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54252904: สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

คาํสาํคญั: การระดมทรัพยากร/การบริหารจดัการศึกษา 

 จนัทิมา อชัชะสวสัด์ิ:  การระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา 

อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผศ. ว่าท่ี พ.ต. ดร. นพดล  เจนอกัษร และ ผศ. ดร.ประเสริฐ  อินทร์รักษ.์           

335  หนา้. 

 การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์เพื่อทราบ 1) องคป์ระกอบการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหาร

จดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา  2) แนวปฏิบติัในการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษา

ในโรงเรียนประถมศึกษา 3) รูปแบบการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียน

ประถมศึกษา 4) คู่มือในการระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา        

กลุ่มตวัอย่างประกอบดว้ยโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จาํนวน 394 โรงเรียน เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง  

แบบสอบถามความคิดเห็น แบบระดมความคิดเห็นและแบบตรวจสอบและยืนยนัความเหมาะสม

ของคู่มือ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน                     

การวิเคราะห์ปัจจยั การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์เชิงเสน้ และการวิเคราะห์เน้ือหา  

 ผลการวิจยัพบวา่ 

 1. องคป์ระกอบการระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา  

มี  7  องคป์ระกอบ  คือ  1)  หลกัการบริหารทรัพยากร 2)  ภาวะผูน้าํ  3)  การมีส่วนร่วม 4)  ความศรัทธา 

5)  แรงจูงใจ 6)  หลกักฎหมาย และ 7)  ประชาสมัพนัธ์     

 2. แนวปฏิบติัในการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา 

โดยรวมมี 312 แนวปฏิบติั ประกอบดว้ย ดงัน้ี หลกัการบริหารทรัพยากร  80  แนวปฏิบติั  ภาวะผูน้าํ  72  

แนวปฏิบติั  การมีส่วน 60 แนวปฏิบติั  ความศรัทธา 31 แนวปฏิบติั  แรงจูงใจ  40 แนวปฏิบติั        

หลกักฎหมาย 29 แนวปฏิบติั  และการประชาสมัพนัธ์ 36 แนวปฏิบติั 

 3. รูปแบบการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา แสดงถึง

ความสมัพนัธ์ขององคป์ระกอบทั้ง 7 องคป์ระกอบ  

 4. คู่มือการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา มีความ

เหมาะสม เป็นไปได ้ถูกตอ้งและสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้สอดคลอ้งกบักรอบแนวคิดและ

ทฤษฎีของการวิจยั 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา                                                  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร  

ลายมือช่ือนกัศึกษา.............................................                                                      ปีการศึกษา 2556 

ลายมือช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 1............................................2............................................. 
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54252904 : MAJOR : EDUCATIONAL ADMINISTRATION 

KEY WORD : RESOURCES MOBILIZATION / EDUCATIONAL ADMINISTRATION  

 CHANTIMA  UCHASWATDI : RESOURCES  MOBILIZATION  FOR  EDUCATIONAL 

ADMINISTRATION  IN  PRIMARY  SCHOOLS.  THESIS  ADVISORS : ASST. PROF. MAJ. 

NOPADOL CHENAKSARA, RTAR, Ph.D.  AND  ASST. PROF. PRASERT  INTARAK. Ed.D.  335 pp. 

 The purposes of this research were to determine 1) the factors influenced the resources 

mobilization for educational administration in primary schools, 2) the guideline of  resources 

mobilization for educational administration in primary schools, 3) the model of resources 

mobilization for educational administration in primary schools, and 4) the handbook of  resources 

mobilization for educational administration in primary schools. The sample included  394 schools 

belong to the office of basic education commission. The research instruments used were          

semi - structured interview, opinionnaire, brainstorming form, the investigate and appropriate 

confirming form for the handbook of resources mobilization for educational administration          

in primary schools. The statistical used for data analysis were percentage, arithmetic mean,     

standard deviation, factor analysis, path analysis and content analysis.  

 The research findings revealed that : 

 1. The factors  influenced of the resources mobilization for educational administration in 

primary schools consisted of  7 factors : 1) management resources  2)  leadership  3) participation   

4)  faith  5)  motivation 6)  law and 7)  public relation 

 2. The results guideline of  the resources mobilization for educational administration            

in primary schools consisted of 312 guideline. classified as follows: management resources 80, 

leadership 72, participation  60,  faith 31,  motivation 40,  law 29  and public relation 36 guideline. 

 3. the model of resources mobilization for educational administration in primary 

schools was the relationship between 7 factors. 

 4. The handbook of resources mobilization for educational administration in primary 

schools  were found of suitability, feasibility, correct and utility with conceptual framework and theory. 
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กติติกรรมประกาศ 

 

 วิทยานิพนธ์เร่ืองการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา

ฉบบัน้ีเสร็จสมบูรณ์ได ้ ดว้ยความอนุเคราะห์อย่างดียิ่ง จากผูช่้วยศาสตราจารย ์ว่าท่ีพนัตรี ดร. นพดล 

เจนอกัษร อาจารยท่ี์ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ประเสริฐ อินทร์รักษ ์รองศาสตราจารย ์

ดร. ชุมศกัด์ิ  อินทร์รักษ ์และดร. วสันต ์ นาวเหนียว กรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธ์  ท่ีกรุณาให้

คาํปรึกษา เสนอแนะแนวทางในการศึกษาคน้ควา้ และตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ตลอดการ

ดาํเนินการศึกษาวิจยัจนแลว้เสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งคณาจารย ์ภาควิชาการบริหารการศึกษาทุกท่านท่ี

ไดใ้หค้วามรู้ แนวคิด และแนวทางในการศึกษาวิจยั  ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณไว ้ณ โอกาสน้ี 

 ขอขอบคุณผูท้รงคุณวุฒิ ผูบ้ริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ทุกท่าน ท่ีไดใ้ห้ความรู้ แนวคิด และขอ้เสนอแนะประกอบแนวทางในการศึกษาวิจยั  ตลอดจนให้

ความอนุเคราะห์ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นอยา่งดียิง่  

 ขอขอบคุณ ครอบครัวพกัตร์เพียงจนัทร์ ท่ีส่งเสริมสนบัสนุน อาํนวยความสะดวก และให้

กาํลงัใจมาโดยตลอด ขอขอบคุณคณะครู นกัการภารโรง โรงเรียนบา้นสระหลวง ท่ีกรุณาให้ความ

ช่วยเหลือ และแบ่งเบาภาระงานมาโดยตลอด  ทา้ยน้ีขอขอบคุณ ผูอ้าํนวยการสงบ อชัชะสวสัด์ิ และ

นายธนชยั อชัชะสวสัด์ิ ผูเ้ป็นพลงัใจ 

 ประโยชนแ์ละคุณค่าอนัเกิดจากดุษฎีนิพนธ์น้ี ขอนอ้มบูชาพระคุณพอ่บุญส่ง คุณแม่เฉลา 

พกัตร์เพยีงจนัทร์ ตลอดจนบูรพาจารย ์คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน 
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