงที่มีอยูแลวใหใชได 

ควรมีบุคลากรเพื่อรับผิดชอบในการจัดหาและบริหารใหมีประสิทธิภาพ จัดสอนใหรูจักทําส่ือ การสอนประเภทที่

สามารถทําขึ้นเองได รองลงมาคือสรางความตระหนักแกบุคลากรใหใชทรัพยากรอยางคุมคา สอดคลองกับ พนัส 

หันนาคินทร ( 2542, หนา 65) กลาววา การบริหารงานวัสดุมีขอบเขตที่กวางครอบคลุมทั้งองคกร ทั้งในแนวนอน

และแนวดิ่ง ทุกหนวยงานและพนักงาน ทุกหนวยงานและพนักงานทุกคนจะเกี่ยวของกับกิจกรรมดานวัสดุ การ

บริหารวัสดุตองการความมีสวนรวมและการตัดสินใจจากผูบริหารทุกระดับ ผูบริหารตองกําหนดนโยบายการบริหาร 

วัสดุและวางระบบ และแนวปฏิบัติ การบริหารวัสดุของหนวยงาน หัวหนางานทุกระดับตองรับทราบและทําความ

เขาใจและตระหนักและเห็นคุณคาการใชทรัพยากรอยางชัดเจน โดยใหชุมชนเขามามีสวนรวม รองลงมาคือ

สถานศึกษาจัดประชุมวางแผนกําหนดแนวปฏิบัติการระดมวัสดุส่ิงของ ชุมชนผูปกครองกรรมการสถานศึกษาและผู

ที่เกี่ยวของ ซึ่งสอดคลองกับ หวน พินธุพันธ (2529, หนา 61) การบริหารกลาววา กระบวนการที่นํามาใชกับการ

ดําเนินการการบริหารงานไดแก การวางแผน การกําหนดระบบงาน การกําหนดผูรับผิดชอบ การควบคุมงาน โดย

ชุมชน ผูที่เกี่ยวของ  เขามามีสวนรวม ในการจัดซื้อ จัดหาใช บํารุงรักษา และจําหนาย เปนตน 

2.3 ดานการจัดการ (Management) 

แนวทางพัฒนาการระดมทรัพยากรทางการบริหารของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กําแพงเพชร เขต 1 ดานการจัดการ (Management) พบวาผูเชี่ยวชาญไดเสนอแนวทางพัฒนาการระดมทรัพยากร

ทางการบริหารของสถานศึกษา 3 ลําดับแรกคือ กําหนดแนวทางการบริหารงานใหครอบคลุมตามวัตถุประสงค 
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สอดคลองกับ สุภชัย  ไพโรจน  (2548, หนา 47)  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางทรัพยากรทางการบริหาร

กับคุณภาพผูเรียนชวงชั้นที่1และ 2 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 

1และเขต 2 พบวาการจัดการเปนกิจกรรมหรือกระบวนการวางแผน การจัดองคการ การจัดคนเขาทํางานและการ

ควบคุมในการใชทรัพยากรโดยผานผูอื่นใหประสบความสําเร็จตามเปาหมายขององคกร คือการวางแผน การจัด

องคการ รวมทั้งการจัดคนเขาทํางานการดําเนินงานและการประเมินงาน อยางเปนระบบและดําเนินการเปนขั้นตอน 

และสอดคลองกับ  ประพันธ สุริหาร  (2539,  หนา 35) กลาววา การบริหารเปนกิจกรรมอยางหนึ่งตั้งแตสองคนขึ้น

ไป และรวมมือกันทํากิจกรรม เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค ที่วางไวรวมกันอยางมีประสิทธิภาพที่สุด และสอดคลองกับ 

ภิญโญ  สาธร (2517, หนา 36) กลาววา กิจกรรมตางๆรวมมือกันทําใหบรรลุวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง  

รองลงมาคือจัดทําปฏิทินกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนการระดมทรัพยากร ซึ่งสอดคลองกับสํานักงาน

คณะกรรมการเลขาธิการสภาการศึกษา (2549, หนา 67) ไดกลาวถึงแนวคิดในการบริหารจัดการศึกษา ที่จัดการ

เรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญไววา ผูบริหารควรมีบทบาทที่สําคัญ คือ ปรับเปล่ียนแนวคิดในการบริหาร

จัดการเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู การทําขอมูลและสถิติ การสนับสนุนและมีสวนรวมกับผูเรียนและครู ในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนกําหนดแผนยุทธศาสตรในการพัฒนาโรงเรียนไวในธรรมนูญโรงเรียน ที่มีแผนงานในการ

ปฏิรูปการเรียนรูตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด ที่วาดวยการจัดการศึกษา 

นําผลการประเมินผูเรียนมาใชกําหนดนโยบายของสถานศึกษา บริหารจัดการใหเอื้ออํานวยความสะดวกให

ครูผูสอน อยางเปนขั้นตอน รองลงมาคือสถานศึกษาควรมีการแตงตั้งเจาหนาที่จัดทําทะเบียนขอมูลและสถิติการ

ระดมทรัพยากร  ซึ่งสอดคลองกับ อํานวย ไชยปน (2550, หนา 61) งานวิจัยเรื่อง บทบาทของผูบริหารขั้นพื้นฐานใน

การระดมทรัพยากรทางการศึกษา กรณีศึกษา : โรงเรียนบานดายเทพกาญจนาอุปถัมภ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาเชียงราย เขต 3 พบวา ในการบริหารจัดการสถานศึกษาควรมีการจัดทําทะเบียน สถิติการระดมทรัพยากร  

โดยการกําหนดเจาหนาที่ผูรับผิดชอบใหมีความชัดเจน และ สรางความตระหนักใหแกคณะกรรมการสถานศึกษา 

ผูปกครอง นักเรียน ชุมชน เขามามีสวนรวมในการจัดทําขอมูล 
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