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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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บทที่ 1 

บทนํา 
 

นับจากอดีตถึงปจจุบันและกําลังกาวขามสูอนาคต การศึกษายังคงเปนกลไกหลักของการ
พัฒนาคนและพัฒนาประเทศซึ่งเชื่อมโยงกับการเมืองการปกครอง วิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคม 
วัฒนธรรม ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม มีวิวัฒนาการของศาสตรตาง  ๆ อยางไมหยุดยั้งดวยความรู
ความสามารถของมนุษยที่ผานกระบวนการเรียนรูและกระบวนการศึกษา และการศึกษานั่นเอง 
ที่หวนกลับมาพัฒนาศาสตรแตละศาสตร เปนวงจรไมรูจบ1 เนื่องจากสภาพสังคมไทยมีการ
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว จึงมีความจําเปนที่จะตองพัฒนาการศึกษาของชาติใหเหมาะสมทัน 
ตอการเปล่ียนแปลงของสังคมและความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจ2 ซึ่งกระแสการปฏิรูปการศึกษา 
ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยขณะนี้เปนสิ่งยืนยันวา สังคมโดยทั่วไปตระหนักถึงความสําคัญและประโยชน
ของการศึกษาอยางไมมีขอสงสัย รวมทั้งมีความมุงหมายท่ีตองการเห็นการศึกษามีศักยภาพและมีพลัง
เพียงพอในการทําหนาท่ีในกระบวนการพัฒนาคุณภาพสมาชิกของสังคมดวยรูปแบบและวิธีการตางๆ 
ตลอดจนถึงการสรางสมองคความรูและปญญาใหแกสังคม การปฏิรูปการศึกษาเปนความตองการ
เปลี่ยนแปลงวิธีคิดในการจัดการศึกษาใหม ตองการออกแบบโครงสรางและวิธีการเรียนรูใหม  
ที่เหมาะสมย่ิงขึ้นเพ่ือหาแนวทางท่ีดีที่สุดในการจัดการศึกษา และการจัดกระบวนการเรียนรูที่สามารถ
หลอหลอมความรู ทักษะการเรียนรู ความสามารถในการคิดสรางสรรค การจัดการ การปรับตัว  
รวมไปถึงการปลูกฝงความประณีต ความเอ้ืออาทรในการอยูรวมกันอยางสันติ ทั้งระหวางมนุษย
ดวยกันและมนุษยกับธรรมชาติ ทั้งนี้ประเทศไทยมีความจําเปนเรงด วนในการปฏิรูปการศึกษา 
เนื่องจากสมรรถนะและศักยภาพในการแขงขันของคนไทยดอยกวาหลายประเทศ อีกทั้งสังคมไทย
เผชิญกับปญหานานัปการ ตั้งแตภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ความยากจน ชองวางระหวางคนจนคนรวย 
ความเส่ือมถอยทางศีลธรรมและทางวัฒนธรรม ปญหายาเสพติด ความเสื่อมโทรมของทรัพยากร  
 

                                           
1วรากรณ สามโกเศศ และคณะ, รายงานขอเสนอทางเลือกระบบการศึกษาที่เหมาะสม   

กับสุขภาวะคนไทย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพภาพพิมพ, 2553), ไมปรากฏเลขหนา. 
2มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา, โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนา

ครูผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาและวิทยฐานะ (ม.ป.ท., 

2553), 31. 
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ทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมถึงความออนแอของระบบการเมืองและที่สําคัญ คือ ระบบ
การศึกษาไทยยังมีขอจํากัดและขอออนดอยอยูมาก ทําใหไมมีบทบาทและพลังที่จะชวยสนับสนุน  
การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของคนไทยไมวาจะเปนการพรอมรับการเปล่ียนแปลงของวิทยาการ 
ความกาวหนาของเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ หรือการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมบนฐานความรู 
การรักษารากฐานทางวัฒนธรรมไทย ทําใหการลงทุนเพื่อการศึกษาจึงไมไดผลที่คุมคา3 ตามเจตนารมณ
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เปนการปฏิรูปการศึกษาไทยทั้งระบบ ทั้งดานการ
เรียนรู การบริหารและการจัดการศึกษา ทําใหโครงสรางและระบบการบริหารการศึกษาที่เคยเปนมา
แตอดีตเปลี่ยนแปลงไปโดยปริยาย เชน มีการกระจายอํานาจทางการบริหารการศึกษาไปสูเขตพ้ืนที่
การศึกษาสถานศึกษาและองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา การระดม
ทรัพยากรจากแหลงตางๆ มาใชในการจัดการศึกษา เนนการมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
และองคกรตางๆ ในการบริหารและจัดการศึกษา เปนตน 4 ซ่ึงสาระสําคัญของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดเสนอวิธีคิดและวิธีการจัดการศึกษาเกี่ยวกับการปฏิรูประบบทรัพยากร
และการลงทุนเพ่ือการศึกษา เพ่ือระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ มาใช ในการจัดการศึกษา จัดสรร
ทรัพยากรใหถึงมือผูเรียนอยางเสมอภาคและเปนธรรม มีระบบการบริหารท่ีคลองตัว มีประสิทธิภาพ
และตรวจสอบได5 เพ่ือเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียนและเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้ง
รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและคุณธรรมในการดํา รงชีวิต  
สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข6 

 

 

 

 

 

                                           
3สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, รายงานการปฏิรูปการศึกษาตอประชาชน (กรุงเทพฯ:

บริษัท อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด, 2544), 1-3.  
4ศิริพงษ เศาภายน, หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา: ทฤษฎีและแนวปฏิบัติ 

(นนทบุรี : บริษัท ไทยรมเกลา จํากัด, 2552), ไมปรากฏเลขหนา. 
5สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, รายงานการปฏิรูปการศึกษาตอประชาชน, 16-17. 
6สํานักประเมินผลการจัดการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม , รายงานการติดตามและ

ประเมินผลการปฏิรูปการศึกษา ในวาระครบรอบ 3 ป ของการประกาศใชพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (นนทบุรี: โรงพิมพและทําปกเจริญผล, 2546), ก. 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู แตความสําเร็จในการ 

จัดการศึกษาตามเจตนารมณที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ .ศ. 2542 จําเปน
อยางยิ่งตองมีปจจัยสําคัญ ๆ หลายประการ เพ่ือสนับสนุนใหการปฏิรูปการศึกษาคร้ังนี้บรรลุถึงความ
มุงหมายท่ีตั้งไว ปจจัยสําคัญประการหน่ึงที่เอ้ือตอการจัดการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
ไดแก ทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา และจากหลักการในบทบัญญัติของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่มีความมุงหมายใหมีการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ มาใชเพ่ือ
การศึกษา และใหทุกสวนของสังคมไดเขามามีสวนรวมกับการศึกษา ในฐานะของผูจัดการศึกษาหรือมี
สวนรวมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพยสินและทรัพยากรอ่ืนเพ่ือการศึกษา จึงมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
ทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษาไวในหมวดที่ 8 โดยสาระสําคัญในหมวดน้ีจะเปนปจจัย
สนับสนุนที่สําคัญปจจัยหน่ึงที่จะทําใหการปฏิรูปการเรียนรูประสบความสําเร็จและเกิดประโยชน  
แกนักเรียน7 โดยตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพ่ิม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2545 ในหมวดที่ 8 ทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา ครอบคลุมมาตรา 58 ถึงมาตรา 
62 โดยบทบัญญัติในแตละมาตรามีดังนี้ มาตรา 58 ใหมีการระดมทรัพยากรและการลงทุนดาน
งบประมาณ การเงินและทรัพยสิน ทั้งจากรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องคกรชุมชนเอกชนองคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคม
อ่ืนและตางประเทศมาใชจัดการศึกษาดังนี้ 1) ใหรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดมทรัพยากร 
เพ่ือการศึกษาโดยอาจจัดเก็บภาษีเพ่ือการศึกษาไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ใหเปนไปตามที่กฎหมาย
กําหนดและ 2) ใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกร
เอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนระดมทรัพยากร  
เพ่ือการศึกษา โดยเปนผูจัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพยสินและทรัพยากรอ่ืน
ใหแกสถานศึกษา และมีสวนรวมรับภาระคาใชจายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและความจําเปน
ทั้งนี้ ใหรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่น สงเสริมและใหแรงจูงใจในการระดม ทรัพยากรดังกลาว
โดยการสนับสนุน การอุดหนุนและใชมาตรการลดหยอนหรือ ยกเวนภาษีตามความเหมาะสม  
และความจําเปน ทั้งนี้ใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด มาตรา 59 ใหสถานศึกษาของรัฐที่เปนนิติ
บุคคล มีอํานาจในการปกครองดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิ นของ

                                           
7สํานักประเมินผลการจัดการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม , รายงานการติดตามและ

ประเมินผลการปฏิรูปการศึกษา ในวาระครบรอบ 3 ป ของการประกาศใชพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542, 1. 
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สถานศึกษา ทั้งที่เปนที่ราชพัสดุตามกฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุ และที่เปนทรัพยสินอ่ืน รวมทั้งจัดหา
รายไดจากบริการของสถานศึกษาและเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาที่ไมขัดหรือแยงกับนโยบาย 
วัตถุประสงค และภารกิจหลักของสถานศึกษา บรรดาอสังหาริมทรัพยที่สถานศึกษาของรัฐที่เปนนิติ
บคุคลไดมาโดยมีผูอุทิศให หรือโดยการซื้อหรือแลกเปลี่ยนจากรายไดของสถานศึกษา ไมถือเปนที่ราช
พัสดุและใหเปนกรรมสิทธิ์ของสถานศึกษา บรรดารายไดและผลประโยชนของสถานศึกษาของรัฐ  
ที่เปนนิติบุคคลรวมทั้ง ผลประโยชนที่เกิดจากที่ราชพัสดุ เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา
และเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาการซื้อทรัพยสินหรือจางทําของที่ดําเนินการ โดยใชเ งิน
งบประมาณไมเปนรายไดที่ตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลังและกฎหมาย 
วาดวยวิธีการงบประมาณ บรรดารายไดและผลประโยชนของสถานศึกษาของรัฐที่ไมเปนนิติบุคคล
รวมทั้งผลประโยชนที่เกิดจากท่ีราชพัสดุ เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา และเบี้ยปรับ  
ที่เกิดจากการผิดสัญญาการซื้อทรัพยสินหรือจางทําของท่ีดําเนินการโดยใชเงินงบประมาณ  
ใหสถานศึกษาสามารถจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาน้ัน ๆ ไดตามระเบียบ
ที่กระทรวงการคลังกําหนด มาตรา 60 ใหรัฐจัดสรรงบประมาณแผนดินใหกับการศึกษาในฐานะที่มี 
ความสําคัญสูงสุดตอการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศโดยจัดสรรเปนเงินงบประมาณเพ่ือ การศึกษา 
ดังนี้ 1) จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเปนคาใชจายรายบุคคลที่เหมาะสมแกผูเรียน การศึกษาภาคบังคับ 
และการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีจัดโดยรัฐและเอกชนใหเทาเทียมกัน  2) จัดสรรทุนการศึกษาในรูป 
ของกองทุนกูยืมใหแกผูเรียนท่ีมาจากครอบครัวที่มีรายไดนอย ตามความเหมาะสมและความจําเปน   
3) จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเปนพิเศษใหเหมาะสมและสอดคลองกับความ
จําเปนในการจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความตองการเปนพิเศษแตละกลุมตามมาตรา 10 วรรค
สอง วรรคสาม และวรรคสี่ โดยคํานึงถึงความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาและความเปนธรรม 
ทั้งน้ี ใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 4) จัดสรรงบประมาณเปน
คาใชจายดําเนินการ และงบลงทุนใหสถานศึกษาของรัฐตามนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ  
และภารกิจของสถานศึกษา โดยใหมีอิสระในการบริหารงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา 
ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงคุณภาพและความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 5) จัดสรรงบประมาณในลักษณะ
เงินอุดหนุนทั่วไปใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่เปนนิติบุคคล และเปนสถานศึกษาในกํากับ
ของรัฐหรือองคการมหาชน 6) จัดสรรกองทุนกูยืมดอกเบี้ยต่ําใหสถานศึกษาเอกชน เพ่ือใหพ่ึงตนเอง
ได 7) จัดตั้งกองทุนเพ่ือพัฒนาการศึกษาของรัฐและเอกชน  มาตรา 61 ใหรัฐจัดสรรเงินอุดหนุน
การศึกษาท่ีจัดโดยบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชนองคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ตามความเหมาะสมและความจําเปน  และมาตรา 62 ใหมีระบบ
การตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การใชจายงบประมาณการจัด
การศึกษาใหสอดคลองกับหลักการศึกษา แนวการจัดการศึกษาและคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  
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โดยหนวยงานภายในและหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่ตรวจสอบภายนอก ซึ่งจากบทบัญญัติดังกลาว
ขางตนสามารถสรุปประเด็นหมวด 8 ไวได 3 ประเด็น คือ ประเด็นที่ 1 การระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนเพ่ือการศึกษา (มาตรา 58-59) ประเด็นที่ 2 การจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการศึกษา (มาตรา 60 -

61) และประเด็นที ่3 การประเมินการใชทรัพยากร (มาตรา 62)8   
จากบทบัญญัติ เกี่ยวกับทรัพยากรและการลงทุนเ พ่ือการศึกษาในหมวดที่  8 

ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 การระดมทรัพยากรของสถานศึกษาจะประสบ
ความสําเร็จไดหรือไมนั้น ผูบริหารสถานศึกษาซ่ึงเปนผูนําสูงสุดในองคกรจะเปนผูมีบทบาทสําคัญ 
ในการขับเคลื่อนองคกรใหบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไวได ผูบริหารการศึกษามีภารกิจในการบริหาร
ทรัพยากรในดานตาง ๆ คือ การกําหนดนโยบายและแผนของสถานศึกษาการกําหนดทรัพยากร 
ที่ตองการ การแสวงหาทรัพยากร การจัดสรรทรัพยากร การใชทรัพยากรและการประเมินการใช
ทรัพยากรนั้น โดยท่ีทรัพยากรท่ีใชในการดําเนินการนั้น อาจจะเปนทรัพยากรของหนวยราชการ
หนวยงานเอกชนหรือการไดรับบริจาคชวยเหลือจากแหลงตาง  ๆ การบริหารทรัพยากรถือวาเปน
ภารกิจที่ทาทายความสามรถของผูบริหารสถานศึกษาเปนอยางยิ่ง  และจากการท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานไดสํารวจพัฒนาการของโรงเรียนในดานรูปธรรมก็พบวา การระดม
ทรัพยากรกอใหเกิดประโยชนในการพัฒนาอยางแทจริง ทั้งนี้ในการระดมทรัพยากรจะตองมีหลักฐาน
ที่ชัดเจน มีรูปแบบท่ีถูกตอง และดําเนินการอยางโปรงใส  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานกลาววาสถานศึกษาท่ีมีความประสงคจะระดมทรัพยากรจําเปนจะตองมีการเสนอแผน 
และโครงการในการระดมทรัพยากรท่ีชัดเจนโดยจะตองผานการพิจารณาและความเห็นชอบ  
จากคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนกอน จากนั้นเมื่อดําเนินการไดระยะหน่ึงจะตองมีการ
รายงานความกาวหนาในการดําเนินการตอคณะกรรมการสถานศึกษาและสาธารณชนดวย เพ่ือแสดง
ความโปรงใสและเปนการชี้ใหเห็นวาการระดมทรัพยากรเปนการสรางโอกาสทางการศึกษาไดอยางดี
ที่สุด เพราะวันนี้หากเด็กไดรับความพรอมในการจัดการศึกษาท่ีดีอนาคตของเด็กที่จะเปนกําลังสําคัญ
ของชาติคงอยูไมไกลเกินเอ้ือม9  

 

 

 

                                           
8กระทรวงศึกษาธิการ, “พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545,” 8 ธันวาคม 2545. 
9ไทยรัฐออนไลน, ชี้การระดมทรัพยากรมีความจําเปน, เขาถึงเม่ือ 21 กันยายน 2555

ไทยรัฐ, เขาถึงไดจาก http://www.thairath.co.th/content/edu/286113 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



6 

 

 

ปญหาของการวิจัย 

   
ในการมีสวนรวมในการจัดการศึกษานั้นกอใหเกิดผลดีตอการขับเคลื่อนของสถานศึกษา

เพราะมีผลในทางจิตวิทยาเปนอยางยิ่ง กลาวคือ ผูที่เขามามีสวนรวมยอมเกิดความภาคภูมิใจที่ไดเปน
สวนหนึ่งของการบริหาร ความคิดเห็นถูกรับฟงและนําไปปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาสถานศึกษาที่สําคัญ 
ผูที่มีสวนรวมจะมีความรูสึกเปนเจาของ และจะเปนพลังในการขับเคลื่อนการบริหารไดดีที่สุด 
การดําเนินการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษา ถือเปนภารกิจสําคัญประการหน่ึง  
ของผูบริหารสถานศึกษาปจจุบัน โดยผูบริหารจะตองมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางการศึกษาและสามารถบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุผลตาม
จุดมุงหมายได ทรัพยากรทางการศึกษาไมวา จะเปน คน เงิน วัสดุและการบริหารจัดการ ลวนแลวแต
มีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนทั้งสิ้น จากการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส
และอุปสรรค ( SWOT Analysis) ของสถานศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 พบจุดออน 
ดังนี้  

1.  ผูบริหารบางทานยังมีการศึกษาหาความรูในเหตุการณปจจุบันเกี่ยวกับการศึกษาและ
การเขาถึงแหลงสารสนเทศเพ่ือใหทันตอความเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในยุคปฏิรูปการศึกษานอย  

2.  ผูบริหารบางทานยังขาดการประสานงานและการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาใหถึงผูปกครองและบุคคลภายนอกอยางทั่วถึง10  

3. ผูบริหารขาดความคลองตัวในการบริหารจัดการดานงบประมาณดวยตนเองเน่ืองจาก
ตองรอการอนุมัติจากสวนกลาง11  

ซึ่งโดยปกติสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของรัฐไดรับงบประมาณที่จัดสรรจากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการเปนงบอุดหนุนคาใชจายรายหัวสําหรับ  
จัดการศึกษาตามจํานวนนักเรียนคาใชจายสําหรับ การดําเนินงานซึ่งไดแกเงินเดือนครูและบุคลากร 
และงบประมาณในโครงการพิเศษอ่ืน ๆ ดังนั้น ความจําเปนในการบริหารสถานศึกษาของไทยจึงให

                                           
10สัมภาษณ วีระศักดิ์ เลียบสื่อตระกูล, รองผูอํานวยการ รักษาการแทน โรงเรียนหันคา

พิทยาคม, 30 กันยายน 2556. 
11สัมภาษณ สัมฤทธิ์ รงคทอง, ผูอํานวยการ โรงเรียนหันคาราษฎรรังสฤษดิ์, 30 กันยายน 

2556. 
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ความสําคัญตอการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาเสมอ 12 การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพจําเปน 
ตองอาศัยงบประมาณจากภาครัฐและภาคสวนตาง ๆ แตหากสถานศึกษาจะรอใชแตงบประมาณ 
ของรัฐเพียงอยางเดียวคงตองรอเปนเวลานาน กวาสถานศึกษาจะกาวทันสากล  และประสบ
ความสําเร็จในเชิงคุณภาพ อีกทั้งการพัฒนาคงจะขยับเพียงเล็กนอย ซึ่งที่ผานมาโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษาเขต 5 มีการดําเนินการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาอยางตอเนื่อง 
โดยมีจุดประสงคหลักเพ่ือพัฒนาและสงเสริมการศึกษา มีการเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษา 
เครือขายชุมชน ผูปกครอง และภาคีเครือขาย มีสวนรวมในการจัดการศึกษา13 เพ่ือใหทองถิ่นมีความ
เจริญกาวหนา มีพัฒนาการและมีศักยภาพท่ีดี  ทั้งนี้ การระดมทรัพยากรซึ่งถือเปนสิ่งสําคัญ 
ของสถานศึกษายังมีขอจํากัดบางประการ เนื่องดวยผูปกครองและชุมชนมีฐานะยากจนประกอบ
อาชีพเกษตรกร โรงเรียนจึงสามารถระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาไดจากบริษัท หางราน สมาคมตาง ๆ 
จากในทองถิ่นและระดมทรัพยากรบางสวนจากภายนอกทองถิ่นเทานั้น 14 ในสวนของพอ แม 
และผูปกครองสวนมากคิดวารัฐไดจัดสรรงบประมาณดูแลชวยเหลือสําหรับคาเลาเรียนของบุตรหลาน
แลว จึงไมเห็นความสําคัญของการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา15 ทั้งที่เงินงบประมาณที่ไดรับการ
จัดสรรจากภาครัฐไมเพียงพอตอการพัฒนาการศึกษา ยังมีนักเรียนจํานวนมากที่เรียนดี แตมีฐานะ
ยากจนจึงทําใหโรงเรียนประสบปญหา คือ  

1. สถานศึกษาบางแหงขาดทุนทรัพยเพ่ือจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑที่ทันสมัย  
2. สถานศึกษาบางแหงมีเทคโนโลยีคอมพิวเตอรไมเพียงพอตอความตองการของนักเรียน  
3. สถานศึกษาบางแหงขาดบุคลากรซ่ึงเปนชาวตางชาติ เพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับให

นักเรียนไดเขาสูประชาคมอาเซียนอยางภาคภูมิใจ16 

                                           
12สํานักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาเพชรบูรณเขต 1, กลุมโรงเรียนเพชรชนแดน , 

“คูมือการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2551,” 1 มิถุนายน 2555. 
13สัมภาษณ สัมฤทธิ์ รงคทอง, 17 กันยายน 2556. 
14 สัมภาษณ ทัศนัย มีทอง, รองผูอํานวยการ รักษาการแทน โรงเรียนคุรุประชาสรรค ,  

17 กันยายน 2556. 
15สัมภาษณ สัมฤทธิ์ รงคทอง, 17 กันยายน 2556. 
16สัมภาษณ ทัศนัย มีทอง, 17 กันยายน 2556. 
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จากสภาพปญหาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  5 ที่กลาวมาแลว  
ทั้งในดานบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาและการดําเนินการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษานั้น 
ผูบริหารสถานศึกษาควรมีบทบาทที่สําคัญในการระดมทรัพยากร เนื่องจากการดําเนินการระดม
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษานั้น ไมควรอยูบนพ้ืนฐานของการตัดสินใจแกปญหาเฉพาะหนา หรือระดม
ทรัพยากรแบบทําตามผูอ่ืนที่ทําแลวประสบความสําเร็จ แตจะตองมีระบบการคิดที่มีกระบวนการ
วางแผนที่รอบคอบ มีระบบการบริหารจัดการที่มีความรับผิดชอบ ที่สําคัญจะตองถือเปนงานในความ
รับผิดชอบที่มีความตอเนื่อง17 ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาถึงบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา
กับการดําเนินการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5 ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้จะเปนขอมูลที่นําไปพัฒนาการดําเนินการระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษาเพ่ือชวยสถานศึกษาแกไขปญหาเร่ืองงบประมาณที่รัฐจัดสรรใหไมเพียงพอและเพ่ือพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในทุก ๆ ดาน 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพ่ือใหสอดคลองกับปญหาของการวิจัยและจากสภาพปญหาที่กลาวมาแลวนั้น ผูวิจัยจึง
กําหนดวัตถุประสงคไว ดังตอไปนี้นี้ 

1.  เพ่ือทราบบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 5 

2.  เพ่ือทราบการดําเนินการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 

3.  เพ่ือทราบความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการดําเนินการ
ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 

 

 

 

 

 

                                           
17อัจฉรา คหินทพงศ, ปจจัยแหงความสําเร็จในการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ,  

เขาถึงเมื่อกุมภาพันธุ 2556, เขาถึงไดจาก http://school.obec.go.th/ladrahong/botkwam05.htm  
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ขอคําถามของการวิจัย 

เพ่ือเปนแนวทางในการคนหาคําตอบของการวิจัย ผูวิจัยจึงไดกําหนดขอคําถาม 
ของการวิจัยไว ดังนี้ 

1. บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 5 อยูในระดับใด 

2. การดําเนินการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 อยูในระดับใด 

3. บทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการดําเนินการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 มีความสัมพันธกันหรือไม 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

เพ่ือเปนแนวทางในการศึกษา การตรวจสอบขอคําถามของการวิจัยและเพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงคที่วางไว ผูวิจัยไดกําหนดสมมุติฐานของการวิจัยไว ดังนี้ 

1. บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 5 อยูในระดับปานกลาง 

2.  การดําเนินการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 อยูในระดับปานกลาง 

3. บทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการดําเนินการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 มีความสัมพันธกัน 

 

ขอบขายเชิงมโนทัศนสรุปของการวิจัย 

ในการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาของโรงเรียน จะดําเนินการในลักษณะองคกร 
เชิงระบบซ่ึงประกอบดวยปจจัยนําเข า (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Output)  
ซึ่งแคทซและคาหน (Katz and Kann) ไดกลาวถึงระบบวาเปนปจจัยตาง ๆ ที่มีความสัมพันธ และมี
ผลกระทบซึ่งกันและกันในการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร องคประกอบทั้งสาม
สวนนี้จะทํางานรวมกันเปนวัฏจักรซึ่งระบบน้ีมีความสัมพันธ กับสภาพแวดลอม (Context) ทั้งภายใน 
และภายนอกองคกร ซึ่งไมใชองคประกอบทางการศึกษา แตสามารถสงผลตอคุณภาพการศึกษาได  
ไดแก สภาพทางเศรษฐกิจ สภาพทางการเมือง สภาพทางสังคม สภาพทางภูมิศาสตร เปนตน และการ
ใหขอมูลยอนกลับเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา สําหรับปจจัยการผลิตในระบบการศึกษา คือ  
การจัดการศึกษา บุคลากร งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ ปจจัยเหลานี้ถูกแปรเปล่ียนโดย
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กระบวนการ ซึ่งไดแก การบริหารและการจัดการ การเรียนการสอน การนิเทศการศึกษา เพ่ือใหเกิด
ประสิทธิผลของงานไดแก มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคุณภาพผูเรียน18 
สถานศึกษาหรือสถาบันทางการศึกษาเปนสถาบันทางสังคมท่ีสรางขึ้น เพ่ือประโยชน ในการดําเนิน
ความสัมพันธระหวางคนกับสังคม ควบคูไปกับการสงเสริมทางดานการศึกษา อันเปนกระบวนการที่
สังคมพยายามถายทอดความรู ทัศนคติ แบบอยางของความประพฤติ ขนบธรรมเนียมประเพณี
คานิยม และวัฒนธรรมตาง ๆ แกเยาวชนในชาติใหสามารถพัฒนาไดครบถวนทั้งรางกายจิตใจ ความรู
ความสามารถ กระทั่งกลายเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของชาติ โดยอาศัยสถาบันทางการศึกษา
ดังที่ไดกําหนดไวอยางชัดเจน ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตามลําดับ ดังนั้นสถานศึกษาจึงมีสถานะ
เปนศูนยรวมของการแสวงหาความรู ซึ่งจําเปนตองประสานความรวมมือระหวางสถานศึกษากับ
ชุมชนในสังคม เพ่ือที่จะพัฒนาและยกระดับสมรรถพัฒนะของคนในสังคมใหมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงคตามท่ีสังคมปรารถนา ดวยการจัดการเรียนการสอนที่ตอเนื่อง  ใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เปาหมายที่กําหนดอันจะสงเสริมใหบุคคลไดรับการศึกษา และไดพัฒนาทั้งความรู ความคิด รวมถึง
การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม จนเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของสังคม พรอมจะผนึกผนวกกัน
เปนกําลังสําคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติใหเจริญรุดหนาตอไปในอนาคตไดอยางมี
เสถียรภาพ19  

ในการศึกษาวิจัยครั้ งนี้อาศัยกรอบแนวคิดทางดานกระบวนการทางการศึกษา  
ระบบบริหารจัดการมีความสําคัญเปนอยางยิ่งในการนําปจจัยหรือทรัพยากรปอนเขากระบวนการผลิต 
ใหไดผลผลิตตามตองการน้ัน ตัวปอนที่สําคัญคือ ผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งผูบริหารสถานศึกษาเปนผู  
มีบทบาทสําคัญยิ่งในการขับเคลื่อนใหการดําเนินการตางๆของสถานศึกษาประสบความสําเร็จ  
ซึ่งมีนักทฤษฎีไดใหใหแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทไวหลายทาน อาทิเชน เบอรโล (Berlo) ไดใหแนวคิด
เกี่ยวกับลักษณะของบทบาทไวดังนี้  1. บทบาทท่ีถูกกําหนดไว (Role Prescriptions) คือ บทบาท  
ที่กําหนดไวเปนระเบียบอยางชัดเจนวาบุคคลท่ีอยูในบทบาทนั้น จะตองทําอะไรบาง 2. บทบาทที่กระทํา
จริง (Role Expectations) คือ บทบาทที่บุคคลไดกระทําจริงเมื่ออยูในบทบาทนั้น ๆ 3. บทบาทที่
ถ ูกคาดหวัง (Role Expectations) บทบาทที่ถูกคาดหวังโดยผู อ่ืนวาบุคคลท่ีอยูในบทบาทนั้น ๆ  
ควรกระทําอยางไร ลินเดอรสมิตและคณะ (Lindersmith and others) กลาววา บทบาทของคนใด

                                           
18Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Psychology of Organizations, 2nd 

ed. (New York: John Wiley & Son, 1978), 20. 
19สมพิศ โหงาม, การบริหารสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา (กรุงเทพฯ 

: มิตรภาพการพิมพและสติวดิโอ, 2553), 1-2. 
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คนหนึ่งจะตองประกอบดวยลักษณะดังตอไปนี ้ 1. ตองเปนแบบหรือลักษณะเฉพาะของตนเอง  
2. พฤติกรรมในสถานการณที่กําหนดใหนั้นจะตองพอเหมาะกับลักษณะเฉพาะของตน 3. ภูมิหลัง 
ของการกระทําที่เกี่ยวของกับสิ่งอ่ืน ๆ จะเปนตัวชี้แนวทางในการกระทําที่จะเกิดขึ้น 4. ในการแสดง
บทบาทนั้น ๆ จะตองมีการประเมินผลดวยตัวเองและผูอ่ืน โคเฮน (Cohen) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
บทบาทไววา 1. บทบาทท่ีถูกกําหนด (Prescribed Role) เปนบทบาทที่สังคมกําหนดไวใหตองปฏิบัติ
หนาที่ตามบทบาทใดบทบาทหน่ึง แมวาบุคคลบางคนจะไมไดประพฤติตามบทบาทที่คาดหวังโดยผูอ่ืน 
เราก็ยังคงยอมรับวาบุคคลจะตองปฏิบัติไปตามบทบาทที่สังคมกําหนดไว 2. บทบาทท่ีปฏิบัติจริง 
(Enacted Role) เปนวิธีการที่บุคคลไดแสดง หรือปฏิบัติออกมาจริงตามตําแหนง 3. บทบาทท่ีกระทํา
จริงเปนบทบาทที่เจาของสถานภาพไดกระทําจริง ซึ่งอาจเปนบทบาทท่ีสังคมคาดหวัง หรือเปน
บทบาทที่ตนเองคาดหวัง หรืออาจเปนบทบาทตามที่สังคมคาดหวังและตนเองคาดหวังดวย20 ในสวน
ของผูวิจัยไดศึกษาบทบาทของผูบริหารตามแนวคิดของมินทซเบิรก (Mintzberg) ซึ่งกลาวถึงบทบาท 
ที่ผูบริหารตองปฏิบัติมี 10 ประการและสามารถจัดรวบรวมไดเปน 3 กลุม ดังนี้ 1. บทบาทดาน
ความสัมพันธระหวางบุคคล (Interpersonal Role) 2. บทบาทดานสารสนเทศ (Informational role) 

3. บทบาทดานการตัดสินใจ (Decisional Role)21 
ในการบริหารการศึกษา ทรัพยากรทางการศึกษาถือเปนสื่อกลางท่ีทําใหการดําเนิน

กิจกรรมของสถานศึกษาสามารถดําเนินไปสูเปาหมายได การบริหารทรัพยากรทางการศึกษานั้น 
มีกระบวนการคลายคลึงกับการบริหารทรัพยากรอ่ืน ๆ คือจะตองมีการกําหนดนโยบาย การวางแผน
การแสวงหา การจัดสรร การใช และการประเมินผูบริหารสถานศึกษา มีภารกิจที่จะตองรับผิดชอบ  
ในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาตามขั้นตอนตาง ๆ โดยตองใชทรัพยากรจากทุกแหลงมาใช  
ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกหนวยงาน22 ในการดําเนินการระดมทรัพยากรสถานศึกษาสามารถยึดตาม
แนวปฏิบัติการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประกอบดวย 1. สถานศึกษาสามารถระดมทรัพยากรไดตามมาตรา  58 2. การระดมทรัพยากร 
ตองเปนไปดวยความสมัครใจตามความเหมาะสมและความจําเปน 3. สถานศึกษาตองแตงตั้ง
คณะกรรมการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา 4. สถานศึกษาตองเสนอแผนและโครงการในการระดม

                                           
20พศิน แตงจวง, บทบาทหนาที่ของบุคลากรทางการศึกษา (กรุงเทพฯ: ดวงกมลพับลิซ

ซ่ิง, 2554), 55-64. 
21Henry Mintzberg, Mintzberg on management inside our strange world 

of organizations (New York: Collier Macmillan, 1989), 15-21.    
22มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศึกษาศาสตร , แนวการศึกษาชุดวิชาการ

บริหารทรัพยากรการศึกษา หนวยที่ 1-8, 3. 
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ทรัพยากรตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 5. การใชจายทรัพยสินและทรัพยากรอ่ืนที่ไดรับ
จากการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 6. สถานศึกษาตองรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการระดม
ทรัพยากรตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน23 ซึ่งปจจัยนําเขา  (Input) กระบวนการ  (Process) 

และผลผลิต (Output) มีความสัมพันธกันดังแผนภูมิที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
23กระทรวงศึกษาธิการ , “แนวปฏิบัติการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2554,” 20 ตุลาคม 2554. 
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แผนภูมิที่ 1 ขอบขายเชิงมโนทัศนสรุปของการวิจัย 
ที่มา :   Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Phychology of Organization, 

2nd ed. (New York: John Wiley & Sons, 1978), 20. 

 :    กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, แนวทางการนํา
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานสูการปฏิบัติ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหง
ประเทศไทย, 2550), 3.           

:   Henry Mintzberg, Mintzberg on management inside our strange world 

of organizations (New York: Collier Macmillan, 1989), 15-21. 

:   กระทรวงศึกษาธิการ, “แนวปฏิบัติการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2554,” 20 ตุลาคม 2554. 

            

สภาพแวดลอม (context) 

- สภาพทางสังคม เศรษฐกิจ ภูมิศาสตร 

ขอมูลยอนกลับ (feedback) 

ปจจัยนําเขา (input) 

 

- บุคลากร 
- ผูบริหาร 
 

 

 

- งบประมาณ 

- วัสดุอุปกรณ 

กระบวนการ (process) 

 

 - การบริหารและการจัดการ 
  

 

 

- การจัดการเรียนการสอน 

- การนิเทศการศึกษา 
 

บทบาทของ
ผูบริหารสถานศึกษา 

ผลผลิต (output) 

 

- มาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

- คุณภาพนักเรียน 

 

การดําเนินการระดมทรัพยากร
เพื่อการศึกษา 



14 

 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมีความสนใจศึกษาบทบาทผูบริหารสถานศึกษาตามแนวคิด 

ของมินทซเบิรก (Mintzberg) ไดกลาวถึงบทบาทที่ผูบริหารตองปฏิบัติมี 10 ประการ ซึ่งสามารถ 
จัดรวบรวมไดเปน 3 กลุม ดังนี้ 1) บทบาทดานความสัมพันธระหวางบุคคล (Interpersonal role)  
2) บทบาทดานสารสนเทศ (Informational role) 3) บทบาทดานการตัดสินใจ (Decisional role) 

และการดําเนินการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาตามแนวปฏิบัติการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา 
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการจํานวน 6 ขอ คือ  
1) สถานศึกษาสามารถระดมทรัพยากรได ตามมาตรา 58 2) การระดมทรัพยากรตองเปนไปดวยความ
สมัครใจ ตามความเหมาะสม และความจําเปน 3) สถานศึกษาตองแตงตั้งคณะกรรมการระดม
ทรัพยากรของสถานศึกษา 4) สถานศึกษาตองเสนอแผนและโครงการในการระดมทรัพยากรเพ่ือขอ
ความเห็นชอบตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 5) การใชจายทรัพยสินและทรัพยากรอ่ืน 
ที่ไดรับจากการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 6) สถานศึกษาตองรายงานผลการดําเนินงานตาม
โครงการระดมทรัพยากรตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังแผนภูมิที่ 2 
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แผนภูมิที่ 2 ขอบเขตของการวิจัย 

ที่มา  :   Henry Mintzberg, Mintzberg on management inside our strange world of 

organizations (New York: Collier Macmillan, 1989), 15-21. 

        :   กระทรวงศึกษาธิการ, “แนวปฏิบัติการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2554,” 20 ตุลาคม 2554. 
 

 

 

 

 

 

บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา (Xtot)  
 
 
 
 
 
 
 

การดําเนินการระดมทรัพยากร 
เพ่ือการศึกษา (Ytot) 

1. ความสัมพันธระหวางบุคคล (X1) 
2. สารสนเทศ (X2) 
3. การตัดสินใจ (X3) 
 

1. การระดมทรัพยากรตามมาตรา 58 (Y1) 

2. การระดมทรัพยากรตองเปนไปดวย
ความสมัครใจ ความเหมาะสม ความ
จําเปน (Y2) 

3. การแตงตั้งคณะกรรมการการระดม
ทรัพยากร (Y3) 

4. การเสนอแผนและโครงการในการระดม
ทรัพยากร (Y4) 

5. การใชจายทรัพยสินและทรัพยากรท่ี
ไดรับจากการระดมทรัพยากร (Y5) 

6. การรายงานผลการดําเนินงานตาม
โครงการระดมทรัพยากร  (Y6) 
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นิยามศัพทเฉพาะ  
เพ่ือใหมีความเขาใจในความหมายเฉพาะของคําที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ใหตรงกัน  

จึงไดนิยามความหมายของคําตาง ๆ ไวดังนี้ 
บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง พฤติกรรมหรือการกระทําที่ถูกคาดหวัง 

โดยกลุมคนหรือสังคมสําหรับบุคคลท่ีอยูในสถานภาพตาง ๆ บุคคลจึงควรปฏิบัติและแสดงพฤติกรรม
ใหสอดคลองกับตําแหนงงานหรืออํานาจหนาที่การงานที่ตนไดรับมอบหมายให เหมาะส ม  
ซึ่งประกอบดวย บทบาทดานความสัมพันธระหวางบุคคล บทบาทดานสารสนเทศ และบทบาทดาน
การตัดสินใจ  

การดําเนินการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา หมายถึง การที่สถานศึกษาดําเนินการ 
ตางๆ  เพ่ือใหไดมาซึ่งทรัพยากรทางการศึกษา ซ่ึงถือเปนปจจัยสนับสนุนในการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ  
ทุกระดับ และทุกประเภท โดยสํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดกําหนดแนว
ปฏิบัติการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา ดังนี้ สถานศึกษาสามารถระดมทรัพยากรไดตามมาตรา 58 
การระดมทรัพยากรตองเปนไปดวยความสมัครใจ ตามความเหมาะสม และความจําเปน  สถานศึกษา
ตองแตงตั้งคณะกรรมการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา สถานศึกษาตองเสนอแผนและโครงการ 
ในการระดมทรัพยากรตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การใชจายทรัพยสินและทรัพยากรอ่ืน
ไดรับจากการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา และสถานศึกษาตองรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ
ระดมทรัพยากรตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 หมายถึง 
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 5 จัดการเรียนการสอนตั้งแตชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1-6 ประกอบดวย 4 จังหวัด คือ ชัยนาท สิงหบุรี ลพบุรี อางทอง  
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บทที่ 2 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
 

 จากที่กลาวถึง สภาพปจจุบัน ปญหา วัตถุประสงค ขอคําถาม สมมุติฐาน ขอบขายเชิง 
มโนทัศนสรุป ขอบเขตของการวิจัย และคําศัพทเฉพาะในบทที่แลว ในบทน้ีจะเปนการกลาวถึง
วรรณกรรมท่ีมีที่มาจากแหลงตาง ๆ เปนความหมาย หลักการ ทฤษฎีแนวคิดตาง ๆ และผลงานวิจัย 
ที่เก่ียวของเพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ ซึ่งมีสาระสําคัญและรายละเอียดแบงออกเปน 4 ตอน ดังนี้  
1) บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 2) การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 3) ขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 และ 4) วรรณกรรมที่เกี่ยวของกับงานวิจัยทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 
 

ความหมายของบทบาท 

 เมื่อบุคคลเกิดมาในสังคม ไมวาจะเปนในสังคมขนาดเล็ก เชน ครอบครัว ขนาดกลาง 
เชน ชุมชน สถานศึกษา สถานที่ทํางาน หรือสถานประกอบการ หรือสังคมขนาดใหญ เชน ประเทศ 
และโลก ตางมีบทบาทและหนาที่ที่ตองทํา เชน ในระดับครอบครัวก็ตองเปนลูกที่ดีของพอ-แม 
เปนนองเปนพ่ีที่ดี หรือเปน พอแมปูยาตายายที่ดีตามสถานภาพและบทบาทหนาที่อยางหลีกเลี่ยง
ไมได24 คําวา บทบาท (Role) ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดใหความหมาย
บทบาทไวหมายถึง “การทําหนาที่ที่กําหนดไว เชน บทบาทพอแม บทบาทครู หรือหนาที่ซึ่งหมายถึง 
การปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย” 

 งามพิศ สัตยสงวน ไดใหความหมายวา บทบาท คือ พฤติกรรมที่คาดหวังสําหรับผูที่อยูใน
สถานภาพตาง ๆ วาจะตองปฏิบัติอยางไร เปนบทบาทที่คาดหวังโดยกลุมคนหรือสังคมเพ่ือทําใหคู
สัมพันธที่มีการกระทําระหวางกันทางสังคมได รวมทั้งสามารถคาดการณพฤติกรรมท่ีจะเกิดขึ้น 

  

 

                                           
 24 จอมพงศ มงคลวนิช, การบริหารองคการและบุคลากรทางการศึกษา (กรุงเทพฯ: 
สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2555), 183. 
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 ชุดา จิตพิทักษ เห็นวา โดยทั่วไป บทบาทจําแนกได 2 ความหมาย คือ 

 1. พิจารณาในดานโครงสรางทางสังคม บทบาท หมายถึง ตําแหนงทางสังคมที่มีชื่อเรียก
ตาง ๆ ซึ่งแสดงลักษณะโดยคุณสมบัติและกิจกรรมของบุคคลท่ีครองตําแหนงนั้น 

 2. พิจารณาในดานการกระทําตอกันหรือปฏิสัมพันธทางสังคม บทบาท หมายถึงผล
สืบเนื่องที่มีแบบแผนของการกระทําที่ทําใหเกิดการเรียนรูของบุคคลท่ีอยูในสถานภาพการปฏิสัมพันธนั้น 

 ปราชญา กลาผจัญ ใหความหมายของบทบาทวา หมายถึง สวนหรือคุณลักษณะท่ีผูสวม
บทบาทแสดงหรือปฏิบัติอยู หรือในอีกความหมายหน่ึง ก็คือ สิ่งที่บุคคลตองปฏิบัติใหสอดคลองกับ
ตําแหนงงานหรือหนาที่การงานท่ีตนไดรับมอบหมาย เปนการแสดงพฤติกรรมตามอํานาจหนาที่ 
ที่ไดรับมอบหมายใหเหมาะสม สอดคลองกับความคาดหวังของผูที่มอบหมายอํานาจนั้นได25  

 เลวินสัน (Levingson) ไดสรุปความหมายของบทบาทไว 3 ประการ คือ 

 1. บทบาท หมายถึง ปทัสถาน ความคาดหวัง ขอหาม ความรับผิดชอบและอื่น ๆ ที่มี
ลักษณะในทํานองเดียวกัน ซึ่งผูกพันอยูกับตําแหนงทางสังคมท่ีกําหนดใหบทบาทตามความหมายน้ี
คํานึงถึงตัวบุคคลนอยที่สุด แตมุงไปถึงการบงชี้หนาที่อันควรกระทํา 
 2. บทบาท หมายถึง ความเปนไปของบุคคลผูดํารงตําแหนงที่คิดกระทําเมื่อดํารงตําแหนง
นั้น ๆ 

 3. บทบาท หมายถึง การกระทําของบุคคลแตละคนที่สัมพันธกับโครงสรางทางสังคม 
หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง คือ แนวทางท่ีบุคคลพึงกระทําเมื่อดํารงตําแหนงนั้น ๆ 

 แคมปเบล บริดจส จอหน คอรบอลลี จูเนียร ไนสแตนด และแรมเซเยอร (Campbell, 

Bridges, Corbally, Jr., Nystrand and Ramseyer) กลาววา บทบาท หมายถึง สิ่งที่คาดหวังใหกระทํา 
ซึ่งในที่นี้หมายถึงสิ่งที่ตองกระทํา (Certain Obligation) และความรับผิดชอบ (Responsibilities)  
ทั้งสองประเด็นน้ีจะมีความแตกตางกันไปตามตําแหนง หนาที่ เชน บทบาทครู ควรกระทําและตองมี
ความรับผิดชอบซ่ึงจะแตกตางจากไปจากศึกษานิเทศก หรือผูอํานวยการสถานศึกษา  
 บลูมและเซลซนิคค (Broom and Selznick) ไดใหความหมายของบทบาทดังนี้  
 1. บทบาทที่กําหนดไวหรือบทบาทตามอุดมคติ (The Socially Prescribed or Ideal 

Role) เปนบทบาทที่กําหนดสิทธิและหนาที่ของตําแหนงทางสังคมไว  
 2. บทบาทท่ีควรกระทํา (The Perceived Role) เปนบทบาทที่แตละบุคคลเชื่อวา  
ควรกระทําในหนาที่ตําแหนงนั้น  ๆ ซึ่งอาจไมตรงตามบทบาทท่ีกําหนดไว ไมตรงตามอุดมคติ 
ทุกประการ และอาจแตกตางกันไปในแตละบุคคลก็ได 

                                           
 

25ปราชญา กลาผจัญ และอัปษรศรี ปลอดเปลี่ยว , การจัดและพัฒนาองคการทาง
การศึกษา (ม.ป.ท.: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2542), 141. 
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 3. บทบาทท่ีกระทําจริง (The Performed Role) เปนบทบาทที่แตละบุคคลไดกระทําไป
จริงตามความเชื่อ ความคาดหวัง ตลอดจนความกดดันและโอกาสที่จะกระทําในแตละสังคม 
ในชวงระยะเวลาหนึ่ง  
 นอกจากนี้ หากวิเคราะหถึงความหมายและลักษณะของบทบาท บทบาทอาจจําแนก
ตามท่ีมา ซึ่งสามารถแบงได 5 ลักษณะ ประกอบดวย 

 1. บทบาทตามท่ีกําหนด หมายถึง บทบาทที่สังคม กลุม หรือองคการกําหนดไววาเปน
รูปแบบของพฤติกรรมประจําตําแหนงตาง ๆ ที่มีอยูในสังคม กลุม หรือองคการน้ัน 

 2. บทบาทท่ีผู อ่ืนคาดหวัง หมายถึง บทบาทหรือรูปแบบของพฤติกรรมที่ผูเกี่ยวของ
คาดหวังวาผูอยูในตําแหนงจะถือปฏิบัติ 
          3. บทบาทตามความคิดของผูอยูในตําแหนง หมายถึง รูปแบบ ของพฤติกรรมท่ีบุคคลผู
อยูในตําแหนง คิดและเช่ือวาเปนบทบาทของตําแหนงที่ตนดํารงอยู  
 4. บทบาทท่ีปฏิบัติจริง หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูอยูในตําแหนงไดปฏิบัติหรือแสดงออกมา
ใหเห็น ซึ่งมักเปนพฤติกรรมที่สอดคลองกับบทบาทตามความคิดของผูอยูในตําแหนง 
 5. บทบาทที่ผูอ่ืนรับรู หมายถึง รูปแบบพฤติกรรมที่ผูอ่ืนรับทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติ
บทบาทของผูอยูในตําแหนง ซึ่งมักจะมีการเลือกรับรู และรับรูที่ผิดไปจากความจริงได 
 จากความหมายของบทบาทที่นิยามโดยชาวตางประเทศและชาวไทย จึงอาจสรุปไดวา 
บทบาท หมายถึง พฤติกรรมหรือการกระทําท่ีถูกคาดหวังโดยกลุมคนหรือสังคมสําหรับบุคคลท่ีอยูใน
สถานภาพตาง ๆ บุคคลจึงควรปฏิบัติและแสดงพฤติกรรมใหสอดคลองกับตําแหนงงานหรืออํานาจ
หนาที่การงานที่ตนไดรับมอบหมายใหเหมาะสม 

  

ความสําคัญของบทบาท 

 บทบาท เปนสิ่งสําคัญที่กําหนดแนวทางใหบุคคลแสดงความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน 
และการแสดงพฤติกรรมในสังคม ในแตละสถานการณการแสดงออกของบุคคลมักตองเปนไปตาม 
บทบาทไมวาเขาจะพึงพอใจที่จะแสดงหรือไมก็ตาม เชน บทบาทของหัวหนาที่ตองมีการทักทาย   
ใหกําลังใจลูกนอง บทบาทของผูปกครองที่ตองการวากลาวสั่งสอนลูกเมื่ อเขาทําผิด บทบาท 
ของพนักงานขายในรานคาที่ตองทักทายลูกคาดวยอัธยาศัยที่ดีและพรอมที่จะใหบริการ ฯลฯ และโดย   
อันที่จริงแลว ในสังคมที่เปนอยูเรามักตัดสินบุคคลตามบทบาทของเขาคือ ตัดสินวาเขาทําหนาที่  
ตามบทบาทน้ันๆ ไดดีเพียงพอหรือไมหรือการแสดงบทบาทของเขาเปนที่พึงพอใจแกสังคมหรือไม26  

                                           
26ชาญวิทย ปรชาพาณิชพัฒนา,  ความหมายของบทบาท, เขาถึงเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2556, 

เขาถึงไดจาก http://gobaleart.blogspot.com/2011/07/blog-post_9597.html 
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ทั้งนี้บทบาททําใหเกิดการแบงหนาที่ระหวางสมาชิก ตามความถนัดและความสามารถทําใหเกิด
โครงสรางหนาที่ ทําใหสมาชิกในสังคมรูถึงฐานะและความรับผิดชอบของตนเอง ทําใหสังคมมีความ
เปนระเบียบ สมาชิกในสังคมมีการปฏิบัติหนาที่ของตน ไมกาวกายคนอ่ืนและทําใหสมาชิกแตละคน
รูจักหนาที่และความรับผิดชอบของตนตามสถานภาพและบทบาทน้ันๆ27  
 

หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาท 

 ลินตัน (Linton) ไดใหแนวคิดในเรื่องสถานภาพ (Status) และบทบาท (Role) ไววา 
สถานภาพเปนนามธรรม หมายถึง ฐานะหรือตําแหนงจะเปนเครื่องกําหนดบทบาทของตําแหนงนั้น ๆ 
วาตําแหนงนั้นจะมีภารกิจอยางไรบาง ดังนั้น เม่ือมีตําแหนงเกิดขึ้น สิ่งที่ควบคูมากับตําแหนง  
ก็คือ “บทบาทของตําแหนง” ซึ่ งไมสามารถแยกออกจากกันได  จนกลาวไดวา ไมอาจมีบทบาท  
โดยปราศจากตําแหนง หรือ ไมอาจมีตําแหนงไดโดยปราศจากบทบาท บทบาทและตําแหนงจึงควบคู
กันเสมอเปรียบเสมือนเหรียญที่มีสองดาน 

 พารสันสและชิลล (Parsons and Shils) กลาววา สถานภาพและบทบาทเปนหนวยของ
ระบบสังคม โดยยอมรับวาสถานภาพและบทบาทเปนคุณลักษณะของผูแสดงในสังคมนั้น  ๆ บทบาท  
คือ การจัดระเบียบของผูเริ่มแสดง เปนการสรางและกําหนดการมีสวนรวมของเขาในกระบวนการท่ีมี
การกระทํารวมกัน ซึ่งเปนการรวม การคาดหวังที่เกี่ยวกับตนเองและบุคคลอ่ืนที่เขามีความสัมพันธ
ดวย สวนสถานภาพ คือ ตําแหนงของผูแสดงภายในสถาบัน เปนตําแหนงของผูแสดงภายในระบบ
สังคม ซึ่งอาศัยกลไกของสังคมเปนตัวกําหนด 

 เครซและคณะ (Krech and others) ไดกลาววา บทบาท เปนแบบแผนความตองการ 
เปาประสงค ความเชื่อ เจตคติ คานิยมและการกระทําของสมาชิกที่ชุมชนคาดหวังวา จะตองเปนไป
ตามลักษณะของตําแหนงนั้น ๆ หรืออาจกลาวสั้น ๆ วา บทบาทคือสิทธิหนาที่ในการกระทํา 
ของบุคคลหน่ึงที่มีตอบุคคลอ่ืนในสังคมตามสถานภาพของตนเอง 
 เบอรโล (Berlo) ไดใหแนวคิดเก่ียวกับลักษณะของบทบาทไวดังนี้  

1. บทบาทที่ถูกกําหนดไว (Role Prescriptions) คือ บทบาท ที่กําหนดไวเปนระเบียบ
อยางชัดเจนวาบคุคลท่ีอยูในบทบาทนั้น จะตองทําอะไรบาง 
 2. บทบาทท่ีกระทําจริง (Role Expectations) คือ บทบาทที่บุคคลไดกระทําจริงเม่ืออยู 
ในบทบาทนั้น ๆ 

                                           
 27พศิน แตงจวง, บทบาทหนาที่ของบุคลากรทางการศึกษา (กรุงเทพฯ: ดวงกมลพับ 

ลิซซิ่ง, 2554), 63. 
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 3. บทบาทที่ถูกคาดหวัง (Role Expectations) บทบาทที่ถูกคาดหวังโดยผูอ่ืนวาบุคคล 
ที่อยูในบทบาทนั้น ๆ ควรกระทําอยางไร 
 ลินเดอรสมิตและคณะ (Lindersmith and others) กลาววา บทบาทของคนใดคนหน่ึง
จะตองประกอบดวยลักษณะตอไปนี้  

1. ตองเปนแบบหรือลักษณะเฉพาะของตนเอง  
 2. พฤติกรรมในสถานการณท่ีกําหนดใหนั้นจะตองพอเหมาะกับลักษณะเฉพาะของตน  
 3. ภูมิหลังของการกระทําที่ เกี่ยวของกับสิ่ งอ่ืน ๆ จะเปนตัวชี้แนวทางในการกระทํา 
ที่จะเกิดข้ึน 

 4. ในการแสดงบทบาทน้ัน ๆ จะตองมีการประเมินผลดวยตัวเองและผูอ่ืน 

 โคเฮน (Cohen) ไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับบทบาทดังนี้ 
 1. บทบาทที่ถูกกําหนด (Prescribed Role) เปนบทบาทที่สังคมกําหนดไวใหตองปฏิบัติ
หนาที่ตามบทบาทใดบทบาทหนึ่ง แมวาบุคคลบางคนจะไมไดประพฤติตามบทบาทที่คาดหวังโดยผูอื่น 
เราก็ยังคงยอมรับวาบุคคลจะตองปฏิบัติไปตามบทบาทท่ีสังคมกําหนดไว 
 2. บทบาทท่ีปฏิบัติจริง (Enacted Role) เปนวิธีการที่บุคคลไดแสดง หรือปฏิบัติออกมา
จริงตามตําแหนง  
 3. บทบาทท่ีกระทําจริงเปนบทบาทท่ีเจาของสถานภาพไดกระทําจริง ซึ่งอาจเปน 
บทบาทท่ีสังคมคาดหวัง หรือเปนบทบาทที่ตนเองคาดหวัง หรืออาจเปนบทบาทตามท่ีสังคมคาดหวัง
และตนเองคาดหวังดวย 

 สมพิศ  โหงาม กําหนดบทบาทแของผูบริหารไว 4 ประการ ไดแก 
 1. ใหคําแนะนํา  (Directive) ผูบริหารในลักษณะเชนนี้  จะเปนผูบอกหรือผูสั่ง
ใหผูใตบังคับบัญชาทําในสิ่งที่ตองการ ไมไดใหผูใตบังคับบัญชารวมตัดสินใจ 

 2. ใหการสนับสนุน (Supportive) ผูบริหารในกรณีนี้จะแสดงความเปนกันเองใหความ
สนใจ เอาใจใสผูใตบังคับบัญชา สนับสนุนใหงานบรรลุเปาหมาย 

 3.  เปดโอกาสใหความรวมมือ (Participative) ผูบริหารลักษณะนี้จะแสวงหาขอคิดขอเสนอแนะ
จากผูใตบังคับบัญชา เปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชารวมตัดสินใจ 

 4. มุงงาน (Achievement Oriented) ผูบริหารลักษณะน้ีจะมุงสูความสําเร็จของงาน
ดวยการกระตุนผูปฏิบัติงานใหทํางานเพ่ือบรรลุเปาหมาย28 

                                           
 28สมพิศ  โหงาม, การบริหารสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา (กรุงเทพฯ: 

มิตรภาพการพิมพและสติวดิโอ, 2553), 117-119. 
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 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดให 
แตละสถานศึกษามีผูอํานวยการสถานศึกษาเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ และมีอํานาจหนาที่
ดังตอไปน้ี 

 1. บริหารกิจการสถานศึกษาหรือสวนราชการใหเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ
ขอบังคับของทางราชการและของสถานศึกษาหรือสวนราชการ รวมทังนโยบายและวัตถุประสงคของ
สถานศึกษาหรือสวนราชการ 
 2. ประสานการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมทั้งควบคุมดแูละบุคลากร การเงิน การพัสดุ
สถานท่ี และทรัพยสินอ่ืนของสถานศึกษาหรือสวนราชการใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบและ
ขอบังคับของทางราชการ 
 3. เปนผูแทนของสถานศึกษาหรือสวนราชการในกิจการทั่วไป รวมทั้งการจัดทํานิติกรรม
สัญญาในราชการของสถานศึกษาหรือสวนราชการ ตามวงเงินงบประมานที่สถานศึกษาหรือสวน
ราชการไดรับ ตามท่ีไดรับมอบอํานาจ 

 4.   จัดทํารายงานประจําป เกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา หรือสวนราชการเพ่ือเสนอตอ
คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 5. อํานาจหนาที่ในการอนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของสถานศึกษา ใหเปนไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนด 

 6. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวง 
เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
รวมทั้งงานอ่ืนที่กระทรวงมอบหมาย 

 ในการจัดการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาจะตองทําความเขาใจกับบทบาทหนาที่ของ
ตนเองในเชิงองครวม (Holistic) หรือมองอยางครบวงจร เพราะจะทําใหเห็นสภาพของการบริหารใน
ลักษณะที่เปนการเชื่อมโยง ซึ่งบทบาทของผูบริหารสรุปไดดังนี้ 

1. งานตามหนาที่ ไดแก งานในฐานะบังคับบัญชา 
 2. งานหลัก ไดแก งานวิชาการ 
 3. งานสนับสนุน ไดแก  
  3.1 งานบุคลากร 
  3.2 งานดานงบประมาณ 
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  3.3 งานบริหารทั่วไป ไดแก งานกิจการนักเรียน งานความสัมพันธกับ ชุมชน งานธุรการ 
งานอาคารสถานท่ี29 

   จาก 3 งานท่ีกลาวมาน้ี งานบังคับบัญชาถือเปนบทบาทหนาที่ตามกฎหมาย สําหรับ
งานวิชาการถือวาเปนงานหลัก สวนงานอื่น ๆ อีก 2 งานถือเปนงานสนับสนุน ดังแผนถูมิตอไปน้ี 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 3 แสดงบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา 
ที่มา  :  เมตต เมตตการุณจิต, การบริหารจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม: ประชาชน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และราชการ, พิมพครั้งที่ 3 (นนทบุรี: บุคพอยทวิชาการ, 2553), 190. 

 

พนิจดา วีระชาติ ไดกลาวถึงบทบาทและหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีตอ
สถานศึกษาไวอยางนาสนใจวา 
 1. ผูบริหารตองตระหนักอยูเสมอวา การจัดการหรือการดําเนินงานใด ๆ ภายในโรงเรียน
หรือสถานศึกษาจะตองมุงไปสูความเจริญงอกงามของผูเรียนตามจุดมุงหมายของการศึกษาตามระดับ
ตาง ๆ เปนสําคัญ 

 

                                           
 29เมตต เมตตการุณจิต, การบริหารจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม : ประชาชน องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น และราชการ, พิมพครั้งที่ 3 (นนทบุรี: บุคพอยทวิชาการ, 2553), 189-192. 

งานบริหาร 
สถานศึกษา 

งานหลัก 

งานสนับสนุน 

งานวิชาการ 

งานบุคลากร 

งานธุรการและการเงิน 

(งานกิจกรรม งานความสัมพันธกับ
ชุมชน งานธุรการ งานอาคารสถานท่ี) 

งานตามอํานาจหนาที่ งานในฐานะผูบังคับบัญชา 

งานบริหารทั่วไป 
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 2. นําปรัชญาการศึกษา จุดมุงหมายการศึกษา แผนการศึกษาแหงชาติ การวางแผน
พัฒนาการศึกษาในระดับตาง ๆ แนวนโยบายของรัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ตลอดจนความรูความเขาใจเกี่ยวกับชุมชน และความตองการของชมชนมาพิจารณาในการวางแผน
ปฏิบัติงานของโรงเรียนเพื่อใหโรงเรียนมีจุดมุงหมายในการดําเนินงานรวมกันและไปสูเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ 

3. สงเสริมสนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ทําความเขาใจปรัชญาจุดมุงหมาย
ของการศึกษา แผนการศึกษาแหงชาติ การวางแผนการศึกษาในระดับตาง ๆ แนวนโยบายของรัฐ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฯลฯ 

 4. ใหครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสวนรวมในการกําหนดปรัชญา จุดมุงหมายและ
วางแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน เพ่ือปฏิบัติงานไปสูแนวทางท่ีตองการรวมกัน 

 5. ผูบริหารทําตนใหเปนผูนําทางการศึกษา มีความคิดใหม ๆ กาวหนา ทันสมัย มีความรู
กวางขวาง นําความรูความคิดใหม ๆ มาใชในการบริหารงาน โดยยึดหลักประชาธิปไตย มีระเบียบ
แบบแผนและหลักการในการทํางาน 

 6. ผูบริหารตองทําตนใหเปนแบบอยางในการเสียสละเพ่ืองาน อุทิศเวลาใหแกราชการ 
มีความมุงมั่นอยางจริงใจที่จะทําความเจริญกาวหนาใหแกโรงเรียนและชุมชน 

 7. ติดตามผลงานและรายงานความเจริญกาวหนาของงาน ใหทุกฝาย และผูที่เกี่ยวของ
ทราบเปนระยะ ๆ ตามโอกาสที่เหมาะสม เพ่ือเปนกําลังใจแกผูปฏิบัติงาน กระตุนสงเสริมการทํางาน 
ใหผูรวมงานมองเห็นความกาวหนาตามจุดมุงหมายของการทํางานรวมกัน 

 8. ผูบริหารตองแสดงใหเห็นถึงการมีใจกวาง ยอมรับความคิดเห็นของผูรวมงาน  ในการ
ใหขอเสนอแนะ ใหขอคิดเห็นในการปรับปรุงและการบริหารงานตาง ๆ30 

 เต็มศิริ เฉลาพักตร ไดอธิบายวาผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีบทบาทตามภารกิจ 
และพฤติกรรมการบริหาร ซึ่งเปนพฤติกรรมท่ีพึงประสงค 9 ประการ คือ 

 1. กําหนดเปาหมาย (Setting Goal) ผูบริหารจะตองมีบทบาทในการกําหนดเปาหมาย
ของการศึกษา โดยทั่วไป และเปาหมายของโรงเรียนแตละโรงเรียน 

 2. กําหนดนโยบาย (Marketing) ผูบริหารจะตองสงเสริมใหผูที่เกี่ยวของไดมีสวนรวม 
ในการกําหนดนโยบายการศึกษาโรงเรียนอยางกวางขวาง 
 3.  กําหนดบทบาท (Determining Roles) ผูบริหารจะตองมีความรับผิดชอบในการกําหนด
หนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในหนวยงานใหชัดเจน 

                                           
 30สมพิศ  โหงาม, การบริหารสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา, 129-130. 
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 4. ประสานงาน (Coordinating administrative function and structure) ผูบริหาร
จะตองรับผิดชอบในการประสานการดําเนินงานดานตาง ๆ เพ่ือใหบรรลุเปาประสงคเดียวกัน 

5. ประเมินประสิทธิภาพ (Appraising Effectiveness) ผูบริหารจะตองรับผิดชอบในการ
ประเมินผลงานของหนวยงาน 

 6. ทํางานกับผูนําชุมชนเพ่ือการปรับปรุงสงเสริมการศึกษา (Working with community 

leadership to promote improvements in education) 

 7. ใชทรัพยากรทางการศึกษาของชุมชนใหเกิดประโยชนสูงสุด (Using the educational  

resources the community) 

 8.  การใหประชาชนมีสวนรวม (Involving People) ผูบริการจะตองรับผิดชอบในการสงเสริม
ใหบุคลากรทุกฝายและประชาชนมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาการศึกษารวมท้ังติดตามประเมินผล 

 9.  การติดตอสื่อสาร (Communicating) ผูบริหารจะตองรับผิดชอบในการเสริมสรางความสัมพันธ
อันดีกับกลุมตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน31  
 คเนเซวิช (Knezevich) เสนอวา ผูบริหารหรือผูนําทางการศึกษาควรมีบทบาทตาง ๆ  
ในการบริหารใหเกิดประสิทธิผล ไดแก  

1. บทบาทเปนผูกําหนดทิศทางการปฏิบัติงาน (Direction Setter) ทําหนาที่ชี้แจงทําความ
เขาใจในวัตถุประสงคของหนวยงานมีความรูในการจัดสรรงบประมาณแบบโครงการ 

2.  บทบาทเปนผูกระตุนและแรงจูงใจ (Leader Catalyst) มีความสามารถในการจูงใจกระตุนและ 
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมรวมของมนุษย มีทักษะในกระบวนการกลุม 

3.  บทบาทเปนนักวางแผน (Planning) สามารถคาดคะเนเหตุการณในอนาคต จัดเตรียมบุคลากร
ใหพรอมในการรับมือส่ิงใหม ๆ ที่จะเกิดขึ้น มีความรูความเขาใจในกระบวนการวางแผนบริบทสิ่งแวดลอม 

4.  บทบาทเปนผูตัดสินใจ (Decision Maker) เปนผูรับรูวิธีเทคนิคในการตัดสินใจและสามารถ
ตัดสินใจบนพื้นฐานขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5.  บทบาทเปนผูจัดองคการ (Organizer) สามารถออกแบบขยายงานกําหนดโครงสรางของ
องคการข้ึนใหม มีความเขาใจพลวัตขององคการและพฤติกรรมการองคกร 

6.  บทบาทเปนผูจัดการการเปล่ียนแปลง (Change Maker) เปนผูนําและจัดการกับความ
เปลี่ยนแปลงของสถาบันและหนวยงานเขาใจและตัดสินใจวาจะเปลี่ยนอะไร อยางไร ควรเปลี่ยน
สถานการณใด เมื่อไร 

                                           
 31มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, โครงการสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง การพัฒนาครู

ผูบริหารและบุคคลากรทางการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาและวิทยฐานะ (ม.ป.ท. : 2552), 

116-117. 
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7. บทบาทเปนผูประสานงาน (Coordinator) มีความเขาใจรูปแบบปฏิสัมพันธของบุคลากร
เขาใจเครือขายของการสื่อสาร รูจักวิธีนิเทศงานการรายงาน การประสานกิจกรรมตาง ๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

8. บทบาทเปนผูสื่อสาร (Communicator) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งการ
พูด การเขียน การใชสื่อเพ่ือการสื่อสาร สามารถใชชองทางประชาสัมพันธไดดี 

9. บทบาทเปนผูขจัดความขัดแยง (Conflict Manager) ความขัดแยงเปนสิ่งที่หลีกเล่ียง
ไมได ตองเขาใจถึงสาเหตุ สามารถตอรองไกลเกลี่ย สามารถแกปญหาความขัดแยงของหนวยงานและ
บุคลากรได 

10. บทบาทเปนผูจัดระบบ (System Manager) สามารถวิเคราะหระบบและกระบวนการ 
ที่เก่ียวของ เขาใจและนําทฤษฎีบริหารมาใชระบบบริหารและดําเนินงานได 

11. บทบาทเปนผูบริหารบุคคล (Personal Manager) มีเทคนิคในการเปนผูนําการเจรจา
ตอรอง เขาใจกระบวนการบริหารบุคคล ตลอดจนประเมินผลงานและพัฒนาบุคลากร 

12.  บทบาทเปนผูบริหารทรัพยากร (Resource Manager) มีความสามารถบริหารการเงิน 
เวลา งบประมาณ บริหารวัสดุ ครุภัณฑ การกอสราง การบํารุงรักษา สามารถหาทรัพยากรสนับสนุน 
จากภายนอก 

13. บทบาทเปนผูประเมินผล (Appraiser) สามารถประเมินความตองการ การประเมิน
ระบบและการดําเนินงานโดยวิธีทางสถิติและกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

14. บทบาทเปนนักประชาสัมพันธ (Public Relator) มีทักษะในการสื่อความหมายสราง
ภาพลักษณที่ดี รูและเขาใจการเผยแพรขาวสารดวยสื่อและวิธีการตาง ๆ 

15. บทบาทเปนประธานพิธี (Ceremonial Head) มีความสามารถในการประกอบพิธีการ
ตาง ๆ ในองคการและสังคม32 

 จากแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทในรูปแบบตาง ๆ ที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวา ถาบทบาท
ทั้งหลายมีความสอดคลองกัน โดยเฉพาะบทบาทตามความคิดของผูอยูในตําแหนง บทบาทที่ผูอ่ืน
คาดหวัง บทบาทที่ปฏิบัติจริง และบทบาทที่ผูอ่ืนรับรู ก็จะเปนความสัมพันธทางสังคมที่ราบรื่น 
แตถาบทบาทดังกลาวไมสอดคลองกันเชน บทบาทที่ปฏิบัติจริงไมตรงกับบทบาทที่ผูอ่ืนคาดหวัง
บทบาทที่ผูอ่ืนคาดหวังไมตรงกับบทบาทตามความคิดของผูอยูในตําแหนง ฯลฯ สถานการณเชนนี้  
จะทําใหเกิดความขัดแยงของบทบาท (Role Conflicts) 

 ทฤษฎีบทบาท (Role Theory) เปนเร่ืองเก่ียวกับพฤติกรรมของมนุษยในสังคมที่เปนทั้ง
พฤติกรรมของเอกบุคคลและพฤติกรรมโดยรวม พฤติกรรมของเอกบุคคลที่มีตอสังคมเรียกวา 

                                           
 32จอมพงศ มงคลวนิช, การบริหารองคการและบุคลากรทางการศึกษา, 183-185. 
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“บทบาท” ทฤษฎีบทบาทตามมุมมองของนักสังคมวิทยาและจิตวิทยาสังคม  คือ พฤติกรรมสวนใหญ
ที่บุคคลแสดงออกทุก ๆ วันนั้นถูกกําหนดโดยสังคม เชน จากพอแม ผูจัดการ หรือครู เปนตน บทบาท
ทางสังคมในแตละแหงถูกกําหนดขึ้น ตามสิทธิ หนาที่ ความคาดหวังและพฤติกรรมท่ี เปนที่ยอมรับ 
ไดที่บุคคลหน่ึงจะตองปฏิบัติในสังคมหนึ่ง ๆ  (The model is based on the observation that 

people behave in a predictable way) และวาพฤติกรรมของแตละบุคคลข้ึนอยูกับบริบทในท่ี ๆ 
หนึ่ง หรือสถานภาพทางสังคมและตัวประกอบอ่ืน  ๆ ตัวละครในภาพยนตรหรือการแสดงละคร 
มักนําเอาบทบาททางสังคมมานําเสนอลอเลียน (Metaphor) อยูบอย ๆ 33 กลาวคือ สมาชิกในสังคมแตละ
คนตางมีตําแหนงตาง ๆ อยูในกลุม ในชุมชน ในองคกร ซึ่งแตละคนตางก็ตองแสดงบทบาทของตน
ตามที่ไดมีการกําหนดไวใหแลวไมมากก็นอย ในองคกรหนึ่ง ๆ นั้น ตองมีผูแสดงบทบาททั้งเปนผูนํา 
(Leader) และผูตาม (Follower)34 

แมคําวา “บทบาท” ปรากฏใชในยุโรปมานานหลายศตวรรษก็ตาม แตไดถูกนํามาใชในกรอบ 
ของสังคมวิทยา (Sociological Concept) เม่ือราวชวงป ค.ศ. 1920 และ 1930 ถูกนํามาใชแพรหลายในงาน
วิวาทะทางสังคมวิทยา (Sociological Discourse) ในงานของ มีด (Mead) และงานของลินตัน (Linton) 
ทฤษฎีบทบาทในมิติพฤติกรรมทางสังคม (Social Behavior) มีหลัก (Propositions) ดังนี้ 
 1. การแบงหนาที่ (Division of Labor) ในสังคมอยูในรูปของปฏิสัมพันธ (Interaction) 

ระหวางบุคคลระดับตาง ๆ ที่เรียกวา “บทบาท”  

 2. บทบาททางสังคม (Social Roles) จะรวมพฤติกรรมท่ีเหมาะสมและพฤติกรรมท่ีควร 
(Permitted) ซึ่งเปนแนวทางปฏิบัติทั่วไปในสังคมหรือที่เรียกวา “บทบาทตามความคาดหวัง” 

 3. แตละคนมีบทบาทตามสถานภาพ 
 4. บทบาทบางบทบาทมีขอกฎหมายกําหนดไว (Legitimate) และสรางขึ้น (Constructive)  
ทีบุ่คคลท่ีดํารงตําแหนงนั้นจะตองปฏิบัติตามบทบาทมิฉะนั้นอาจถูกลงโทษหากฝาฝน 
 5. เมื่อสถานการณเปลี่ยนแปลงไป บทบาทที่กําหนดอาจลาสมัย (Outdated) หรือไมถูกตอง 
(Illegitimate) จึงตองเปล่ียนแปลงใหเหมาะสมตามไปดวย 
 6. เมื่อบุคคลปฏิบัติตามบทบาทไดอยางดี อาจไดรับรางวัล แตอาจไมปฏิบัติตามบทบาท 
ก็อาจไดรับโทษ ดวยเหตุนี้แตละคน แตละหนวยงานจึงตองปฏิบัติตามหนาที่ที่กําหนดไว  
 ในการจําแนกบทบาทตามมุมของนักคิดกลุมสังคมวิทยา จําแนกเปน 

                                           
 33พศิน แตงจวง, บทบาทหนาที่ของบุคลากรทางการศึกษา, 55-64. 
 34ปราชญา กลาผจัญ และอัปษรศรี ปลอดเปลี่ยว, การจัดและพัฒนาองคการทางการศึกษา, 

142. 



28 

 

 

 1. บทบาทดานวัฒนธรรม เปนบทบาทที่กําหนดตามหลักของวัฒนธรรม เชน พระหรือ
นักบวช ฯลฯ 

2. บทบาททางสังคมท่ีจําแนกไวแตกตางกัน เชน นายอําเภอ ครู เกษตรตําบล ฯลฯ 

3. บทบาทเฉพาะสถานการณ (Situation-specific roles) เชน พยาน (Eye Witness)  
ที่อยูในสถานการณ 

4.  บทบาททางชีวะ-สังคมวิทยา (Bio-sociological Roles) เชน มนุษยในระบบธรรมชาติ (As a 

human in natural system) 

 5. บทบาทตามลักษณะเพศ เชน ในฐานะเพศชาย หญิง ปู ยา ตา ยาย ฯลฯ 

 ทฤษฎีบทบาทมีการมองใน 2 ลักษณะคือ แนวโครงสรางและแนวปฏิสังสรรค สัญลักษณ
นิยม ในลักษณะแนวโครงสรางนิยมนั้น บทบาทถูกมองวาเปนสิ่ งที่ถูกกําหนดกฎเกณฑไวในสังคม 
ถูกคาดหวังวาบุคคลในสถานภาพใดควรมีบทบาทอยางไร เมื่อบุคคลเขาดํารงในสถานภาพนั้น  ๆ  
ก็จะมีบทบาทตามที่สังคมคาดหวังไวเชนนั้น และบุคคลอ่ืน ๆ ก็คาดหวังบทบาทของผูที่อยูใน
สถานภาพตาง ๆ ตามท่ีคิดวาเปนคานิยม บรรทัดฐานที่กําหนดใหมีบทบาทพฤติกรรมน้ัน  ๆ  
สวนการมองบทบาทในแนวปฏิสังสรรค สัญลักษณนิยมจะใหความสําคัญกับกระบวนการ ซึ่งบุคคล
จะทําความเขาใจไดวา บุคคลอ่ืนใหความหมายและคาดหวังกับตนเองอยางไรในการท่ีจะมีบทบาท 
ในสังคม อันจะเกิดขึ้นจากการท่ีบุคคลมีปฎิสังสรรคทางสังคมตอกันนั้น ๆ เองดวย 

 ทฤษฏีบทบาท-การไดรับ (Role-Taking) ฮอรเบิรต (Herbert) ไดแบงตน (Self) ออกเปน  
2 สวนคือ “I” และ “Me” 

 “I” ซึ่งเปนตัวแสดงถึงสัญชาติธรรมชาติ หรือลักษณะเฉพาะของบุคคล “I” จะเปน
พัฒนาการแรกของมนุษยที่เรียนรูเปนสิ่งแรกจากสิ่งที่สังคมคาดหวัง “Me” ซึ่งเปนสิ่งแสดงตัวตน
ดานสังคมท่ีเกิดจากความตองการของสังคมและความตองการของบุคคลที่จะไดรับ “Me” จะเปน
พัฒนาการที่มีชวงเวลายาวนานตลอดชีวิตมีดมองวา  “Me” เปนสิ่งที่ไดรับจากกระบวนการขัด
เกลาทางสังคม 3 ขั้น คือ 

 1. ขั้นเรียนแบบ (Imitative Stage) เริ่มตั้งแตเกิดจนถึง 2 ป โดยเด็กจะเรียนแบบ 
หรือแสดงบทบาทที่ไดรับจากบุคคลอื่น ๆ ที่เห็น (Role-Taking) โดยเฉพาะบุคคลที่มีความสําคัญ
ตอเขา (Significant others) อยูใกลชิดกับเขาโดยเฉพาะพอแมซึ่งเปนบุคคลที่มีอิทธิพลตอการ
พัฒนาขั้นนี้มากที่สุด 

 2. ขั้นแสดงบทบาท (Play Stage) เมื่อเริ่มอายุ 2 ปขึ้นไปถึง 4 ป เปนขั้นที่เร่ิมพัฒนาการ
ของ “Me” เด็กจะเริ่มมีเจตคติและการกระทําในส่ิงที่สังคมยอมรับ เด็กจะเริ่มเห็นวาตนน้ันเปนสวนหนึ่ง
ของสังคม เด็กจะเรียนรูวาอะไรถูกอะไรผิด โดยมีพอแมหรือสังคมเปนผูควบคุมพฤติกรรม 
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 3. ขั้นแสดงการเลน (Game Stage) อายุ 4 ป ขึ้นไป เปนขั้นที่เด็กเริ่มที่จะไดรับรูและเห็น
บทบาทการกระทําของบุคคลในสังคมนอกบานจะเปนการพัฒนาบทบาทท่ีสั งคมสวนใหญ 
(Generalized other) ตองการและคาดหวัง เริ่มมีการแสดงบทบาทหลายบทบาทในเวลาเดียวกัน 
แนวความคิดของ มีดไดรับการวิจารณวา ไมเหมาะสมท่ีจะใชอธิบายสังคมปจจุบันแตเหมาะกับสังคมที่
มีความซับซอนนอย ๆ  

 ทฤษฎีระบบสังคม (Social System Theory) ทฤษฎีนี้ เกทเซลลและกูบา (Getzels and 
Guba) ไดสรางขึ้นเพ่ือวิเคราะหพฤติกรรมในองคการตาง ๆ ที่จัดขึ้นเปนระบบสังคม แบงออกเปน  
2 ดาน คือ ดานสถาบันมิติ (Nomathetic Dimension) ดานบุคลามิติ (Idiographic Dimension)  

1. ดานสถาบันมิติ ประกอบดวย 

  1.1 สถาบัน ไดแก หนวยงานหรือองคกร ซึ่งจะเปน กรม กอง โรงเรียน โรงพยาบาล 
บริษัทรานคา หรือโรงงานตาง ๆ  ที่มีวัฒนธรรมของหนวยงานหรือองคกรน้ันควบคุมอยู 

1.2 บทบาทตามหนาท่ี สถาบันจะกําหนดบทบาท หนาที่ และตําแหนงตาง ๆ  ใหบุคคลปฏิบัติ 
 มีกฎและหลักการอยางเปนทางการและมีธรรมเนียม (Ethics) การปฏิบัติที่มีอิทธิพลตอบทบาทอยู  

1.3 ความคาดหวังของสถาบันหรื อบุคคลภายนอกเปนความคาดหวั งที่ สถาบัน 
หรือบุคคลภายนอกคาดวาสถาบันจะทํางานไดบรรลุเปาหมาย เชน โรงเรียนมีความคาดหวังที่จะตอง
ผลิตนักเรียนที่ดี มีคุณภาพ ความคาดหวังมีคานิยม (Values) ของสังคมครอบคลุมอยู  

2. ดานบุคลามติ ประกอบดวย 

2.1 บุคลากรแตละคนซึ่งปฏิบัติงานอยูในสถาบันน้ัน ๆ  เปนบุคคล ในระดับตาง ๆ  เชน  
ในโรงเรียนมีผูบริหารโรงเรียน ครู อาจารย คนงาน ภารโรง มีวัฒนธรรมยอยที่ครอบคลุมตางไปจาก
วัฒนธรรมโดยสวนรวม 

2.2 บุคลิกภาพ หมายถึง ความรู ความถนัด ความสามารถ เจตคติ อารมณ และแนวคิด  
ซึ่งบุคคลที่จะเขามาทํางานในสถาบันนั้นจะมีความแตกตางปะปนกันอยูและมีธรรมเนียมของแตละ
บุคคลเปนอิทธิพลครอบงําอยู  

2.3 ความตองการสวนตัว (Need-Dispositions) บุคคลท่ีมาทํางานในสถาบันมีความ
ตองการแตกตางกันไป บางคนทํางานเพราะตองการเงินเลี้ยงชีพ บางคนทํางานเพราะความรักบางคน
ตองการไดเกียรติยศชื่อเสียง ไดความกาวหนา บางคนตองการไดรับการยอมรับ บางคนตองการมี
ความมั่นคงปลอดภัย เปนตน โดยมีคานิยมของตนเองครอบคลุมอยู  

 ดานสถาบันมิตินั้นจะยึดถือสถาบันซึ่งมีบทบาทตาง ๆ เปนสําคัญบทบาทที่สถาบันไดคิด
หรือกําหนดไวจะตองชี้แจงใหบุคลากรในสถาบันไดทราบอยางเดนชัด เพ่ือจะไดกําหนดการคาดหวัง  
ที่สถาบันไดกําหนดไวในบทบาทของตนออกมาตรงกับความตองการของผลผลิตของสถาบันนั้น  
ซึ่งบุคคลที่ปฏิบัติงานอยูก็มีบุคลิกภาพที่เปน “อัตตา” ที่ไมเหมือนกัน ในแตละคนตางก็มีความตองการ 
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ในตําแหนงหนาที่การงานแตกตางกันออกไป ทั้งสองมิตินี้ระบบสังคมเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอการ
บริหารงานอยางมาก ถาหากทุกส่ิงทุกอยางราบรื่นดี การบริหารงานนั้นสามารถที่จะสังเกตพฤติกรรม
ได (Social Behavior or Observed Behavior) 

 

                         สถาบัน                 บทบาท                 ความคาดหวัง 
ระบบสังคม                                                                                              พฤติกรรม                     
                          บุคคล                 บุคลิกภาพ                ความตองการ     
 

แผนภูมิที ่4 แบบจําลองกระบวนการทางสังคม 

ที่มา  :  พศิน แตงจวง, บทบาทหนาที่ของบุคลากรทางการศึกษา (กรุงเทพฯ: ดวงกมลพับลิซซิ่ง, 
2554), 68. 
 

 แนวคิดของ ลินตัน (Linton) นักมนุษยวิทยา เกี่ยวกับบทบาทลินตัน (Linton) กลาวถึง
บทบาทตามทฤษฏีโครงสรางหนาที่โดยกลาววา “Every status in society has an attached role 

is attached to a status” ตําแหนงหรือสถานภาพในแตละสังคมจะกําหนดบทบาทไวและทุกบทบาท
จะคูกับสถานภาพนั่นหมายความวาสถานภาพเปนตัวกําหนดสิ ทธิและหนาที่หรืออีกนัยหนึ่ง 
คือ เมื่อบุคคลมีตําแหนงแลวสังคมยอมคาดหวังในบทบาทหนาที่ เชน บุคคลท่ีมีตําแหนงเปนครู สังคม 
ก็คาดหวังวาครูจะตองแสดงพฤติกรรมที่เปนตัวอยางที่ดีแกลูกศิษย เปนตน ผูที่มีตําแหนงจะปฏิบัติ
หนาที่ ไดสมบทบาทหรือไมขึ้นอยูกับองคประกอบหลาย ๆ อยาง เชน บุคลิกของผูสวมบทบาท
ลักษณะของสังคม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของสังคมนั้นดวย 
 คเนเซวิช (Knezevich) กลาวในทํานองเดียวกับแนวคิดของ ลินตัน (Linton) วาบทบาท
เปนตัวที่อยูในตําแหนงหนาที่ เชน นักแสดงก็ตองแสดงบทบาทใหเหมาะสมกับบุคลิกลักษณะ 
ของตัวละครนั้น 

 นาดาล (Nadel) นักมานุษยวิทยากลาววา บทบาท คือสวนประกอบที่สงผลตอพฤติกรรม  
3 ลักษณะ คือ 

 1. สวนประกอบที่มีผลสําคัญตอบทบาทและขาดมิได  เชน เปนครูตองสอนหนังสือ 
เปนแพทยตองรักษาคนไข เปนตํารวจตองจับผูราย 

 2. สวนประกอบที่สงเสริมบทบาท เชน ครูตองพูดเกงหรือมีอารมณขัน 

 3. สวนประกอบที่เปนไปตามกฎหมาย เชน ครูตองเปนสมาชิกคุรุสภา เปนตน ถากําหนดให 
  P   คือ   บทบาท 

  a   คือ   สวนประกอบท่ีมีผลสําคัญตอบทบาทและขาดไมได 
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  b   คือ   สวนประกอบท่ีสงเสริมบทบาท 

  c   คือ   สวนประกอบที่เปนไปตามกฎหมาย 

 

 ดังนั้นจะเขียนสมการบทบาทไดวา 
 
    P = a + b + c+ … + n 
 

 จากสมการอธิบายไดวา บทบาทตองประกอบดวยสวนประกอบหลาย ๆ สวน อยางนอย
3 สวนข้ึนไปจนถึง n สวน 

 พารสัน (Parson) ซึ่งเปนนักสังคมวิทยากลาววา ความสัมพันธระหวางมนุษยในสังคมทํา
ใหมนุษยตองเพ่ิมบทบาทของตน เชน คนที่มีเพ่ือนมากก็ตองแสดงบทบาทมากเปนเงาตามตัวกลาวคือ 
ในสังคมเล็ก เชน ในบาน ซึ่งเปนสังคมขนาดเล็กซึ่งทุกคนรูจักกันอยางดี รูหนาที่ที่ตองปฏิบัติตอกัน  
วาจะตองทําอะไรใหกันและควรทําอยางไรบาง แตในสั งคมขนาดใหญ เชน ในที่ทํางาน หรือใน
โรงเรียน บุคคลตองใชความพยายามมากเพื่อที่จะไดรูจักคนอ่ืน  ๆ ที่เกี่ยวของ เชน หากเปนครู 
ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา ตองรูจักผูบริหาร เพ่ือนครู นักเรียน ผูปกครอง 
รวมถึงศึกษานิเทศก นอกจากนี้ยังตองรูจักผูที่เกี่ยวของทางออม เชน กรรมการสถานศึกษา ชุมชน 
ผูบริหารของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผูบริหารสํานักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เปนตน เพ่ือให
สามารถอยูรวมกัน พ่ึงพาอาศัยกันได35 

 มินทซเบิรก (Mintzberg) ไดกลาวถึงบทบาทที่ผูบริหารตองปฏิบัติมี 10 ประการซ่ึงสามารถ
จัดรวบรวมไดเปน 3 กลุม ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 35พศิน แตงจวง, บทบาทหนาที่ของบุคลากรทางการศึกษา, 64-70. 
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แผนภูมิที่ 5 แสดงบทบาทของผูบริหาร 
ที่มา : Henry Mintzberg, Mintzberg on management inside our strange world of 

organizations (New York: Collier Macmillan, 1989), 16.  

 

บทบาทดานความสัมพันธระหวางบุคคล (Interpersonal Role)  
 เกิดข้ึนจากอํานาจอยางเปนทางการและมีความเกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางบุคคล

ขั้นพ้ืนฐาน เปนพฤติกรรมที่ผูบริหารแสดงออกเม่ือมีปฏิสัมพันธกับบุคคลกลุมตาง  ๆ รอบตัวเขา 
ซึ่งประกอบดวยบทบาทที่สําคัญ 3 ประการ ไดแก  
  1. ตัวแทนของหนวยงาน (Figurehead) โดยอาศัยอํานาจตามตําแหนงในฐานะผูนําของ
องคกร ผูบริหารจําเปนตองปฏิบัติหนาที่บางประการ เชน เปนประธานตอนรับแขกผูมีเกียรติ 
ที่มาเยี่ยมเยือน เปนผูจัดการฝายขายพาลูกคาคนสําคัญไปทานมื้อเที่ยง เปนตน ผูบริหารจะเปน
สัญลักษณ ศูนยรวมและจะตองเปนตัวแทนของหนวยงานหรือองคกรที่ตนสังกัดในการทํากิจกรรม  
และพิธีการตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองคการ ผูบริหารจะเปนตัวแทนขององคการ ซ่ึงบุคคลภายนอก
องคกรสามารถเขาใจและสัมผัสได โดยการจับตา รับรู และมองภาพขององคการผานผูบริหารของ
องคกร ดังนั้น ผูบริหารจะตองวางตัวใหเหมาะสมตอความคาดหวังจากภายนอกและเหมาะสม 
กับกาลเทศะ หนาที่ตาง ๆ ที่มีความเกี่ยวของกับบทบาทดานความสําคัญระหวางบุคคล บางคร้ังอาจ
กลายเปนกิจวัตรประจําของผูบริหาร ซึ่งอาจเปนการติดตอสื่อสารที่ไมจริงจัง และการตัดสินใจท่ีไมได

อํานาจทางการ 
และสถานภาพ 

บทบาทดานความสัมพันธ
ระหวางบุคคล 

ตัวแทนของหนวยงาน 

ผูนํา    
ผูประสานงาน   

บทบาทดานสารสนเทศ 

ผูติดตามและตรวจสอบขอมูล 

ผูกระจายขอมูล  
โฆษกของหนวยงาน 

บทบาทดานการตัดสินใจ 

ผูประกอบการ 
นักแกปญหา 
ผูจัดสรรทรัพยากร   
นักเจรจาตอรอง   
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มีความสําคัญอะไร แตวาสิ่งเหลานี้ลวนมีความสําคัญที่จะทําใหงานในองคกรเกิดความราบรื ่น   
และผูบริหารก็ไมควรเพิกเฉยตอสิ่งเหลานี้ 

2. ผูนํา (Leader) เนื่องจากผูบริหารมีหนาที่ความรับผิดชอบตอองคกร ผูบริหารตอง
รับผิดชอบตอการทํางานของผูคนในหนวยงานน้ัน ๆ  โดยผูบริหารจะตองกําหนดเปาหมาย กระตุนและ
ผลักดันใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานตามที่ตนตองการอยางเต็มความสามารถและเต็มใจ ตัวอยาง  
เชน ในองคกรสวนใหญ โดยปกติผูบริหารจะรับผิดชอบในการจางงานและอบรมพนักงานของตนเอง 
นอกจากน้ีผูบริหารยังสามารถเปนผูนําโดยทางออม คือเปนผูนําที่สามารถใชอิทธิพลในการชักจูง 
กระตุน โนมนาว ใหกําลังใจ ประนีประนอม ในการปฏิบัติงานใหแกผูใตบังคับบัญชากาวตาม  
ในทิศทางท่ีถูกตอง  

3.  ผูประสานงาน (Liaison) งานเขียนเรื่องการบริหารจัดการมักจะแสดงใหเห็นถึงบทบาท 
ของผูนําโดยเฉพาะในแงมุมที่เก่ียวของกับแรงจูงใจและแทบจะไมกลาวถึงการประสานงานเลย ผูบริหาร 
จะตองติดตอเกี่ยวของและประสานงานกับองคการหรือบุคคลภายนอกเพ่ือใหไดขอมูลมาใชแกไข
ปญหาและผลักดันใหการดําเนินงานขององคการดําเนินไปสู เปาหมายไดอยางราบรื่นและมี
ประสิทธิภาพ  

 
บทบาทดานสารสนเทศ (Informational Role)  

 โดยอาศัยอํานาจของการสื่อสารระหวางบุคคล ทั้งกับผูใตบังคับบัญชาและเครือขาย 
ของผูที่ติดตอส่ือสาร ผูบริหารถือเปนศูนยรวมเสนประสาทขององคการ ผูบริหารอาจไมรูทุกเรื่อง  
แตเปนธรรมดาที่ผูบริหารจะตองรูมากกวาผูใตบังคับบัญชาของตนเอง เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ
ระหวางบทบาทดานความสัมพันธระหวางบุคคลกับบทบาทดานสารสนเทศ ในฐานะผูนํา ผูบริหาร
สามารถเขาถึงผูใตบังคับบัญชาแตละคนไดอยางเปนทางการและไมเปนทางการพวกเขาอยากรู  
และเขาใจหนวยงานของเขามากกวาใคร นอกจากน้ีการเปนผูติดตอประสานงานจะชวยใหผูบริหาร
สามารถเขาถึงสารสนเทศภายนอกที่ผูใตบังคับบัญชาไมสามารถเขาถึงไดโดยสวนมากแลวผูบริหาร  
จะทําการติดตอสื่อสารกับผูบริหารระดับเดียวกัน ซึ่งพวกเขาเหลานี้ถือเปนศูนยกลางเสนประสาท  
ของแตละองคกรเชนเดียวกัน ดวยวิธีนี้ ผูบริหารพัฒนาฐานขอมูลของสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 
สารสนเทศเปนทรัพยากรท่ีสําคัญขององคการเพราะสารสนเทศจะเปนเนื้อหาสําคัญที่ใชประกอบการ
ตัดสินใจแกไขปญหาตาง ๆ ซึ่งบทบาทดานสารสนเทศ มี 3 ประการ ไดแก  

4. ผูตรวจสอบ (Monitor) ผูบริหารควรตรวจสอบสภาพแวดลอมรอบตนเองอยางตอเนื่อง
เพ่ือการไดมาซ่ึงขอมูล การซักถามผูติดตอประสานงานและผูใตบังคับบัญชาและเปดรับขอมูลที่ไมได
ทําการรองขอ ปริมาณของขอมูลที่ได เปนผลมาจากเครือขายการติดตอสวนบุคคลของผูบริหารที่มี
การพัฒนา ผูบริหารสามารถเก็บรวมรวมขอมูลจากรูปแบบของการพูด การซุบซิบ ขาวลือ และการ 
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คาดเดา โดยอาศัยอํานาจในการติดตอสื่อสารซึ่งผูบริหารถือวามีขอไดเปรียบทางธรรมชาติในการ  
เก็บรวบรวมขอมูลที่ไมเปนทางการเหลานี้สําหรับองคกรของตนเอง ทั้งนี้ผูบริหารจะตองเขาถึงขอมูล  
จากแหลงตาง ๆ ที่มีคุณภาพ ถูกตอง และนาเชื่อถือไดในระยะเวลา ที่เหมาะสม เพ่ือใหสามารถ
ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพและตรงกับสาเหตุ  ผูบริหารจะตองติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนในการดําเนินงานและแกไขปญหาขององคกร  ซึ่งปจจุบัน 
มีความเช่ือวา “ใครมขีอมูลผูนั้นมีอํานาจ” (Information is Power) ดังนั้น ผูบริหารจะตองเปนศูนยกลาง
ของการรับ - สงขอมูลขาวสารขององคกร เพ่ือที่จะสามารถควบคุมและจัดการใหองคกรดําเนินงาน
ไปสูเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ  

5.  ผูกระจายขอมูล (Disseminator) ผูบริหารจะตองแบงปนและกระจายขอมูล ซึ่งขอมูล
ผูบริหารไดเก็บรวบรวมจากการติดตอสื่อสารกับบุคคลภายนอกอาจเปนขอมูลที่ภายในองคกรตองการ  
ในบทบาทของผูกระจายขอมูล ผูบริหารจะสงผานขอมูลที่เปนประโยชนใหแก ผูใตบังคับบัญชา 
ที่ไมสามารถเขาถึงขอมูลเหลานี้ไดโดยตรงและหากผูใตบังคับบัญชาไมสามารถเขาถึงบุคคลหน่ึงได 
บางครั้งผูบริหารจะเปนผูสงผานขอมูลจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่งเพ่ือใหทุกคนรับทราบและเกิด
ความเขาใจในขอมูลและสถานการณรวมกัน อันจะนําไปสูการจัดสรรทรัพยากร การมอบหมายงาน  
และสามารถปฏิบัติงานใหสอดคลองและเปนเอกภาพไปในทิศทางเดียวกัน 

6. โฆษกของหนวยงาน (Spokesperson) ผูบริหารมีบทบาทในการสงขอมูลไปยังบุคคล 
ภายนอกหนวยงาน ผูบริหารระดับสูงอาจตองใชเวลาอยางมากในการติดตอกับผูมีอิทธิพล ผูบริหาร
และผูถือหุนจะตองไดรับทราบถึงผลการดําเนินงานดานการเงิน กลุมของผูบริโภคจําเปนตองไดรับ
ความม่ันใจวาองคกรนั้นสามารถตอบสนองความรับผิดชอบตอสังคมได ในการสื่อสารกับ
บุคคลภายนอกองคกรนั้น ผูบริหารอาจจะดําเนินการดวยตนเอง หรือมอบหมายงาน ใหบุคคลอ่ืนเปน
ตัวแทนในการใหขาวสารแกกลุมผูรับสารเพ่ือใหเกิดความเขาใจที่ถูกตอง และไดรับขอมูลในปริมาณ
และคุณภาพในระดับที่องคกรพิจารณาวาเหมาะสม  
 

บทบาทดานการตัดสินใจ (Decisional Role) 

 ขอมูลถือเปนตัวปอนพ้ืนฐานในการตัดสินใจ ผูบริหารมักใชบทบาทสวนใหญ ในระบบการ
ตัดสินใจของหนวยงานตนเอง เนื่องจากผูบริหารมีอํานาจอยางเปนทางการจึงมีเพียงผูบริหารเทานั้น 
ที่สามารถมอบหมายใหหนวยงานไดทํางานใหมที่มีความสําคัญมากข้ึน  และดวยผูบริหารนั้น
เปรียบเสมือนศูนยกลางเขาจึงเปนบุคคลเดียวท่ีมีขอมูลครบถวนและเปนปจจุบัน นําขอมูลเหลานั้นมา
จัดไวเปนชุดขอมูลสําหรับตัดการสินใจที่สามารถนํามากําหนดเปนกลยุทธของหนวยงานได 
การตัดสินใจเปนกระบวนการในการศึกษา วิเคราะห ประเมิน และเลือกทางเลือกที่เหมาะสม ดังนั้น
การตัดสินใจจึงเปนงานของผูบริหารทุกคนบทบาทของผูบริหารดานการตัดสินใจ มี 4 ประการ ไดแก 
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7. ผูประกอบการ  (Entrepreneur) ผูบริหารแสวงหาทางที่จะปรับปรุงหนวยงานของ
ตนเองใหดีขึ้น โดยทําการปรับเปล่ียนเงื่อนไขบางประการในสภาพแวดลอมของหนวยงาน  ในดาน
บทบาทผูตรวจสอบ ผูบริหารจะเตรียมพรอมสําหรับความคิดใหม ๆ อยูตลอดเวลาและเมื่อมีความคิด
ที่ดีเขามา ผูบริหารจะริเริ่มลงมือปฏิบัติ แตในบริบทดานบทบาทผูประกอบการการจัดทําโครงการ
พัฒนาหนวยงาน ผูบริหารอาจเปนผูควบคุมดูแลเองหรืออาจมอบหมายใหลูกนองทําแทนก็ได โดย
อาจจะมีการกําหนดเง่ือนไขวาผูบริหารตองเปนผูอนุมัติโครงการท่ีเสนอเปนขั้นตอนสุดทาย ดังนั้น
ผูบริหารจะตองมีความคิดริเริ่มสรางสรรค ตองตัดสินใจสรางการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในองคกร  
เพ่ือแกไขปญหา แสวงหาโอกาส และสรางความไดเปรียบในการแขงขันใหกับองคกร 

8.  นักแกปญหา (Disturbance Handler) บทบาทนี้แสดงใหเห็นวาการตอบสนองตอแรง
กดดันของผูบริหารเปนไปโดยอัตโนมั ติ ในที่นี้การเปล่ียนแปลงท่ีอยูเหนือการควบคุมของผูบริหาร 
เชน การหยุดงานประทวงของคนงาน ลูกคารายใหญลมละลาย ผูผลิตละเมิดสัญญา ผูบริหารทุกคน
จําเปนตองใชชวงเวลาท่ีดีในการตอบสนองการรบกวนที่มีแรงกดดันสูง ไมมีองคกรไหนสามารถ
ดําเนินงานไปไดดวยดีเสมอ ดังนั้นผูบริหารควรวางมาตรฐาน โดยทําการพิจารณาทุก ๆ เรื่องที่อาจ
เกิดขึ้นโดยที่ไมคาดคิดมากอนไวลวงหนา ผูบริหารตองสามารถแกไขปญหาและความขัดแยงของ
บุคคลกลุมตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหนวยงานไดอยางเหมาะสม โดยใชทั้งศาสตรและศิลปใน
การดําเนินการ ผูบริหารจะตองมีทักษะในการวิเคราะหและตัดสินใจแกปญหา โดยเลือกทางออก 
ที่เหมาะสมไดอยางลงตัว และสรางประโยชนใหเกิดแกองคกร  

9. ผูจัดสรรทรัพยากร (Resource Allocator) เปนบทบาทที่ 3 ของบทบาทดานการ
ตัดสินใจผูบริหารตกอยูในความรับผิดชอบของการตัดสินใจวาบุคคลใดในองคกรควรไดรับสิ่งไหน  
บางครั้งทรัพยากรท่ีสําคัญที่สุดที่ผูบริหารตองทําการจัดสรรก็คือเวลาของผูบริหารนั่นเอง เมื่อไดเขาไป
สัมผัสถึงการเปนศูนยกลางของเสนประสาทและการเปนผูตัดสินใจของหนวยงาน ผูบริหารยังเปน
ผูรับผิดชอบการออกแบบโครงสรางของหนวยงานอีกดวย ซึ่งเปนแบบแผนความสัมพันธอยางเปน
ทางการท่ีจะเปนตัวกําหนดวาจะแบงงานหรือบริหารงานอยางไร 

 บทบาทของผูบริหารดานการจัดสรรทรัพยากร ผูบริหารจะเปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจ
สําคัญ ๆ ที่เกี่ยวกับองคกรกอนที่จะลงมือทําใหประสบผลสําเร็จ ดวยการคงไวซึ่งอํานาจนี้ ผูบริหาร
สามารถเชื่อม่ันไดวาการตัดสินใจนั้นมีความสัมพันธเกี่ยวของซึ่งกันและกัน ทุกสิ่งที่กลาวมาน้ีตองผาน
การกลั่นกรองจากสมองเดียว เมื่อผูบริหารเผชิญกับตัวเลือกที่มีความซับซอนเปนอยางมาก  พวกเขา
ตองพิจารณาถึงผลกระทบของแตละทางเลือกในการตัดสินใจ ทางเลือกอ่ืนในการตัดสินใจและกลยุทธ
ขององคกร ผูบริหารจะตองมั่นใจวาการตัดสินใจของเขานั้นจะไดรับการยอมรับจากผูมีอํานาจ  
ในองคกร และตองม่ันใจดวยวาจะไมใชทรัพยากรมากเกินไป ผูบริหารจําเปนตองเขาใจถึงตนทุน  
และผลประโยชนที่แตกตางกันตลอดจนความเปนไปไดของขอเสนอแนะ พวกเขาจําเปนตองพิจารณา



36 

 

 

ในเร่ืองการเลือกเวลาใหถูกตองเหมาะสมดวย ทั้งหมดที่กลาวมานี้  มีความสําคัญสําหรับการอนุมัติ
ทั่วไปเก่ียวกับขอเสนอที่ผู อ่ืนเสนอแนะ อยางไรก็ตามความลาชาสามารถทําใหสูญเสียโอกาสได 
ในขณะที่การอนุมัติอยางรวดเร็วก็สามารถทําใหเกิดการพิจารณาที่ผิดพลาดไดและการปฏิเสธอยาง
รวดเร็วก็สามารถทําใหผูใตบังคับบัญชาท่ีใชเวลาหลายเดือนในการทําโครงการที่ตนเองโปรดปราน
หมดกําลังใจได วิธีแกปญหางาย ๆ อยางหนึ่งในการอนุมัติโครงการตาง ๆ ดูเหมือนวาตองเลือก 
ที่ตัวบุคคลแทนการเลือกที่ขอเสนอแนะ นั่นคือผูบริหารมอบอํานาจใหกับบุคคลที่เขาเชื่อใจเปนผู
พิจารณาโครงการนํามาเสนอเหลานั้น แตวาผูบริหารจะไมสามารถใชวิธีการหลีกเลี่ยงแบบงาย ๆ นี้ได
บอยนัก สรุปคือ ในองคกร จะมีทรัพยากรในการดําเนินงานที่จํากัด ทั้งในรูปของเงิน วัตถุดิบ แรงงาน 
เครื่องจักร และระยะเวลา แตหนวยงานตาง ๆ กลับมีความตองการและความจําเปนในการปฏิบัติงาน
ที่หลากหลาย และอาจจะขัดแยงกัน ผูบริหารจึงตองลําดับความสําคัญ และตัดสินใจในการจัดสรร
ทรัพยากรท่ีเปนอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด  

10. นักเจรจาตอรอง (Negotiator) เปนบทบาทสุดทายในบทบาทดานการตัดสินใจ 
การศึกษาบทบาทผูบริหารทุกระดับระบุวาผูบริหารใชเวลาคอนขางมากในการเจรจาตอรองเหมือนดังที่ 
เซเลย (Sayles) กลาวไววาการเจรจาตอรอง คือ “หนทางของชีวิต (Way of life)” สําหรับผูบริหารที่มี
ประสบการณมาก การเจรจาตอรองถือเปนหนาที่ของผูบริหาร บางครั้งอาจถือเปนกิจวัตรประจําวัน
ซึ่งไมสามารถหลีกเลี่ยงได การเจรจาตอรองเปนสวนประกอบท่ีสําคัญของงาน ผูบริหารเพียงคนเดียว
เทานั้นที่มีอํานาจในการมอบหมายทรัพยากรขององคกรในสถานการณปจจุบันและมีเพียงผูบริหารคน
เดียวเทานั้นที่มีขอมูลซึ่งเปนศูนยกลางที่มีความสําคัญ ในการเจรจาตอรอง กลาวคือผูบริหารจะตอง
เปนตัวแทนในการเจรจาตอรองเพ่ือรักษาผลประโยชนของหนวยงาน ดังนั้น ทักษะการเจรจาตอรอง 
จึงเปนส่ิงจําเปนสําหรับผูบริหาร ในขณะเดียวกันผูบริหารจะตองดําเนินงานอยางมีจริยธรรม และมี
ความรับผิดชอบตอสังคมไมเอาเปรียบคูเจรจาแตมุงสรางประโยชนรวมกัน เพ่ือรักษาความสัมพันธที่ดี
และการรวมมือกันในอนาคต36 

 

 

 

 

 

 

                                           
36Henry Mintzberg, Mintzberg on management inside our strange world 

of organizations (New York: Collier Macmillan, 1989), 15-21.    
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การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช หมวด 8 เรื่องทรัพยากรและการลงทุน
เพ่ือการศึกษา ไดกลาวถึงทั้งเรื่องการระดมทรัพยากร การจัดสรรงบประมาณและการตรวจสอบ
ติดตาม ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใชจายงบประมาณ การเงินและทรัพยสิน ทั้งจาก
รัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน เอกชน องคกรเอกชน องคกร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอ่ืน และตางประเทศมาใชจัดการศึกษาตามความ
เหมาะสมและจําเปน จากขอมูลดังกลาวการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาเปนจึงเปนสวนหน่ึง  
ของการดําเนินงานเพ่ือการนําความชวยเหลือเขามาสูสถานศึกษา ทั้งนี้หัวใจของการระดมทรัพยากร
คือ ความมีประสิทธิภาพและมีความโปรงใสที่สามารถตรวจสอบไดตลอดเวลา ซึ่ งถือเปนการสราง 
ศรัทราและความเชื่อม่ันตอผูสนับสนุน และจะมีผลตอเนื่องใหเกิดการสนับสนุนยั่งยืนตอไป 

 

ความหมายของทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
 ในการดําเนินกิจกรรมหรือภาระหนาที่ขององคกรหรือหนวยงานใด  ๆ ก็ตาม จะตอง

อาศัยสิ่งหนึ่งทีเปนตัวกลางที่จะทําใหกิจกรรมบรรลุเปาหมายที่ตองการ สิ่งนั้นคือ ทรัพยากร 
 ตามความหมายในพจนานุกรม ทรัพยากร หมายถึง ทรัพยสิ่งของทั้งปวง และคําวา

ทรัพย หมายถึงเงินตรา สมบัติ เงิน ของมีคา 
 สําหรับภาษาอังกฤษนั้น Webter’s New World Dictionary of the American 

Language ไดใหความหมายไววา ทรัพยากร คือ บางสิ่งบางอยางที่มีอยูพรอมใชงานหรือที่สามารถ
นํามาใชสําหรับชวยเหลือหรือค้ําจุนความตองการ (Resource; something that lie ready for use 

or that can be drawn upon for aid or to take care of a need)37 

 คอลดเวล และสปงค (Caldwell and Spinks) ไดใหคําจํากัดความไววา โรงเรียนที่บริหาร
ตนเอง (self-managing school) หมายถึง การท่ีมีการกระจายอํานาจใหกับโรงเรียนเพ่ือตัดสินใจใน
ประเด็นเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร ซึ่งไดแก ความรู เทคโนโลยี อํานาจ วัสดุอุปกรณ คน เวลา 
และเงิน 

 ในการประชุมสัมมนาเรื่องการระดมการจัดสรรและการใชทางการศึกษา สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษาไดนิยม “ทรัพยากรทางการศึกษา” ในแงการวิเคราะหการเงินและการลงทุน 
หมายถึง ทรัพยากรท่ีมิใชเงิน (Non-financial resources) และทรัพยากรทางการเงิน (Financial Resources) 

                                           
 37มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  แนวการศึกษาชุดวิชาการบริหารทรัพยากรการศึกษา  

หนวยที่ 1-3, 5. 
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ในความหมายแรกทรัพยากรที่มิใชการเงินครอบคลุมปจจัยการผลิตหลัก ๆ คือ ที่ดิน แรงงาน ทุน 
และการประกอบการ ตามนัยนี้ ทรัพยากรทางการศึกษาจึงรวมถึง บุคลากร ที่ดินสิ่งกอสราง วัสดุ
อุปกรณการเรียนการสอนและการผสมผสานการใชปจจัยตาง ๆ เขาดวยกัน38 

 ประเสริฐ บุญเรือง ใหความหมายทรัพยากรทางการศึกษาวา หมายถึง ปจจัยทุกสิ่งท้ัง
ทางตรงและทางออมที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา ซึ่งประกอบดวย ทรัพยากรหลักที่เปนเงินไดแก เงิน
งบประมาณแผนดิน เงินนอกงบประมาณ และทรัพยากรท่ีไมใชเงิน เชน บุคลากร ที่ดิน สิ่งกอสราง อาคาร 
สถานที่ แหลงเรียนรูตาง ๆ และวัสดุ อุปกรณการเรียนการสอน รวมถึงทรัพยากรสารสนเทศ ความรู  
ขอมูลตาง ๆ บุคคลวัสดุอุปกรณการเรียนการสอน ซึ่งเปนปจจัยสนับสนุนใหการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ  
ทุกระดับและทุกประเภท ประสบความสําเร็จตาม วิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมายตามที่สถานศึกษา
กําหนดไว อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล39 

 โดยสวนใหญแลวเรามักจะเขาใจความหมายของทรัพยากร ในรูปแบบใดแบบหน่ึง   
เชน ทรัพยากรมนุษย ทรัพยากรการเงิน เปนตน ซึ่งโดยความหมายแลวไมวาจะเปนทรัพยากรอะไร  
ก็ตามจะหมายถึงส่ิงที่ชวยสนับสนุนสงเสริมเพ่ือทําใหการดําเนินกิจกรรม หรือภารกิจขององคกร  
หรือหนวยงาน สําเร็จได กลาวโดยสรุปทรัพยากรหมายถึงสิ่งที่เปนตัวกลางซึ่งอาจจะอยูในรูปของคน 
วัสดุ เงิน หรืออ่ืน ๆ ที่จะเปนเคร่ืองชวยในการดําเนินงานขององคกรใหสําเร็จได40 
 

 หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการระดมทรัพยากร  
 ทฤษฎีการระดมทรัพยากรเปนทฤษฎีหนึ่งในการวิเคราะหการเมืองของขบวนการ 

ทางสังคมที่นักสังคมศาสตรในสหรัฐอเมริกาไดพัฒนาขึ้นในชวงทศวรรษท่ี 1970 โดยมีงานบุกเบิก 
ที่สําคัญคือ Resource Mobilization and Social Movements ของแม็คคารธีและแซด (McCarthy 

and Zald) เนื่องจากนับแตชวงทศวรรษที่ 1960 เปนตนมา ในสังคมตะวันตกมีการเคลื่อนไหวของ
ขบวนการทางสังคมอยางกวางขวาง เชน ขบวนการเคล่ือนไหวเพ่ือสิทธิความเปนพลเมืองใน
สหรัฐอเมริกา ขบวนการตอสูเพ่ือสันติภาพ ฯลฯ จุดสําคัญที่ทําใหกรอบการวิเคราะหขบวนการทาง

                                           
 38กลุมโรงเรียนเพชรชนแดน, “คูมือการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2555,”  

1 มิถุนายน 2555.   
 39

 ประเสริฐ บุญเรือง,  การระดมทรัพยากรและการสรางเครือขายความรวมมือเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพการบริ หารจั ดการสถานศึ กษา , เข าถึ งเม่ื อวั นที่  3 ตุ ลาคม 2555 , เข าถึ งได จาก
http://ahphthi.gotoknow..org /assets/media/files/000/803/598/original_02_04_55_02.ppt 
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สังคมถูกพัฒนาขึ้นมา เพราะนักสังคมศาสตรและนักเคลื่อนไหวทางสังคม พยายามสรางทฤษฎี 
เพ่ืออธิบายปฏิบัติการทางสังคมใหม ๆ ที่เกิดขึ้นโดยใหความสนใจกับปญหาในการระดม มวลชน การ
เลือกใชยุทธวิธีในการเคล่ือนไหวตอสูที่มีประสิทธิภาพและเงื่อนไขปจจัยดานที่เกี่ยวของกับ
ความสําเร็จหรือลมเหลวของขบวนการทางสังคม โดยเรียกทฤษฎีการวิเคราะหใหมนี้วา “ทฤษฎีการ
ระดมทรัพยากร  (Resource Mobilization Theory)”  

 ในขณะที่ทฤษฎีพฤติกรรมรวมหมู (Collective Behavior Theory) มีจุดเนนเพ่ือตอบ
คําถามวา เหตุใดจึง เกิดการกระทํารวมหมู โดยใหความสนใจตอปจจัยเชิงโครงสราง เชน ความเขม็ง
ตึงทางสังคม การถูกลิดรอนเชิง เปรียบเทียบ ฯลฯ ซึ่งเปนประเด็นหลักในการวิเคราะหอยูในขณะนั้น 

แตกรอบการวิเคราะห ขบวนการทางสังคมของทฤษฎีการระดมทรัพยากรกลับใหความสนใจ ในประเด็น 
ที่แตกตางคือ ใหความสนใจตอประเด็นคําถามในเร่ืององคกร การเคล่ือนไหวทางสังคม โดยเฉพาะในมิติ
ดานทรัพยากร ผูนํา และยุทธวิธีเคลื่อนไหว รวมทั้งการวิเคราะหโครงสรางโอกาสทางการเมืองที่เอ้ือ
หรือเปนอุปสรรคขัดขวางปฏิบัติการของ ขบวนการทางสังคม 

 กรอบการวิเคราะหการระดมทรัพยากรที่ถูกพัฒนาขึ้นนี้ นอกจากจะไดพัฒนาการวิเคราะห
ของทฤษฎี พฤติกรรมรวมหมูแลว ยังเปนการอุดชองโหวกรอบการวิเคราะหการเมืองแบบกลุมผลักดัน 

(The Politics of Pressure Groups) ดวย ดังนั้น กอนที่จะพิจารณาถึงฐานคติการวิเคราะห 
ของทฤษฎีการระดมทรัพยากร ในสวนแรก จึงนําเสนอเร่ืองความไมเพียงพอของการวิเคราะหการเมือง
แบบกลุมผลักดัน หลังจากนั้นจึงพิจารณาเร่ือง การวิเคราะหทฤษฎีการกระทํารวมหมู (Collective Action) 

ของโอลสัน (Olson) ซึ่งเปนพ้ืนฐานของทฤษฎีการระดมทรัพยากรฐานคติของทฤษฎีและการพัฒนา
ตอยอดโดยแม็คคารธีและแซด (McCarthy and Zald) และพัฒนาการของทฤษฎีตามลําดับ  

 

 ฐานคติของทฤษฎีการระดมทรัพยากร  
 ขณะที่ทฤษฎีพฤติกรรมรวมหมู แมจะมีกรอบในการอธิบายการเกิดและการรวมกลุม 

ของปจเจกอยางหลากหลาย แตมีฐานคติเบื้องตนเดียวกัน คือ ความเดือดรอนรวมของผูคน (Shared 

Grievances) เปนเงื่อนไขเบ้ืองตนที่สําคัญและเปน “เงื่อนไขจําเปน” (Necessary Condition) ที่ทําให
เกิดกระทําการรวมหรือขบวนการทางสังคม  แตทฤษฎีการระดมทรัพยากรกลับตั้งขอสังเกตวา  
ความเดือดรอน ความรูสึกถูกลิดรอน ความไมพอใจของ ผูคน ฯลฯ มีอยูทั่วไปในสังคม (เชน การสราง
เขื่อนขนาดใหญในสังคมไดกอใหเกิดความเดือดรอนแกผูคนที่ถูกอพยพและชาวบานผูไดรับผลกระทบ
ดานวิถีชีวิต การทํามาหากินจํานวนมาก) แลวเหตุใดขบวนการเคลื่อนไหว เพ่ือคัดคานจึงเกิดขึ้นบาง
พ้ืนที่เทานั้น และยิ่งไปกวานั้น การรวมกลุมกันของผูคนยังเกิดขึ้นในชวงบริบททางเศรษฐกิจการเมือง
บางลักษณะเทานั้น โดยหัวใจสําคัญของทฤษฎีการระดมทรัพยากร คือ การอธิบายการเกิดและการพัฒนา
ขบวนการทางสังคมไปสูความเขมแข็งตลอดจนความสําเร็จของขบวนการทางสังคมดวย “เงื่อนไขเพียงพอ 
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(Sufficiency Condition)” อ่ืน ๆ  นั่นคือ เงื่อนไขดาน “องคกรการเคล่ือนไหวทางสังคม (Social 

Movement Organization SMO”) กระบวนการระดมทรัพยากร และยุทธวิธีการเคลื่อนไหว ซึ่งเปน
จุดเนนสําคัญในการวิเคราะหของ “ทฤษฎีการระดมทรัพยากร” โดยมีนักทฤษฎีคนสําคัญคือ แม็คคารธี
และแซด (McCarthy and Zald) และตอมาไดพัฒนาสู “ทฤษฎีกระบวนการทางการเมือง (Political 

Process Theory)” ซึ่งบุกเบิกโดยแมคอาดัมส (McAdams) ไดขยายกรอบการวิเคราะหของทฤษฎี
การระดมทรัพยากรด้ังเดิมมาสูการวิเคราะหปจจัยภายนอกคือ  โครงสรางโอกาสทางการเมือง 
(Political Opportunity Structure-POS) รวมทั้งกลุมและองคกรซึ่งหนุนเสริมและตอตานในบริบท
แวดลอมของขบวนการทางสังคม 

แม็คคารธีและแซด (McCarthy and Zald) ไดพัฒนาทฤษฎีการระดมทรัพยากรจากฐาน
คิดของโอลสัน ที่วา การกระทําการรวมนั้นตองการแรงกระตุนสวนบุคคลและโครงสรางหรือกลไกท่ีจะทํา
ใหเกิดการลดตนทุน การวิเคราะหขบวนการ ทางสังคมจึงเกี่ยวของกับ “องคกรการเคลื่อนไหวทางสังคม” 

เพราะจะเขามาทําหนาที่ในการรวบรวม “ทรัพยากร” และสรางกิจกรรมในการระดมทรัพยากร ซึ่งถือเปนสิ่ง
สําคัญของ ขบวนการทางสังคม เม่ือเปนดังนี้ ความสําเร็จ ลมเหลว หรือการสรางผลสะเทือนโดยการเคลื่อนไหว
ตอสูของ ขบวนการทางสังคมจึงขึ้นอยูกับกลุมและองคกรในบริบทแวดลอมของขบวนการทางสังคม นอกจากน้ี 

องคกรการ เคล่ือนไหวทางสังคมยังมีภารกิจสําคัญ ในการคิดคนนวัตกรรมดานวิธีการตอสูอันไดแก ยุทธวิธี
การระดม ผูสนับสนุน ยุทธวิธีดึงสาธารณชนและชนชั้นนําเพ่ือใหเปลี่ยนมาเปนผูเห็นอกเห็นใจ หรือทําให
ผูที่ขัดขวางตอตานกลายเปนผูที่เปนกลาง เม่ือขบวนการทางสังคมกระทําการภายใตบริบททางสังคม 
ทฤษฎีการระดมทรัพยากรจึงมองวาขบวนการทางสังคมสามารถสรางและใชประโยชนจากบริบท 
หรือสภาพแวดลอมดังกลาวน้ีได เชน พ้ืนที่สื่อหรือเครือขายทางสังคมที่ดํารงอยูองคกรหรือสถาบันทาง
สังคมบางอยาง ฯลฯ 

 

 องคกรการเคล่ือนไหวทางสังคม  

 องคประกอบทางทฤษฎีที่สําคัญประการแรกของทฤษฎีการระดมทรัพยากร  คือ องคกร
การเคลื่อนไหวทางสังคม ซึ่งหมายถึง องคกรที่มีลักษณะซับซอนหรือองคกรที่มีลักษณะเปนทางการ 
ที่มีจุดหมายของตัวเอง ไมวาจะเปนฝายขบวนการทางสังคมหรือฝายตอตานที่จะทําหนาที่ในการ
ขับเคล่ือนเพ่ือใหบรรลุจุดหมายของขบวนการ  นอกจากนี้ แทรโร (Tarrow) ไดเพ่ิมความหมาย 
ขององคกรขบวนการ เคลื่อนไหวทางสังคมในอีก 2 ความหมาย คือ  

1. องคกรของการกระทําการรวมหมูที่มีปฏิสัมพันธกับฝายตรงขาม กลาวคือ องคกรของ
ขบวนการ เคล่ือนไหวทางสังคมเปนไดทั้งองคกรแบบทางการ เชน สมาคม กองทหารไปจนถึงองคกร
แบบไมเปนทางการ ซึ่งองคกรเหลานี้อาจถูกควบคุมโดยองคกรแบบทางการ พันธมิตร คนหรือกลุมคน 
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2. โครงสรางการเชื่อมโยง ซึ่งเปนโครงสรางที่เชื่อมโยงระหวางผูนํากับผูตาม ศูนยกลาง
กับชายขอบ หรือกับสวนตาง ๆ ของขบวนการฯ เปนโครงสรางของความรวมมือระหวางองคกรกับสวน 
ตาง ๆ ขององคกร 

 ดังนั้น ตามแนวคิดของทฤษฎีการระดมทรัพยากร องคกรของขบวนการเคล่ือนไหว 
ทางสังคมมีบทบาท และหนาที่สําคัญในการระดมคนและทรัพยากร ทําหนาที่ในการจัดสรรทรัพยากร
ใหกับกิจกรรมการเคลื่อนไหวของขบวนการ ทําการแขงขันกับองคกรอ่ืน ๆ  เพ่ือแยงชิงทรัพยากร 
โดยเฉพาะอยางยิ่งบทบาทในการปรับเปาหมาย และยุทธวิธีใหเหมาะสมกับสถานการณ เพ่ือการบรรลุ
เปาหมายและการดํารงอยูตอไปของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม อยางไรก็ตามแมทฤษฎีการระดม
ทรัพยากรจะมองวาขบวนการทางสังคมคลายคลึงกับกลุมผลประโยชนหรือกลุมผลักดัน เนื่องจากมี
หนาที่สําคัญของกลุมคือ การรวบรวมผลประโยชน แตมีความแตกตางที่สําคัญ กลาวคือ ทฤษฎีการระดม
ทรัพยากรมองวาขบวนการทางสังคมมีพ้ืนที่อยูตรงชายขอบหรือนอกระบบการเมืองปกติในขณะที่กลุม
ผลประโยชนกระทําการอยูภายในโครงสรางการเมืองปกติ 

 ทฤษฎีการระดมทรัพยากรเปรียบเทียบขบวนการทางสังคมและกระบวนการทํางานของ
องคประกอบของขบวนการทางสังคมดวยแนวคิดทางเศรษฐศาสตร เปนการมองขบวนการทางสังคม
เสมือนภาคการผลิต กลาวคือ องคกรการเคล่ือนไหวทางสังคมเปรียบไดกับบริษัทธุรกิจ (Firms)  

 ซึ่งองคกรการเคล่ือนไหวทางสังคมท่ีเสนอเปาหมายขององคกรประเภทหรือชนิดเดียวกัน
มักจะรวมตัวในลักษณะเครืออุตสาหกรรม (Industry) ของขบวนการทางสังคม (Social Movement 

Industry-SMI) ขณะที่การรวมตัวของเครือขายขบวนการทางสังคมตาง ๆ ที่มีลักษณะเดียวกันได
นําไปสูการเปนภาคสวนของขบวนการทางสังคม (Social Movement Sector-SMS) หัวใจสําคัญ 
ของการระบุองคประกอบในทางทฤษฎีเหลานี้ก็เพ่ือชี้ใหเห็นวากระบวนการทํางานของขบวนการ 
ทางสังคมมีลักษณะเหมือนการประกอบการผลิตทางธุรกิจที่มีความพยายามในการรวมตัวกันเปนเครือขาย
ลักษณะตาง ๆ  เพ่ืออาศัยการเคล่ือนไหวรวมในการสรางพลังทบทวีและลดตนทุนสําหรับองคกร 
การเคล่ือนไหวทางสังคมหน่ึง ๆ 

 

 การระดมทรัพยากร (Mobilization) 

 องคกรการเคล่ือนไหวทางสังคมจําเปนตองมีทรัพยากรสนับสนุนเพ่ือใหสามารถดําเนิน
กิจกรรมตามเปาหมายได โดยผูที่เปนเจาของและครอบครองทรัพยากรที่จําเปนสําหรับองคกร 
การเคลื่อนไหวทางสังคมก็คือ ปจเจกบุคคล และกลุมองคกรตาง ๆ ในสังคมซึ่งสามารถแบงออกได  
ในหลายมิติ ดังนี้ 

1. สมาชิกผูรวมจุดหมายเดียวกัน (Adherent) คือ ปจเจกบุคคล และกลุมองคกรที่เชื่อ
ในเปาหมายรวมของขบวนการทางสังคม 
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2. สมาชิกผูสนับสนุน (Constituent) คือ ปจเจกบุคคลที่อุดหนุนทรัพยากรแกองคกร 
การเคล่ือนไหวทางสังคม 

3. สาธารณชนผูเฝามอง (Bystander public) คือ ผูที่ไมไดเขามาเปนสมาชิกผูรวม 
จุดหมายเดียวกันแตรับรูในจุดหมายและกระทําการของขบวนการทางสังคม  ในขณะเดียวกันก็ไมไดมี
ลักษณะเปน “ฝายตรงกันขาม” (Opponent) หรือ “ฝายตอตานขบวนการทางสังคม (Counter - 

Movement)” 

4. ฝายตรงกันขาม (Opponent) คือ ผูที่ทั้งไมเห็นดวยกับจุดหมายและการกระทําการ
เพ่ือนําไปสูการบรรลุจุดหมายของขบวนการทางสังคม โดยอาจแบงออกเปนฝายตอตานที่เปนชนชั้นนํา  
(Elite Opponent) ที่เปนบุคคล องคกร สถาบันทางการเมือง ฯลฯ ซึ่งสามารถครอบครองทรัพยากร
ขนาดใหญ และฝายตอตานที่เปนมวลชน (Mass Opponent) ซึ่งหมายถึงปจเจกบุคคลกลุมองคกร 
ที่มีการครอบครองทรัพยากรอยางจํากัด นอกจากน้ีในปรากฏการณทางสังคมซึ่งขบวนการทางสังคม
กระทําการอยูอาจแบงปจเจกบุคคล หรือกลุมองคกรที่เกี่ยวของโดยพิจารณาจากการไดรับหรือไมไดรับ
ประโยชนจากความสําเร็จ ไดดังนี้ 

5.  ผูไดรับประโยชนโดยตรง (Potential Beneficiary) คือ ปจเจกหรือกลุมองคกรที่เปน 
สวนหนึ่งของ ขบวนการทางสังคมและไดรับประโยชนจากความสําเร็จขององคกรเคลื่อนไหว  

6.  ผูใหการสนับสนุนแตไมไดรับประโยชน (Conscience Adherent) คือ ปจเจกหรือกลุม
องคกรที่เปนสวนหนึ่งของขบวนการทางสังคม คือเปนกลุมที่เห็นอกเห็นใจ ใหความชวยเหลือแตไมรับ
ประโยชนจากความสําเร็จขององคกรเคล่ือนไหว 

 ทั้งนี้ การแบงประเภทผูถือครองทรัพยากรสําหรับองคกรการเคลื่อนไหวทางสังคมออกเปน
ประเภทตาง ๆ เพ่ือเชื่อมโยงไปสูการวิเคราะหกระบวนการระดมทรัพยากรขององคกรการเคลื่อนไหว
ทางสังคม ดังเชน การพยายามเปลี่ยนแปลง ชักจูง สาธารณชนผูเฝามอง (Bystander Public) ใหเปน
สมาชิกผูรวมจุดหมายเดียวกัน (Adherent) หรือการขยายเปาหมายของขบวนการเพ่ือขยายวงขอบ
ของผูที่จะเขามารับประโยชนโดยตรง การชักจูงหรือเปล่ียนแปลงใหสมาชิกท่ีเชื่อในเปาหมายใหรวม
เปนสมาชิกผูสนับสนุน และรักษาสถานภาพดังกลาวนี้ เอาไว ฯลฯ เปนตน 

 แม็คคารธีและแซด (McCarthy and Zald) ไดกลาวถึงความสัมพันธระหวางกระบวนการ
ระดมทรัพยากร กระบวนการไหลเวียนทรัพยากรขององคกร การเคลื่อนไหวทางสังคมจากผูถือครอง
ทรัพยากรประเภทตาง ๆ กับการพัฒนาเติบโตของขบวนการทางสังคม ดังนี้ 

 ประการแรก องคกรการเคล่ือนไหวทางสังคมที่แมวาจะไดรับการสนับสนุนหรือมีผูที่ไดรับ
ผลประโยชนโดยตรง (Potential Beneficiary) เขารวมจํานวนมาก แตการไดรับทรัพยากรสนับสนุนจาก
ผูสนับสนุนที่ ไม ไดรับผลประโยชนโดยตรง  (Conscience Adherent) ดวย  ยิ่ งชวยใหองคกร 
การเคล่ือนไหวทางสังคมและเครืออุตสาหกรรมของขบวนการทางสังคม (SMIs) พัฒนาจนนําไปสู 
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การบรรลุเปาหมายไดเพราะผูสนับสนุนที่ไมไดรับประโยชนมักจะเปนกลุมผูถือครองทรัพยากร
ประเภทเงินและเวลามากกวากลุมผูไดรับผลประโยชนโดยตรงและเมื่อเงินและเวลาท่ีกลุมเหลานี้  
ถือครองอยูเพิ่มมากขึ้นทรัพยากรเหลานี้ก็จะสามารถจัดสรรใหกับผลประโยชนอื่น  ๆ ที่เหนือ
ผลประโยชนสวนตนของผูถือครอง ซึ่งอาจเปนการจัดสรรใหกับกลุมหรือขบวนการทางสังคมที่ตนไมได
เปนสมาชิกอยู ดังนั้น ขบวนการทางสังคมที่มีทรัพยากรประเภทเงินและเวลาท่ีจํากัด แตมีทรัพยากร
ประเภทแรงงานจากกลุมผูที่ไดรับผลประโยชนโดยตรงจํานวนมากจําเปนที่จะตองระดมทรัพยากร 
จากกลุมผูรวมจุดหมายที่ไมไดรับผลประโยชนโดยตรง เพ่ือที่องคกรการเคลื่อนไหวทางสังคม 
จะสามารถดํารงอยูและพัฒนาตอไปได 

 ประการท่ีสอง องคกรการเคลื่อนไหวทางสังคมที่พ่ึงพา  “ผูสนับสนุนขาจร (Isolated 

Constituents)” ซึ่งหมายถึง ผูที่ใหทรัพยากรกับองคกรการเคลื่อนไหวทางสังคม โดยที่มิไดมี
ปฏิสัมพันธหรือเกี่ยวของโดยตรงกับการเคลื่อนไหวขององคกรนั้น การไหลเวียนทรัพยากรจากกลุม
ผูสนับสนุนขาจรที่แปลกแยกยอมสงผลกระทบตอความไมมั่นคงขององคกรการเคลื่อนไหวทางสังคม
ได เพราะความเก่ียวของที่มีอยูอยางนอยนิดและการแขงขันแยงชิงทรัพยากรระหวางองคกร  
การเคล่ือนไหวทางสังคมตาง ๆ ทําใหผูสนับสนุนขาจรอาจเปลี่ยนการสนับสนุนและการจัดสรร
ทรัพยากรใหกับองคกรการเคลื่อนไหวทางสังคมอ่ืน ๆ ได นอกจากนั้น การท่ีผูสนับสนุนขาจรจะ
ตัดสินใจเลือกเปนผูสนับสนุนและจัดสรทรัพยากรของตนใหกับองคกรใดจะอยูบนฐานการนําเสนอ
เปาหมายขององคกรการเคลื่อนไหวทางสังคมน้ัน  ๆ ดังนั้น การรณรงคผานสื่อ และการโฆษณา
ประชาสัมพันธจึงเปนกิจกรรมสําคัญในการชวยประสานและเชื่อมโยงผูสนับสนุนขาจรเขากับองคกร
การเคล่ือนไหวทางสังคมทําใหองคกรการเคลื่อนไหวทางสังคมที่พ่ึงพาทรัพยากรจากผูสนับสนุนขาจร
ตองจัดสรรทรัพยากรสวนใหญใหกับกิจกรรมการโฆษณา ประชาสัมพันธเปาหมายและความสําเร็จ 
ขององคกรในรูปแบบตาง ๆ  เชน การสื่อสารประชาสัมพันธผานสื่อหรือการสรางการเปนขาวใหกับ
กิจกรรมขององคกร เปนตน ที่สําคัญการนําเสนอเปาหมายขององคกรจําเปนตองสรางความนาสนใจ  

และแสดงถึงความคุมคาเพราะปจจัยเหลานี้จะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเพ่ือใหการสนับสนุน 
ของผูสนับสนุนขาจร 
 ประการที่สาม องคกรการเคลื่อนไหวทางสังคมที่เชื่อมโยงสมาชิกผูสนับสนุนที่ไดรับ
ผลประโยชนและผูสนับสนุนที่ไมไดผลประโยชนเขากับองคกรการเคลื่อนไหวทางสังคมผานโครงสราง
แบบเครือขายพันธมิตรและผานการสรางแรงจูงใจของความเปนปกแผนเพียงอยางเดียว  มีแนวโนม 
ที่จะเกิดความตึงเครียดและความขัดแยงภายในเพราะพ้ืนฐานที่แตกตางกันของท้ังสองกลุมอาจนําไปสู
ปญหาการแบงแยกเปนกกเหลาภายในองคกรและปญหาความเปนเอกภาพขององคกร โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งเมื่อกลุมผูใหการสนับสนุนแตไมไดรับผลประโยชนจัดสรรทรัพยากรที่ตนถือครองอยูใหกับ
องคกรการเคลื่อนไหวทางสังคมมากกวาหนึ่งองคกรอยางไรก็ตาม การวิเคราะหกระบวนการระดม
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ทรัพยากรจากกลุมผูที่ใหการสนับสนุนแตไมไดรับประโยชนกับผูสนับสนุนที่ไดรับผลประโยชนโดยตรง 
ขององคกรการเคล่ือนไหวทางสังคมนั้น มีขอถกเถียง ที่สําคัญ 3 ประการ คือ 

 ประการแรก ผูที่ใหการสนับสนุนแตไมไดรับผลประโยชนสวนใหญมักเปนกลุมบุคคล 

องคกรที่ครอบครองทรัพยากรมาก และไมไดเขามาเก่ียวของกับขบวนการเพียงเพราะผลประโยชน
หรือแรงกระตุนดานวัตถุ ดวยเหตุนี้ จึงเปนกลุมหรือองคกรที่ใหทรัพยากรสําหรับองคกรการเคลื่อนไหว
ทางสังคมและเครือขายการเคลื่อนไหวมากกวาหนึ่งองคกร ซึ่งอาจนําไปสูปญหาความขัดแยงเรื่อง
ความจงรักภักดีตอองคกรและปญหาความจีรังยั่งยืนของความยึดมั่นผูกพันตอองคกรการเคล่ือนไหว
ทางสังคม 

 ประการท่ีสอง องคกรการเคล่ือนไหวทางสังคมท่ีพยายามจะเช่ือมโยงผูที่ใหการสนับสนุน
แตไมไดรับประโยชนเขากับองคกรโดยตรงแบบตัวตอตัว อาจสงผลทางลบตอองคกรเพราะการมี
พ้ืนฐานที่แตกตางกับกลุมผู ไดรับผลประโยชนโดยตรงและการเปนบุคคลภายนอกนอกจาก 
จะสงผลตอความจงรักภักดีตอองคกรแลว ยังกอใหเกิดการแบงเปนกกเหลาในองคกร อยางไรก็ตาม 
ปญหาดังกลาวอาจแกไขโดยวิธีการเชื่อมโยงผูที่ใหการสนับสนุนแตไมไดรับประโยชนแบบพันธมิตร
เครือขายแทนการเชื่อมโยงแบบตัวตอตัว ซึ่งเปนการเชื่อมโยงที่หลีกเลี่ยงปญหาความขัดแยงภายใน
องคกรและปญหาความชอบธรรมในการทําหนาที่เปนปากเปนเสียงแทนกลุมผูไดรับผลประโยชน
โดยตรง (Beneficiary Constituents) อีกดวย 

 ประการที่สาม ความเก่ียวพันระหวางผูที่ใหการสนับสนุนแตไมไดรับประโยชนกับผูที่
ไดรับผลประโยชนโดยตรงในองคกรการเคลื่อนไหวทางสังคมและเครือขายเคลื่อนไหวยังสงผล  
ตอความลักลั่นของยุทธวิธีตอสูของ ขบวนการทางสังคมดวย 

 จากกระบวนการระดมทรัพยากร กระบวนการไหลเวียนทรัพยากรขององคกร 
การเคล่ือนไหวทางสังคม จะเห็นไดวาความเกี่ยวของของผูถือครองทรัพยากรประเภทต าง ๆ  
กับองคกรการเคล่ือนไหวทางสังคม คือ เงื่อนไขสําคัญที่ทําใหขบวนการทางสังคมสามารถพัฒนาเติบโต 

หรือในทางตรงขามนําไปสูการถดถอยและความลมเหลวได 
 

พัฒนาการของทฤษฎีการระดมทรัพยากร  
 ออสัน (Olson) ไดเสนอผลงานเร่ือง The Logic of Collective Action : Public Goods 

and the Theory of Groups ของนักเศรษฐศาสตร เปนพ้ืนฐานสําคัญในการพัฒนาทฤษฎีการระดม
ทรัพยากรอยูในชุดงานวิจัยที่จัดพิมพ โดยภาควิชาเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยฮาวารด ซึ่งไดรับการ
สนับสนุนโดยสภาวิจัยดานสังคมศาสตร (Social Science Research Council) และมูลนิธิชินเนอร 
(Shinner Foundation) งานชิ้นน้ีมีรากฐานการอธิบายอยูที่การคํานวณผลไดผลเสียของการเขามามี
สวนรวมของปจเจกบุคคลโดยโอลสัน (Olson) ปฏิเสธการอธิบายที่มีฐานคติวาความเดือดรอน 



45 

 

 

(Grievances) เปนเงื่อนไขเพียงพอของการเกิดขบวนการทางสังคม อันเปนรากฐานการอธิบายของ
ทฤษฎีพฤติกรรมรวมหมูที่เปนกระแสหลักในการศึกษามาต้ังแตชวงทศวรรษ 1920 ซึ่งไดรับอิทธิพล 
มาจากการศึกษาจิตวิทยามวลชน (Mass Psychology) ดั้งเดิมของยุโรปที่มีฐานคิดทางจิตวิทยาสังคม
วา การรวมกลุมเปนพฤติกรรมท่ีแปลกแยกอยูนอกวงขอบของสังคมปกติและไรเหตุไรผล (Irrational) 

และเสนอวา การเกิดขึ้นกลุมหรือขบวนการทางสังคมเปนสิ่งปกติ ปจเจกชน มีเหตุผลในการคํานวณ
ผลไดผลเสียในการเขารวม โดยปจเจกท่ีมีเหตุมีผลจะเขารวมกระทําการเพ่ือใหไดมาซึ่ง “ผลประโยชน
รวม (Collective Goods)” หรือ “ผลประโยชน สาธารณะ (Public Goods)” ถาตนทุนของการ 
เขาไปมีสวนรวมของปจเจกบุคคลไมมากไปกวาผลประโยชนของปจเจกบุคคล 

 ขณะที่ทฤษฎีกลุมผลประโยชน กลุมผลักดันเห็นวาการเกิดกลุมปรากฏการณธรรมชาติ
ของสังคมมนุษยโดยมีมูลเหตุสําคัญของการเกิดกลุมคือ ผลประโยชนรวม (Common or Collective 

Goods) หรือผลประโยชนสาธารณะ (Public Goods) ซึ่งคือสินคาและบริการท่ีปจเจกบุคคลในกลุม
ทุกคนสามารถบริโภคและใชประโยชนได และไมสามารถถูกยึดครองจากสมาชิกในกลุมแตเพียง 
ผูเดียวได เชน สวนสาธารณะ สิ่งแวดลอม สันติภาพ ฯลฯ รวมทั้งกฎหมายและนโยบายสาธารณะตาง ๆ 
โดยการรวมกลุมแบบอัตโนมัติเพ่ือใชกลุมเปนเครื่องมือใหไดมาซึ่งผลประโยชนรวมดังกลาวนั้น แตโอ
ลสันกลับเห็นวา ปรากฏการณ ทางการเมือง-สังคม โดยทั่วไปนั้น ผูที่มีผลประโยชนรวมสวนใหญไมได
เขามาเปนสมาชิกกลุมผลประโยชนแตอยางใด เชน ผูบริโภค ผูประกอบวิชาชีพตาง ๆ ฯลฯ จึงเกิด
คําถามวา เมื่อคนเหลานี้ลวนแลวแตมีผลประโยชนรวมและไดรับผลประโยชน แตเหตุใดจึงไมเขารวม
ในกลุม (ดังเชน ในประเทศไทยมีผูที่อยูในเขตปาสงวนแหงชาติจํานวนถึงราว 10 ลานคน แตมีผูคนที่
เขารวมตอสูเรื่องกฎหมายปาชุมชนเพียงไมมากนัก)  

 ดังนั้น สําหรับ โอลสัน (Olson) ปจจัย “ผลประโยชนรวม” ของทฤษฎีกลุมผลประโยชน
จึงไมใชปจจัยที่เพียงพอในการนําไปอธิบายการเกิดกลุมไดอยางครอบคลุม เพราะปรากฏการณ
โดยทั่วไปการมีผลประโยชนรวมไมไดนํามาสูการรวมกลุมเพื่อใชกลุมเปนเครื่องมือปกปองหรือใหไดมา 
ซึ่งผลประโยชนรวมเสมอไปและชี้ใหเห็นวา ในกลุมขนาดใหญที่มีสมาชิกจํานวนมาก สมาชิกไม
จําเปนตองเขามารวมดําเนินกิจกรรมกับกลุมก็ได เพราะสามารถรับผลประโยชนรวมของกลุมใน
ลักษณะของ “ผูรับประโยชนโดยไมยอมจาย” (Free Rider) ได อยางไรก็ดี ปญหาดังกลาวนี้อาจจะไม
เกิดในกรณีกลุมขนาดเล็กและขนาดกลาง เพราะสมาชิกอยูในสภาพท่ีจะถูกการบังคับ หรือ ลงโทษ  
หรือรับการจูงใจไดงายกวากลุมขนาดใหญ ซึ่งเปนการชี้ใหเห็นวา พฤติกรรมของกลุมผันแปรไปตาม
ขนาด ของกลุมดวย ซึ่งทฤษฎีกลุมดั้งเดิม ไมไดคํานึงถึงปจจัยดังกลาวนี้ พ้ืนฐานการอธิบายทางทฤษฎี
ที่สําคัญของโอลสัน (Olson) คือคําถามวา เหตุใดปจเจกบุคคลเขารวมหรือไม เขารวมกลุม 
ในบางสถานการณโดยเขาไดชี้ใหเห็นวาปจเจกชนจะเขารวมการกระทํารวมหมูในบางสถานการณ 
เนื่องจากมีสิ่งกระตุนซ่ึงอาจจะเปนการบังคับ การลงโทษ หรือการจูงใจ เชน การตอบแทนพิเศษดวย
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คาจาง ฯลฯ ดังนั้น การกระทํารวมหมู (Collective Action) จึงเกี่ยวของกับปจจัย 2 ประการ คือ 
เหตุกระตุนรวม (Collective Incentives) และเหตุกระตุนสําหรับปจเจก (Selective Incentive) 

โดยแมวาเหตุกระตุนรวมจะมีลักษณะที่ตอบสนองและเปนเงื่อนไขรวมกัน แตเหตุกระตุนรวมก็ไมใชสิ่ง
ที่ทําใหเกิดการมีสวนรวมในการกระทํารวมหมู (Collective Action) นอกเสียจากวาจะมีเหตุกระตุน
เฉพาะบุคคลสงเสริมใหเขาตองกระทําเชนนั้น 

 โอลสัน (Olson) ไดเสนอ “ตัวแบบมนุษยเศรษฐกิจที่สมเหตุสมผล” (Rational Economic 

Man Model) ซึ่งก็คือ ตัวแบบที่พยายามจะแกปญหาการอธิบายผูรับประโยชน โดยไมยอมจาย  

(Free Rider) ที่จะเปนปญหาของกลุมผลประโยชนขนาดใหญโดยไดเพ่ิมเงื่อนไขที่เพียงพอในการ
อธิบาย “ผูตัดสินใจท่ีสมเหตุสมผล” วาปจเจกบุคคลจะตัดสินใจบนผลประโยชนสูงสุดดวยการเลือก 
เขาสูการรวมกลุมหรือในการกระทํารวมหมู (Collection Action) เพ่ือใหไดมาซึ่ง “ผลประโยชนรวม
ของกลุม” (Collective Goods) ถาการรวมตัวดังกลาวสามารถเสนอผลประโยชนไดมากกวาหรือเทากับ
ตนทุนที่เขาตองจายไปในการเขารวมซึ่งก็คือ สิ่งที่เรียกวา “เหตุกระตุนสําหรับปจเจก” (Selective 

Incentive) โดยไดแบงผลประโยชนดังกลาวนี้ออกเปน 3 ประเภท คือ  

1. ผลประโยชนทางวัตถุ (Material Benefits) คือ รางวัลตอบแทนที่ไดจากการเขารวม
ในรูปของรายไดหรือ บริการท่ีประเมินคาเปนตัวเงินได การเขารวมในบทบาทของการรวมกลุม เชน 

ความสนุกสนาน (Fun) ความเปนมิตร สถานภาพ หรือความ เคารพนับถือ ฯลฯ 

2. ผลประโยชนดานสถานะทางสังคม (Status Incentives) เปนสิ่งที่ไดรับในมิติทาง
สังคม เปนผลตอบแทน ที่ไดจากการเขารวมในบทบาทของการรวมกลุม เชน ความสนุกสนาน (Fun) 

ความเปนมิตร สถานภาพ หรือความ เคารพนับถือ ฯลฯ 

3. ผลประโยชนดานการบรรลุในอุดมการณความเชื่อ  (Purposive or Expressive  

Rewards) งานบุกเบิกสําคัญของทฤษฎีการกระดมทรัพยากร คือ “Resource Mobilization and 

Social Movements” ของแม็คคารธีและแซด (McCarthy and Zald) นั้นบูเชอร (Buechler) เรียกวา 
“ตัวแบบผูประกอบการ” (Entrepreneurial Model) เพราะมองขบวนการทางสังคมเสมือน 
การประกอบการธุรกิจในภาคการผลิต ซึ่งบทบาทของผูบุกเบิกหรือประกอบการ และองคกรธุรกิจ 
มีความสําคัญมากตอความสําเร็จหรือลมเหลว มีสมมุติฐานเบื้องตนในการอธิบายที่สําคัญ คือ ประการ
แรก ความเดือดรอน ความโกรธ การลิดรอนเชิงเปรียบเทียบเปนเงื่อนไขจําเปน แตไมเพียงพอตอการ
เกิดขบวนการทางสังคม ประการท่ีสอง หัวใจสําคัญของขบวนการทางสังคมอยูที่ “ทรัพยากร”  
และ “การระดมทรัพยากร” ประการท่ีสาม ใหความสําคัญตอองคกรการเคล่ือนไหวทางสังคมซึ่งมี
หนาที่สําคัญในการทําใหขบวนการไดมาซ่ึงทรัพยากร ประการท่ีสี่ แมจะใหความสําคัญตอบทบาท 
ของสาธารณชน กลุมและองคกรซึ่งอยูในบริบทแวดลอมขบวนการทางสังคมแตก็ใหความสําคัญ 
กับปจจัยเหลานี้ในฐานะเปนตัวกําหนดการไหลเวียนทรัพยากรขององคกรการเคล่ือนไหวทางสังคม 
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 พัฒนาการในชวงตอมาก็คือ “ตัวแบบการเมือง” (political model) ซึ่งเห็นวาทรัพยากร
และองคกรการเคล่ือนไหวทางสังคมไมเพียงพอตอการวิเคราะห และเปนการละเลยตอบริบททาง
การเมืองและสังคมท่ีขบวนการทางสังคมดํารงอยู ซึ่งตัวแบบการเมืองนี้ก็คือ “ทฤษฎีกระบวนการทาง
การเมือง (Political Process Theory)” ซึ่งแม็คอดัม (McAdam) ไดสรางขึ้นมาเพ่ืออธิบาย การกอ
จลาจลของคนผิวดําในสหรัฐอเมริกา ชวงป ค.ศ.1930-1970 โดยไดขยายแงมุมการวิเคราะหเงื่อนไข 

ปจจัยที่มีความเกี่ยวของกับกระบวนการกําหนดและการพัฒนายุทธวิธีเคลื่อนไหวตอสูไปสูปจจัย
ภายนอกองคกร การเคลื่อนไหวทางสังคม อันไดแก เงื่อนไขโครงสรางโอกาสทางการเมือง (Political 

Opportunity Structure) และเงื่อนไขฝายตอตานขบวนการทางสังคม (Counter-Movement)  

 อยางไรก็ตาม การอธิบายการกระทํารวมหมูที่เกิดขึ้นโดยใชตัวแบบผูประกอบการและตัว
แบบกระบวนการทางการเมืองยังคงถูกวิพากษวิจารณวาทฤษฎีเหลานี้อธิบายเชิงโครงสรางเปนหลัก
ทําใหดูราวกับวา การระดมผูคนใหเขามามีสวนรวมในขบวนการตาง ๆ มีลักษณะหยุดนิ่งคงท่ี (Static) 

ทั้งท่ีการตัดสินใจเขารวมขบวนการเกิดข้ึนภายในจิตใจของผูคน นอกจากน้ันขบวนการทางสังคมตาง ๆ  

ที่เกิดขึ้นจะประสบความสําเร็จได ก็มิไดขึ้นอยูกับการระดมทรัพยากรตามทฤษฎีการระดมทรัพยากร
แตเพียงอยางเดียว แตยังขึ้นอยูกับปจจัยสําคัญอีกอยางหน่ึงคือ การสรางความหมายใหม ๆ ใหกับสิ่ง
ที่ขบวนการเรียกรอง ซึ่งความหมายตาง ๆ  ที่ถูกสรางขึ้นนี้ จะตองมีความแตกตางไปจากความหมายท่ีมี
อยูเดิมในสังคมเพ่ือใหเกิดความสนใจ และความตระหนักถึงสิ่งที่ขบวนการเรียกรองและจะนํามาสูการ
สนับสนุนจากสวนตาง ๆ ของสังคมในที่สุด ดังนั้น การอธิบายการเกิดขึ้นของขบวนการทางสังคมในระยะ
ตอมาจึงเชื่อมโยงมุมมองจิตวิทยาสังคมกับทฤษฎีการระดมทรัพยากรเขาดวยกัน นั่นคือ ทฤษฎีการสราง
กรอบโครงทางวัฒนธรรม (Cultural Framing Theory) หรือที่บูเชอร Buechler เรียกวา ทฤษฎีการ
สรางความหมายทางสังคม (Social Constructionist Theory) โดยพัฒนาการของทฤษฎีการระดม
ทรัพยากรไปสูทฤษฎีกระบวนการทางการเมือง และการนํากรอบการวิเคราะหดานวัฒนธรรมกลับเขา
มาใชในการวิเคราะหภายใตทฤษฎีการสรางความหมายทางสังคมจะกลาวถึง อยางละเอียดในบทที ่3 

 ในทัศนะของคิดเชด (Kitchelt) ทฤษฎีการระดมทรัพยากรมีองคประกอบหลักที่ใช
อธิบายการ เขารวมการกระทํารวมหมู มีดังนี ้

1. การคํานวณผลไดผลเสียของการเขามีสวนรวมของปจเจกบุคคล โดยปจเจกบุคคลรูวา
อะไรคือสิ่งที่ตองการจากการกระทํารวมหมู นั่นแสดงวา มีความชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงคและเหตุ 
แหงการกระทํารวมหมู ซึ่งเทากับวาขบวนการทางสังคมเกิดมาจากความมีเหตุมีผล  

2. ในการเลือกใชยุทธวิธีในการเคล่ือนไหวนั้น ปจเจกบุคคลมีความสามารถท่ีจะพิจารณา
วาควรจะใชยุทธวิธี กลวิธีอยางไรในการกระทํารวมหมูทามกลางโครงสรางโอกาสทางการเมือง 
ที่ปรากฏอยู  
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3. ความเดือดรอน (Grievances) ในสังคมเปนสิ่งที่มีอยูโดยทั่วไปในสังคมแตผูประกอบ 
การของขบวนการทางสังคมเปนตัวกระตุนเพ่ือใหเกิดการเปล่ียนรูปมวลชนที่ไมเปนรูปเปนราง 
และความตองการของคนเหลานี้ใหประสานความรวมมือและทําใหเกิดการมีจุดประสงคเดียวกัน 
ของขบวนการซึ่งหมายความวาทฤษฎีการระดมทรัพยากรใหความสําคัญแกองคกรการเคลื่อนไหวทาง
สังคมวาเปนกระดูกสันหลังของขบวนการทางสังคม 

4.  ความรู เงิน แรงงาน ความเปนปกแผน (Solidarity) และความชอบธรรม (Legitimacy) 

เปนทรัพยากรท่ีสําคัญที่จะทําใหขบวนการสามารถท่ีจะสรางองคกรและความมีประสิทธิภาพ ในการ
ตอสูเพ่ือบรรลุเปาหมายของขบวนการทางสังคมกระทําการภายใตโครงสรางโอกาสท่ีไมแนนอน   

ซึ่งอาจจะเอ้ืออํานวยหรือเปนอุปสรรคตอการระดมรูปแบบของยุทธวิธีการตอสู  และความสําเร็จก็ได 
ปจจัยนี้เรียกวา โครงสรางโอกาสทางการเมือง ทฤษฎีการระดมทรัพยากรยอมรับลักษณะของ
ขบวนการทางสังคมที่กวางขวางมาก ครอบคลุมกิจกรรมทั้งหมด ไมวาจะเปนการกระทํารวมหมูที่
เกี่ยวของกับความเช่ือ (Belief) สิ่งที่ตองการ (Preference) ฯลฯ รวมทั้งความพยายามท่ีจะเปลี่ยนแปลง
สังคมโดยการระดมรวมหมู (Collective Mobilization)  

 กลาวโดยสรุป สิ่งที่ทฤษฎีการระดมทรัพยากรตองการอธิบายก็คือ กระบวนการของการ
ระดมรวมหมู โดยเห็นวา การถูกลิดรอนเชิงเปรียบเทียบเปนเงื่อนไขจําเปนแตไมเพียงพอท่ีจะทําให
เกิดขบวนการทางสังคม จึงนับเปนการตอยอดการอธิบายจากกรอบของกลุมผลประโยชนและกลุม
ผลักดัน แตมองวาการเขามารวมใน ขบวนการทางสังคมเกิดจากการคํานวณผลไดผลเสียที่จะไดจาก
การเขารวม เพราะการท่ีปจเจกบุคคลตองการผลประโยชนไมไดหมายความวาจะตองแสดงพฤติกรรม
รวมเสมอไป ทฤษฎีการระดมทรัพยากรจึงตองการจะอธิบายวาปจเจกบุคคลเขารวมในขบวนการทาง
สังคมเพราะเหตุใด เมื่อใดและใหความสําคัญกับการระดมทรัพยากรเพ่ือการเคลื่อนไหวทางการเมือง 
องคกรการเคล่ือนไหวทางสังคม โครงสรางโอกาสทางการเมือง และใหความสําคัญอยางมากตอองคกร
การเคล่ือนไหวทางสังคมในฐานะที่เปนกระดูกสันหลังของขบวนการทางสังคม41

 

 

 

 

 

 

                                           
 41ธีรศักดิ์ แสนดิษฐ, “แรงจูงใจของชุมชนกับการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาของ

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาราชบุรี  เขต 1” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), วรรณกรรมท่ี
เกี่ยวของ. 
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ความสําคัญของทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
 ในการบริหารการศึกษา ผูบริหารจําเปนจะตองใชปจจัย 4M’s อันไดแก คน (Man) 

เงินทุน (Money) วัสดุอุปกรณ (Material) และการจัดการ (Management) ดําเนินการเพ่ือใหบรรลุ
ในวัตถุประสงคของโรงเรียนหรือหนวยงานที่รับผิดชอบในปจจัย 4M’s อาจแบงไดเปน 2 สวน คือ 
สวนที่เปนทรัพยากร ไดแก คน เงินทุน และวัสดุอุปกรณ และสวนที่สองคือ การจัดการในการจัดการ
นั้นผูบริหารจะใช เงิน คน วัสดุอุปกรณรวมทั้งอาคารสถานที่ผสมผสานในกระบวนการของการผลิต
นักเรียนหรือนักศึกษา เพ่ือใหมีความรูความสามารถ มีทักษะ และเจตคติที่ดีตามความมุงหมายของ
หลักสูตร42 

 ถาหากจะพิจารณาถึงบทบาทของทรัพยากรในการดําเนินกิจกรรมขององคการแลว 
มีหลายประการ ในที่นี้จะขอแบงการพิจารณาบทบาทท่ีสําคัญของทรัพยากรใน 2 ดาน คือ  
ดานปริมาณ และคุณภาพ 

 ดานปริมาณ ปริมาณของทรัพยากรมีผลตอการดําเนินกิจกรรมดังนี้ 
 1. ประสิทธิภาพของกิจกรรม ถาหากทรัพยากรมีเพียงพอ การดําเนินกิจกรรม 
ขององคการจะดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ตรงขามถาหากปริมาณของทรัพยากรมีไมเพียงพอ
การดําเนินงานของกิจกรรมจะไมสามารถมีประสิทธิภาพได 
 2. ประสิทธิผลของกิจกรรม ถาหากปริมาณของทรัพยากรมีไมเพียงพอ การดําเนิน
กิจกรรมก็อาจไมบรรลุเปาหมายได ถาหากการดําเนินกิจกรรมเหมือนกับการวิ่งของรถยนต  
ซึ่งจะตองใชน้ํามันถาหากน้ํามันมีไมเพียงพอ รถยนตก็ไมสามารถวิ่งถึงจุดหมายไดฉันใดการดําเนิน
กิจกรรมขององคการก็เชนนั้น ถาหากขาดทรัพยากรหรือทรัพยากรไมเพียงพอแลวการดําเนินกิจกรรม
ก็ไมสามารถบรรลุเปาหมายหรือมีประสิทธิผลได 
 3. การเลือกกิจกรรมท่ีจะปฏิบัติ ปริมาณจะเปนตัวกําหนดตัวหนึ่งในการเลือกกิจกรรม 
ที่เหมาะสม ในการดําเนินกิจกรรมตามความเปนจริงนั้น กิจกรรมจะเปนตัวกําหนดทรัพยากร  
แตในบางกรณีทรัพยากรจะเปนตัวกําหนดกิจกรรม เนื่องจากขอจํากัดของทรัพยากรและความจําเปน
ที่จะตองดําเนินกิจกรรมใหบรรลุหรือสําเร็จภายในเวลาที่จํากัด 

 ดานคุณภาพ คุณภาพของทรัพยากรมีผลตอการดําเนินกิจกรรมขององคการมีนัยยะ
คลายคลึงกับปริมาณของทรัพยากรดังที่ไดกลาวมาแลวคือ 

 1. ประสิทธิภาพของกิจกรรม คุณภาพของประชากรจะมีผลตอประสิทธิภาพของกิจกรรม
คอนขางสูงในบางคร้ัง แมทรัพยากรจะมีจํานวนมาก แตถาหากเปนทรัพยากรท่ีปราศจากคุณภาพการ

                                           
 42สงวน สุทธิเลิศอรุณ,  ธุรกิจการศึกษา, พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพอักษรา

พิพัฒน, 2531), 30.   
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ดําเนินกิจกรรมก็ปราศจากประสิทธิภาพไดเชน ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ถาหาก
โรงเรียนมีครูที่มีความรูความสามารถสูง การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนั้นจะบรรลุเปาหมาย
คือ สัมฤทธ์ิผลของนักเรียนสูง 
 2. ประสิทธิผลของกิจกรรม ประสิทธิผลของกิจกรรมหรือประสิทธิผลขององคการ 
มีความสัมพันธคอนขางสูงกับคุณภาพของทรัพยากร ถาหากการดําเนินกิจกรรมใดทรัพยาก ร 
มีคุณภาพไมดี ประสิทธิผลอาจจะมีแตคอนขางต่ํากวาการมีทรัพยากรท่ีมีคุณภาพสูง 
 3. คุณภาพของกิจกรรม คุณภาพของกิจกรรมมีความสําพันธเปนอยางมากกับคุณภาพ
ของทรัพยากร ถาหากการดําเนินกิจกรรมใดไดทรัพยากรท่ีมีคุณภาพสูง คุณภาพของกิจกรรมก็จะดีไป
ดวย จากตัวอยางการจัดการเรียนการสอน ถาหากไดผูสอนซึ่งเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณวุฒิ 
ประสบการณสูง ก็จะทําใหผูสอนสามารถคิดหาวิธีการสอนที่ดีท่ีเหมาะสมกับผูเรียนอันจะทําใหผูเรียน
ประสบความสําเร็จสูงไปดวย 

 กลาวโดยสรุปทรัพยากรเปนตัวกลางหรือตัวกระตุนที่ทําใหกิจกรรมขององคการ 
หรือหนวยงานดําเนินไปได และทรัพยากรมีบทบาทตอกิจกรรมหรือการดําเนินภารกิจขององคการ  
หรือหนวยงานทั้งในดานของปริมาณและคุณภาพ43 

 

ประเภทของทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
1. ทรัพยากรเงินทุนหรืองบประมาณ หมายถึง ปจจัยเงินทุนหรืองบประมาณท่ี

สถานศึกษาไดรับจากแหลงตาง ๆ ไดแกรัฐบาล บุคคล ชุมชน องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา และสถานประกอบการ เพ่ือนํามาใชจายในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ 

2.  ทรัพยากรบุคคล  หมายถึง  ปจจัยสนับสนุนการจัดการศึกษาดานบุคลกร 
เชน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูรู ผูเชี่ยวชาญ หรือภูมิปญญาทองถิ่น ที่มีความรูความสามารถ 
และเชี่ยวชาญ ที่มาถายทอดความรูใหกับครูบุคลากรทางการศึกษาหรือนักเรียน 

3. ทรัพยากรวัสดุอุปกรณและเทคโนโลยี หมายถึง ปจจัย สนับสนุนการจัดการศึกษา 
ที่มีลักษณะเปนครุภัณฑ วัสดุ สื่อ อุปกรณการเรียนการสอน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และเทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับใชในการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

4. ทรัพยากรท่ีดินและสิ่งกอสราง หมายถึง ปจจัยสนับสนุนการจัดการศึกษาที่เปนที่ดิน
พ้ืนที่ อาณาบริเวณ ตลอดจนอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งปลูกสรางตาง ๆ ที่ใชประโยชน 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ใหกับเด็กนักเรียน 

                                           
 43มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  แนวการศึกษาชุดวิชาการบริหารทรัพยากรการศึกษา 

หนวยที่ 1-3, 6-7. 
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5. ทรัพยากรแหลงเรียนรู หมายถึง ปจจัยสนับสนุนการจัดการศึกษาที่เปนสถานท่ี
สําหรับใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือใหนักเรียนเกิดการเรียนรูตามศักยภาพที่มีอยู 
ตามธรรมชาติและที่มนุษยสรางขึ้น ทั้งที่อยูภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 

ความจําเปนในการบริหารทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
 การบริหารทรัพยากรน้ันมีความจําเปนหรือเปนเครื่องมือของหนวยงานดังนี้ 

1. เพ่ือสนับสนุนในการดําเนินกิจกรรม การดําเนินกิจกรรมทุกกิจกรรม จําเปนตอง 
ไดรับทรัพยากรไมวาจะเปนคน เงิน วัสดุ หรือสิ่งอ่ืน ๆ ถาหากไมมีทรัพยากรแลว การดําเนินกิจกรรม 
ก็ไมสามารถดําเนินไปได หรือถาหากไดรับทรัพยากรไมเพียงพอกิจกรรม  หรือภารกิจที่ดําเนินนั้น 
อาจจะทําไดแตไมสามารถจะไดผลดีได เชน ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนถาหากโรงเรียน
ไดรับการจัดสรรคน เงิน และวัสดุการศึกษานอย โรงเรียนสอนได สามารถดําเนินงานได แตผลที่ไดรับ
จะไมดีเทากับไดรับคน วัสดุและเงินอยางเพียงพอ 

 2. เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงานในการจัดสรร
ทรัพยากรใหแกหนวยงานนั้น บางครั้งจะเปนไปเพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของหนวยงาน
โดยการพยายามจัดหาทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการทํางานไดแก การจัดสรรเทคโนโลยีสูง  
ในการทํางานไปให เชน การจัดการเคร่ืองคอมพิวเตอรไปแทนเครื่องพิมพดีดหรือจัดเครื่องพิมพดีด
ไฟฟาใหแทนเคร่ืองพิมพดีดธรรมดา เปนตน 

3. เพ่ือเปนการควบคุมการดําเนินงานขององคการหรือผูรับผิดชอบการบริหารทรัพยากร
ในบางครั้ง ก็เปนไปเพ่ือการควบคุมการดําเนินงานของหนวยงานเก่ียวของเพ่ือใหทําหรือดําเนินงาน
เฉพาะในภารกิจที่มอบหมายหรือกระทําภารกิจในชวงเวลาที่กําหนดตัวอยางนี้จะเห็นได 
ในการบริหารทรัพยากรการเงินที่หนวยงานที่ เกี่ยวของกั บการบริหารจะจัดสรรทรัพยากร 
ใหเปนงวด ๆ เพ่ือการดําเนินกิจกรรมแทนการใหงบประมาณท้ังหมดของแผนงานหรือโครงการ 

4. เพ่ือเปนการสงเสริมกิจกรรมใหม ๆ การบริหารทรัพยากรนอกจากจะเปนการบริหาร
เพ่ือใหหนวยงานดําเนินกิจกรรมปกติธรรมดาของหนวยงานแลว ยังเปนการบริหารทรัพยากรเพ่ือเสาะ
แสวงหาความคิดใหม ๆ คําตอบใหม ๆ ดวย เชน ในการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือโครงการทดลอง 
โครงการวิจัยตาง ๆ เปนตน 

5. เ พ่ือเปนการกระจายทรัพยากร ความตองการทรัพยากรในการดําเนินงาน 
ของหนวยงานตาง ๆ นั้นมีมากกวาทรัพยากรที่มีอยู ดังนั้นการบริหารทรัพยากรข้ันตอนหน่ึง 
คือ การจัดสรรทรัพยากรจึงมีความจําเปนมากที่ตองนํามาใช เพ่ือกระจายทรัพยากรไปยังหนวยงาน  
ที่มีความตองการจริง ๆ ทั้งนี้โดยอาศัยเกณฑตาง ๆ ในการบริหาร เชน เกณฑความรีบดวนของงาน 
เกณฑความสอดคลองของนโยบายหรือภารกิจหลัก และเกณฑความจํากัดของทรัพยากร เปนตน 
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กลาวโดยสรุป ความจําเปนในการบริหารทรัพยากรน้ันมีหลายประการ เชน เพ่ือเปนการ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของหนวยงานเนื่องจากความจํากัดของงบประมานเปนตน44 
 

แนวปฏิบัติการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

ดวยปจจุบันการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวน 
ประกอบกับมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2553 เปดโอกาสใหมีการระดมทรัพยากรและการลงทุนดานงบประมาณ การเงิน และทรัพยสิน 
ทั้งจากรัฐ องคกรปกครอง สวนทองถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชนเอกชน องคกรเอกชน 
องคกรวิชาชีพ สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอ่ืน และตางประเทศมาใชจัด
การศึกษา ดังนั้น เพ่ือใหการระดมทรัพยากรเปนไปในแนวทางเดียวกัน สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงกําหนดหลักเกณฑใหสถานศึกษาถือปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สถานศึกษาสามารถระดมทรัพยากรไดตามมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
ตลอดป 

2. การระดมทรัพยากรตองเปนไปดวยความสมัครใจ ตามความเหมาะสม และความ
จําเปน 

3. สถานศึกษาตองแตงตั้งคณะกรรมการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา  เพ่ือสงเสริม
และใหแรงจูงใจในการระดมทรัพยากร จากบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 

4. สถานศึกษาตองเสนอแผนและโครงการในการระดมทรัพยากรเพ่ือขอความเห็นชอบ
ตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

5. การใชจายทรัพยสินและทรัพยากรอ่ืนไดรับจากการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา
จะตองสอดคลองกับโครงการท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

6. สถานศึกษาตองรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการระดมทรัพยากรตอ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

 

                                           
 44มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, แนวการศึกษาชุดวิชาการบริหารทรัพยากรการศึกษา  

หนวยที่ 1-3, 8-13. 
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ขอมูลพื้นฐานสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 

 

ขอมูลทั่วไป 

 ตามที่ไดมีการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
พระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 กําหนดใหมีเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา และเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เลม 127 ตอนท่ี 45 ก. ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2553 และไดมีการประกาศจัดตั้งเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จํานวนท้ังสิ้น 42 เขต สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  
ซึ่งประกอบดวย 4 จังหวัด คือ ชัยนาท ลพบุรี สิงหบุรี และอางทอง ซึ่งมีโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดเขต
พ้ืนที่ จํานวน 64 โรง 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 มีสถานศึกษาในสังกัด จํานวน 64 โรง 
กระจายอยูในทองที่ 4 จังหวัด ดังนี้ 
 1. จังหวัดชัยนาท จํานวน 13 โรงเรียน 

 2. จังหวัดลพบุรี จํานวน 25 โรงเรียน 
 3. จังหวัดสิงหบุรี จํานวน 12 โรงเรียน 

 4. จังหวัดอางทอง  จํานวน 14 โรงเรียน 

 

ตารางที่ 1 แสดงขอมูลจํานวนผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 

 
จังหวัด ชาย หญิง รวม 

อางทอง 23 27 27 

ลพบุรี  50 14 64 

สิงหบุรี  22 5 27 

ชัยนาท  15 6 21 

รวมทุกจังหวัด  110 29 139 

 

ที่มา : สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเขต 5, กลุมนโยบายและแผน “เอกสารลําดับที่ 23 / 2555 

เรื่อง แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2555-2558)”, 7 พฤศจิกายน 
2554 
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ตารางที่ 2 แสดงจํานวนขอมูลจํานวนครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 

 
จังหวัด ชาย หญิง รวม 

อางทอง 181 375 556 

ลพบุรี  365 809 1,174 

สิงหบุรี  202 277 479 

ชัยนาท  181 340 521 

รวมทุกจังหวัด  929 1,801 2,730 

 

ที่มา : สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเขต 5, กลุมนโยบายและแผน “เอกสารลําดับที่ 23 / 2555 
เรื่อง แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2555-2558)”, 7 พฤศจิกายน 
2554 

  
ตารางที่ 3 ขอมูลสถานศึกษาแยกตามขนาด 
 

จังหวัด ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ 
อางทอง 6 5 3 

ลพบุรี  8 11 6 

สิงหบุรี  6 5 1 

ชัยนาท  6 5 2 

รวมทุกจังหวัด  26 26 12 

 

ที่มา : สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเขต 5, กลุมนโยบายและแผน “เอกสารลําดับที่ 23 / 2555 
เรื่อง แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2555-2558)”, 7 พฤศจิกายน 
2554 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

งานวิจัยในประเทศ  
 ชัชฎาภรณ โชคสงวนทรัพย ไดศึกษา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการ จัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ผลการวิจัยพบวา 1) บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอทองผาภูมิ
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน พบวาใน
ภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปนอยดังนี้ กําหนดนโยบาย  
และแนวทางปฏิบัติ ประเมินและรายงาน สงเสริมสนับสนุน และนิเทศติดตาม 2) บทบาทของ
ผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอทองผาภูมิ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3  
ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยจําแนกตามคุณวุฒิพบวาโดยภาพรวมและแยกพิจารณาเปน
รายดานไมมีความแตกตางกัน45 

 กรรณิการ บุญรอด ไดศึกษา บทบาทผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอพฤติกรรมการ
สอนของครูตามแนวปฏิรูปการเรียนรู ผลการวิจัยพบวา 1) บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก พฤติกรรมการ
สอนของครูตามแนวปฏิรูปการเรียนรู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครปฐมโดย
ภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 2) ความคิดเห็นของฝายบริหารและครูผูสอนเก่ียวกับบทบาท
ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดานคือ ดานการสรางแรงจูงใจ ดานการเปนผู
อํานวยความสะดวก ดานการประสานความสัมพันธ และดานการเผยแพรประชาสัมพันธ  สวนดาน 
อ่ืน ๆ ไมแตกตางกัน 3) ความคิดเห็นของฝายบริหารและครูผูสอนเก่ียวกับพฤติกรรมการสอนของครู 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม  ไมแตกตางกัน 4) บทบาทผูบริหารสถานศึกษา 
โดยภาพรวมไมสงผลตอพฤติกรรมการสอนของครูตามแนวปฏิรูปการเรียนรู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษานครปฐม แตเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการเปนผูนําทางวิชาการดานการ
บริหารงานแบบมีสวนรวม ดานการประเมินผล ดานการสงเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา  
ดานการเผยแพรประชาสัมพันธ และดานการสงเสริมเทคโนโลยีทางการศึกษาสงผลตอพฤติกรรมการ

                                           
 45ชัชฎาภรณ โชคสงวนทรัพย, “บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการจัดกิจกรรม

พัฒนาผู เรียน” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,  2551), บทคัดยอ. 
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สอนของครูทั้งโดยภาพรวมและรายดาน สวนบทบาทผูบริหารสถานศึกษาในดานอ่ืน  ๆ ไมสงผลตอ
พฤติกรรมการสอนของครู46 

 สมยศ ยิ่งยงเมธี ไดศึกษา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการสราง
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนในเขตพ้ืนที่พิเศษ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาก  
เขต 2 ผลการวิจัยพบวา 1) บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการสราง
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และครูผูสอนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ทั้งโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 2) ผูบริหาร
สถานศึกษาสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและครูผูสอนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความคิดเห็นตอบทบาท
ของผูบริหารสถานศึกษาในการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนในเขตพ้ืนที่พิเศษ สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาก เขต 2 ดานการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
และหนวยงานอ่ืน ดานงานเกี่ยวกับคณะกรรมการสถานศึกษาและโดยภาพรวมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.0547 

 ภาวีณี สกุณา ไดศึกษา บทบาทผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอการปฏิบัติตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ ผลการวิจัยพบวา 1) บทบาทผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับ
มาก 2) การปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 3) บทบาท
ผูบริหารสถานศึกษาสงผลตอการปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยภาพรวมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .0148 

 อาทิตยา ศกุนะสิงห ไดศึกษา บทบาทผูบริหารท่ีสัมพันธกับประสิทธิผลของสถานศึกษา
สังกัดเทศบาล กลุมการศึกษาทองถ่ินที่ 1 ผลการวิจัยพบวา 1) บทบาทผูบริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล 
กลุมการศึกษาทองถิ่นที่ 1 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 2) ประสิทธิผลของสถานศึกษา

                                           
 46กรรณิการ บุญรอด, “บทบาทผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอพฤติกรรมการสอนของครู

ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547), บทคดัยอ. 

 47สมยศ ยิ่งยงเมธี, “บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการสรางความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชนในเขตพ้ืนที่พิเศษ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาก เขต 2” 

(วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550), บทคัดยอ. 

 48ภาวิณี สกุณา, “บทบาทผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการปฏิบัติตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551), บทคัดยอ. 
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สังกัดเทศบาล กลุมการศึกษาทองถ่ินที่ 1 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 3) บทบาท
ผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุมการศึกษาทองถิ่นที่ 1  
มีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .0149 

 อารักษ อินทรพยุง ไดศึกษา การวิเคราะหความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหาร 
กับการจูงใจในการระดมทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษาตามการรับรูของครูในโรงเรียนเอกชนประเภท
สามัญศึกษา เขตภาคกลาง ผลการวิจัยพบวา 1) บทบาทของผูบริหารตามการรับรูของครูโดยภาพรวม
แตละบทบาท ไดแกบทบาทเปนนักวางแผน บทบาทเปนผูนํา บทบาทเปนผูสรางแรงจูงใจ บทบาท
เปนผูใหขาวสารขอมูล บทบาทเปนนักเปล่ียนแปลงและพัฒนา บทบาทเปนผูประสานงานกับฝาย  
อ่ืน ๆ และบทบาทเปนผูจัดสรรทรัพยากร พบวา ครูมีการรับรูเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรม
ตามบทบาทของผูบริหารอยูในระดับมาก 2) การจูงใจในการระดมทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษาตามการ
รับรูของครู โดยภาพรวมมีการรับรูอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในแตละดาน พบวา ครูมีการ
รับรูดานการจัดการ ดานกําลังคน และดานการเงิน อยูในระดับปานกลาง ยกเวน ดานทรัพยสินมีการ
รับรูอยูในระดับนอย 3) ที่ระดับนัยสําคัญ .05 มีความเปนไปไดที่บทบาทของผูบริหารท้ัง 7 บทบาทมี
ความสัมพันธทางบวกกับการจูงใจในการระดมทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษาตามการรับรูของครู 
 4) บทบาทของผูบริหารที่สามารถพยากรณการจูงใจการระดมทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษาตามการรับรู
ของครู ไดแก บทบาทเปนผูประสานงานกับฝายอ่ืน ๆ บทบาทเปนนักเปล่ียนแปลงและพัฒนาและ
บทบาทเปนผูสรางแรงจูงใจ50 

 เฉลิมศรี หิมพานต ไดศึกษา การระดมทรัพยากรจากทองถิ่นเพ่ือการจัดการศึกษา 
ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 ผลการวิจัย พบวา  
1) การระดมทรัพยากรจากทองถิ่นเพ่ือการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยรวมมีการ
ปฏิบัติอยูในระดับมาก 2) การระดมทรัพยากรจากทองถิ่นเพ่ือการจัดการศึกษาของสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน โดยรวมจําแนกตามขนาดของโรงเรียน พบวาไมแตกตางกัน แตเมื่อจําแนกตามที่ตั้งของ
โรงเรียนพบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 3) ปญหาท่ีสําคัญในการระดม

                                           
49อาทิตยา ศกุนะสิงห, “บทบาทผูบริหารท่ีสัมพันธกับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัด

เทศบาล กลุมการศึกษาทองถิ่นที่ 1” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), บทคัดยอ. 

50อารักษ อินทรพยุง, “การวิเคราะหความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารกับการจูง
ใจในการระดมทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษาตามการรับรูของครูในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา 
เขตภาคกลาง” (วิทยานิพนธปริญญาวิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา, 2546), บทคัดยอ. 
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ทรัพยากรจากทองถิ่นเพ่ือการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดแก สภาพเศรษฐกิจของ
ชุมชนไมเอ้ืออํานวยในการระดมเงินทุน การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนไมตอเนื่อง
และชุมชนไมมีความพรอม51  

 ธีรศักดิ์ แสงดิษฐ ไดศึกษา แรงจูใจของชุมชนกับการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาของ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบวา 1) แรงจูงใจในการระดม
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษาของชุมชน อยูในระดับมากทั้งในรายได และภาพรวมของทุกโรงเรียน  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 2) การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาของโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาราชบุรีเขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 3) แรงจูงใจในการระดม
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษาของชุมชนกับการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยภาพรวม มีความสําพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .0552 

 ณัชชฑราณีย ศรีปานนาค ไดศึกษา บทบาทผูบริหารโรงเรียนและคุณลักษณะอันพึง
ประสงคของนักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 พบวา  
1) บทบาทผูบริหารโรงเรียน สังกัดสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาบทบาทของผูบริหารโรงเรียนอยูใน
ระดับมากที่สุด จํานวน 1 ดาน คือ ผูอํานวยความสะดวก และอยูในระดับมาก จํานวน 4 ดาน  
เรียงจากมากไปหานอยไดดังนี้ คือ ดานผูสงเสริมสนับสนุน ผูใหคําปรึกษา ผูประเมิน และผูคาดการณ  
2) คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน สังกัดสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา คุณลักษณะอันพึง
ประสงคของนักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 อยูในระดับ
มากท่ีสุดจํานวน 1 ดาน คือ ดานรักชาติ ศาสน กษัตริย และอยูในระดับมากจํานวน 7 ดาน เรียงจาก
มากไปหานอยไดดังนี้ คือ ดานรักความเปนไทย ดานซื่อสัตยสุจริต ดานมีจิตสาธารณะ ดานมีวินัย 
ดานอยูอยางพอเพียง ดานมุงมั่นในการทํางานและดานใฝเรียนรู 3) บทบาทผูบริหารโรงเรียนและ

                                           
 51เฉลิมศรี หิมพานต , “การระดมทรัพยากรจากทองถิ่นเพ่ือการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงราย เขต 2” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550), 

บทคัดยอ. 
 52ธีรศักดิ์ แสงดิษฐ , “แรงจูงใจของชุมชนกับการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาของ

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาราชบุรี เขต1”, บทคัดยอ. 
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คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต 2 มีความสัมพันธกัน53  
 

งานวิจัยตางประเทศ  
 เฟรเซอร (Frazier) ไดศึกษาวิจัยบทบาทและความรับผิดชอบของผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาในรัฐมิซซิสซิปป ผลการวิจัยพบวา ไมมีบทบาทหนาที่ใดที่ผูบริหารไมมีสวนเกี่ยวของ 
ขอบขายงานของผูบริหารสวนใหญจะรับผิดชอบเกี่ยวกับบุคลากรที่ทํางาน การบริหาร การจัดการ 
งานกิจกรรมนักเรียนและการเงิน54 

 แมคคารธี (McCarthy) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับบทบาทการบริหารวิชาการของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในรัฐนิวเจอรซี่ จากการศึกษากลุมตัวอยางซึ่งเปนผูบริหาร ผูชวยฝายวิชาการ หัวหนา
หมวดวิชาและครู ผลการวิจัยพบวา กลุมครูมีความเห็นไมสอดคลองกับผูบริหารและผูชวยฝายวิชาการ
เกี่ยวกับบทบาทในการปฏิบัติงานวิชาการ เรื่องการสังเกตการณสอน การวัดผลประเมินผล การจัดตั้ง
คณะกรรมการ นอกจากน้ี กลุมตัวอยางทั้งหมดมีความเห็นตรงกันวา ผูบริหารโรงเรียนควรจะมี
บทบาทความรับผิดชอบและบริหารงานวิชาการใหมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด55 

 มารตินเนซ (Martinez) ไดทําการศึกษาวิจัยพบวา ผูบริหารคือกุญแจไขไปสูความสําเร็จ
ของโรงเรียน ความสําเร็จของโรงเรียนขึ้นอยูกับภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน การมีผูบริหาร
โรงเรียนดีเปนแรงจูงใจ ใหครูรวมปฏิบัติงานไปสูเปาหมายอยางงดงาม56 

                                           
 

53
 ณัชชฑราณีย ศรีปานนาค, “บทบาทผูบริหารโรงเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค

ของนักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2” (วิทยานิพนธปริญญา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2554), 

บทคัดยอ. 
 54Charles Robert Frazier, อางถึงใน สุขสันต ชัยศิริวัฒน , “บทบาทของผูบริหาร 

ในการพัฒนาครูโรงเรียนปฐมศึกษาเอกชน” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต         
สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550), งานวิจัยตางประเทศ. 

55Robert McCarthy, อางถึงใน ภาวิณี สกุณา, “บทบาทผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอ
การปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา 
การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551), งานวิจัยตางประเทศ. 

56Roberto  Martinez, อางถึงใน ภาวิณี สกุณา, “บทบาทผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอ
การปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ”  (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551), งานวิจัยตางประเทศ. 
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ซอรซิ (Soric) ไดศึกษาคาใชจายในการจัดการศึกษาของโรงเรียนแหงหนึ่งในทองถิ่น 
ในเขตชาญเมือง ซึ่งมีนักเรียนจํานวน 7,200 คน เพ่ือจะไดทราบถึงคาใชจายจริงในการดําเนินการ 
ของโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพ ผลการศึกษาพบวา ไดขอสรุป 3 ประการเทียบกับรูปแบบการใช
จายเงินของโรงเรียน คือ 1) เงินของภาษีของรัฐ โดยจายใหกับนักเรียนที่ไปโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่ง 
ในรัฐ แตคาใชจายดังกลาวไมไดจายใหกับนักเรียนคนใดคนหน่ึงเฉพาะผูปกครองเสียภาษีใหกับรัฐ  
2) เงินจากทองถ่ินที่ไดรับจัดสรรจํานวน 24.04 % จากรัฐไดจัดสรร 75.96% ใหกับโรงเรียน 
ในทองถิ่น ถาโรงเรียนใดมีการจัดรถรับสงนักเรียนจะไดรับเงินจัดสรรเพ่ิมเปน 60.14% 3) คาใชจาย
รายหัวนักเรียน ซึ่งมีจํานวนสูงสุดในระดับมัธยมศึกษา (เกรด 6-8) ระดับอนุบาลถึงเกรด 4 มีคาใชจาย
รายหัวอยูในระดับสูง 5 สวนนักเรียนเกรด 1 ไดรับคาใชจายรายหัวต่ําสุด แตเนื่องจากมีความซับซอนและ
ขาดขอมูลสําคัญหลายประการเกี่ยวกับการใชเงินจึงไมสามารถวิเคราะหรายละเอียดตาง ๆ  ได ที่สะทอนใหเห็น
ถึงรูปแบบการใชจายจริงในกระบวนการตัดสินใจนําการศึกษาที่สามารถวิเคราะหถึงความสัมพันธระหวาง
ผลผลิตของโรงเรียนของโรงเรียนกระบวนการจัดการศึกษาและทรัพยากรท่ีใชในการศึกษาได 8057 

 การเวย (Garvey) ไดทําการศึกษาเรื่องอํานาจการตัดสินใจของผูปกครองนักเรียน 
ตอนโยบายดานการเงินของโรงเรียนประถมศึกษา ผลการศึกษา พบวาการตัดสินใจเก่ียวกับนโยบายของ
ผูปกครองนักเรียนในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการของโรงเรียนสวนใหญไดพิจารณา
งบประมาณที่มีอยูจํากัดของโรงเรียน ดวยความมุงหมายที่จะทําใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยเนนการ
สงเสริมกระบวนการพัฒนานักเรียนทางดานจิตใจและสังคมโดยกระบวนการเรียน การสอนเนน
ทางดานการแกปญหาการจัดการเรียนการสอนและการดําเนินงานกิจกรรมเสริมการเรียนดานตาง  ๆ 
ภายในโรงเรียน และมีการพิจารณาเร่ืองการพัฒนานักเรียนและชื่อเสียงของโรงเรียนใหมี
ความกาวหนาที่ยั่งยืน โดยคํานึงถึงคุณภาพ การจัดการศึกษาซึ่งไดกระตุนใหผูบริหารโรงเรียนมี การ
พิจารณาเกี่ยวกับการสงเสริมใหมีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามความตองการของบุคลากร58 

                                           
 57Janne Marie Sorci, อางถึงใน ธีรศักดิ์ แสงดิษฐ, “แรงจูงใจของชุมชนกับการระดม

ทรัพยากรเพ่ือการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาราชบุรี เขต1”  (วิทยานิพนธ
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร , 

2553), งานวิจยัตางประเทศ. 

 58Thomas Edward Garvey, อางถึงใน ธีรศักดิ์ แสงดิษฐ, “แรงจูงใจของชุมชนกับการ
ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาราชบุรี เขต1” 

(วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), งานวิจัยตางประเทศ. 
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สรุป 

 

 จากการศึกษาหนังสือ คูมือ และเอกสารของหนวยราชการที่เกี่ยวของรวมถึงแนวคิด 
ของนักวิชาการดานการศึกษาหลายทานทําใหทราบถึงแงมุมตาง ๆ เกี่ยวกับบทบาทของผูบริหาร 
และการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ทําใหตระหนักวา ผูบริหารสถานศึกษาเปนบุคคล 
ที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการนําพาองคกรไปสูการเปลี่ยนแปลงและถือเปนหัวใจของการปฏิรูป
การศึกษา ซึ่งบทบาทของผูบริหารตามแนวคิดของ  มินทซเบิรก (Mintzberg) ถือเปนบทบาท 
ที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการบริหารจัดการสถานศึกษาใหมีคุณภาพได ประกอบดวย บทบาท  
3 ดาน คือ 1) บทบาทดานความสัมพันธระหวางบุคคล (Interpersonal Role) 2) บทบาทดาน
สารสนเทศ (Informational Role) และ 3) บทบาทดานการตัดสินใจ (Decisional Role) สวนการ
ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาน้ันเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เนื่องดวย
ทรัพยากรทางการศึกษาจะเปนตัวกลางชวยใหสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการการศึกษา โดยให
สถานศึกษามีสื่อ อุปกรณการเรียนการสอนอยางเพียงพอและมีปจจัยอ่ืน ๆ ที่เอ้ือตอการเรียนรู 
ตลอดจนนักเรียนดอยโอกาสทุกคนไดรับการชวยเหลือจนสามารถเรียนรูไดอยางมีคุณภาพไดตาม
มาตรฐานการศึกษาชาติใหบรรลุวัตถุประสงคโดยไมตองรองบประมาณจากรัฐเพียงอยางเดียว  
โดยการระดมทรัพยากรจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนของสังคมในการใหความ
ชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษา ผูวิจัยจึงเลือกใช แนวปฏิบัติการระดม
ทรัพยากรของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
ซึ่งประกอบดวย 1) สถานศึกษาสามารถระดมทรัพยากรไดตามมาตรา 58 2) การระดมทรัพยากรตอง
เปนไปดวยความสมัครใจ ตามความเหมาะสม และความจําเปน 3) สถานศึกษาตองแตงตั้งคณะกรรมการ
ระดมทรัพยากรของสถานศึกษา 4) สถานศึกษาตองเสนอแผนและโครงการในการระดมทรัพยากรตอ
คณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 5) การใชจายทรัพยสินและทรัพยากรอ่ืนที่ไดรับจากการระดม
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา และ 6) สถานศึกษาตองรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการระดมทรัพยากรตอ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
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บทที่ 3 

การดําเนินงานวิจัย 

 
วัตถุประสงคของการวิจัยคร้ังนี้มี 3 ประการ คือ เพ่ือทราบ 1) บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 2) การดําเนินการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
สังกัดสํานักเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 3) ความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา
กับการดําเนินการการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 5 โดยการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ใชสถานศึกษาเปนหนวย
วิเคราะห (Unit of Analysis) มีผูใหขอมูลสถานศึกษาละ 4 คน ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน  
1 คน รองผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 1 คน และครู จํานวน 2 คน การดําเนินการวิจัยครั้งน้ีมีขั้นตอน 
การดําเนินการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้ 
 

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 

 

 เพ่ือใหการวิจัยดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคของการวิจัยผูวิจัยจึงได
กําหนดรายละเอียดข้ันตอนของการดําเนินการวิจัยไว ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1  การวางแผนและการจัดเตรียมโครงการ โดยศึกษาลักษณะ รายละเอียด 
กฎระเบียบ และสภาพปญหาตาง ๆ ของการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา จากเอกสาร ตํารา ขอมูล
สถิติตาง ๆ  รายงานการวิจัยที่เกี่ยวของ นํามาจัดโครงรางการวิจัยตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
ผูควบคุมวิทยานิพนธ เพ่ือเสนอโครงรางการวิจัยตอภาควิชาเพ่ือขอความเห็นชอบ  และอนุมัติจาก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการวิจัย เปนขั้นตอนที่ผูวิจัยสรางหรือพัฒนาเครื่องมือ ทดสอบ 
และปรับปรุงเครื่องมือ ดําเนินการจัดเก็บขอมูลจากตัวอยางที่กําหนด และนําขอมูลที่เก็บรวบรวมมา
ตรวจสอบความถูกตอง ทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติและแปลผลการวิเคราะหขอมูล 
 ขั้นตอนที่ 3  การรายงานผลการวิจัย เปนขั้นตอนการนําเสนอรายงาน โดยการนํารางผล
การวิเคราะห แปลผล และอภิปรายผล มาจัดทํารายงานการวิจัย เพ่ือนําเสนออาจารยที่ปรึกษา  
ผูควบคุมวิทยานิพนธ ตรวจสอบความถูกตองและนํามาปรับปรุงแกไข ตามท่ีคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธเสนอแนะ จัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ เสนอตอบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติจบ
การศึกษา 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

 

 เพ่ือใหการดําเนินการวิจัยครั้งนี้เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปตามวัตถุประสงค 
ของการวิจัย ผูวิจัยจึงกําหนดระเบียบวิธีวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
ในการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

แผนแบบการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ที่มีแผนแบบการวิจัย
โดยใชกลุมตัวอยางเดียว ศึกษาสภาวการณไมมีการทดลอง (The one shot, non – experimental 

case study) แสดงเปนแผนแบบ (Diagram) ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อ        R หมายถึง    ตัวอยางที่ไดจากการสุม 

                          X หมายถึง ตัวแปรที่ศึกษา 
    O หมายถึง  ขอมูลที่ไดจากการศึกษา 
 

ประชากร 
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก สถานศึกษามัธยมศึกษาของรัฐ สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ซึ่งประกอบดวย 4 จังหวัด คือ ชัยนาท ลพบุรี สิงหบุรี อางทอง 
จํานวน 64 โรง 

 

กลุมตัวอยางและการเลือกตัวอยาง 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 5 ผูวิจัยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางการประมาณขนาดกลุมตัวอยาง 

                                    O 

 

 

 

R         X           
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ของเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie and Morgan)59 ไดกลุมตัวอยางสถานศึกษาจํานวน 56 โรง แลวเลือก
ตัวอยางสถานศึกษาดวยวิธีการสุมตัวอยางสถานศึกษาแบบแบงชั้นอยางเปนสัดสวน (Proportional 

Stratified Random Sampling)60 ไดสถานศึกษาขนาดใหญ 10 โรง สถานศึกษาขนาดกลาง 23 โรง 
และขนาดเล็ก 23 โรง รวมทั้งส้ิน 56 โรง ดังรายละเอียดในตารางที่ 4 

 

ผูใหขอมูล 
ผูวิจัยกําหนดผูใหขอมูลสถานศึกษาละ 4 คน ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน  

1 คน รองผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 1 คน และครู จํานวน 2 คน รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น 224 คน  
 

ตารางที ่4 ประชากร กลุมตัวอยาง และผูใหขอมูลของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
 การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 

 

 

จังหวัด 

สถานศึกษา 
ผูใหขอมูล 

ประชากร กลุมตัวอยาง 
ใหญ กลาง เล็ก ใหญ กลาง เล็ก ใหญ กลาง เล็ก 

ชัยนาท 3 5 6 2 5 6 8 20 24 

ลพบุรี 6 11 8 5 10 7 20 40 28 

สิงบุรี 1 5 6 1 4 5 4 16 20 

อางทอง 2 5 6 2 4 5 8 16 20 

รวม 12 26 26 10 23 23 40 92 92 

รวมทั้งสิ้น 64 56 224 

 

 

 

 

                                           
59นพดล  เจนอักษร  และนุชนรา  รัตนศิระประภา ,“วิธี วิจัยทางพฤติกรรมศาสตร 

และสังคมศาสตร” (เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 464 460 ภาควิชาการบริหารการศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555), 23. 

60Krejcie and Morgan, อางถึงใน มาเรียม นิลพันธุ, “วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและ
สังคมศาสตร”, พิมพครั้งที่ 2 (นครปฐม: โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549), 120. 
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ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวยตัวแปรพ้ืนฐาน และตัวแปรที่ศึกษา 

ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

1. ตัวแปรพื้นฐาน คือ ตัวแปรเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ประสบการณในการทํางาน ตําแหนงหนาที่หลักในสถานศึกษา 
ประสบการณการทํางานในตําแหนงปจจุบัน  

2. ตัวแปรตน คือ ตัวแปรท่ีเกี่ยวของกับบทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการระดม
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ตามแนวคิดของ มินทซเบิรก (Mintzberg) ประกอบดวย 3 ตัวแปรยอย ดังนี้ 
(Xtot) 

2.1 ดานความสัมพันธระหวางบุคคล (X1) หมายถึง ผูบริหารเปนสัญลักษณ ศูนยรวม  
และเปนตัวแทนสถานศึกษาในการทํากิจกรรมและพิธีการตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
ผูบริหารจะเปนตัวแทนของสถานศึกษา ผูบริหารจะตองวางตัวใหเหมาะสมตอความคาดหวังจาก
ภายนอกและเหมาะสมกับกาลเทศะ เปนผูกําหนดเปาหมาย กระตุนและผลักดันใหผูใตบังคับบัญชา
ปฏิบัติงานตามที่ตนตองการอยางเต็มความสามารถและเต็มใจ ผูบริหารรับผิดชอบในการจางงาน 
และอบรมผูใตบังคับบัญชาของตนเอง นอกจากนี้ ผูบริหารยังตองเปนผูนําท่ีสามารถใชอิทธิพลในการ
ชักจูง กระตุน โนมนาว ใหกําลังใจ และประนีประนอมในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหผูใตบังคับบัญชากาว
ตามในทิศทางที่ถูกตอง รวมถึงผูบริหารจะตองติดตอเกี่ยวของและประสานงานกับบุคคลกลุมตาง ๆ  
ทั้งภายในและภายนอกองคกร โดยผูบริหารทําการสรางและรักษาไวซึ่งระบบของการติดตอสื่อสารทั้ง
ที่เปนทางการและไมเปนทางการ เชน การเขารวมการประชุมหรือเขารวมงานสังคมตาง ๆ เปนตน 
เพ่ือประโยชนในการแกไขปญหาและผลักดันใหการดําเนินงานของสถานศึกษาดําเนินไปสูเปาหมายได
อยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 

2.2 ดานสารสนเทศ (X2) หมายถึง ผูบริหารตองเขาถึงขอมูลจากแหลงตาง ๆ ที่มี
คุณภาพถูกตองและเชื่อถือไดในระยะเวลาท่ีเหมาะสมเพ่ือใหสามารถตัดสินใจแกปญหาไดอยางมี
ประสิทธิภาพและตรงกับสาเหตุ ผูบริหารจะตองติดตาม ตรวจสอบและประเมินขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนในการดําเนินงานและแกไขปญหาของสถานศึกษา โดยผูบริหารตองเปนศูนยกลางของการ
รับ - สงขอมูลขาวสารของสถานศึกษา เพ่ือที่จะสามารถควบคุมและจัดการใหสถานศึกษาดําเนินงาน
ไปสูเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหารตองทําการแบงปนและกระจายขอมูลที่เปนประโยชน 
ใหผูใตบังคับบัญชาในรูปแบบของคําพูดหรือเอกสาร ซึ่งเปนขอมูลที่ผูบริหารไดเก็บรวบรวมจากการ
ติดตอสื่อสารกับบุคคลภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือใหทุกคนรับทราบและเกิดความเขาใจ 
ในขอมูลและสถานการณรวมกัน รวมถึงสงผานขอมูลที่ผูใตบังคับบัญชาไมสามารถเขาถึงแหลงขอมูล 
ที่จําเปนไดโดยตรง อันจะนําไปสูการจัดสรรทรัพยากร การมอบหมายงานและสามารถปฏิบัติงาน 
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ใหสอดคลองและเปนเอกภาพไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนั้นผูบริหารจะตองเปนผูสื่อสารและสง
ขอมูลไปยังบุคคลและหนวยงานภายนอกเก่ียวกับแผนงาน นโยบายและผลที่ไดจากการปฏิบัติงาน
ของสถานศึกษา โดยผูบริหารอาจจะดําเนินการดวยตนเองหรือมอบหมายงานใหบุคคลอ่ืนเปนตัวแทน
ในการใหขาวสารแกกลุมผูรับสารเพ่ือใหเกิดความเขาใจท่ีถูกตอง ทั้งนี้ ผูบริหารจําเปนจะตองมีไหว
พริบ มีความเปนมืออาชีพ และมีขอมูลที่เปนปจจุบันที่สุดเพื่อสรางความนาเชื่อถือใหเกิดข้ึน 

2.3 ดานการตัดสินใจ (X3) หมายถึง การตัดสินใจเปนกระบวนการในการศึกษา
วิเคราะห ประเมิน และเลือกทางเลือกที่เหมาะสม ผูบริหารซึ่งเปนผูนําของสถานศึกษาจะตองเปนผู
ริเริ่มสรางสรรค เปนผูวางแผนงานและเปนผูแสวงหาหนทางที่จะปรับปรุงสถานศึกษาของตนเองใหดี
ขึ้น แสวงหาโอกาสและสํารวจปญหา โดยทําการวิเคราะหกิจกรรมและสถานศึกษาของตนเอง 
ตัดสินใจวาสิ่งใด มีความสําคัญสําหรับสถานศึกษาและทําการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาตาม
สถานการณท่ีเปนอยู สรางการเปล่ียนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพ่ือแกไขปญหา สรางความ
ไดเปรียบในการแขงขันใหกับสถานศึกษา ทั้งนี้ผูบริหารยังตองมีความสามารถในการแกไขปญหาและ
ความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นโดยไมคาดคิดของบุคคลกลุมตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาได
อยางเหมาะสม โดยใชทั้งศาสตรและศิลป ในการดําเนินการ รวมทั้งผูบริหารจะตองมีทักษะในการคิด
วิเคราะหและตัดสินใจแกปญหาโดยเลือกทางออกท่ีเหมาะสมไดอยางลงตัวและสรางประโยชนใหเกิด
แกสถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของ นอกจากนั้นผูบริหารตองสามารถมองภาพรวมในการจัดสรร
ทรัพยากรใหกับสถานศึกษาได โดยผูบริหารจะเปนผูตัดสินใจ สรางระบบและควบคุมการใชทรัพยากร
ตาง ๆ ของสถานศึกษา ใหตรงกับความตองการและความจําเปนในการปฏิบัติงานท่ีหลากหลายและ
อาจมีการขัดแยงเกิดขึ้นในบางครั้ง ผูบริหารจึงตองลําดับความสําคัญ และตัดสินใจในการจัดสรร
ทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดและผูบริหารจะตองเปนตัวแทนในการเจรจาตอรอง
เพ่ือรักษาผลประโยชนของสถานศึกษา ดังนั้น ทักษะในการเจรจาตอรอง จึงถือเปนสิ่งจําเปนสําหรับ
ผูบริหาร ผูบริหารจะตองมีขอมูลที่สําคัญเพ่ือนําไปใช ในการเจรจาตอรอง ในขณะเดียวกันผูบริหาร
จะตองดําเนินงานอยางมีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบตอสังคมไมเอาเปรียบคูเจรจาแตมุงสราง
ประโยชนรวมกันเพ่ือรักษาความสัมพันธที่ดีและการรวมมือกันในอนาคต 

3. ตัวแปรตาม เปนตัวแปรท่ีเก่ียวกบัการดําเนินการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ซึ่งใน
ที่นี้นิยามตามแนวปฏิบัติการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ประกอบดวย 

3.1. สถานศึกษาสามารถระดมทรัพยากรไดตามมาตรา 58 (Y1) หมายถึง สถานศึกษา
สามารถระดมทรัพยากรและการลงทุนดานงบประมาณการเงิน และทรัพยสิน มาใชในการ จัด
การศึกษา โดยใหรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาในรูปแบบการ
จัดเก็บภาษีเพ่ือการศึกษาตามความเหมาะสมและความจําเปน และสถานศึกษาเปดโอกาสใหบุคคล 
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ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพยสิน 
และทรัพยากรอ่ืนใหแกสถานศึกษา พรอมทั้งมีสวนรวมรับภาระคาใชจายทางการศึกษาตามความ
เหมาะสมและความจําเปน โดยรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่น สงเสริมและใหแรงจูงใจในการ
ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา โดยการสนับสนุน การอุดหนุน และใชมาตรการลดหยอนภาษีหรือ
ยกเวนภาษี ตามความเหมาะสมและความจําเปน ใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 

3.2 การระดมทรัพยากรตองเปนไปดวยความสมัครใจ ตามความเหมาะสม และความ
จําเปน (Y2) หมายถึง การไดมาซ่ึงทรัพยากรเพ่ือการศึกษาตองมาจากความสมัครใจของผูบริจาค  
ไมมีการบังคับ มีการประชาสัมพันธประกาศใหผูบริจาคทราบลวงหนาเพ่ือทําการตัดสินใจ และไมควร
จัดใหมีการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาในชวงคาบเก่ียวกับชวงที่รับนักเรียนเขาศึกษา  โดยรายการ 
ที่ระดมใหพิจารณาถึงความจําเปน เพ่ือจัดการศึกษาเพ่ิมเติม นอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน การจัดประสบประการณ และการเรียนรูเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือบริการอ่ืน เพ่ือสราง
คุณภาพชีวิตและมาตรฐานการศึกษาของนักเรียน ตามอัตราท่ีเหมาะสมกับสภาพทองถิ่นและฐานะทาง
เศรษฐกิจ  

3.3 สถานศึกษาตองแตงตั้งคณะกรรมการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา (Y3) 
หมายถึง สถานศึกษาตองแตงตั้งคณะกรรมการโดยคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเพ่ือใหความเห็น 

ขอเสนอแนะ ประสาน สงเสริม สนับสนุนและใหแรงจูงใจเก่ียวกับการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
จากบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกร ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน 
องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน โดยจัดทําแนวปฏิบัติหรือ
ระเบียบของสถานศึกษาเพ่ือทําการระดมทรัพยากรเพ่ือสถานศึกษา  

3.4 สถานศึกษาตองเสนอแผนและโครงการในการระดมทรัพยากรตอคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (Y4) หมายถึง สถานศึกษาจะตองจัดทําแผนและโครงการพรอมทั้งเสนอแผน 
และโครงการในการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาที่ชัดเจนตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เพ่ือขอความเห็นชอบและดําเนินการในรูปคณะกรรมการ 

3.5 การใชจายทรัพยสินและทรัพยากรอ่ืนที่ไดรับจากการระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา (Y5) หมายถึง การใชจายทรัพยากรอันไดมาจากการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
สถานศึกษาจะตองใชจายทรัพยากรใหมีความสอดคลองกับโครงการที่เสนอและไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ตามเปาหมายท่ีกําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงประโยชนตอผูเรียน ความคุมคา ความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได 

3.6 สถานศึกษาตองรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการระดมทรัพยากรตอ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (Y6) หมายถึง หลังเสร็จสิ้นการดําเนินการตามโครงการระดม
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ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา สถานศึกษาตองจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามโครงการระดม
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษาพรอมทั้งระบุผลที่ไดรับจากการดําเนินงาน งบประมาณท่ีใช ปญหา อุปสรรค 
และขอเสนอแนะเพ่ือนําไปปรับปรุงการดําเนินงานในครั้งตอไป  จากนั้นทําการรายงานผลการ
ดําเนินงานตามโครงการระดมทรัพยากรตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและปดประกาศโดย
เปดเผย 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ แบงเปน 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะ

เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ประกอบดวย 1) เพศ 2) อายุ 3) ระดับการศึกษาสูงสุด  
4) ประสบการณในการทํางาน 5) ตําแหนงหนาที่หลักในสถานศึกษา 6) ประสบการณการทํางาน 
ในตําแหนงปจจุบัน 

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการดําเนินการ
ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาตามแนวคิดของ มินทซเบิรก (Mintzberg)  

ตอนที่ 3 สอบถามเก่ียวกับการดําเนินการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษา  
โดยผูวิจัยไดสรางเครื่องมือตามแนวปฏิบัติการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา สังกัด สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือวัดระดับการดําเนินการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  

โดยแบบสอบถามตอนที่ 2 และ 3 เปนแบบสอบถามชนิดจัดลําดับคุณภาพ (Rating 

scale) ตามแนวคิดของลิเคอรท (Likert)61 ซึ่งสามารถจัดลําดับคุณภาพได 5 ระดับ โดยมีความหมาย 
ดังนี้ 
 ระดับ 5  หมายถึง บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา/การดําเนินการระดมทรัพยากร 

 เพ่ือการศึกษาอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาน้ําหนักเทากับ 5 คะแนน 

 ระดับ 4  หมายถึง    บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา/การดําเนินการระดมทรัพยากร
           เพ่ือการศึกษาอยูในระดับมาก มีคาน้ําหนักเทากับ 4 คะแนน 

 ระดับ 3  หมายถึง    บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา/การดําเนินการระดมทรัพยากร   
 เพ่ือการศึกษาอยูในระดับปานกลาง มีคาน้ําหนักเทากับ 3 คะแนน 

 ระดับ 2  หมายถึง บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา/การดําเนินการระดมทรัพยากร
 เพ่ือการศึกษาอยูในระดับนอย มีคาน้ําหนักเทากับ 2 คะแนน 

                                           
 61Rensis Likert, New Patterns of Management (Tokyo: Mcgraw – Hill book 

company, 1961), 73-74. 
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 ระดับ 1  หมายถึง บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา/การดําเนินการระดมทรัพยากร 
  เพ่ือการศึกษาอยูในระดับนอยท่ีสุด มีคาน้ําหนักเทากับ 1 คะแนน 

 

การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือการวิจัย 
ผูวิจัยดําเนินการพัฒนาและสรางเครื่องมือเปนแบบสอบถามข้ึน จํานวน 1 ฉบับ  

ตามกรอบแนวคิดและวัตถุประสงคของการวิจัยที่กําหนด โดยมขีั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้  
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาทฤษฎี หลักการ แนวคิด จากหนังสือ ตํารา เอกสารและงานวิจัย 

ทั้งในประเทศและตางประเทศมาสราง ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ ภายใตคําปรึกษาของอาจารย 
ผูควบคุมวิทยานิพนธ 

ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบความตรงของเน้ือหา  (Content Validity) ของแบบสอบถาม  
โดยนําแบบสอบถามที่ผูวิจัยไดสรางใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน พิจารณาความสอดคลองของเนื้อหา 
กับวัตถุประสงคการวิจัย โดยใชเทคนิค IOC (Index of Item Objective Congruence) พิจารณาใช
ขอคําถามเปนรายขอที่มีคา IOC ตั้งแต 0.50 ขึ้นไป และปรับปรุงแบบสอบถามตามขอเสนอแนะ 

ขั้นตอนที่ 3 นําแบบสอบถามท่ีไดรับการปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใช (Try Out)  
กับสถานศึกษาที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 8 โรง ซึ่งประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน  
1 คน รองผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 1 คน และครู จํานวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 32 ฉบับ 

ขั้นตอนที่ 4 หาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามท่ีไดกลับคืนมา โดยใชวิธี
ของครอนบาค (Cronbach)62 โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - coefficient) ไดคาความเชื่อมั่น 
ของแบบสอบถามท้ังฉบับเทากับ 0.988  

  
การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากการทําแบบสอบถามของผูใหขอมูลใน
สถานศึกษากลุมตัวอยาง 56 โรง โดยผูใหขอมูลคือ ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 1 คน รองผูบริหาร
สถานศึกษา จํานวน 1 คน และครู จํานวน 2 คน ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5 ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน คือ ทําหนังสือเรียนคณะบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือทําหนังสือขอความอนุเคราะหไปยังผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ซึ่งเปนกลุมตัวอยาง เพ่ือขอความรวมมือจากผูบริหารสถานศึกษา 
รองผูบริการสถานศึกษา และครู ใหชวยอนุเคราะหตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ 

                                           
62Lee J. Cronbach, Essential of Psychological Testing (New York : Harper  

& Row Publisher, 1974), 161 
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การวิเคราะหขอมูล  

หลังจากเก็บแบบสอบถามกลับคืนมาแลว ผูวิจัยดําเนินการตามข้ันตอน ดังตอไปน้ี 

1. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามท่ีไดรับคืนมา 
2. นําแบบสอบถามมาตรวจรวบรวมคะแนน 
3. นําไปคํานวณคาสถิติ เพื่อทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

 

สถิติที่ใชในการวิจัย 

 เพ่ือใหการวิเคราะหขอมูลตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัย  ผูวิจัยใชสถิติในการ
วิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

1. การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ใชคาความถี่ (frequency)  

คารอยละ (Percentage)  

2. การวิเคราะหบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาและการดําเนินการระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 วิเคราะหโดยหาคามัชฌิมเลขคณิต  
( ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยผูดําเนินการวิจัยไดกําหนดกฎเกณฑในการวิเคราะห
ตามแนวคิดของ เบสท (Best)63 หากคามัชฌิมเลขคณิตอยูในชวงใดก็แสดงวา บทบาทของผูบริหาร
สถานศึกษาและการดําเนินการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาเปนแบบนั้น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
 คามัชฌิมเลขคณิต   4.50 - 5.50 แสดงวา   บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาและการ
   ดําเนินการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา
   อยูในระดับมากที่สุด 

 คามัชฌิมเลขคณิต  3.50 - 4.49 แสดงวา  บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาและการ
   ดําเนินการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา
   อยูในระดับมาก 

 คามัชฌิมเลขคณิต  2.50 - 3.49 แสดงวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาและการ
   ดําเนินการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา
   อยูในระดับปานกลาง 
 คามัชฌิมเลขคณิต  1.50 - 2.49 แสดงวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาและการ
   ดําเนินการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา
   อยูในระดับนอย  

                                           
63John W. Best, Research in Education (New Jersey: Prentice-Hall Inc.,1970), 

190. 
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 คามัชฌิมเลขคณิต  1.00 - 1.49 แสดงวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาและการ
   ดําเนินการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา
   อยูในระดับนอยที่สุด  

3. การวิเคราะหบทบาทผูของบริหารสถานศึกษากับการดําเนินการระดมทรัพยากร 
เพ่ือการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 สถิติที่ใชคือการวิเคราะห 
คาสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ  (rxy) ของเพียรสัน  (Pearson’s Product Moment Correlation 

Coefficient) 

 

สรุป 

 

การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงพรรณนา  (Descriptive research) มีวัตถุประสงค  
เพ่ือทราบ 1) บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  

2) การดําเนินการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
และ 3) ความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการดําเนินการระดมทรัพยากร 
เพื่อการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี 
ไดแกสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 จํานวน 56 โรง ผูใหขอมูล
สถานศึกษาละ 4 คน ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 1 คน รองผูบริหารสถานศึกษา 
จํานวน 1 คน และครูจํานวน 2 คน รวมผูใหขอมูลท้ังสิ้น 224 คน เคร่ืองมือที่ใชเปนแบบสอบถาม
เกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดของมินทซเบิรก (Mintzberg) และการดําเนินการ
ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาตามแนวปฏิบัติการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา  สังกัด
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คาความถี่ 
(Frequency) รอยละ (Percentage) คามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product-moment 

correlation coefficient)  
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัยเรื่อง “บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา
กับการดําเนินการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 5” โดยการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ใชสถานศึกษาเปน
หนวยวิเคราะห (Unit of Analysis) ประชากรท่ีศึกษา คือ สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 กลุมตัวอยาง คือสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5 ซึ่งผูวิจัยไดสงแบบสอบถามไปยังสถานศึกษา จํานวน 56 โรง เปนแบบสอบถาม 
จํานวน 224 ฉบับ และไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณ จํานวน 192 ฉบับ 
จาก 48 โรง คิดเปนรอยละ 85.71 เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยขอนําเสนอผล
การวิเคราะหขอมูล โดยจําแนกเปน 4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี  1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนที่ 2 บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5 

 ตอนที่ 3 การดําเนินการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
 ตอนท่ี 4 ความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการดําเนินการระดม
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 

 

ตอนที่ 1  ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามซึ่งไดจากการตอบแบบสอบถาม 
ของผูบริหารสถานศึกษา รองผูบริหารสถานศึกษา และครูของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จํานวน 48 โรง รวม 192 คน แยกพิจารณาตาม เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาสูงสุด ประสบการณในการทํางาน ตําแหนงหนาที่หลักในสถานศึกษาและประสบการณ 
การทํางานในตําแหนงปจจุบัน ซึ่งวิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถี่  (Frequency) และคารอยละ 
(Percentage) ดังรายละเอียดในตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5   รอยละของผูใหขอมูลจําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ประสบการณ 
 ในการทํางาน ตําแหนงหนาที่หลักในสถานศึกษา และประสบการณการทํางานในตําแหนง 
 ปจจุบัน 

 

ขอที ่ สถานภาพ จํานวน (คน) รอยละ 
1 เพศ 

         1. ชาย 

         2. หญิง 

 

92 

100 

 

47.92 

52.08 

รวม 192 100 
2 อาย ุ

         1. ไมเกิน 30 ป 
         2. 31 - 40 ป 
         3. 41 - 50 ป 
         4. 51 ปขึ้นไป 

 

11 

33 

33 

115 

 

  5.73 

17.19 

17.19 

59.89 

รวม 192 100 

3 ระดับการศึกษาสูงสุด 

         1. ปริญญาตรี 
         2. ปริญญาโท 

         3. ปริญญาเอก 

         4. อื่น ๆ 

 

81 

99 

10 

2 

 

42.19 

51.56 

 5.21 

 1.04 

รวม 192 100 

4 ประสบการณในการทํางาน 

         1. ไมเกิน 10 ป 
         2. 11 - 20 ป 
         3. 21 - 30 ป 
         4. 31 ปขึ้นไป 

 

34 

32 

42 

84 

 

17.71 

16.67 

21.87 

43.75 

รวม 192 100 

5 

 

 

ตําแหนงหนาที่หลักในสถานศึกษา 
         1. ผูบริหารสถานศึกษา 
         2. รองผูบริหารสถานศึกษา 
         3. ครู 

 

48 

48 

96 

 

25.00 

25.00 

50.00 

รวม 192 100 
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ตารางที่ 5  รอยละของผูใหขอมูลจําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ประสบการณ 
 ในการทํางาน ตําแหนงหนาที่หลักในสถานศึกษา และประสบการณการทํางานในตําแหนง 
 ปจจุบัน (ตอ) 
 

ขอที ่ สถานภาพ จํานวน (คน) รอยละ 
6 ประสบการณการทํางานในตําแหนงปจจุบัน 

         1. ไมเกิน 5 ป 
         2. 6 - 10 ป 
         3. 11 - 15 ป 
         4. 16 - 20 ป 
         5. 21 - 25 ป 
         6. 26 - 30 ป 
         7. 31 ปขึ้นไป 

 

51 

33 

22 

23 

10 

19 

34 

 

26.56 

17.19 

11.46 

11.98 

5.21 

9.89 

17.71 
รวม 192 100 

 

 จากตารางที่ 5 พบวา ผูใหขอมูลสวนใหญเปนเพศหญิง มีจํานวน 100 คน คิดเปน 
รอยละ 52.08 และรองลงมา คือ เพศชาย จํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 47.92 ผูใหขอมูล 
สวนใหญมีอายุ 51 ป ขึ้นไป จํานวน 115 คน คิดเปนรอยละ 59.89 รองลงมา คือ อายุระหวาง  
31 - 40 ป จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ17.19 อายุระหวาง 41 - 50 ป จํานวน 33 คน คิดเปนรอย
ละ 17.19 และนอยที่สุด คือ อายุไมเกิน 30 ป มีจํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 5.73 ในดานระดับ
การศึกษาสูงสุด พบวาผู ใหขอมูลสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 99 คน  
คิดเปนรอยละ 51.56 รองลงมา คือ ระดับปริญญาตรี จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 42.19 ระดับ
ปริญญาเอก จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 5.21 และนอยที่สุด คือ อ่ืน ๆ จํานวน 2 คน คิดเปน 
รอยละ 1.04 ประสบการณในการทํางาน โดยผูใหขอมูลสวนใหญมีประสบการณในการทํางาน  
31 ปขึ้นไป จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 43.75 รองลงมา คือ ระหวาง 21 - 30 ป จํานวน 42 คน  
คิดเปนรอยละ 21.87 ไมเกิน 10 ป จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 17.71 และนอยที่สุด คือ ระหวาง 
11 - 20 ป จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 16.67 ตําแหนงหนาที่หลักในสถานศึกษา โดยผูใหขอมูล
เปนครู จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 50.00 และมีจํานวนเทากัน คือ ผูบริหารสถานศึกษาและรอง
ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 25.00 ประสบการณการทํางานในตําแหนง
ปจจุบันพบวา ผูใหขอมูลสวนใหญมีประสบการณไมเกิน 5 ป จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 
26.56 รองลงมา คือ 31 ปขึ้นไป จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 17.71 ระหวาง 6 – 10 ป จํานวน 
33 คน คิดเปนรอยละ  17.19 ระหวาง 16 – 20 ป จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 11.98 ระหวาง  
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(n = 48) 

11 – 15  ป จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 11.46 ระหวาง 26 – 30 ป จํานวน 19 คน คิดเปนรอย
ละ 9.89 และนอยท่ีสุด คือ ระหวาง 21 – 25 ป จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 5.21  
 

ตอนที่ 2  บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 

 จากการวิเคราะหบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5 ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชคามัชฌิมเลขคณิต ( ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) จากผู ใหขอมูล จํานวน 48 โรง แลวนําไปเปรียบเทียบตามแนวคิดของเบสท (Best)  
ผลการวิเคราะหขอมูลดังรายละเอียดตารางที่ 6 - 9 

 

ตารางที่ 6  คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา  
 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 โดยภาพรวม  
 

ขอที่ บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา (Xtot)  S.D. ระดับ 

1 ความสัมพันธระหวางบุคคล (X1) 4.21 0.44 มาก 
2 สารสนเทศ (X2) 4.16 0.41 มาก 
3 การตัดสินใจ (X3) 4.19 0.44 มาก 

รวม (Xtot) 4.19 0.43 มาก 
 

 จากตารางที่ 6 พบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( = 4.19, S.D. = 0.43) เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน ซึ่งมีคามัชฌิมเลขคณิตอยูระหวาง 4.16 - 4.21 โดยเรียง 
ลํ า ด ับค า ม ัชฌ ิม เ ลขคณ ิตจากมาก ไปน อย  ได ด ัง นี ้ ด านความส ัมพ ัน ธ ร ะหว า งบ ุคคล  
( = 4.21, S.D. = 0.44) ดานการตัดสินใจ ( = 4.19, S.D. = 0.44) และดานสารสนเทศ  
( = 4.16, S.D. = 0.41) ตามลําดับ 
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(n = 48) 

ตารางที่  7  คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา  
 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ดานความสัมพันธระหวางบุคคล 
 

ขอที ่
บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 

 S.D. ระดับ 
ดานความสัมพันธระหวางบุคคล 

1 
เปนผูมีอํานาจ หนาท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีกฎหมายกาํหนดในการ
กําหนดทิศทาง เปาหมาย กลยุทธ และนโยบายของสถานศึกษา 

4.36 0.43 มาก 

2 
เปนตัวแทนของสถานศึกษาในการทํากิจกรรมหรือพิธีกรรมตาง ๆ ภายใน
สถานศึกษา 

4.35 0.41 มาก 

3 
เปนตัวแทนของสถานศึกษาในการทํากิจกรรมหรือพิธีกรรมตาง ๆ ภายนอก
สถานศึกษา 

4.24 0.44 มาก 

4 เปนศูนยกลางหรือจุดรวมของกิจกรรมภายในสถานศึกษา 4.14 0.44 มาก 

5 เปนผูนําในการปฏิบัตภิารกิจประจําวันของสถานศึกษา 3.87 0.47 มาก 

6 
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีใหกับครู บุคลากรทางการศึกษาและ
บุคคลภายนอก 

4.41 0.44 มาก 

7 ปฏิบัติตนไดถูกตองและเหมาะสมตามกาลเทศะในสถานการณตาง ๆ 4.40 0.40 มาก 

8 ปฏิบัติงานตาง ๆ ที่รับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ 4.39 0.45 มาก 

9 มีการกําหนดเปาหมายของสถานศึกษาไดอยางถูกตอง 4.32 0.40 มาก 

10 แจงใหผูใตบังคบับัญชาไดรับทราบถงึขอบขายงานที่ตองรับผดิชอบและปฏิบัต ิ 4.21 0.40 มาก 

11 
สั่งการและช้ีแนะใหผูใตบังคับบญัชาปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายของ
สถานศึกษา 4.28 0.46 มาก 

12 
กระตุนและสงเสริมใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานตามนโยบายอยางเต็ม
ความสามารถและดวยความเต็มใจ 

4.26 0.46 มาก 

13 
ใชอทิธิพลตามตําแหนงหนาที่ในการปฏิบัติงานเพื่อชวยใหผูใตบังคับบัญชา
ปฏิบัติงานในทิศทางที่ถูกตอง 

4.23 0.41 มาก 

14 
สามารถชักจูง กระตุน โนมนาว ใหกําลังใจและมีการประนีประนอมเพ่ือให
ผูใตบังคับบัญชาปฏบิัติงานในทิศทางที่ถูกตอง 

4.22 0.44 มาก 

15 
สามารถบูรณาการความตองการของครูและบุคลากรทางการศึกษาแตละคน
ใหสอดคลองกับเปาหมายของสถานศึกษาได 

4.11 0.42 มาก 

16 เปนผูแตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาในการพิจารณาจางคร ู
และบุคลากรทางการศึกษาเขาทํางานใหเหมาะสมกับตาํแหนงหนาที่ 4.16 0.47 มาก 

17 จัดใหมีการนิเทศงานครูที่เขาปฏิบตัิหนาที่ใหม 4.08 0.46 มาก 

18 
จัดใหมีการฝกอบรมครูที่ปฏบิัติการสอนใหมีการพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
เพื่อนํามาใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.18 0.43 มาก 
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ตารางที่ 7  คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา  
 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ดานความสัมพันธระหวางบุคคล 
 (ตอ) 
 

ขอที ่
บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 

 S.D. ระดับ 
ดานความสัมพันธระหวางบุคคล 

19 ติดตอประสานงานกับผูใตบังคับบญัชาอยางสม่ําเสมอ 4.24 0.48 มาก 

20 
ติดตอประสานงานกับบุคคลภายนอก ชุมชน และหนวยงานตาง ๆ ในรูปแบบ
ที่เปนทางการและไมเปนทางการเพื่อใหไดมาซึ่งขอมลูขาวสารท่ีเปนประโยชน
ตอสถานศึกษา 

4.26 0.50 มาก 

21 มีความสามารถในการแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในสถานศึกษาได 4.15 0.46 มาก 

22 
สนับสนุน สงเสรมิและกระตุนใหการดําเนินงานของโรงเรียนไปสูเปาหมาย
อยางราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ 

4.21 0.46 มาก 

23 
ธํารงรักษาไวซึ่งความสัมพันธอันดีระหวางสถานศึกษา บุคคลภายนอก ชุมชน 
และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

4.30 0.44 มาก 

24 
มีการสรางเครือขายความสัมพันธกับบุคคลภายนอก ชุมชน และหนวยงานท่ี
เกี่ยวของกับสถานศึกษา 

4.26 0.45 มาก 

25 
เขารวมประชุมกับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางสมํ่าเสมออยาง
นอยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 

4.33 0.48 มาก 

26 
เขารวมงานสังคม / งานสาธารณะเพ่ือสรางและรักษาเครือขาย 
การติดตอสื่อสารของสถานศึกษาไวอยางสม่ําเสมอ 4.31 0.46 มาก 

รวม 4.21 0.44 มาก 

 

 จากตารางที่ 7 พบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5 ดานความสัมพันธระหวางบุคคล (X1)  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 4.21,  

S.D. = 0.44) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาดานความสัมพันธ
ระหวางบุคคล (X1) อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอย ได
ดังนี้ ขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด 5 ขอ คือ ขอ 6 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีใหกับครู บุคลากร
ทางการศึกษา และบุคคลภายนอก (  = 4.41, S.D. = 0.44) รองลงมา คือ ขอ 7 ปฏิบัติตนไดถูกตอง 
และเหมาะสมตามกาลเทศะในสถานการณตาง  ๆ (  = 4.40, S.D. = 0.40) ขอ 8 ปฏิบัติงาน 
ตาง ๆ ที่รับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ (  = 4.39, S.D. = 0.45) ขอ 1 เปนผูมีอํานาจ หนาที่ 
และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกําหนดในการกําหนดทิศทาง เปาหมาย กลยุทธ และนโยบาย
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(n = 48) 

ของสถานศึกษา (  = 4.36, S.D. = 0.43) ขอ 2 เปนตัวแทนของสถานศึกษาในการทํากิจกรรมหรือ
พิธีกรรมตาง ๆ ภายในสถานศึกษา (  = 4.35, S.D. = 0.41) ขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด
จํานวน 5 ขอ คือ ขอ 21 มีความสามารถในการแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในสถานศึกษาได  
(  = 4.15, S.D. = 0.46) ขอ 4 เปนศูนยกลางหรือจุดรวมของกิจกรรมภายในสถานศึกษา  
(  = 4.14, S.D. = 0.44) ขอ 15 สามารถบูรณาการความตองการของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
แตละคนใหสอดคลองกับเปาหมายของสถานศึกษาได (  = 4.11, S.D. =0.42) ขอ 17 จัดใหมีการ
นิเทศงานครูที่เขาปฏิบัติหนาที่ใหม (  = 4.08, S.D. = 0.46) และขอ 5 เปนผูนําในการปฏิบัติภารกิจ
ประจําวันของสถานศึกษา (  = 3.87, S.D. = 0.47) ตามลําดับ 
 
ตารางที่  8  คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 
 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ดานสารสนเทศ 
 

ขอที ่
บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 

 S.D. ระดับ 
ดานสารสนเทศ 

1 
มีความสามารถในการเขาถึงขอมูลขาวสารท่ีเปนปจจุบันจากแหลงตาง ๆ 
จากท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 

4.26 0.37 มาก 

2 
ไดขอมลูขาวสารจากแหลงที่มีคุณภาพ เปนขอเท็จจริง มีความถูกตองและ
เชื่อถือได 4.22 0.43 มาก 

3 
รับฟงความคิดเห็นจากผูใตบังคับบัญชาเพื่อเปนขอมูลในการตัดสินใจ
แกไขปญหา 4.17 0.42 มาก 

4 
สามารถนําขอมูลขาวสารท่ีไดมาใชในการตัดสินใจแกปญหาไดอยางมี
ประสิทธิภาพและตรงกับสาเหต ุ

4.21 0.40 มาก 

5 
สังเกต ศึกษาและตดิตามขอมลูขาวสารที่เปนประโยชนกับสถานศึกษา
อยางสมํ่าเสมอ 4.29 0.35 มาก 

6 มีการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลขาวสาร  4.27 0.36 มาก 

7 
เปดรับขอมลูขาวสารท่ีหลากหลายจากแหลงตาง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 

4.35 0.34 มาก 

8 
มีการประเมินขอมลูขาวสารท่ีไดมา เพื่อใชประโยชนในการดําเนินงาน
และแกปญหาของสถานศึกษาอยางถูกตอง 

4.21 0.39 มาก 

9 เปนศูนยกลางในการรับ-สงขอมูลขาวสารภายในสถานศึกษา 3.99 0.40 มาก 

10 
สามารถควบคุมและจดัการขอมลูขาวสารเพื่อใหสถานศกึษาดําเนินงาน
ไปสูเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

4.11 0.40 มาก 
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ตารางที่ 8  คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 
 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ดานสารสนเทศ (ตอ) 
 

ขอที ่
บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 

 S.D. ระดับ 
ดานสารสนเทศ 

11 
แบงปนและกระจายขอมลูที่เปนประโยชนใหผูใตบังคับบัญชารับทราบ
และเกดิความเขาใจในสถานการณรวมกัน 

4.16 0.41 มาก 

12 มีการจัดทําเอกสารเพื่อใหงายตอการกระจายขอมูลอยางเปนระบบ 4.02 0.45 มาก 

13 
เก็บรวบรวมขอมูลที่เปนประโยชนตอโรงเรยีนจากภายในและภายนอก
สถานศึกษา 4.10 0.44 มาก 

14 
สงขอมูลที่ไดรับจากภายในสถานศึกษาเพ่ือใหครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเขาถึงแหลงขอมูลที่จําเปนไดงายขึ้น 

4.14 0.40 มาก 

15 
สงขอมูลที่ไดรับจากภายนอกสถานศึกษาเพื่อใหครูและบุคลากรทางการ
เขาถึงแหลงขอมูลที่จําเปนไดงายข้ึน 

4.09 0.40 มาก 

16 
มีการบูรณาการขอมูลทีไ่ดรบัจากแหลงตาง ๆ โดยพิจารณาเลือกขอมูลที่
เปนประโยชนตอสถานศึกษา 

4.10 0.44 มาก 

17 สื่อสารขอมูลเกี่ยวกับแผนงาน นโยบายและผลท่ีไดจากการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนใหบคุลภายนอกสถานศึกษาไดรับทราบ 

4.09 0.43 มาก 

18 
มีการสงขอมลูเกี่ยวกับแผนงาน นโยบาย และผลท่ีไดจากการปฏิบัตงิาน
ขององคกรใหบุคลภายนอกสถานศึกษารับทราบ 

4.06 0.46 มาก 

19 สามารถสงขอมูลขาวสารของสถานศึกษาสูบุคคลภายนอกใหรับทราบได 4.08 0.41 มาก 

20 
มีการมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชาเปนตัวแทนสงขอมลูขาวสารของ
สถานศึกษาสูบุคคลภายนอกไดอยางเหมาะสม 

4.19 0.39 มาก 

21 
มีการสงขอมลูขาวสารของสถานศึกษาสูบุคคลภายนอกเพ่ือใหเกดิความ
เขาใจท่ีถูกตองและเหมาะสม 

4.16 0.43 มาก 

22 
มีขอมูลที่ถูกตอง เปนปจจุบันและมีความเปนมืออาชีพในการสื่อสารขอมูล
ของโรงเรียนไปสูบุคคลภายนอก 

4.17 0.46 มาก 

รวม 4.16 0.41 มาก 
 

 จากตารางท่ี 8 พบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5 ดานสารสนเทศ (X2) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 4.16, S.D. = 0.41)  
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาดานสารสนเทศ (X2) อยูในระดับมาก
ทุกขอ โดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอย ไดดังนี้ ขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด 5 
ขอ คือ ขอ 7 เปดรับขอมูลขาวสารที่หลากหลายจากแหลงตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  
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(n = 48)  

(  = 4.35, S.D. = 0.34) รองลงมา คือ ขอ 5 สังเกต ศึกษาและติดตามขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชน
กับโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ (  = 4.29, S.D. = 0.35) ขอ 6 มีการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
ขาวสาร (  = 4.27, S.D. = 0.36) ขอ 1 มีความสามารถในการเขาถึงขอมูลขาวสารท่ีเปนปจจุบันจาก
แหลงตาง ๆ  จากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา (  = 4.26, S.D. = 0.37) ขอ 2 ไดขอมูลขาวสาร
จากแหลงที่มีคุณภาพเปนขอเท็จจริง มีความถูกตองและเชื่อถือได (  = 4.22, S.D. = 0.43) ขอที่มีคา
มัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุดจํานวน 5 ขอ คือ ขอ 15 สงขอมูลที่ไดรับจากภายนอกสถานศึกษาเพ่ือใหครู
เขาถึงแหลงขอมูลที่จําเปนไดงายขึ้น (  = 4.09, S.D. = 0.40) ขอ 19 สามารถสงขอมูลขาวสารของ
สถานศึกษาสูบุคคลภายนอกใหรับทราบได (  = 4.08, S.D. = 0.41)  ขอ 18 มีการสงขอมูลเก่ียวกับ
แผนงาน นโยบายและผลที่ไดจากการปฏิบัติงานขององคกรใหบุคคลภายนอกสถานศึกษารับทราบ  
(  = 4.06, S.D. = 0.46) ขอ 12 มีการจัดทําเอกสารเพ่ือใหงายตอการกระจายขอมูลอยางเปนระบบ  
(  = 4.02, S.D. = 0.45) และขอ 9 เปนศูนยกลางในการรับ-สงขอมูลขาวสารภายในสถานศึกษา  
(  = 3.99, S.D. = 0.40) ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 9   คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา  
 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ดานการตัดสินใจ 
 

ขอที ่
บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 

 S.D. ระดับ 
ดานการตัดสินใจ 

1 เปนผูมีความคิดริเริ่มสรางสรรคเพื่อพัฒนางานใหมีคุณภาพ 4.27 0.40 มาก 

2 มีการวางแผนงานของสถานศึกษาอยางครบถวนถูกตอง 4.24 0.42 มาก 

3 มีการวิเคราะหกิจกรรมตาง ๆ ของสถานศึกษาอยางถูกตอง 4.15 0.42 มาก 

4 แสวงหาวิธีการเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาใหดีขึ้นอยางสม่ําเสมอ 4.31 0.40 มาก 

5 มีการสํารวจสถานการณที่อาจกอใหเกิดปญหาตาง ๆ ตอสถานศึกษาได 4.22 0.44 มาก 

6 มีการตัดสินใจเลือกสิ่งท่ีดีท่ีสุดใหกับสถานศึกษา 4.31 0.46 มาก 

7 
คิดคนแนวทางในการจัดการศึกษาแบบใหม เพื่อจัดการศึกษาใหมีระสิทธิ
ภาพยิ่งข้ึน 4.18 0.45 มาก 

8 สรางความไดเปรียบในดานการแขงขันใหกับสถานศึกษา 4.06 0.45 มาก 

9 
สามารถแกไขปญหาของบุคคลกลุมตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษาที่เกิดขึ้นโดยไมคาดคิดไดอยางถูกตองเหมาะสม 

4.05 0.49 มาก 

10 
สามารถขจัดความขดัแยงของบุคคลกลุมตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษาที่เกิดขึ้นโดยไมคาดคิดไดอยางถูกตองเหมาะสม 

3.95 0.51 มาก 

11 มีการประยุกตใชเทคนิควิธีตาง ๆ ในการแกไขปญหาอยางถูกตอง 4.07 0.47 มาก 

12 สามารถระบุปญหาที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษาไดอยางถูกตอง 4.13 0.44 มาก 
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(n = 48) 

ตารางที่ 9 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา  
 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ดานการตัดสินใจ (ตอ) 
 

ขอที ่
บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 

 S.D. ระดับ 
ดานการตัดสินใจ 

13 
มีความรูความสามารถในการตรวจสอบขอมูลเก่ียวกับปญหาที่เกิดขึน้กับ
สถานศึกษาไดอยางถูกตอง 

4.14 0.46 มาก 

14 สามารถแกไขปญหาโดยใชความรูหรือประสบการณที่มีอยูอยางถูกตอง 4.12 0.46 มาก 

15 
มีการหาขอมลูเกี่ยวกับปญหาที่เกดิขึ้นเพิ่มเตมิเพื่อความแมนยําในการ
ตัดสินใจ 4.16 0.47 มาก 

16 มีการศึกษาขอมูลตาง ๆ เพื่อนําไปใชในการแกไขปญหา 4.21 0.42 มาก 

17 พิจารณาทางเลือกตาง ๆ ที่สามารถนําไปใชในการแกปญหาได 4.15 0.41 มาก 

18 
ตัดสินใจแกปญหาโดยเลือกวิธีที่ดทีี่สุดและสรางประโยชนใหกับ
สถานศึกษามากท่ีสุด 4.27 0.42 มาก 

19 สามารถเลือกวิธีที่ดีท่ีสุดเพื่อนําไปใชในการแกปญหา 4.24 0.46 มาก 

20 
สามารถมองภาพรวมในการจัดสรรทรัพยากรใหกับสถานศึกษาไดอยาง
เปนระบบ 4.15 0.44 มาก 

21 มีการวางแผนการใชทรัพยากรของสถานศึกษาไดอยางเหมาะสม 4.17 0.48 มาก 

22 
มีการจัดทําปฏิทินการดําเนินงานของโรงเรียนเพื่อจัดสรรทรัพยากรให
เหมาะสม 4.14 0.44 มาก 

23 
มีการลาํดับความสําคญัในการจดัสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดเพ่ือ
นํามาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 

4.19 0.45 มาก 

24 
ตัดสินใจจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดเพื่อนํามาใชใหเกิดประโยชน
สูงสุด 4.26 0.44 มาก 

25 
มีการสรางระบบ ควบคุม และตัดสินใจในการใชทรัพยากรของ
สถานศึกษาไดตรงกับความตองการ ความจําเปนของแตละฝายงานและ
การปฏิบัติงานท่ีหลากหลาย 

4.19 0.44 มาก 

26 
เปนตัวแทนของโรงเรียนในการเจรจาตอรองกับบุคคลภายนอก ชุมชน   
หรือหนวยงานอ่ืนเพ่ือรักษาผลประโยชนของสถานศึกษา 

4.21 0.47 มาก 

27 
สามารถคิดแบบเชิงระบบ เห็นภาพรวมและความเชื่อมโยงของสวน 
ตาง ๆ ที่จะไดรับผลกระทบจากการปฏิบัติงาน 

4.19 0.46 มาก 

28 สามารถวางแผนในการคิดอยางมีเหตุผล 4.22 0.42 มาก 

29 มีขอมูลที่สําคัญเพื่อนําไปใชในการเจรจาตอรอง 4.21 0.41 มาก 
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(n = 48) 

ตารางที่ 9 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา  
 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ดานการตัดสินใจ (ตอ) 
 

ขอที ่
บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 

 S.D. ระดับ 
ดานการตัดสินใจ 

30 มีการดําเนินงานอยางมีจริยธรรมในการเจรจาตอรอง 4.25 0.44 มาก 

31 
ไมเอาเปรียบคูเจรจาแตมุงสรางประโยชนรวมกันเพื่อรักษาความสมัพันธท่ี
ดีและความรวมมือกันในอนาคต 

4.35 0.43 มาก 

รวม 4.19 0.44 มาก 

 

 จากตารางที่ 9 พบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ดานการตัดสินใจ (X3) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 4.19,  

S.D. = 0.44) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิต 
จากมากไปนอย ไดดังนี้ ขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด 5 ขอ คือ ขอ 31 ไมเอาเปรียบคูเจรจาแตมุง
สรางประโยชนรวมกันเพ่ือรักษาความสัมพันธที่ดีและความรวมมือกันในอนาคต (  = 4.35,  

S.D. = 0.43) รองลงมาคือ ขอ 4 แสวงหาวิธีการเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนใหดีขึ้นอยางสม่ําเสมอ 

(  = 4.31, S.D. = 0.40) ขอ 6 มีการตัดสินใจเลือกส่ิงที่ดีที่สุดใหกับสถานศึกษา (  = 4.31,  

S.D. = 0.46) ขอ 1 เปนผูมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคเพ่ือพัฒนางานใหมีคุณภาพ  (  = 4.27,  

S.D. = 0.40) ขอ 18 ตัดสินใจแกปญหาโดยเลือกวิธีที่ดีที่สุดและสรางประโยชนใหกับสถานศึกษามาก
ที่สุด (  = 4.27, S.D. = 0.42) ขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุดจํานวน 5 ขอ คือ ขอ 14 สามารถ
แกไขปญหาโดยใชความรูหรือประสบการณที่มีอยูอยางถูกตอง (  = 4.12, S.D. = 0.46) ขอ 11 มีการ
ประยุกตใชเทคนิควิธีตาง ๆ  ในการแกไขปญหาอยางถูกตอง (  = 4.07, S.D. = 0.47) ขอ 8 สรางความ
ไดเปรียบในดานการแขงขันใหกับสถานศึกษา (  = 4.06, S.D. = 0.45) ขอ 9 สามารถแกไขปญหา
ของบุคคลกลุมตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาท่ีเกิดขึ้นโดยไมคาดคิดไดอยางถูกตอง
เหมาะสม (  = 4.05, S.D. = 0.49) และขอ 10 สามารถขจัดความขัดแยงของบุคคลกลุมตาง ๆ  
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาท่ีเกิดขึ้นโดยไมคาดคิดไดอยางถูกตองเหมาะสม (  = 3.95,  

S.D. = 0.51) ตามลําดับ 
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(n = 48) 

ตอนที ่3  การดําเนินการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่ 
            การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 

 ในการวิเคราะหการดําเนินการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 อยูในระดับใด ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชคามัชฌิมเลขคณิต ( ) และคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากผูใหขอมูล จํานวน 48 โรง แลวนําไปเปรียบเทียบตามแนวคิด 
ของเบสท (Best) ผลการวิเคราะหขอมูลดังรายละเอียดตารางที่ 10 – 16 

 

ตารางที่ 10 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการดําเนินการระดมทรัพยากร 
 เพ่ือการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 โดยภาพรวม 
 
ขอที ่ การดําเนินการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา (Ytot)  S.D. ระดับ 

1 สถานศึกษาสามารถระดมทรัพยากรไดตามมาตรา 58 (Y1) 4.09 0.46 มาก 

2 
การระดมทรัพยากรตองเปนไปดวยความสมัครใจ ตามความเหมาะสม
และความจําเปน (Y2) 

4.14 0.44 มาก 

3 
สถานศึกษาตองแตงตั้งคณะกรรมการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา 
(Y3) 

4.09 0.43 มาก 

4 
สถานศึกษาตองเสนอแผนและโครงการในการระดมทรัพยากรตอ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (Y4) 

4.13 0.38 มาก 

5 
การใชจายทรัพยสินและทรัพยากรอื่นท่ีไดรบัจากการระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา (Y5) 

4.25 0.38 มาก 

6 
สถานศึกษาตองรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการระดมทรัพยากร
ตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน (Y6) 

4.18 0.38 มาก 

รวม (Ytot) 4.15 0.41 มาก 

  

 จากตารางที่ 10 พบวา การดําเนินการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 4.15, S.D. = 0.41)  

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมาก 
ไปนอย ไดดังนี้ การใชจายทรัพยสินและทรัพยากรอ่ืนที่ไดรับจากการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
(  = 4.25, S.D. = 0.38) สถานศึกษาตองรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการระดมทรัพยากร 
ตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (  = 4.18, S.D. = 0.38) การระดมทรัพยากรตองเปนไป
ดวยความสมัครใจ ตามความเหมาะสม และความจําเปน (  = 4.14, S.D. = 0.44) สถานศึกษาตอง
เสนอแผนและโครงการในการระดมทรัพยากรตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (  = 4.13, 
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 (n = 48) 

S.D. = 0.38) สถานศึกษาตองแตงตั้งคณะกรรมการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา (  = 4.09, 

S.D. = 0.43) และสถานศึกษาสามารถระดมทรัพยากรไดตามมาตรา 58 (  = 4.09, S.D. = 0.46) 
ตามลําดับ  
 

ตารางที่ 11 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการดําเนินการระดมทรัพยากร 
 เพ่ือการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ดานสถานศึกษา
 สามารถระดมทรัพยากรไดตามมาตรา 58 

 

ขอที ่
การดําเนินการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

 S.D. ระดับ 
สถานศึกษาสามารถระดมทรัพยากรไดตามมาตรา 58 

1 
สถานศึกษามีวิธีการระดมทรัพยากร งบประมาณ และทรัพยสินจากแหลง
ตาง ๆ มาใชในการจัดการศึกษาอยางชัดเจน 

4.11 0.43 มาก 

2 
สถานศึกษาดําเนินการระดมทรัพยากรจากหนวยงานทั้งของภาครัฐ 
และเอกชนเปนประจํา 

3.97 0.52 มาก 

3 
สถานศึกษาไดรับการสนับสนุนทุนการศึกษาและทรัพยากรทีเ่กี่ยวของ 
กับการจัดการศึกษาจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางสมํ่าเสมอ 

3.88 0.61 มาก 

4 

สถานศึกษาเปดโอกาสใหบุคคล ครอบครัว องคกร ชุมชน สถาบันทาง
สังคม และสถานประกอบการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

4.16 0.44 มาก 

5 

สถานศึกษาเปดโอกาสใหบุคคล ครอบครัว องคกร ชุมชน สถาบันทาง
สังคม และสถานประกอบการบริจาคทรัพยากรการศึกษา เพ่ือนําไปใชใน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

4.28 0.35 มาก 

6 

สถานศึกษาเปดโอกาสใหบุคคล ครอบครัว องคกร ชุมชน สถาบันทาง
สังคม และสถานประกอบการมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมของโรงเรยีน
ทุกครั้ง 

4.21 0.39 มาก 

7 
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อระดมทรัพยากรทางการศึกษา
เปนประจําทุกปการศึกษา 

3.98 0.51 มาก 

8 
สถานศึกษาเชิญวิทยากรจาก องคกร ชุมชน สถาบันทางสังคมและสถาน
ประกอบการเขามามสีวนรวมในการใหความรูแกนักเรียนเปนประจาํ 

4.11 0.42 มาก 

9 
สถานศึกษาใหความสําคัญกับภูมปิญญาทองถ่ินโดยมีการสอดแทรก
เนื้อหาภูมิปญญาทองถิ่นในหลักสตูรของสถานศึกษา 

4.16 0.39 มาก 

10 
สถานศึกษามีการจัดหลักสตูรการเรียนรูใหนักเรียนไดออกไปศึกษาแหลง
ภูมิปญญาทองถิ่นที่นักเรียนสนใจ 

4.14 0.50 มาก 
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ตารางที่ 11 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการดําเนินการระดมทรัพยากร 
 เพ่ือการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ดานสถานศึกษา
 สามารถระดมทรัพยากรไดตามมาตรา 58 (ตอ) 
 

ขอที ่
การดําเนินการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

 S.D. ระดับ 
สถานศึกษาสามารถระดมทรัพยากรไดตามมาตรา 58 

11 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีสวนรวมในการสงเสรมิและให
แรงจูงใจในการระดมทรัพยากรเพือ่การศึกษาของสถานศึกษาจากองคกร 
ชุมชน สถาบันทางสังคมและสถานประกอบการเปนอยางด ี

4.17 0.50 มาก 

12 

บุคคล ครอบครัว องคกร ชุมชน สถาบันทางสังคมและสถานประกอบการ
บริจาคทุนการศึกษาเพื่อใชในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอยาง
สม่ําเสมอ 

4.08 0.46 มาก 

13 

บุคคลท่ัวไป หางหุนสวน หรือบรษิัทที่ทําการบริจาคเพื่อสนับสนุน
การศึกษาไดรับการลดหยอนภาษีเปนจํานวนสองเทาของเงินท่ีไดบรจิาค
ไปแตตองไมเกินรอยละ 10 ของเงินไดพึงประเมินหลังหักคาใชจายและคา
ลดหยอนอืน่ 

3.93 0.51 มาก 

รวม 4.09 0.46 มาก 
 

 จากตารางที่ 11 พบวา การดําเนินการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ดานสถานศึกษาสามารถระดมทรัพยากรไดตามมาตรา 
58 (Y1) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 4.09, S.D. = 0.46) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา  
อยูในระดับมากทุกขอ  โดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอย  ไดดังนี้ ขอที่มีคา
มัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด 3 ขอ คือ ขอ 5 สถานศึกษาเปดโอกาสใหองคกร บุคคล ครอบครัว 
ชุมชน สถาบันทางสังคมและสถานประกอบการบริจาคทรัพยากรการศึกษาเพื่อนําไปใชในการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา  (  = 4.28, S.D. = 0.35) รองลงมา คือ ขอ 6 สถานศึกษาเปดโอกาส
ใหองคกร ชุมชน สถาบันทางสังคมและสถานประกอบการมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน
ทุกครัง้  (  = 4.21, S.D. = 0.39) ขอ 11 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมในการ
สงเสริมและใหแรงจูงใจในการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษาจากองคกร ชุมชน 
สถาบันทางสังคมและสถานประกอบการเปนอยางดี (  = 4.17, S.D. = 0.50) ขอที่มีคามัชฌิมเลข
คณิตนอยที่สุดจํานวน 3 ขอ คือ ขอ 2 สถานศึกษาดําเนินการระดมทรัพยากรจากหนวยงานทั้ง
ของภาครัฐและเอกชนเปนประจํา (  = 3.97, S.D. = 0.52) ขอ 13 บุคคลทั่วไป หางหุนสวน 
หรือบริษัทที่ทําการบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษาไดรับการลดหยอนภาษีเปนจํานวนสองเทา



86 

 

 

(n = 48) 

ของเงินที่ไดบริจาคไป แตตองไมเกินรอยละ 10 ของเงินไดพึงประเมินหลังหักคาใชจายและคาลดหยอนอ่ืน  
(  = 3.93, S.D. = 0.51) และขอ 3 สถานศึกษาไดรับการสนับสนุนทุนการศึกษาและทรัพยากรท่ีเกี่ยวของ
กับการจัดการศกึษาจากองคกรปกครองสวนทองถิน่อยางสมํ่าเสมอ (  = 3.88,S.D. = 0.61) ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 12 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการดําเนินการระดมทรัพยากร 
 เพ่ือการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ดานการระดม
 ทรัพยากรตองเปนไปดวยความสมัครใจ ตามความเหมาะสมและความจําเปน 

 

ขอที ่
การดําเนินการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

 S.D. ระดับ การระดมทรัพยากรตองเปนไปดวยความสมัครใจ ตามความเหมาะสม
และความจําเปน 

1 
ผูบริจาคบริจาคทรัพยากรเพื่อการศึกษาใหกับสถานศึกษาดวยความสมัคร
ใจและเต็มใจ 

4.27 0.37 มาก 

2 
สถานศึกษาไมมีการการระดมทรพัยากรเพื่อการศึกษาในชวงที่รับนกัเรียน
เขาศึกษา 3.93 0.54 มาก 

3 
สถานศึกษามีการประชาสัมพันธใหผูบริจาคทราบลวงหนาเพื่อทําการ
ตัดสินใจวาจะสมัครใจสนับสนุนหรือไม 

4.06 0.50 มาก 

4 
สถานศึกษามีการพิจารณาถึงความจําเปนในการระดมทรัพยากร เพือ่
การศึกษาในแตละรายการท่ีโรงเรยีนตองการ 

4.16 0.46 มาก 

5 
สถานศึกษามีการลําดับความสําคญัของทรัพยากรเพื่อการศึกษาท่ี
โรงเรียนตองการ 4.19 0.40 มาก 

6 
สถานศึกษาดําเนินการระดมทรัพยากรที่ตองการมากท่ีสุดเพื่อนําไป
พัฒนาการศึกษาหรือบริการอ่ืน เปนอันดับแรก 

4.15 0.43 มาก 

7 
สถานศึกษาดําเนินการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาตามอตัราที่
เหมาะสมกับสภาพทองถ่ินและฐานะทางเศรษฐกิจ 

4.21 0.42 มาก 

รวม 4.14 0.44 มาก 
 

 จากตารางท่ี 12 พบวา การดําเนินการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ดานการระดมทรัพยากรตองเปนไปดวยความสมัครใจ  
ตามความเหมาะสม และความจําเปน (Y2) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 4.14, S.D. = 0.44) 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมาก
ไปนอย ไดดังนี้ ขอ 1 ผูบริจาคบริจาคทรัพยากรเพ่ือการศึกษาใหกับสถานศึกษาดวยความสมัครใจ 
และเต็มใจ (  = 4.27, S.D. = 0.37) รองลงมา คือ ขอ 7 สถานศึกษาดําเนินการระดมทรัพยากร
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เพ่ือการศึกษาตามอัตราที่ เหมาะสมกับสภาพทองถิ่นและฐานะทางเศรษฐกิจ  (  = 4.21,  

S.D. = 0.42) ขอ 5 สถานศึกษามีการลําดับความสําคัญของทรัพยากรเพ่ือการศึกษาที่โรงเรียนตองการ 
(  = 4.19, S.D. = 0.40) ขอ 4 สถานศึกษามีการพิจารณาถึงความจําเปนในการระดมทรัพยากร 
เพ่ือการศึกษาในแตละรายการท่ีโรงเรียนตองการ (  = 4.16, S.D. = 0.46) ขอ 6 สถานศึกษา
ดําเนินการระดมทรัพยากรท่ีตองการมากท่ีสุดเพ่ือนําไปพัฒนาการศึกษาหรือบริการอ่ืน เปนอันดับ
แรก (  = 4.15, S.D. = 0.43) ขอ 3 สถานศึกษามีการประชาสัมพันธใหผูบริจาคทราบลวงหนาเพ่ือ
ทําการตัดสินใจวาจะสมัครใจสนับสนุนหรือไม (  = 4.06, S.D. = 0.50) และขอ 2 สถานศึกษาไมมี
การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาในชวงที่รับนักเรียนเขาศึกษาตามลําดับ (  = 3.93, S.D. = 0.54) 
ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 13 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการดําเนินการระดมทรัพยากร 
 เพ่ือการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ดานสถานศึกษา
 ตองแตงตั้งคณะกรรมการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา 
 

ขอที ่
การดําเนินการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

 S.D. ระดับ 
สถานศึกษาตองแตงต้ังคณะกรรมการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา 

1 
สถานศึกษามีการแตงตั้งคณะกรรมการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา 
โดยคดัเลือกบุคคลท่ีเหมาะสม 

4.16 0.45 มาก 

2 
คณะกรรมการระดมทรัพยากรของสถานศึกษามีการจดัทําแนวปฏิบตัิการ
หรือระเบียบของสถานศึกษาเพ่ือทําการระดมทรัพยากรทางการศึกษา       

4.05 0.47 มาก 

3 
คณะกรรมการระดมทรัพยากรของสถานศึกษาเสนอความคิดเห็นและให
ขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนกับสถานศึกษาเก่ียวกับการระดมทรัพยากร
เพื่อการศึกษา 

4.09 0.43 มาก 

4 
คณะกรรมการระดมทรัพยากรของสถานศึกษามีการประสานงานกบั
บุคคล ครอบครัวองคกร ชุมชน สถาบันทางสังคมและสถานประกอบการ
เกี่ยวกับการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

4.08 0.41 มาก 

5 
คณะกรรมการระดมทรัพยากรของสถานศึกษาใหการสงเสรมิและ
สนับสนุนในการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาจากบุคคล ครอบครวั 
องคกร ชุมชน สถาบันทางสังคม และสถานประกอบการ 

4.09 0.43 มาก 

6 
คณะกรรมการระดมทรัพยากรของสถานศึกษามีการใหแรงจูงใจในการ
ระดมทรัพยากร เพื่อการศึกษาจากบุคคล ครอบครัว องคกร ชุมชน 
สถาบันทางสังคม และสถานประกอบการ 

4.05 0.42 มาก 

รวม 4.09 0.43 มาก 
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  จากตารางที่ 13 พบวา การดําเนินการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  5 ดานสถานศึกษาตองแตงตั้งคณะกรรมการระดม
ทรัพยากรของสถานศึกษา (Y3) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 4.09, S.D. = 0.43) เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอย  
ไดดังนี้ คือ ขอ 1 สถานศึกษามีการแตงตั้งคณะกรรมการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา โดยคัดเลือก
บุคคลที่เหมาะสม (  = 4.16, S.D. = 0.45) รองลงมา คือ ขอ 3 คณะกรรมการระดมทรัพยากร 
ของสถานศึกษาเสนอความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนกับสถานศึกษาเกี่ยวกับ
การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา และขอ 5 คณะกรรมการระดมทรัพยากรของสถานศึกษาใหการ
สงเสริมและสนับสนุนในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาจากบุคคล ครอบครัว องคกร ชุมชน 
สถาบันทางสังคม และสถานประกอบการมีคามัชฌิมเลขคณิตและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากัน  
(  = 4.09, S.D. = 0.43) ขอ 4 คณะกรรมการระดมทรัพยากรของสถานศึกษามีการประสานงาน 
กับบุคคล ครอบครัวองคกร ชุมชน สถาบันทางสังคมและสถานประกอบการเกี่ยวกับการระดม
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา (  = 4.08, S.D. = 0.41) ขอ 6 คณะกรรมการระดมทรัพยากรของ
สถานศึกษามีการใหแรงจูงใจในการระดมทรัพยากร เพ่ือการศึกษาจากบุคคล ครอบครัว องคกร ชุมชน 
สถาบันทางสังคม และสถานประกอบการ (  = 4.05, S.D. = 0.42) และขอ 2 คณะกรรมการระดม
ทรัพยากรของสถานศึกษามีการจัดทําแนวปฏิบัติการหรือระเบียบของสถานศึกษาเพ่ือทําการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษา (  = 4.05, S.D. = 0.47) 
 

ตารางที่ 14 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการดําเนินการระดมทรัพยากร 
 เพ่ือการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ดานสถานศึกษา
 ตองเสนอแผนและโครงการในการระดมทรัพยากรตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ขอที ่
การดําเนินการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

 S.D. ระดับ สถานศึกษาตองเสนอแผนและโครงการในการระดมทรัพยากรตอ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1 

สถานศึกษาศึกษากิจกรรมและภารกิจของงานหรือโครงการ เพื่อจัดลําดับ
ความสําคญัของกิจกรรมการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาใหเปนไปตาม
ความจําเปนกอนหลัง 

4.11 0.38 มาก 

2 
สถานศึกษาศึกษา วิเคราะหแหลงทรัพยากร บุคคล หนวยงาน องคกร 
และทองถิ่นที่มีศักยภาพใหการสนบัสนุนการจดัการศึกษา ตลอดจนติดตอ
ประสานความรวมมืออยางเปนรูปธรรม 

4.11 0.36 มาก 
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(n = 48) 

 

ตารางที่ 14 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการดําเนินการระดมทรัพยากร 
 เพ่ือการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ดานสถานศึกษา
 ตองเสนอแผนและโครงการในการระดมทรัพยากรตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
 พ้ืนฐาน (ตอ) 
 

 

 จากตารางที่ 14 พบวา การดําเนินการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ดานสถานศึกษาตองเสนอแผนและโครงการในการ
ระดมทรัพยากรตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (Y4) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 4.13, 

S.D. = 0.38) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลข
คณิตจากมากไปนอย ไดดังนี้ ขอ 5 สถานศึกษามีการเสนอแผนงานและโครงการในการระดม
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษาตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเพ่ือขอความเห็นชอบและดําเนินการ
ในรูปคณะกรรมการ (  = 4.16, S.D. = 0.38) รองลงมา คือ ขอ 4 สถานศึกษามีการเสนอแผนงาน
และโครงการในการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาที่ ชัดเจนตอคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน (  = 4.15, S.D. = 0.37) ขอ 3 สถานศึกษามีการจัดทําแผนงานและโครงการระดม
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา โดยกําหนดวิธีการระดมทรัพยากร แหลงสนับสนุน เปาหมายระยะเวลาดําเนินงาน 
และผูรับผิดชอบดําเนินการในรูปคณะกรรมการ (  = 4.12, S.D. = 0.38) ขอ 2 สถานศึกษาศึกษา 
วิเคราะหแหลงทรัพยากร บุคคล หนวยงาน องคกร และทองถิ่นที่มีศักยภาพใหการสนับสนุนการจัด
การศึกษา ตลอดจนติดตอประสานความรวมมืออยางเปนรูปธรรม (  = 4.11, S.D. = 0.36) และขอ 1 

ขอที ่
การดําเนินการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

 S.D. ระดับ สถานศึกษาตองเสนอแผนและโครงการในการระดมทรัพยากรตอ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3 

สถานศึกษามีการจัดทําแผนงานและโครงการระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา โดยกําหนดวิธีการระดมทรัพยากร แหลงสนับสนุน เปาหมาย
ระยะเวลาดําเนินงาน และผูรับผดิชอบดําเนินการในรูปคณะกรรมการ 

4.12 0.38 มาก 

4 
สถานศึกษามีการเสนอแผนงานและโครงการในการระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาท่ีชัดเจนตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

4.15 0.37 มาก 

5 

สถานศึกษามีการเสนอแผนงานและโครงการในการระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือขอความเห็นชอบ
และดําเนินการในรปูคณะกรรมการ 

4.16 0.38 มาก 

รวม 4.13 0.38 มาก 
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(n = 48) 

สถานศึกษาศึกษากิจกรรมและภารกิจของงานหรือโครงการ เพ่ือจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรมการระดม
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษาใหเปนไปตามความจําเปนกอนหลัง (  = 4.11, S.D. = 0.38) ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 15 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการดําเนินการระดมทรัพยากร 
 เพ่ือการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ดานการใชจาย
 ทรัพยสินและทรัพยากรอ่ืนที่ไดรับจากการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
 

ขอที ่
การดําเนินการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

 S.D. ระดับ การใชจายทรัพยสินและทรัพยากรอ่ืนที่ไดรับจากการระดมทรัพยากร
เพ่ือการศึกษา 

1 
สถานศึกษามีการวางแผนการใชจายทรัพยากรทีไ่ดรบัจากการระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษาอยางเปนระบบ 

4.23 0.36 มาก 

2 

สถานศึกษามีการใชจายทรัพยากรที่ไดรับจากการระดมทรัพยากรเพือ่
การศึกษาสอดคลองกับโครงการทีเ่สนอตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

4.24 0.36 มาก 

3 

สถานศึกษามีการใชจายทรัพยากรที่ไดรับจากการระดมทรัพยากรเพือ่
การศึกษาสอดคลองกับโครงการทีไ่ดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

4.24 0.35 มาก 

4 

สถานศึกษามีการใชจายทรัพยสินและทรัพยากรอื่นท่ีไดรับจากการระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงความคุมคาและ
คํานึงถึงประโยชนตอผูเรียนเปนหลัก 

4.23 0.41 มาก 

5 
สถานศึกษามีการใชจายทรัพยสินและทรัพยากรอื่นท่ีไดรับจากการระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษาอยางโปรงใสและสามารถตรวจสอบได 4.32 0.41 มาก 

รวม 4.25 0.38 มาก 
 

 จากตารางท่ี 15 พบวา ระดับการดําเนินการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ดานการใชจายทรัพยสินและทรัพยากรอ่ืนที่
ไดรับจากการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา (Y5) โดยภาพรวมอยู ในระดับมาก (  = 4.25,  

S.D. = 0.38) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลข
คณิตจากมากไปนอย ไดดังนี้ ขอ 5 สถานศึกษามีการใชจายทรัพยสินและทรัพยากรอ่ืนที่ไดรับจาก
การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาอยางโปรงใสและสามารถตรวจสอบได (  = 4.32, S.D. = 0.41) 
รองลงมา คือ ขอ 3 สถานศึกษาการใชจายทรัพยากรท่ีไดรับจากการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา
สอดคลองกับโครงการที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  (  = 4.24, 
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(n = 48) 

S.D. = 0.35) ขอ 2 สถานศึกษามีการใชจายทรัพยากรท่ีไดรับจากการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา
สอดคลองกับโครงการที่เสนอตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (  = 4.24, S.D. = 0.36)  
ขอ 1 สถานศึกษามีการวางแผนการใชจายทรัพยากรที่ไดรับจากการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา
อยางเปนระบบ (  = 4.23, S.D. = 0.36) และขอ 4 สถานศึกษามีการใชจายทรัพยสินและทรัพยากร
อ่ืนที่ไดรับจากการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงความคุมคา 
และคํานึงถึงประโยชนตอผูเรียนเปนหลัก (  = 4.23, S.D. = 0.41) ตามลําดับ 
 

ตารางที่ 16 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการดําเนินการระดมทรัพยากร 
 เพ่ือการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ดานสถานศึกษา
 ตองรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการระดมทรัพยากรตอคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
 

ขอที ่
การดําเนินการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

 S.D. ระดับ สถานศึกษาตองรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการระดมทรัพยากร
ตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1 

สถานศึกษามีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามโครงการระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษาหลังเสร็จสิ้นการดาํเนินงานตามโครงการระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษาทุกครั้ง 

4.21 0.37 มาก 

2 

สถานศึกษามีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามโครงการระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษาโดยมีการระบุงบประมาณท่ีใช และผลที่ไดรบัจาก
การดําเนินงานตามโครงการระดมทรัพยากร 

4.18 0.34 มาก 

3 

สถานศึกษามีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามโครงการระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษาโดยมีการระบุปญหาและอุปสรรคท่ีเกดิขึ้นจากการ
ดําเนินงานตามโครงการระดมทรัพยากรเพื่อนําไปปรับปรุงการดําเนินงาน
ในคร้ังตอไป 

4.17 0.37 มาก 

4 

สถานศึกษามีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามโครงการระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษาโดยมีการระบุขอเสนอแนะในการดําเนินงานตาม
โครงการระดมทรัพยากรเพื่อนําไปปรับปรุงการดําเนินงานในคร้ังตอไป 

4.20 0.38 มาก 

5 
สถานศึกษารายงานผลการดําเนินงานตามโครงการระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

4.22 0.43 มาก 

6 

สถานศึกษามีการปดประกาศอยางเปดเผยเพื่อใหสาธารณชนไดรับทราบ
เกี่ยวกับรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 

4.08 0.40 มาก 

รวม 4.18 0.38 มาก 
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 จากตารางที่ 16 พบวา การดําเนินการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ดานสถานศึกษาตองรายงานผลการดําเนินงาน
ตามโครงการระดมทรัพยากรตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (Y6) โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก ( = 4.18, S.D. = 0.38) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับ
คามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอย ไดดังนี้ ขอ 5 สถานศึกษารายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ
ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (  = 4.22, S.D. = 0.43) 
รองลงมา คือ ขอ 1 สถานศึกษามีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามโครงการระดมทรัพยากร
เพ่ือการศึกษาหลังเสร็จสิ้นการดําเนินงานตามโครงการระดมทรัพยากร เพ่ือการศึกษาทุกครั้ง  
(  = 4.21, S.D. = 0.37) ขอ 4 สถานศึกษามีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ
ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาโดยมีการระบุขอเสนอแนะในการดําเนินงานตามโครงการระดม
ทรัพยากรเพ่ือนําไปปรับปรุงการดําเนินงานในครั้งตอไป (  = 4.20, S.D. = 0.38) ขอ 2 สถานศึกษา
มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามโครงการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาโดยมีการ ระบุ
งบประมาณที่ใช และผลท่ีไดรับจากการดําเนินงานตามโครงการระดมทรัพยากร  (  = 4.18,  

S.D. = 0.34) ขอ 3 สถานศึกษามีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามโครงการระดมทรัพยากร 
เพ่ือการศึกษาโดยมีการระบุปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานตามโครงการระดม
ทรัพยากรเพ่ือนําไปปรับปรุงการดําเนินงานในครั้งตอไป (  = 4.17, S.D. = 0.37) ขอ 6 สถานศึกษา 
มีการปดประกาศอยางเปดเผยเพ่ือใหสาธารณชนไดรับทราบเกี่ยวกับรายงานผลการดําเนินงานตาม
โครงการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา (  = 4.08, S.D. = 0.40) ตามลําดับ 
 

ตอนที่ 4  ความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการดําเนินการระดม
 ทรัพยากรเพื่อการศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 

ในการวิเคราะหความสัมพันธบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการดําเนินการระดม
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ผูวิจัยวิเคราะหโดยใช
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product-moment correlation coefficient)  
ดังรายละเอียดตารางที่ 17 
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(n = 48) 

การดําเนินการระดม
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

บทบาทของผูบริหาร
สถานศึกษา 

ตารางที่ 17 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการดําเนินการ 
 ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

 จากตารางท่ี 17 พบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา (Xtot) กับการดําเนินการระดม
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา (Ytot) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 โดยภาพรวม 
มีความสัมพันธกันในระดับสูง (rxy = .746**) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณา
บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา พบวา มีความสัมพันธกับการดําเนินการระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา (Ytot) ทุกดาน โดยเรียงลําดับ ไดดังนี้ ดานที่มีความสัมพันธกันในระดับสูง มี 2 ดาน คือ  
การตัดสินใจ (X3) (rxy = .759**) และสารสนเทศ (X2) (rxy = .729**) และดานที่มีความสัมพันธกันใน
ระดับกลาง มี 1 ดาน คือ ความสัมพันธระหวางบุคคล (X1) (rxy = .668**)  
 บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา ดานความสัมพันธระหวางบุคคล (X1) กับการดําเนินการ
ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา (Ytot) โดยภาพรวมมีความสัมพันธกันในระดับกลาง (rxy = .668**)  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา ดานความสัมพันธ
ระหวางบุคคล พบวา มีความสัมพันธกับการดําเนินการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาในระดับกลาง
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รว
ม (

Y t
ot
)  

ความสัมพันธระหวางบุคคล (X1) .603** .619** .541** .512** .653** .612** .668** 

สารสนเทศ (X2) .673** .659** .574** .605** .721** .626** .729** 

การตัดสินใจ (X3) .665** .725** .632** .623** .740** .662** .759** 

รวม (Xtot) .668** .696** .607** .602** .730** .657** .746** 
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ทุกดาน โดยเรียงลําดับ ไดดังนี้ การใชจายทรัพยสินและทรัพยากรอ่ืนที่ไดรับจากการระดมทรัพยากร
เพ่ือการศึกษา (Y5) (rxy = .653**) การระดมทรัพยากรตองเปนไปดวยความสมัครใจ ตามความ
เหมาะสม และความจําเปน (Y2) (rxy = .619**) สถานศึกษาตองรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ
ระดมทรัพยากรตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (Y6) (rxy = .612**) สถานศึกษาสามารถระดม
ทรัพยากรไดตามมาตรา 58 (Y1) (rxy = .603**) สถานศึกษาตองแตงตั้งคณะกรรมการระดมทรัพยากร
ของสถานศึกษา (Y3) (rxy = .541**) และสถานศึกษาตองเสนอแผนและโครงการในการระดมทรัพยากร
ตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน (Y4) (rxy = .512**)  
 บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา ดานสารสนเทศ (X2) กับการดําเนินการระดมทรัพยากร
เพ่ือการศึกษา (Ytot) โดยภาพรวมมีความสัมพันธกันในระดับสูง (rxy = .729**) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาดานสารสนเทศ (X2) พบวา มีความสัมพันธ
กับการดําเนินการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาทุกดาน โดยเรียงลําดับ ไดดังนี้ ดานที่มีความสัมพันธ
กันในระดับสูง มี 1 ดาน คือ การใชจายทรัพยสินและทรัพยากรอ่ืนที่ไดรับจากการระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา (Y5) (rxy = .721**) ดานที่มีความสัมพันธกันในระดับกลาง มี 1 ดาน คือ สถานศึกษาสามารถ
ระดมทรัพยากรไดตามมาตรา 58 (Y1) (rxy = .673**) การระดมทรัพยากรตองเปนไปดวยความสมัครใจ 
ตามความเหมาะสม และความจําเปน (Y2) (rxy = .659**) สถานศึกษาตองรายงานผลการดําเนินงาน
ตามโครงการระดมทรัพยากรตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (Y6) (rxy = .626**) สถานศึกษา
ตองเสนอแผนและโครงการในการระดมทรัพยากรตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (Y4)  

(rxy = .605**) และสถานศึกษาตองแตงตั้งคณะกรรมการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา  (Y3)  

(rxy = .574**) 
 บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา ดานการตัดสินใจ (X3) กับการดําเนินการระดม
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา (Ytot) โดยภาพรวมมีความสัมพันธกันในระดับสูง (rxy = .759**) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาดานการตัดสินใจ (X3) 
พบวา มีความสัมพันธกับการดําเนินการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาทุกดาน โดยเรียงลําดับ ไดดังนี้ 
ดานที่มีความสัมพันธกันในระดับสูง มี 2 ดาน คือ การใชจายทรัพยสินและทรัพยากรอ่ืนที่ไดรับจาก
การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา (Y5) (rxy = .740**) และการระดมทรัพยากรตองเปนไปดวยความ
สมัครใจ ตามความเหมาะสม และความจําเปน (Y2) (rxy = .725**) ดานที่มีความสัมพันธกันใน
ระดับกลาง มี 4 ดาน คือ สถานศึกษาสามารถระดมทรัพยากรไดตามมาตรา 58 (Y1) (rxy = .665**) 
สถานศึกษาตองรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการระดมทรัพยากรตอคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (Y6) (rxy = .662**) สถานศึกษาตองแตงตั้งคณะกรรมการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา 
(Y3) (rxy = .632**) และสถานศึกษาตองเสนอแผนและโครงการในการระดมทรัพยากรตอคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน (Y4) (rxy = .623**)  
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรื่อง “บทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการดําเนินการระดมทรัพยากร 
เพ่ือการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 5” มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบ  
1) บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  

2) การดําเนินการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5 3) ความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการดําเนินการระดม
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 การวิจัยครั้งนี้ เปนการ
วิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยใชสถานศึกษาเปนหนวยวิเคราะห (Unit of Analysis) 

ประชากรที่ศึกษา คือ สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 กลุมตัวอยาง 
คือ สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 5 จํานวน 56 โรง ผูใหขอมูล
สถานศึกษาละ 4 คน ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา 1 คน รองผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 1 คน 
และครู จํานวน 2 คน รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น 224 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาท
ของผูบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดของ มินทซเบิรก (Mintzberg) และการดําเนินการระดมทรัพยากร
เพ่ือการศึกษาตามแนวปฏิบัติการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาสมบูรณครบถวน จํานวน 48 โรง  
คิดเปนรอยละ 85.71 สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage)  
คามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะหคาสัมประสิทธ
สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) โดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป 

 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการวิเคราะหขอมูลการวิจัย เรื่อง บทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการ
ดําเนินการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
สามารถสรุปผลไดดังนี้ 

1. บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 5 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอย  
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ไดดังนี้ บทบาทดานความสัมพันธระหวางบุคคล บทบาทดานการตัดสินใจ และบทบาทดาน 
สารสนเทศ ตามลําดับ 

2. การดําเนินการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก  โดยเรียงลําดับ 
คามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอย ดังนี้ การใชจายทรัพยสินและทรัพยากรอ่ืนที่ไดรับจากการระดม
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา สถานศึกษาตองรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการระดมทรัพยากร 
ตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การระดมทรัพยากรตองเปนไปดวยความสมัครใจ ตามความ
เหมาะสม และความจําเปน  สถานศึกษาตองเสนอแผนและโครงการในการระดมทรัพยากร 
ตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษาตองแตงตั้งคณะกรรมการระดมทรัพยากร 
ของสถานศึกษา และสถานศึกษาสามารถระดมทรัพยากรไดตามมาตรา 58 ตามลําดับ 
 3. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการดําเนินการ
ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 สามารถสรุปได 
ดังนี้  
 บทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการดําเนินการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ในภาพรวมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งมีความสัมพันธกันในระดับสูง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา บทบาท 
ของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธกับการดําเนินการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาทุกดาน  
โดยเรียงลําดับได ดังนี้ ดานที่มีความสัมพันธกันในระดับสูง 1 ดาน การใชจายทรัพยสินและทรัพยากร
อ่ืนที่ไดรับจากการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา และดานที่มีความสัมพันธกันในระดับกลาง 5 ดาน คือ  
การระดมทรัพยากรตองเปนไปดวยความสมัครใจ ตามความเหมาะสม และความจําเปน สถานศึกษา
สามารถระดมทรัพยากรไดตามมาตรา 58 สถานศึกษาตองรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ
ระดมทรัพยากรตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สถานศึกษาตองแตงตั้งคณะกรรมการ
ระดมทรัพยากรของสถานศึกษา และสถานศึกษาตองเสนอแผนและโครงการในการระดมทรัพยากร 
ตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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การอภิปรายผล 
 จากผลการวิเคราะหขอมูลจากการวิจัยคร้ังนี้  มีประเด็นสําคัญที่ควรนํามาพิจารณาเพ่ือให
ทราบสภาพที่แทจริงของบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการดําเนินการระดมทรัพยากร 
เพ่ือการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 และสามารถนําไปใชใหเกิด
ประโยชนได จึงอภิปรายผลการวิจัย ไดดังนี้ 
 1. จากผลการวิจัยพบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานของการวิจัย
ที่ตั้งไววาอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเนื่องจาก ผูบริหารในยุคปฏิรูปการศึกษา มีความตระหนักรู
และใหความสําคัญในบทบาทของตนเอง โดยผูบริหาร ปฏิบัติตนเปนสัญลักษณและ ตัวแทนที่ดี 
ของสถานศึกษาในการทํากิจกรรมและพิธีการตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา สามารถ 
สั่งการ ชี้แนะ กระตุนและผลักดันใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวงบรรลุตามเปาหมาย 
ของสถานศึกษา ประสานงานกับบุคคลกลุมตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ผูบริหาร 
มีขอมูลขาวสารที่ถูกตองและเชื่อถือได ติดตาม ตรวจสอบและประเมินขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน
ในการดําเนินงานและแกไขปญหาขององคกร ทําการกระจายขอมูลที่เปนประโยชนใหผูใตบังคับบัญชา 
และบุคคลภายนอก ทําการถายทอดขอมูลขาวสารของสถานศึกษาใหหนวยงานภายนอกรับทราบอยาง
สม่ําเสมอ มีวิสัยทัศนกวางไกล วางแผนงานและแสวงหาหนทางท่ีจะปรับปรุง พัฒนาหนวยงาน 
ของตนเองใหดีขึ้น รวมทั้งแสวงหาโอกาส และสรางความไดเปรียบในการแขงขันใหกับสถานศึกษา 
สามารถแกไขปญหาและความขัดแยงของบุคคลกลุมตาง  ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาไดดี พรอมทั้งเลือกทางเลือกไดอยางเหมาะสมและสรางประโยชนใหแกสถานศึกษา 
จัดสรรทรัพยากรไดอยางเหมาะสม และมีทักษะในการเจรจาตอรองที่ดี จึงทําใหบทบาทของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 โดยภาพรวมและรายดานอยูใน
ระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัชชฑราณีย ศรีปานนาค ไดศึกษาวิจัยเรื่องบทบาทผูบริหาร
โรงเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 พบวา บทบาทผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของภาวินี สกุณา  
ไดศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอการปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
ผลการวิจัยพบวา บทบาทผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก  
 หากพิจารณาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษารายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน  
โดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอย ดังนี้ บทบาทดานความสัมพันธระหวางบุคคล 
บทบาทดานการตัดสินใจ และบทบาทดานสารสนเทศ ตามลําดับ  
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 ทั้งนี้ดานความสัมพันธระหวางบุคคลมีคามัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด อาจเนื่องมาจาก  
ในการพัฒนาผูเรียนและสถานศึกษา ผูบริหารไมสามารถกระทําตามลําพังเพียงผูเดียวได จึงตองอาศัย
ความรวมมือจากหนวยงานและบุคคลตาง ๆ จากท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ผูบริหาร 
จึงจําเปนตองมีปฏิสัมพันธกับหนวยงานและบุคคลตาง ๆ อยูเสมอ โดยเปนผูกําหนดทิศทาง เปาหมาย 
กลยุทธ  และนโยบายของสถานศึกษาไดอยางถูกตอง  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี ใหกั บ
ผูใตบังคับบัญชาและบุคคลภายนอกเพ่ือใหเกิดการยอมรับนับถือ ปฏิบัติตนไดเหมาะสมกับกาลเทศะ 
ใชอิทธิพลตามตําแหนงหนาที่ในทางที่ถูกตอง มีความสามารถในการชักจูง กระตุน โนมนาว  
ใหกําลังใจและรูจักการประนีประนอมเพ่ือชวยใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานในทิศทางท่ีถูกตอง มีการ
ฝกอบรมครูใหพัฒนาศักยภาพของตนเองเพ่ือนํามาใชในการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ พรอมทั้งสราง
และรักษาไวซึ่งความสัมพันธอันดีระหวางสถานศึกษา บุคคลภายนอก ชุมชน และหนวยงาน 
ที่เก่ียวของ โดยการเขารวมประชุม รวมงานสังคมหรืองานสาธารณะอยางสม่ําเสมอ ดานการตัดสินใจ 
อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ผูบริหารในยุคปจจุบันเปนผูมีความคิดสรางสรรค แสวงหาวิธีการ
ตางๆ ในการพัฒนาสถานศึกษา สามารถขจัดความขัดแยงที่เกิดขึ้นอยางไมคาดคิดไดอยางเหมาะสม 
 มีการพิจารณาทางเลือกหลาย ๆ ทางเลือก ประยุกตใชเทคนิควิธีตาง ๆ ในการแกปญหา สามารถระบุ
ปญหาที่เกิดข้ึนกับสถานศึกษาไดอยางถูกตอง และตัดสินใจแกปญหาบนพ้ืนฐานของขอมูลที่มีความ
ถูกตองและเชื่อถือได สามารถมองภาพรวมในการจัดสรรทรัพยากรในสถานศึกษาไดอยางเปนระบบ
และทําการจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยูเพ่ือนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสถานศึกษา รวมถึงมีทักษะ
และมีจริยธรรมในการเจรจาตอรอง และดานสารสนเทศมีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด อาจเนื่องมาจาก 

ผูบริหารในยุคปจจุบันมีภารกิจมากมายในการบริหารสถานศึกษา จึงทําใหมีการรับรูขอมูลขาวสาร
จากภายนอกนอย ผูบริหารบางทานยังใชความคิดของตนเองเปนหลัก มีการรับฟงความคิดเห็นจาก
ผูบังคับบัญชาในบางครั้งคราว โดยผูบริหารสวนหนึ่งมีอายุมากและมีความรูดานเทคโนโลยีนอย ขอมูล
ขาวสารที่ไดรับจึงมีขอบเขตจํากัดหรือมาจากแหลงเดิม ๆ เทานั้น 

 2. จากผลการวิจัยพบวา การดําเนินการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐาน 
ของการวิจัยที่ตั้งไววาอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ในการดําเนินการระดมทรัพยากร 
เพ่ือการศึกษา สถานศึกษาไดดําเนินการอยางเปนระบบและเปนขั้นตอน มีการประสานงานและเปด
โอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาดวยการสนับสนุน เชน การนําภูมิปญญา
ทองถิ่นมาใชในการจัดการศึกษา การใชแหลงการเรียนรูในชุมชนทองถิ่น การมีสวนรวมของชุมชน 
เปนตน และบริจาคทรัพยากรทางการศึกษาที่สถานศึกษายังขาดแคลนหรือไมเพียงพอตอความ
ตองการในการพัฒนาและจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยยึดตามแนวปฏิบัติการระดมทรัพยากร
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปนหลัก  ซึ่งสอดคลองกับ
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ผลการวิจัยของ ธีระศักดิ์ แสงดิษฐ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจของชุมชนกับการระดมทรัพยากร 
เพ่ือการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 ผลการวิจัย พบวา 
แรงจูงใจในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของชุมชน อยูในระดับมากทั้ งในภาพรวมและราย
ดาน และการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ราชบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมากและสอดคลองกับผลการวิจัยของ เฉลิมศรี หิมพานต  
ไดศึกษา เรื่องการระดมทรัพยากรจากทองถิ่นเพ่ือการจัดการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 ผลการวิจัย พบวา การระดมทรัพยากรจากทองถิ่น 
เพ่ือการจัดการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก                                    
 หากพิจารณาการดําเนินการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษารายดาน พบวาอยูในระดับ
มากทุกดาน โดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอย ดังนี้  การใชจายทรัพยสิน 
และทรัพยากรอ่ืนที่ไดรับจากการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  สถานศึกษาตองรายงานผลการ
ดําเนินงานตามโครงการระดมทรัพยากรตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การระดมทรัพยากร
ตองเปนไปดวยความสมัครใจ ตามความเหมาะสมและความจําเปน สถานศึกษาตองเสนอแผน 
และโครงการในการระดมทรัพยากรตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สถานศึกษาตองแตงตั้ง
คณะกรรมการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา และสถานศึกษาสามารถระดมทรัพยากรไดตามมาตรา 
58 ตามลําดับ 

 ทั้งนี้ดานการใชจายทรัพยสินและทรัพยากรอ่ืนที่ไดรับจากการระดมทรัพยากร 
เพ่ือการศึกษามีคามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด เนื่องจากสถานศึกษามีการใชจายทรัพยากรไดสอดคลอง
กับโครงการท่ีเสนอและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การใชจาย
ทรัพยากรที่ไดมาจากการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาเกิดผลสัมฤทธิ์เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
ไวเปนอยางดีและมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงประโยชนตอผูเรียนเปนหลัก การใชจายทรัพยากรท่ีไดมา
จากการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษามีความคุมคา โปรงใส และสามารถตรวจสอบการดําเนินงานได
ทุกข้ันตอน และดานสถานศึกษาสามารถระดมทรัพยากรไดตามมาตรา 58 มีคามัชฌิมเลขคณิตนอย
ที่สุด กลาวคือ ใหมีการระดมทรัพยากรและการลงทุนดานงบประมาณ การเงินและทรัพยสิน ทั้งจาก
รัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชนเอกชนองคกรเอกชน องคกร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอ่ืนและตางประเทศมาใชจัดการศึกษาดังนี้  
1) ใหรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาโดยอาจจัดเก็บภาษีเพ่ือ
การศึกษาไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดและ 2) ใหบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา โดยเปนผูจัดและมี
สวนรวมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพยสินและทรัพยากรอ่ืนใหแกสถานศึกษา และมีส วนรวม
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รับภาระคาใชจายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและความจําเปนทั้งนี้ ใหรัฐและองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น สงเสริมและใหแรงจูงใจในการระดม ทรัพยากรดังกลาวโดยการสนับสนุน การอุดหนุน
และใชมาตรการลดหยอนหรือ ยกเวนภาษีตามความเหมาะสมและความจําเปน ทั้งนี้ใหเปนไปตามที่
กฎหมายกําหนด โดยในการจัดการศึกษานั้น สถานศึกษาสวนใหญอาจมุงเนนที่จะดําเนินการระดม
ทรัพยากรการเงินเพียงดานเดียว และมีการพิจารณาถึงการดําเนินการระดมทรัพยากรในดานอ่ืน คือ 
คน วัสดุอุปกรณและการจัดการในสวนนอย เชน การนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการศึกษา 
โดยอาจสอดแทรกเนื้อหาเขาไปในหลักสูตรของสถานศึกษา เปดโอกาสใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องคกร สถาบันทางสังคม เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา ทั้งในรูปแบบของการบริจาคทรัพยสิน 
ทรัพยากรทางการศึกษา การมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา เปนตน 

3. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการ
ดําเนินการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 5  
โดยภาพรวม พบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา  (Xtot) กับการดําเนินการระดมทรัพยากร 
เพ่ือการศึกษา (Ytot) มีความสัมพันธกันในระดับสูง (rxy = .746**) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไววา บทบาทของผูบริหาสถานศึกษากับการดําเนินการ
ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 มีความสัมพันธกัน 
ถาผูบริหารมีบทบาทอยูในระดับมาก การดําเนินการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาก็จะอยูในระดับ
มาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผูบริหารมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอเพ่ือใหทันตอความเปล่ียนแปลงในยุค
ของการปฏิรูปการศึกษา ทั้งในดานการตัดสินใจ สารสนเทศ และความสัมพันธระหวางบุคคล โดยเปน
ตัวแทนและผูนําที่ดีของหนวยงาน เปนผูประสานงาน ผูตรวจสอบ ผูกระจายขอมูล โฆษกของ
หนวยงาน  นักแกปญหา  ผูจัดสรรทรัพยากรและผู เจรจาตอรองที่ดี  สรางความได เปรียบ  
สรางประโยชน ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงเปนผล
ใหการดําเนินการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ซึ่งสถานศึกษายึดตามแนวปฏิบัติการระดมทรัพยากร 
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบดวย การใชจาย
ทรัพยสินและทรัพยากรอ่ืนไดรับจากการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา การระดมทรัพยากร  
ตองเปนไปดวยความสมัครใจ ตามความเหมาะสม และความจําเปน สถานศึกษาสามารถระดม
ทรัพยากรไดตามมาตรา 58 สถานศึกษาตองรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการระดมทรัพยากร
ตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สถานศึกษาตองแตงตั้งคณะกรรมการระดมทรัพยากร  
ของสถานศึกษา และสถานศึกษาตองเสนอแผนและโครงการในการระดมทรัพยากร ประสบผลสํา
เสร็จตามไปดวย ทั้งนี้อาจเนื่องมากจาก ผูบริหารเปนผูที่มีบทบาทความสําคัญในการขับเคลื่อนใหการ
ดําเนินการระดมทรัพยากรของสถานศึกษาประสบผลสําเร็จ บรรลุตามเปาหมายท่ีตั้งไว โดยผูบริหาร
เปนผูประสานงานและประชาสัมพันธเกี่ยวกับการดําเนินการระดมทรัพยากรของสถานศึกษาใหทุก
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ภาคสวนรับทราบและมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาดวยความสมัครใจ เปนผูนําใน
การแตงตั้งคณะกรรมการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา โดยคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเขามารับ
ตําแหนง รวมวิเคราะหความตองการเรงดวนและความจําเปนของทรัพยากรในการจัดการศึกษาบน
พ้ืนฐานของขอมูลที่ผูบริหารมีอยู วางแผนการระดมทรัพยากร ดําเนินการตามแผนและตัดสินใจ
จัดสรรทรัพยากรที่ไดรับจากการระดมทรัพยากรใหสอดคลองกับแผนที่วางไวใหเกิดประโยชนสูงสุด
อยางโปรงใสและสามารถใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกเขาตรวจสอบได  ดังนั้น ถาบทบาทของ
ผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมาก การดําเนินการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาก็จะอยูในระดับ
มาก และถาบทบาทของผูบริหารอยูในระดับนอยการดําเนินการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาก็จะอยู
ในระดับนอยเชนกัน บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาจึงมีความสัมพันธกับการดําเนินการระดม
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษาซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ อาทิตยา ศกุนะสิงห ไดศึกษา บทบาทผูบริหารท่ี
สัมพันธกับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุมการศึกษาทองถิ่นที่ 1 ผลการวิจัยพบวา  
1) บทบาทผูบริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุมการศึกษาทองถิ่นที่ 1 โดยภาพรวมและรายดานอยู
ในระดับมาก 2) ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุมการศึกษาทองถิ่นท่ี 1 โดยภาพรวม
และรายดานอยูในระดับมาก 3) บทบาทผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัด
เทศบาล กลุมการศึกษาทองถิ่นที่ 1 มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

เมื่อพิจารณาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา พบวา มีความสัมพันธกับการดําเนินการ
ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ทุกดาน  
โดยบทบาทของผูบริหารดานการตัดสินใจ มีความสัมพันธกับการดําเนินการระดมทรัพยากร 
เพ่ือการศึกษามากท่ีสุด ทั้งนี้ อาจเนื่องมากจาก ในบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
พ.ศ. 2542 ที่มีความมุงหมายใหมีการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ มาใชเพ่ือการศึกษา และใหทุก
สวนของสังคมไดเขามามีสวนรวมกับการศึกษา ในฐานะของผูจัดการศึกษาหรือมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา บริจาคทรัพยสินและทรัพยากรอ่ืนเพ่ือการศึกษา  ซึ่งในการดําเนินการระดมทรัพยากร 
เพ่ือการศึกษาของสถานศึกษา ผูบริหารจําเปนตองใชบทบาทดานตัดสินใจอยูเสมอ โดยผูบริหาร
วางแผนในการกําหนดทรัพยากรท่ีสถานศึกษาตองการ แสวงหาทรัพยากร จัดสรรทรัพยากรท่ีไดจาก
การระดมทรัพยากรไดอยางเหมาะสม ตัดสินใจใชทรัพยากร และประเมินการใชทรัพยากร ขจัดความ
ขัดแยงที่เกิดขึ้นระหวางการดําเนินงานไดดี ทั้งนี้เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียนและสถานศึกษา  
และ พบวา บทบาทดานการความสัมพันธระหวางบุคคล มีความสัมพันธกับการดําเนินการระดม
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษานอยที่สุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ในการปฏิบัติภารกิจประจําวัน ผูบริหารอาจ
มอบหมายใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติหนาที่แทนเปนสวนมาก จัดใหมีการนิเทศครูใหมหรืออบรมครูใน
สถานศึกษาไมสม่ําเสมอ รวมถึงผูบริหารยังใหความสําคัญในการเขารวมงานสังคม หรืองานสาธารณะ
นอยและยังมีการติดตอประสานงานกับบุคคลภายนอก และหนวยงานที่เกี่ยวของไมมากเทาที่ควร   
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 จากการวิจัยพบวา บทบาทของผูบริหารกับการดําเนินการระดมทรัพยากรดานการใช
จายทรัพยสินและทรัพยากรอ่ืนที่ไดรับจากการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษามีความสัมพันธกันมาก
ที่สุด อาจเน่ืองมาจาก สถานศึกษามีการวางแผนการใชจายทรัพยากรท่ีไดจากการระดมทรัพยากร
อยางเหมาะสม และสอดคลองกับโครงการท่ีไดเสนอตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
โดยผูบริหารเปนผูมีบทบาทในการควบคุมดูแลการใชจายทรัพยสินและทรัพยากรอ่ืนที่ไดรับจากการ
ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา มีการคํานึงถึงความคุมคารวมถึงคํานึงถึงผลประโยชนที่ผูเรียนจะไดรับ
เปนหลัก พรอมทั้งดําเนินการอยางโปรงใสทุกขั้นตอนและสามารถตรวจสอบได และ พบวา บทบาท
ของผูบริหารสถานศึกษากับการดําเนินการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ดานสถานศึกษาตองเสนอ
แผนและโครงการในการระดมทรัพยากรตอคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน มีความสัมพันธกัน
นอยที่สุด อาจเปนเพราะวา สถานศึกษาดําเนินการระดมทรัพยากรโดยคํานึงถึงทรัพยากร  
ที่สถานศึกษาตองการเปนหลัก อาจไมมีการศึกษากิจกรรมและภารกิจของงานในสถานศึกษาเพ่ือ
นํามาประกอบการพิจารณาในการวางแผน ใหความสําคัญกับการศึกษา วิเคราะหแหลงทรัพยากร 
บุคคล หนวยงาน องคกร และทองถิ่น วามีสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจที่เอ้ือตอการสนับสนุน
ทรัพยากรหรือจัดการจัดการศึกษามากนอยเพียงใดไมมากเทาที่ควร โดยผูบริหารตองเปนผูแสดง
บทบาทดานตางๆ เพ่ือชวยใหแผนและโครงการในการดําเนินการระดมทรัพยากรมีความถูกตอง 
ครอบคลุม โดยกําหนดวิธีการในการดําเนินการระดมทรัพยากร แหลงสนับสนุน เปาหมาย ระยะเวลา
ในการดําเนินงาน รวมถึงผูรับผิดชอบการดําเนินงาน เปนตน  
 

ขอเสนอแนะ 
 

 จากการศึกษาเรื่อง บทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการดําเนินการระดมทรัพยากร
เพ่ือการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพ่ือเปน
แนวทางในการพัฒนาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาและการดําเนินการระดมทรัพยากรให มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยตอไป ดังนี้ 
 
ขอเสนอแนะของการวิจัย 

 1. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ควรสงเสริมใหสถานศึกษาจัดทําแนวปฏิบัติการระดม
ทรัพยากรของแตละสถานศึกษา เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกันของผูปฏิบัติงานและนําไปสูการ
ปฏิบัติงานที่เปนรูปธรรมมากขึ้น  
 2. ผูวจิัยมีขอเสนอแนะเก่ียวกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา ดังตอไปน้ี 
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 บทบาทดานความสัมพันธระหวางบุคคล ผูบริหารควรเปนผูนําหรือมอบหมายใหผูอ่ืน
เปนผูนําในการทําภารกิจประจําวันของสถานศึกษา มีความเขาใจและรับฟงความคิดเห็น  
ของผูใตบังคับบัญชา จัดใหมีการอบรมสัมมนาเพ่ือใหผูใตบังคับบัญชาไดพัฒนาศักยภาพของตนเอง
และมีความสัมพันธอันดีตอกัน 

 บทบาทดานสารสนเทศ ผูบริหารควรศึกษา แสวงหาความรูและขอมูลขาวสารที่เปน
ปจจุบันอยูเสมอ เพ่ือนําขอมูลที่เปนประโยชนไปพัฒนาตนเอง บุคลากรและการดําเนินงานของ
สถานศึกษา และควรประชาสัมพันธเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหบุคคลภายนอกไดรับ
ทราบอยางสม่ําเสมอ  
 ดานการตัดสินใจ ผูบริหารควรมีความรูความเขาใจในการแกปญหาความขัดแยงของ
บุคคลกลุมตางๆ ที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยทําการวิเคราะหสถานการณ หาวิธี
ในการเจรจา ซ่ึงอาจจะใชวิธีการแบบรวมมือกันในการแกไขปญหาความขัดแยง โดยใหทั้งสองฝาย 
ที่มีความขัดแยงรวมมือกันคิดและหาแนวทางในการแกไขปญหารวมกัน ทําใหทั้งสองฝายไดขอสรุป
และไดรับผลประโยชนที่เทาเทียมกัน  
  3.  ผูบริหารศึกษาควรเปนผูที่มีบทบาทหลักในการ วางแผนงาน เลือกสรรและแตงตั้ง
คณะกรรมการการระดมทรัพยากร โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรูความสามารถ  
มีความสัมพันธอันดีและเปนที่ยอมรับของบุคคล ครอบครัว องคกร ชุมชน สถาบันทางสังคมและสถาน
ประกอบการตาง ๆ และสามารถสรางแรงจูงใจใหทุกภาคสวนเห็นความสําคัญและมีสวนรวมในการ
ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา โดยจัดใหมีการประชุมอยางนอยปการศึกษาละ 2 คร้ัง เพ่ือทําการ
วางแผน ปรึกษา หาแนวทางในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาท่ีสถานศึกษาตองการเปนอันดับแรก  
 
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 

 1.   ควรมีการศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการดําเนินการระดม
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
 2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการมีสวนรวมของครูและบุคคลากรทางการศึกษาในการ
ดําเนินการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษา 
 3. ควรมีการศึกษาปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการดําเนินการระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษาของสถานศึกษา 
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รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 
 

ผูวิจัยไดเรียนเชิญผูเชี่ยวชาญประเมินคาความเท่ียงตรงทางดายเนื้อหา (Content validity) จํานวน 5 คน ดังนี้  
 

1. ดร. จําเนียร คชประเสริฐ  
การศึกษา ปริญญาเอก สาขาวิชาสังคมศาสตร (Ph.D. in Social Sciences)  

 มหาวิทยาลัยมคธ ประเทศอินเดีย (Magadh University, India) 

ตําแหนง รองประธานสมาพันธสมาคมครูแหงประเทศไทย (อดีตผูอํานวยการเชี่ยวชาญ ระดับ 9 
โรงเรียนหันคาพิทยาคม จังหวัดชัยนาท) 

ที่ทํางาน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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การศึกษา ปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ตําแหนง ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ ระดับ 8 

ที่ทํางาน  โรงเรียนหันคาพิทยาคม จังหวัดชัยนาท  
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ตําแหนง ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ ระดับ 8 

ที่ทํางาน  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดประชุมธรรม (สัจจะญาณ) จังหวัดชยันาท 
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การศึกษา ปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ตําแหนง ครูชํานาญการพิเศษ ระดับ 8 
ที่ทํางาน  โรงเรียนสายปญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ กรุงเทพมหานคร 
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หนังสือขอทดลองเคร่ืองมือ 

รายช่ือโรงเรียนที่ทดลองใช (Try out) เครื่องมือ 
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รายช่ือโรงเรียนที่ทดลองใช (Try out) เครื่องมือ 

 
1. โรงเรียนโพรงมะเด่ือวิทยาคม 

2. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพอเงินอนุสรณ 
3.  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

4. โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภช บวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ 
5. โรงเรียนวัดหวยจระเขวิทยาคม 

6. โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 
7. โรงเรียนวัดไรขิงวิทยา 
8. โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม 
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คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
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คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 

เรื่อง บทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการดําเนินการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 

 

Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 32 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 32 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.988 121 

 
 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

X101 533.0313 2705.322 .619 .988 

X102 532.9063 2719.894 .520 .988 

X103 533.0625 2710.512 .565 .988 

X104 533.1250 2701.855 .710 .988 

X105 533.3125 2696.415 .655 .988 

X106 532.7813 2714.370 .734 .988 

X107 532.7500 2714.065 .746 .988 

X108 532.7188 2716.918 .710 .988 
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X109 532.6875 2722.931 .691 .988 

X110 532.8125 2721.190 .684 .988 

X111 532.8125 2715.770 .707 .988 

X112 532.8438 2721.104 .622 .988 

X113 532.9375 2721.996 .526 .988 

X114 532.7813 2726.434 .545 .988 

X115 532.9375 2710.448 .682 .988 

X116 532.9375 2724.512 .527 .988 

X117 532.9063 2723.378 .586 .988 

X118 533.0313 2713.257 .658 .988 

X119 532.8438 2715.297 .658 .988 

X120 532.9375 2713.480 .687 .988 

X121 533.0625 2710.125 .710 .988 

X122 533.0313 2710.160 .753 .988 

X123 532.8125 2722.028 .670 .988 

X124 532.9063 2710.991 .720 .988 

X125 532.8125 2710.802 .507 .988 

X126 532.8125 2718.609 .663 .988 

X201 533.0625 2711.609 .689 .988 

X202 532.9688 2708.547 .712 .988 

X203 532.8438 2708.201 .823 .988 

X204 532.9063 2707.959 .764 .988 

X205 532.8438 2714.781 .720 .988 

X206 533.0000 2705.290 .817 .988 

X207 532.8438 2715.233 .782 .988 

X208 532.9688 2700.354 .823 .988 

X209 533.3750 2683.468 .734 .988 

X210 533.0625 2696.060 .851 .988 

X211 533.0313 2700.870 .891 .988 

X212 533.1250 2699.145 .784 .988 

X213 533.0000 2705.742 .810 .988 

X214 533.1250 2706.758 .781 .988 
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X215 533.0313 2714.225 .693 .988 

X216 533.0313 2707.838 .788 .988 

X217 532.9375 2708.512 .759 .988 

X218 532.9375 2716.448 .644 .988 

X219 533.1563 2705.878 .754 .988 

X220 533.0000 2698.645 .853 .988 

X221 533.0000 2696.710 .827 .988 

X222 533.0938 2698.410 .830 .988 

X301 532.8750 2717.016 .633 .988 

X302 532.9375 2714.899 .721 .988 

X303 532.9688 2724.741 .628 .988 

X304 532.8438 2719.943 .702 .988 

X305 532.9375 2711.802 .770 .988 

X306 532.8125 2722.738 .738 .988 

X307 532.9375 2720.512 .780 .988 

X308 533.0000 2707.355 .786 .988 

X309 532.9688 2710.483 .796 .988 

X310 533.0000 2697.484 .674 .988 

X311 533.0313 2711.580 .732 .988 

X312 532.9375 2718.835 .724 .988 

X313 532.9063 2717.249 .682 .988 

X314 532.9063 2707.830 .766 .988 

X315 532.9688 2711.386 .721 .988 

X316 532.8750 2723.468 .641 .988 

X317 532.9375 2723.544 .644 .988 

X318 532.7813 2721.725 .765 .988 

X319 532.7500 2724.000 .731 .988 

X320 532.8750 2708.758 .813 .988 

X321 532.9375 2709.157 .811 .988 

X322 532.8750 2714.435 .670 .988 

X323 532.9063 2711.830 .766 .988 

X324 532.7813 2714.499 .805 .988 
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X325 532.9375 2713.093 .692 .988 

X326 533.0000 2690.968 .744 .988 

X327 532.9375 2694.125 .806 .988 

X328 533.0625 2702.835 .812 .988 

X329 533.0000 2694.710 .734 .988 

X330 532.9688 2693.193 .782 .988 

X331 532.9063 2704.152 .765 .988 

Y101 532.9063 2725.314 .556 .988 

Y102 533.1875 2728.544 .453 .988 

Y103 533.2500 2719.032 .538 .988 

Y104 532.9688 2725.515 .559 .988 

Y105 532.8750 2727.855 .567 .988 

Y106 532.9688 2732.031 .422 .988 

Y107 532.9688 2734.031 .325 .989 

Y108 532.8750 2733.726 .425 .988 

Y109 532.8750 2747.339 .237 .988 

Y110 533.0938 2732.604 .434 .988 

Y111 532.7500 2728.903 .563 .988 

Y112 532.9063 2731.507 .460 .988 

Y113 533.2188 2727.209 .338 .989 

Y201 532.8125 2745.254 .274 .988 

Y202 533.4375 2738.964 .144 .989 

Y203 532.9063 2744.604 .187 .989 

Y204 532.8438 2727.426 .575 .988 

Y205 532.9375 2725.286 .614 .988 

Y206 532.9063 2726.023 .599 .988 

Y207 532.8750 2722.242 .662 .988 

Y301 532.8750 2728.887 .549 .988 

Y302 532.9375 2720.770 .691 .988 

Y303 532.9375 2720.899 .627 .988 

Y304 532.9375 2717.931 .674 .988 

Y305 532.9688 2720.031 .645 .988 
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Y306 532.9688 2715.838 .711 .988 

Y401 532.9063 2723.314 .645 .988 

Y402 532.8750 2728.177 .561 .988 

Y403 532.9688 2728.676 .561 .988 

Y404 532.8438 2735.104 .444 .988 

Y405 532.8125 2736.093 .430 .988 

Y501 532.8125 2721.125 .624 .988 

Y502 532.7813 2721.531 .622 .988 

Y503 532.7500 2725.032 .631 .988 

Y504 532.8125 2714.738 .795 .988 

Y505 532.7500 2725.677 .698 .988 

Y601 532.8438 2733.039 .538 .988 

Y602 532.8750 2721.339 .617 .988 

Y603 532.8125 2715.835 .653 .988 

Y604 532.8125 2716.415 .697 .988 

Y605 532.7500 2731.935 .576 .988 

Y606 532.9063 2720.926 .624 .988 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ง 
หนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 

รายช่ือกลุมตัวอยางของการวิจัย 
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รายช่ือกลุมตัวอยางของการวิจัย 

เรื่อง  บทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการดําเนินการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  4 จังหวัด จํานวน 56 โรงเรียน 

 

ลําดับที่ รายช่ือโรงเรียน ลําดับที่ รายช่ือโรงเรียน 

ลพบุรี สิงหบุรี 
1. โรงเรียนบานขอยวิทยา 22. โรงเรียนหัวไผวิทยาคม 

2. โรงเรียนโคกตูมวิทยา 23. โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก 

3. โรงเรียนบานเบิกวิทยาคม 24. โรงเรียนศรีศักด์ิสุวรรณวิทยา 
4. โรงเรียนบานชีวิทยา 25. โรงเรียนบานแปงวิทยา 
5. โรงเรียนโคกสลุงวิทยา 26. โรงเรียนบานแปงวิทยา 
6. โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 27. โรงเรียนทองเอนวิทยา 
7. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 28. โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม 

8. โรงเรียนดงตาลวิทยา 29. โรงเรียนบางระจันวิทยา 
9. โรงเรียนทาวุงวิทยาคาร 30. โรงเรียนบานแปงวิทยา 
10. โรงเรียนปยะบุตร 31. โรงเรียนทองเอนวิทยา 
11. โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม อางทอง 
12. โรงเรียนทาหลวงวิทยาคม 32. โรงเรียนราชสถิตยวิทยา 
13. โรงเรียนสระโบสถวิทยาคาร 33. โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม 

14. โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 34. โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม 

15. โรงเรียนหนองมวงวิทยา 35. โรงเรียนโยธินบูรณะ 
16. โรงเรียนโคกสําโรงวิทยา 36. โรงเรียนปาโมกขวิทยาภูมิ 
17. โรงเรียนบานหมี่วิทยา 37. โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม 

18. โรงเรียนพัฒนานิคม 38. โรงเรียนโพธิ์ทอง (จินดามณี) 
19. โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 39. โรงเรียนสามโกวิทยาคม 

20. โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 40. โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 

21. โรงเรียนพระนารายณ 41. โรงเรียนวิเศษไชยชาญ  
“ตันติวิทยาภูมิ” 
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รายช่ือกลุมตัวอยางของการวิจัย 

เรื่อง  บทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการดําเนินการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  4 จังหวัด จํานวน 56 โรงเรียน (ตอ) 

 

ลําดับที่ รายช่ือโรงเรียน ลําดับที่ รายช่ือโรงเรียน 

อางทอง ชัยนาท 
42. โรงเรียนอางทองปทมโรจน

วิทยาคม 

49. โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห 

43. โรงเรียนสตรีอางทอง 50. โรงเรียนอุลิตไพบูลยชนูปถัมภ 
ชัยนาท 51. โรงเรียนบานแปงวิทยา 

44. โรงเรียนสาครพิทยาคม 52. โรงเรียนสรรพยาวิทยา 
45. โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม 53. โรงเรียนหันคาราษฎรรังสฤษดิ์ 
46. โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม 54. โรงเรียนหันคาพิทยาคม 

47. โรงเรียนหวยกรดวิทยา 55. โรงเรียนคุรุประชาสรรค 
48. โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา 56. โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ภาคผนวก จ 

 แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง “บทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการดําเนินการระดมทรัพยากร 
เพ่ือการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5” 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

เรียน ทานผูบริหารสถานศึกษา  
 
  แบบสอบถามฉบับน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัย 
เรื่อง “บทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการดําเนินการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (The roles of school administrator and the performances of educational 

resources mobilization under the Secondary Educational Service Area Office 5)” ขอมูลที่ไดจากความ
คิดเห็นของทานมีคาอยางยิ่งตอการวิจัยครั้งน้ี ขอมูลที่ทานตอบถือเปนความลับ และขอรับรองวาจะไมมีผลกระทบ
ตอการปฏิบัติงานหรือสถานศึกษาของทานแตประการใด จึงขอความกรุณาโปรดตอบใหครบทุกขอตามความเปนจริง  
 

 คําช้ีแจงในการตอบแบบสอบถาม 
 1.  ผูตอบแบบสอบถาม สถานศึกษาละ 4 คน ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 1 คน รอง
ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 1 คน และครูผูสอน จํานวน 2 คน         
                2.  แบบสอบถามน้ี ประกอบดวย 3 ตอน คือ 

                    ตอนท่ี 1  ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

                    ตอนท่ี 2  บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 
                                สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 

                    ตอนท่ี 3  การดําเนินการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  
                                สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 

 

 เมื่อทานใหขอมูลครบถวนทุกขอแลว โปรดจัดสงแบบสอบถามน้ีคืนทางไปรษณีย ซึ่งผูวิจัยไดแนบซอง
มาพรอมกันนี้แลว  
                
           ขอขอบพระคุณไว ณ โอกาสน้ี สําหรับความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 

 

 

(นางสาวณิฐชานันท รุจิราภัทรสิทธิ์) 
นักศึกษาปริญญามหาบัณฑติ  
ภาควิชาการบริหารการศึกษา  

(สําหรับผูบริหารสถานศึกษา) 
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คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศลิปากร 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง บทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการดําเนินการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 

 

   ตอนท่ี 1   :  ขอมลูเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
   คําช้ีแจง   :   โปรดเขียนเครื่องหมาย      ใน          หนาขอความท่ีตรงกับสถานภาพของทาน 

 

ขอที ่ สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ 
                     ชาย                 หญิง 

2. อายุ (เศษปท่ีเกิน 6 เดือน นับเพิ่มอีกหนึ่งป)  

                   ไมเกิน 30 ป                31 - 40 ป 
                   41 - 50 ป                51 ปขึ้นไป 

3. ระดับการศึกษาสูงสุด  

                   ปริญญาตร ี                ปริญญาโท 

                   ปริญญาเอก                อื่น ๆ (โปรดระบ…ุ………………...) 

4. ประสบการณในการทํางาน (เศษปท่ีเกิน 6 เดือน นับเพิ่มอีกหนึ่งป) 
                   ไมเกิน 10 ป                11 - 20 ป 
                   21 - 30 ป                31 ปขึ้นไป 

5. ตําแหนงหนาที่หลักในสถานศึกษา   

                   ผูบริหารสถานศึกษา 
                   รองผูบริหารสถานศึกษา 
                   ครู 

6. ประสบการณการทํางานในตําแหนงปจจุบัน (เศษปท่ีเกิน 6 เดือน นับเพิ่มอีกหนึ่งป) 
                   ไมเกิน 5 ป                 6 - 10 ป 
                   11 - 15 ป                 16 - 20 ป 
                   21 - 25 ป                 26 - 30 ป 
                   31 ปขึ้นไป  
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ประวัติผูวิจัย 

 

ชื่อ-สกุล นางสาวณฐิชานันท รุจิราภัทรสิทธิ์       
ที่อยู 6 หมู 3 ตําบลหันคา อําเภอหันคา จังหวัด  
 ชัยนาท 17130       
ที่ทํางาน โรงเรียนหันคาพิทยาคม อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
  

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ 2541  สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน                           
โรงเรียนหันคาพิทยาคม อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 

พ.ศ 2544  สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย                           
โรงเรียนหันคาพิทยาคม อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 

พ.ศ. 2548  สําเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)          
วิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 กรุงเทพมหานคร 

 

ประวัติการทํางาน   

 พ.ศ. 2548  พนักงานฝายตางประเทศ  
  บริษัท ไทยฟูด แอนด เคมิคอล จํากัด กรุงเทพมหานคร  

พ.ศ. 2548 - 2557  ผูชวยผูจัดการฝายตางประเทศ  
บริษัท สกายเฟรช จํากัด อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  

พ.ศ. 2557 – ปจจุบัน ครูอัตราจาง โรงเรียนหันคาพิทยาคม อําเภอหันคา 
จังหวัดชัยนาท  
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