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55252314 : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
คําสําคญั : บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา/การระดมทรัพยากรเพือ่การศึกษา 

ณิฐชานันท รุจิราภัทรสิทธ์ิ:  บทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการดําเนินการระดมทรัพยากร 
เพื่อการศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 5. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ :  
อ.ดร.นุชนรา รัตนศิระประภา และ อ.ดร.สําเริง ออนสัมพันธุ. 135 หนา. 

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 1) บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 2) การดําเนินการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5 และ 3) ความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการดําเนินการระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 กลุมตัวอยาง คือ สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จํานวน 56 โรง ผูใหขอมูลสถานศึกษาละ 4 คน ประกอบดวย 1) ผูบริหาร
สถานศึกษา 2) รองผูบริหารสถานศึกษา 3) และ 4) ครู รวมท้ังสิ้น 224 คน เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถาม
เก่ียวกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา ตามแนวคิดของ มินทซเบิรก และการดําเนินการระดมทรัพยากร 
เพื่อการศึกษาตามแนวปฏิบัติการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สถิติที่ใชในการวิจัย คือ คาความถี่ รอยละ คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน  
 

ผลการวิจัยพบวา 
1.  บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ทั้งโดย

ภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอย ดังนี้ ดานการตัดสินใจ ดานสารสนเทศ  
และดานความสัมพันธระหวางบุคคล 

2.   การดําเนินการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  
ทั้งโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอย ดังนี ้การใชจายทรัพยสิน
และทรัพยากรอ่ืนที่ไดรับจากการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา การระดมทรัพยากรตองเปนไปดวยความสมัครใจ 
ตามความเหมาะสม และความจําเปน สถานศึกษาสามารถระดมทรัพยากรไดตามมาตรา 58 สถานศึกษาตองรายงาน 
ผลการดําเนินงานตามโครงการระดมทรัพยากรตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สถานศึกษาตองแตงต้ังคณะกรรมการ
ระดมทรัพยากรของสถานศึกษา และสถานศึกษาตองเสนอแผนและโครงการในการระดมทรัพยากรตอคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

3.  บทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการดําเนินการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 มีความสัมพันธกันโดยภาพรวมในระดับสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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55252314 : MAJOR : EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
KEY WORD: THE ROLES OF SCHOOL ADMINISTRATOR/ THE EDUCATIONAL RESOURCES MOBILIZATION  

NITCHANAN RUJIRAPATTARASIT: THE ROLES OF SCHOOL ADMINISTRATOR AND THE PERFORMANCES  
OF EDUCATIONAL RESOURCES MOBILIZATION UNDER THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 5. 
THESIS ADVISER: NUCHNARA RATTANASIRAPRAPHA, Ph.D., AND SAMRERNG ONSAMPANT, Ph.D., 135 pp. 
  

The purposes of this research were to identify 1) the roles of school administrator 
under the Secondary Educational Service Area Office 5, 2) the performances of educational resources 
mobilization under the Secondary Educational Service Area Office 5, and 3) the relationship between 
the roles of school administrator and the performances of educational resources mobilization under the 
Secondary Educational Service Area Office 5. The samples were 56 schools under the Secondary 
Educational Service Area Office 5. There were 4 respondents from each school consisted of  
an administrator, an assistant administrator, and 2 teachers, with the total of 224 respondents.  
The research instrument was a questionnaire concerning manager’s roles based on Mintzberg’s 
theory and the mobilization guideline under the Office of the Basic Education Commission, Ministry  
of Education. The statistical used to analyze the data were frequency, percentage, arithmetic mean, 
standard deviation and Pearson’s product-moment correlation coefficient. 

 
The findings of the research were as follows:                                    
1. The roles of school administrator under the Secondary Educational Service Area 

Office 5, as a whole and an individual, were at a high level, in order arithmetic mean from maximum 
to minimum were as follows; decisional role, informational role, and interpersonal role.   

2. The performances of educational resources mobilization under the Secondary 

Educational Service Area Office 5, as a whole and an individual, were at a high level, in order 

arithmetic mean from maximum to minimum were as follows; the expenditure of asset and other 

resources which come from the mobilization resources, the mobilization must be willingness, 

suitability, and necessity, the school could mobilize resources according to the section 58,  

the school has to report the overall results of the mobilization resources performance to the basic 

educational school committees, the school has to appoint the mobilization resources’ committees, 

and the school must present the mobilization resources’ plan and project to the basic educational 

school committees for approval. 

3.  The roles of school administrator under the Secondary Educational Service Area Office 5 
and the performances of educational resources mobilization under the Secondary Educational 
Service Area Office 5 were found correlated as a whole and were at a high level at .01 level of significance. 
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วิทยานิพนธ เรื่อง “บทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการดําเนินการระดมทรัพยากร
เพ่ือการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5” ฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยดีเพราะไดรับ
ความอนุเคราะหจากคณาจารยภาควิชา การบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประกอบดวย อาจารย ดร. นุชนรา รัตนศิระประภา อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก อาจารย ดร.สําเริง 
ออนสัมพันธุ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม  อาจารย ดร.วรกาญจน สุขสดเขียว ประธานคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ และอาจารย ดร.สมชัย พุทธา กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ที่ไดใหคําปรึกษา คําแนะนํา  
ใหการสนับสนุนและความชวยเหลือในการแกไขขอบกพรองตาง ๆ จนวิทยานิพนธเลมนี้เสร็จสมบูรณ 
ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณอยางสูงไว ณ โอกาสนี้  

ขอกราบขอบพระคุณ  ดร.จําเนียร คชประเสริฐ นายสัมฤทธิ์ รงคทอง นายจิรวัฒน  
เอ่ียมสําอางค นางอัญฑิกา ทั่งทอง และนายฉลวย อวมสุข ที่กรุณาเปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบ
และใหขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงคุณภาพของเครื่องมือวิจัย ขอขอบพระคุณทานผูบริหารสถานศึกษา  
รองผูบริหารสถานศึกษาและครูของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 9 และเขต 5 ที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 

ขอกราบขอบพระคุณนายศุภชัย นางชุติมาและนายพรชัย ประทีปพรศักดิ์ นางกันยารัตน  
เลิศวิจิตรจรัส นายสาธิต สรอยอากาศ และนางชอทิพ บุรพผล ตลอดจนขอขอบคุณเพ่ือนนักศึกษา
ภาควิชาการบริหารการศึกษา รุนที่ 32/1 ที่ใหความชวยเหลือและเปนกําลังใจสําคัญในการศึกษา
ระดับปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตศึกษา จนทําใหวิทยานิพนธเลมนี้เสร็จสมบูรณ  
 คุณคาหรือประโยชนอันเกิดจากวิทยานิพนธเลมนี้ ผูวิจัยขอนอมบูชาแดพระคุณบิดา 
มารดา ครู อาจารยที่อบรมสั่งสอน แนะนํา ใหการสนับสนุนและใหกําลังใจอยางดียิ่งเสมอมา 
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