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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาระดับการจัดการเชิงกลยุทธในการระดม 

ทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา 2) เปรียบเทียบการจัดการเชิงกลยุทธในการระดมทรัพยากร

ทางการศึกษาของสถานศึกษา จำแนกตามสถานภาพสวนบุคคล ขนาดของสถานศึกษา ทำเลท่ีตั้ง

ของสถานศึกษา และระยะเวลาการกอตั้งสถานศึกษา และ 3) เสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการ

เชิงกลยุทธในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ 

ผูบริหารและครูผูสอน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จำนวน 347 คน ไดมา

โดยการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวน และกลุมผูที่ตอบแบบสัมภาษณโดยการเลือกแบบเจาะจง 

จำนวน 14 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามและแบบสัมภาษณที่ผูวิจัยสรางข้ึน 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบที และ 

การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว สำหรับขอมลูทีไ่ดจากการสัมภาษณใชการวิเคราะหเน้ือหา            
 ผลการวิจัย พบวา   

 1. ระดับการจัดการเชิงกลยุทธในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา 

โดยภาพรวม อยูในระดับมาก 
 2. การจัดการเชิงกลยุทธในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา จำแนก

ตามขนาดของสถานศึกษา ทำเลท่ีตั้ง และระยะเวลาในการกอตั้ง มีความแตกตางกันทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 สวนสถานภาพสวนบุคคลไมมีความแตกตางกัน    

1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   
2อาจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
3อาจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
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 3. สถานศึกษาควรสำรวจความขาดแคลนของนักเรียนท่ีดอยโอกาส สำรวจความจำเปน

ในการพัฒนาท่ีดินและส่ิงกอสราง รวมถึงสภาพแวดลอมในสถานศึกษา ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลอง

กับภูมิปญญาทองถ่ินและแหลงเรียนรู  

 

คำสำคัญ:  การจัดการเชิงกลยุทธ  การระดมทรัพยากรทางการศึกษา  มัธยมศึกษา 

 

ABSTRACT 
 The purposes of this study were: 1) study level of strategic management of 

educational resources mobilization in educational institutions; 2) compare the strategic 

management of educational resources mobilization in educational institutions, classified 

by the personal status of the respondents, the sizes of educational institutions, educational 

institution’s location and duration of the establishment; and 3) explore guidelines for 

developing and enhancing the  strategic management of educational resources mobilization in 

educational institutions. The sample groups in this research consisted of 347 administrators 

and teachers of educational institutions under the Jurisdiction of Secondary Educational 

Service Area Office 9, derived by proportional stratified random sampling and 14 interviewees, 

selected by purposive sampling. The research instruments used for collecting the data 

were a questionnaire and an interview form constructed by the researcher. The statistics 

employed for data analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test and one-way 

analysis of variance. The interview data were analyzed by content analysis. 

 The findings of this research were as follows:  

 1.  The level of strategic management of educational resources mobilization in 
educational institutions was at a high level in overall and specific aspect.  

 2.  The strategic management of educational resources mobilization in 

educational institutions as classified by school size, location, and duration of establishment 

was different with statistical significance at .05. However, there was no statistical difference in 

personal status.  
 3.  That the educational institutions should conduct a survey of disadvantages 

students’ special needs, necessity of land and building development, school settings as 

well as curriculum development that relevant to local wisdom and learning resource.  

Keywords:  strategic management, educational resources mobilization, secondary education 
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บทนำ 
 สบืเน่ืองจากพระราชบัญญัตกิารศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเตมิ (ฉบบัท่ี 2) 

พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 8 มาตรา 60 ที่ระบุไววาใหรัฐจัดสรรงบประมาณ

แผนดินใหกับการศึกษาในฐานะท่ีมีความสำคัญสูงสุดตอการพัฒนาท่ีย่ังยืนของประเทศโดยจัดสรร

เปนเงินงบประมาณเพ่ือการศึกษา จัดสรรเงินอุดหนุนท่ัวไปเปนคาใชจายรายบุคคล จัดสรรทุน 

การศึกษาในรูปของกองทุนกูยืมใหแกผูเรียน จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืน 

เปนพิเศษ จัดสรรงบประมาณเปนคาใชจายดำเนินการและงบลงทุน ใหสถานศึกษามีอิสระ 

ในการบริหารงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา ทั้งน้ี ใหคำนึงถึงคุณภาพตามความเหมาะสม

ความจำเปนและความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา ตลอดจนจัดสรรกองทุนกูยืมดอกเบ้ียต่ำ 

ใหสถานศึกษาเอกชน เพ่ือใหพ่ึงตนเองไดและจัดตั้งกองทุนเพ่ือพัฒนาการศึกษาของรัฐและเอกชน 

และมาตรา 62 ไดระบุถึงบทบาทหนาท่ีของรัฐไววา ใหมีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับหลักการ

ศึกษา แนวการจัดการศึกษาและคุณภาพมาตรฐานการศึกษา โดยหนวยงานภายในและหนวยงาน

ของรัฐที่มีหนาท่ีตรวจสอบภายนอก (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554: 22) ทั้งนี้  

นคร ตังคะพิภพ (2549: 13) ไดสรุปปญหาในการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน ไววา 1) การจัดทรัพยากรเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษาในสวนของงบดำเนินงาน 

ในสถานศึกษาไดมาแตกตางกันและไมตรงกับความตองการของสถานศึกษา 2) งบประมาณ 

ดานบุคคลมีสัดสวนไมสมดุลตอการเสริมสรางคุณภาพการจัดการศึกษา 3) สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มีจำนวนมากเกินความจำเปน 4) งบดำเนินงานกับขนาดของสถานศึกษายังไมชัดเจน 5) ครูและ

บุคลากรมีภาระของงานไมเทาเทียมกันในแตละสถานศึกษา เปนตน นอกจากน้ีสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9, 2554: 25) 

ไดวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษาท่ีสังกัด พบจุดออนบางประการท่ีเก่ียวของกับปญหา

การระดมทรัพยากรทางการศึกษา คือ งบประมาณในการขับเคลื่อนกลยุทธตามความตองการ 
ของเขตพ้ืนท่ีมีไมเพียงพอจึงไมสามารถพัฒนาและสนับสนุนโครงการ กิจกรรมไดอยางเต็มท่ี บุคลากร 

ไมสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันไดทำใหเกิดความไมคลองตัวในการปฏิบัติงาน  

 จากการศึกษาขอคนพบในงานวิจัยของสมพร แดงสวัสดิ์ (2547: 91) เรื่อง ปญหา 
การระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพ่ือการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบวา การระดมทรัพยากร

ทางการศึกษา เพ่ือการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัด

นครราชสีมา โดยภาพรวมมีปญหาระดับปานกลางและทำเลท่ีตั้งของสถานศึกษาท่ีอยูในเขตเทศบาล
กับนอกเขตเทศบาล มีปญหาแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากน้ี ในงาน

วิจัยของพัชรกฤษฎ์ิ  พวงนิล (2553: 331) เร่ือง กลยุทธการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพ่ือพัฒนา
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สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของรัฐ พบวา ปญหาในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา ไดแก ดานเงินทุน

หรืองบประมาณ ดานบุคคล ดานวัสดุอุปกรณและเทคโนโลยี และดานท่ีดิน และส่ิงกอสราง โรงเรียน

มีการปฏิบัติและมีปญหาอยูในระดับปานกลาง สวนดานแหลงเรียนรู โรงเรียนมีการปฏิบัติ 

อยูในระดับมาก สำหรับผลการวิจัยของเบญจวรรณ อไุรรตัน (2551: 124) ทีไ่ดศกึษา เร่ือง การระดม

ทรพัยากรเพ่ือใชในการบรหิารการศึกษาในสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

บุรีรัมย เขต 4 พบวา ดานทรัพยากรการเงิน มีคาเฉล่ียต่ำสุด นอกจากน้ีสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 (สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9, 2554: 25) ไดวิเคราะหสภาพ

แวดลอมภายในสถานศึกษาท่ีสังกัด พบจุดออนบางประการท่ีเก่ียวของกับปญหาการระดมทรัพยากร

ทางการศึกษา คือ งบประมาณในการขับเคลื่อนกลยุทธตามความตองการของเขตพ้ืนท่ีมีไมเพียงพอ

จึงไมสามารถพัฒนาและสนับสนุนโครงการ กิจกรรมไดอยางเต็มที่ บุคลากรไมสามารถปฏิบัติงาน

ทดแทนกันไดทำใหเกิดความไมคลองตัวในการปฏิบัติงาน เปนตน 

         จากความเปนมาและความสำคัญของปญหาและผลการวิจัยดังกลาวขางตน จะเห็นวา

ทรัพยากรทางการศึกษาเปนปจจัยท่ีมีความสำคัญในการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา ทำให

ระบบการบริหารจัดการศึกษาเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ แตการขาดแคลนทรัพยากรทาง 

การศึกษายังเปนปญหา อาทิ สถานศึกษาขาดความพรอมดานงบประมาณ สภาพเศรษฐกิจของ

ชุมชนไมเอื้ออำนวยในการระดมเงินทุน ขาดความพรอมดานวัสดุ ครุภัณฑ สื่อการเรียนการสอน 

จำนวนหองเรียนไมเพียงพอ ขาดความพรอมดานครูผูสอน การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียน

กับชุมชนไมตอเน่ือง และชุมชนไมมีความพรอม ซึ่งผูบริหารสถานศึกษาควรมีกลยุทธในการบริหาร

จัดการสถานศึกษา โดยศึกษาสภาพแวดลอมของสถานศึกษา จัดสรรทรัพยากรอยางท่ัวถึง 

ตามความจำเปน มีการควบคุมการปฏิบัติงานดวยแผนงานหรือโครงการ มีการประเมินผลและ

ควบคุมการนำมาตรการไปวางแผนในการปฏิบัติใหตอเน่ืองและสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 
รวมทั้งกำหนดแนวทางการระดมบุคคลจากชุมชนที่เก่ียวของเขามามีสวนรวมในการพัฒนา 

การศึกษา เชิญบุคลากร ที่เปนภูมิปญญาทองถิ่นมาใหความรูแกนักเรียน พัฒนาแหลงเรียนรูทาง

ธรรมชาติและอนุรักษส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ และสงเสริมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหลงโบราณสถาน 
ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงใหความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธในการระดมทรัพยากร

ทางการศึกษาโดยคาดหวังวาขอคนพบจากงานวิจัยคร้ังน้ี จะทำใหสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สามารถนำไปใชเปนแนวทางในการระดมทรัพยากร 
ทางการศึกษาเพ่ือใหการบริหารจัดการสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอไป 
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วัตถุประสงค 
 1.  เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการเชิงกลยุทธในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของ

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

 2.  เพ่ือเปรียบเทียบการจัดการเชิงกลยุทธในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของ

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จำแนกตามสถานภาพ 

สวนบุคคล ขนาดของสถานศึกษา ทำเลท่ีตั้งของสถานศึกษา และระยะเวลาการกอตั้งสถานศึกษา  

 3.  เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการเชิงกลยุทธในการระดมทรัพยากรทาง 

การศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. ผูบริหารและครูผูสอนท่ีมีสถานภาพสวนบุคคลตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการ

เชิงกลยุทธในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 แตกตางกัน 

 2. สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ที่มีขนาด ทำเล 

ที่ตั้ง และระยะเวลาการกอตั้งตางกัน มีระดับการจัดการเชิงกลยุทธในการระดมทรัพยากรทาง 

การศึกษาของสถานศึกษาแตกตางกัน 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจยั เร่ือง การจดัการเชิงกลยุทธในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 คร้ังน้ี ผูวิจัยไดศึกษาองคประกอบของ 

การจัดการเชิงกลยุทธจากแนวคิดและหลักการของสมชาย ภคภาสนวิวัฒน (2549: 8) วีลเลนและฮังเกอร  
(Wheelen and Hunger, 2008 อางถึงใน พัชรกฤษฎ์ิ พวงนิล, 2553: 43) และสาคร สุขศรีวงศ  
(2555: 235) ซึ่งนำมาสังเคราะหองคประกอบของการจัดการเชิงกลยุทธที่มีความหมายใกลเคียงและ

สอดคลองกัน โดยกำหนดใหเปนสี่กลยุทธ ไดแก 1) การตรวจสอบสภาพแวดลอม 2) การจัดทำ

กลยุทธ 3) การปฏิบัติตามกลยุทธ และ 4) การประเมินผลและการควบคุม นอกจากน้ีผูวิจัยไดศึกษา

ประเภทของทรัพยากรทางการศึกษาตามแนวคิดและหลักการของ เบนเดอร (Bender, 1973 อางถึง

ใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550: 8) ทองสุข คุณมาศ (2548 : 24) นคร ตังคะพิภพ (2549: 
12) เบญจวรรณ อุไรรัตน (2551: 38) พัชรกฤษฎ์ิ พวงนิล (2553: 166) และยุภาภรณ สุทธิโคตร 

(2554: 36) ซึ่งนำมาสังเคราะหประเภทของทรัพยากรทางการศึกษาท่ีมีความหมายใกลเคียงและ

สอดคลองกันโดยกำหนดใหเปนสี่ดาน ไดแก 1) ทรัพยากรดานเงินทุน 2) ทรัพยากรดานกายภาพ  
3) ทรพัยากรดานบุคคล และ 4) ทรพัยากรดานแหลงเรียนรู ซึง่ผูวิจยัไดนำมาจดักระทำเปนตัวแปรตาม
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ในการวิจยัคร้ังน้ี นอกจากน้ีผูวิจยัไดนำตัวแปรท่ีเก่ียวกับสถานภาพสวนบุคคล ขนาดของสถานศึกษา 

ทำเลท่ีตั้งของสถานศึกษา จากขอคนพบในงานวิจัยของสมพร แดงสวัสดิ์ (2547: 91) สังวาลย  

วุฒเิสลา (2548: 94) เฉลิมศร ีหมิพานต (2550: 105) เบญจวรรณ อไุรรตัน (2551: 124) และยุภาภรณ 

สุทธิโคตร (2554: 74) และไดนำตัวแปรเกี่ยวกับระยะเวลาการกอตั้งสถานศึกษามาศึกษาเพ่ิมเติม 

มาจัดกระทำเปนตัวแปรตน จึงนำเสนอเปนกรอบแนวคิด ดังแสดงในภาพท่ี 1 

 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัยแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรท่ีศึกษา 
 

คำจำกัดความเชิงปฏิบัติการ 
 การจัดการเชิงกลยุทธในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา หมายถึง 

การท่ีสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ไดกำหนดแนวคิด วิธีการ

และเทคนิคการระดมทรัพยากรทางการศึกษา ดวยการตรวจสอบสภาพแวดลอม การจัดทำกลยุทธ 
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การปฏิบัติตามกลยุทธ และการประเมินผลและการควบคุมในการระดมทรัพยากรดานเงินทุน 

ทรัพยากรดานกายภาพ ทรัพยากรดานบุคคล และทรัพยากรดานแหลงเรียน 

 

วิธีดำเนินการ 
 การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) นำเสนอวิธีดำเนิน 

การวิจัย ดังน้ี 

 

 ประชากร  

 ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ไดแก ผูบรหิารสถานศึกษาและครูผูสอนท่ีปฏบิตังิาน 

ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ในปการศึกษา 2556 ซึ่งมี

ทำเลท่ีตั้งกระจายอยูในจังหวัดจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดนครปฐม โดยเปนผูบริหารสถานศึกษา 

จำนวน 177 คน และเปนครูผูสอนจำนวน 3,117 คน รวมท้ังสิ้นจำนวน 3,294 คน 

 

 กลุมตัวอยาง  

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีมีสองกลุม ประกอบดวย 1) กลุมที่ตอบแบบสอบถาม

ความคิดเห็น คือ ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ในปการศึกษา 2556 กำหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตาราง

สำเร็จรูปของเครจซี่ และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970 อางถึงใน สุวิมล  ติรกานันท, 2551: 

179) และใชการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวน (proportional stratified random sampling) เพ่ือให

กลุมตัวอยางกระจายไปตามจังหวัดที่ตั้ง และขนาดของสถานศึกษา ไดกลุมตัวอยางจำนวนท้ังสิ้น  

จำนวน 347 คน และ 2) กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสัมภาษณ คือผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน 

ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 กลุมละ 7 คน 
รวมทัง้ส้ิน 14 คน ไดมาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (purposive random sampling) 

 

 การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 
 ผูวิจัยไดดำเนินการสรางและพัฒนาเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสองชุด ดังน้ี 

  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยชุดท่ี 1 มีลักษณะเปนแบบสอบถามมีขั้นตอนการสรางและ 

การพัฒนาดังน้ี 

 ขั้นท่ี 1 ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการจัดการ

เชิงกลยุทธในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา แลวกำหนดรูปแบบและโครงสรางของแบบสอบถาม 

 ขั้นท่ี 2  กำหนดพฤติกรรมบงชี้ใหครอบคลุมนิยามตัวแปร แลวนำมาจัดทำเปนขอกระทง

คำถามสำหรับการวิจัยโดยผานการแนะนำจากอาจารยที่ปรึกษา 
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 ขั้นท่ี 3 นำขอกระทงคำถามท่ีสรางข้ึนไปใหผูทรงคุณวุฒิ จำนวนสามทาน ตรวจสอบ

ความตรงดานเน้ือหา (content validity) ของขอกระทงคำถาม แลวนำมาหาคาดัชนีความสอดคลอง

ระหวางขอคำถามและวัตถุประสงค (index of item objective congruence: IOC) โดยเลือกเฉพาะ

ขอที่มีคา IOC ตั้งแต 0.67 ขึ้นไป ได 60 ขอ 

 ขั้นท่ี 4   แกไขขอกระทงคำถามแลวจดัทำแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูเชีย่วชาญ

และอาจารยที่ปรึกษา   

 ขั้นท่ี 5  นำแบบสอบถามไปทดสอบใช (tryout) กับผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน 

ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ซึ่งเปนโรงเรียน 

วัดหวยจรเขวิทยาคม โรงเรียนอูทอง และโรงเรียนบางแมหมายรัฐราษฎรรังสฤษฏ ที่ไมใช 

กลุมตัวอยางโรงเรียนละ 10 คน รวมทั้งสิ้น 30 คน 

 ขั้นท่ี 6  นำแบบสอบถามท่ีไดรบักลบัคนืมาตรวจสอบคณุภาพดานความเท่ียง (reliability) 

โดยใชคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (   -coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1970: 161) ไดคา 

ความเท่ียงของแบบสอบถามท้ังฉบับเทากับ 0.97 

 ขั้นท่ี 7  ปรับปรุงขอกระทงคำถามในดานการใชภาษา ใหมีความเหมาะสมและถูกตอง 

โดยผานการแนะนำจากอาจารยที่ปรึกษา แลวจัดทำแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพ่ือนำไปใชเก็บ

ขอมูลกับกลุมตัวอยางในการวิจัย 

 สำหรับเครื่องมือที่ใชในการวิจัยชุดท่ี 2 ที่มีลักษณะเปนแบบสัมภาษณก่ึงโครงสราง 

มีขั้นตอนในการสรางและพัฒนาดังน้ี 

 ขั้นที่ 1 วิเคราะหระดับการจัดการเชิงกลยุทธในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของ

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จากแบบสอบถามที่มีคาเฉล่ียต่ำ

ในแตละดาน แลวนำมากำหนดเปนประเด็นในการสัมภาษณ 

 ขั้นท่ี 2 สรางแบบสัมภาษณก่ึงโครงสรางเสนอตออาจารยที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบ 
ความถูกตอง 

 ขั้นท่ี 3 นำแบบสัมภาษณมาปรับปรุงแกไขเพ่ือใหมีความสมบูรณแลวนำไปสัมภาษณ

กับกลุมตัวอยางกลุมที่ 2  

 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ีมีสองชุด คือ 1) แบบสอบถามความคิดเห็น และ 2) แบบ

สัมภาษณก่ึงโครงสรางใชสำหรับเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง คือ ผูบริหารและครูผูสอนโดยมี
รายละเอียดดังน้ี     
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 1.  แบบสอบถามความคิดเห็น ประกอบดวย 

  ตอนที่ 1 สอบถามขอเท็จจริงเก่ียวกับสถานภาพสวนบุคคลดาน เพศ อายุ วุฒิ 

การศึกษา ตำแหนงหนาท่ี ประสบการณทำงาน ขนาดของสถานศึกษาท่ีปฏิบัติงาน ที่ตั้งของ 

สถานศึกษา และระยะเวลาการกอตั้งของสถานศึกษา มีลักษณะคำถามเปนแบบสำรวจรายการ 

(checklist) จำนวน 8 ขอ 

  ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการเชิงกลยุทธในการระดมทรัพยากร

ทางการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จำแนก 

ตามประเภทของทรัพยากรทางการศึกษาสี่ดาน ไดแก 1) ทรัพยากรดานเงินทุน 2) ทรัพยากร 

ดานกายภาพ 3) ทรัพยากรดานบุคคล และ 4) ทรัพยากรดานแหลงเรียนรู มีลักษณะเปนแบบสอบถาม

ประมาณคา (rating scale) หาระดับ จำนวน 60 ขอ 

 2.  แบบสัมภาษณ เก่ียวกับแนวทางการพัฒนาการจัดการเชิงกลยุทธในการระดม

ทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  

โดยนำมาจากแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดในแตละดาน แลวกำหนดเปนประเด็น

ในการสัมภาษณสี่ประเด็น ไดแก 1) สถานศึกษาจัดตั้งกองทุนเพ่ือการศึกษาจากเงินท่ีผูบริจาค 

มีวัตถุประสงคใหจัดตั้ง 2) สถานศึกษาวางแผนขอรับการสนับสนุนท่ีดินและส่ิงกอสรางรวมทั้ง 

การปรับปรุงสภาพแวดลอมจากชุมชน 3) สถานศึกษาดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรโดยใช

ครูภูมิปญญาทองถ่ินมาเปนวิทยากรตามระยะเวลาท่ีเหมาะสมและ 4) สถานศึกษาไดทำการสำรวจ

ความตองการเก่ียวกับการใชแหลงเรียนรูมีลักษณะเปนแบบสัมภาษณก่ึงโครงสรางจำนวน 4 ขอ 

เสนอตออาจารยที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบความถูกตอง 

 

             การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังน้ี ดำเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 

 1. การดำเนินการเก่ียวกับการเก็บแบบสอบถามความคิดเห็น 
  1.1 ย่ืนคำรองตอสำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยขอ 
ความอนุเคราะหในการจัดทำหนังสือไปยังสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เขต 9 

เพ่ือขอความรวมมือผูบริหารและครูผูสอน ที่เปนกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามความคิดเห็น 

เพ่ือการวิจัย 
  1.2  ดำเนินการเก็บขอมูลและติดตามรวบรวมแบบสอบถามความคิดเห็นกลับคืน 

ดวยตนเอง ระหวาง วันท่ี 1 มีนาคม 2557 ถึง 31 พฤษภาคม 2557 ไดกลับคืนมา 338 ชุด คิดเปน
รอยละ 97.41  

  1.3  ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามความคิดเห็นเพ่ือนำมาวิเคราะหขอมูล 
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 2. การดำเนินการเก่ียวกับการสัมภาษณ 

  2.1 ย่ืนคำรองตอสำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยขอ

ความอนุเคราะหในการจัดทำหนังสือไปยังผูบริหารสถานศึกษา จำนวน 7 คน และครูผูสอนท่ีปฏิบัติ

งานในสถานศึกษา จำนวน 7 คน เพ่ือขอความรวมมือในการใหสัมภาษณ 

  2.2 กำหนดนัดหมายวัน เวลา เพ่ือทำการสัมภาษณดวยตัวเอง และทำการสัมภาษณ

เปนรายบุคคล 

 

 การวิเคราะหขอมูล 

 ดำเนินการคัดเลือกแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณครบถวน แลวนำไปวิเคราะหขอมูล 

โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป ดวยคาสถิติดังน้ี  

 1. การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามใชการหาคาความถ่ี (frequency) 

และรอยละ (percentage) 

 2. การวิเคราะหระดับการจัดการเชิงกลยุทธในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาใช 

การหาคาเฉล่ีย ( x̄ ) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และกำหนดเกณฑการแปลความหมายของ 

คาเฉล่ียตามแนวคิดของเบสต (Best, 1986: 114)  

 3. การวิเคราะหเปรียบเทียบ การจัดการเชิงกลยุทธในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา

ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จำแนกตามสถานภาพ 

สวนบุคคล ขนาดของสถานศึกษา ทำเลท่ีตั้งของสถานศึกษาและระยะเวลากอตั้งสถานศึกษา โดยใช

สถิติดังน้ี 

  3.1 เปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปรสถานภาพสวนบุคคล ดานเพศ  

วุฒิการศึกษา ตำแหนงหนาท่ี และทำเลท่ีตั้งของสถานศึกษา ใชการทดสอบที (t-test independent)  
  3.2 เปรยีบเทียบความแตกตางระหวางตวัแปรสถานภาพสวนบคุคล ดานประสบการณ

การทำงาน ขนาดของสถานศึกษา และระยะเวลาการกอตั้งของสถานศึกษา ใชการวิเคราะห 

ความแปรปรวนทางเดียว (one-way analysis of variance) หากพบความแตกตางจะทดสอบ 
ความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีของ Scheffe’s test 

 4.  การวิเคราะหคำตอบจากการสัมภาษณใชการวิเคราะหเน้ือหา (content analysis) 

นำเสนอดวยความเรียงเชิงพรรณนา 
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ผลการวิจัย 
           ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหระดับการจัดการเชิงกลยุทธในการระดมทรัพยากร

ทางการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

 ผลการจัดการเชิงกลยุทธในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและ 

ครูผูสอน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน  

โดยดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ทรัพยากรดานเงินทุน ( x̄ = 4.20, S.D. = 0.72) และดานท่ีมีคาเฉล่ีย

ต่ำท่ีสุด คือ ทรัพยากรดานกายภาพ ( x̄ = 3.97, S.D. = 0.78) ดังปรากฏในตารางท่ี 1 

 

ตารางที ่1  ระดับและลำดับการจดัการเชิงกลยุทธในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา   

 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   

 

 ตอนท่ี 2 เปรียบเทียบการจัดการเชิงกลยุทธในการระดมทรัพยากรทาง 

การศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จำแนก 

ตามสภาพสวนบุคคล ขนาดของสถานศึกษา ทำเลที่ตั้งของสถานศึกษา และระยะเวลา 
การกอต้ังสถานศึกษา  

 ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนที่มีสถานภาพสวนบุคคล ดานเพศ วุฒิการศึกษา

สูงสุด และตำแหนงหนาท่ีตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการเชิงกลยุทธในการระดมทรัพยากร

ทางการศึกษาของสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน สวนผูบริหารสถานศึกษา

และครูผูสอนที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการเชิงกลยุทธในการระดมทรัพยากร
ทางการศึกษาของสถานศึกษา โดยภาพรวมไมแตกตางกัน แตเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา  

ดานกายภาพแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนผูบริหารสถานศึกษาและครู 

ผูสอนท่ีมีประสบการณการทำงานตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการเชิงกลยุทธในการระดม

ทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา โดยภาพรวมไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

(n = 338) 

 
   

 x  S.D.   

1  4.20 0.72  1 

2  3.97 0.78  4 

3  3.98 0.78  3 

4  4.05 0.79  2 

  4.05 0.77   
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พบวา ทรัพยากรดานกายภาพท่ีมีประสบการณการทำงานต่ำกวา 10 ปและมากกวา 20 ป มี 

ความคิดเห็น แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนขนาดของสถานศึกษา ทำเลท่ีตั้ง

ของสถานศึกษา และระยะเวลาในการกอตั้งสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน 

มีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการเชิงกลยุทธในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา

โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสามารถสรุปผล 

การเปรียบเทียบการจัดการเชิงกลยุทธในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา  

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 รายละเอียดปรากฏในตารางตอไปนี้ 

 

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบการจัดการเชิงกลยุทธในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของ 

 สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 

 
 

      

 

 
 

  
1.     

   1.1   -  
 

 
   1.2  -  

   1.3  -  

   1.4   -   

         -    -  

   1.5      

         -   
 -  

           (  10  20 ) 

2.   - 

 
3.         - 

4.           - 
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 ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะหแนวทางการพัฒนาการจัดการเชงิกลยุทธในการระดม

ทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 9 

 จากการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จำนวน 14 คน ผูวิจัยนำขอมูลท่ีไดจาก 

การสัมภาษณมาวิเคราะหเน้ือหา (content analysis) พบวา แนวทางการพัฒนาการจัดการเชิงกลยุทธ

ในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา สามารถสรุปไดดังน้ี 

 1.  ทรัพยากรดานเงินทุน พบวา สถานศึกษาควรดำเนินการสำรวจความขาดแคลนและ

ความดอยโอกาสของนักเรียนเพ่ือนำขอมูลเสนอตอผูบริจาคท่ีมีวัตถุประสงคใหจัดตั้งกองทุน เขียน

โครงการสนับสนุนและแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการเงินกองทุนรวมท้ังประชาสัมพันธเก่ียวกับ

จัดตั้งกองทุนเพ่ือการศึกษาจากเงินท่ีผูบริจาคมีวัตถุประสงคใหจัดตั้ง 

 2.  ทรัพยากรดานกายภาพ พบวา สถานศึกษาควรดำเนินการเสนอความตองการ  

ความจำเปนและความสำคัญของการเพ่ิมเติมหรอืปรบัปรงุท่ีดินและส่ิงกอสรางรวมถึงสภาพแวดลอม 

ในสถานศึกษาแกคณะกรรมการสถานศึกษา มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครู และ

บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือขอความเห็นชอบในการจัดกิจกรรมตาง ๆ และขอรับการสนับสนุน 

จากหนวยงานตาง ๆ ที่อยูในชุมชนเดียวกัน เพ่ือพัฒนาท่ีดินและส่ิงกอสรางรวมท้ังการปรับปรุง 

สภาพแวดลอมในสถานศึกษา 

 3.  ทรัพยากรดานบุคคล พบวา สถานศึกษาควรประชุมครู ผูปกครอง เสนอนโยบาย

สรรหาครูภูมิปญญาทองถิ่นโดยแจงใหผูปกครองเขาใจ ยอมรับเห็นคุณคาและตระหนักถึง 

ความสำคัญของครูภูมิปญญา ควรสรรหาครูภูมิปญญาท่ีมีความรูตรงกับความตองการของเศรษฐกิจ 

ในทองถ่ินและควรจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและแผนการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับภูมิปญญา

ทองถ่ิน 
 4.  ทรัพยากรดานแหลงเรียนรู พบวา สถานศึกษาควรดำเนินการศึกษาหลักสูตร 

แกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือจัดแหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาใหสอดคลอง

กัน หาขอมูลแหลงเรียนรูจากหนวยงานตาง ๆ รวมทั้งประสานสถานประกอบการณที่มีอยูในชุมชน 

เพ่ือเปนแหลงเรียนรูใหแกนักเรียน จัดทำทะเบียนแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

โดยสำรวจความตองการและความจำเปนของผูเรียน   
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อภิปรายผล  
 จากผลการวิจัยเร่ือง การจัดการเชิงกลยุทธในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของ

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีประเด็นท่ีสามารถนำมา

อภิปรายเพ่ือตอบสมมติฐานการวิจัย ไดดังน้ี 

 1. จากผลการวิจัยท่ีพบวา ระดับการจัดการเชิงกลยุทธในการระดมทรัพยากรทาง 

การศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ในทรัพยากร 

ดานเงินทุน มีคาเฉล่ียอยูในระดับมากและเปนลำดับสูงสุดน้ัน เน่ืองจากผูบริหารสถานศึกษาและ 

ครูผูสอนสวนใหญมีความคิดเห็นวา สถานศึกษาดำเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ

ประจำป ดำเนินการใหมีการมอบทุนการศึกษาแกนักเรียนตามวัตถุประสงคของผูบริจาค และจัดทำ

แผนการควบคุมการจัดซื้อ จัดจาง การจัดทำกิจกรรมที่เปนประโยชนและการจัดเงินทุนการศึกษา

อยางเปนระบบ ที่เปนเชนน้ีอาจเน่ืองมาจากการจัดสรรงบประมาณของรัฐไมเพียงพอแกการบริหาร

สถานศึกษา ซึ่งทรัพยากรดานเงินทุนเปนทรัพยากรท่ีจำเปนในการสนับสนุน สงเสริม ทรัพยากร 

ดานอ่ืน ๆ ใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนจึงจำเปนตองมีการระดมทรัพยากรดานเงินทุน และสถานศึกษา 

ไดดำเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  

พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554: 22) ในหมวด 8 

มาตรา 60 ที่ระบุไววาใหรัฐจัดสรรงบประมาณแผนดินใหกับการศึกษาในฐานะท่ีมีความสำคัญสูงสุด

ตอการพัฒนาท่ีย่ังยืนของประเทศ ขอคนพบจากการวิจัยคร้ังน้ีจึงสอดคลองกับสังวาลย วุฒิเสลา  

(2548: 94) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 พบวา โดยภาพรวมมีการบริหารงานอยูในระดับมาก 

เม่ือพิจารณารายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน ดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ ดานการบริหาร

ทรัพยากรงบประมาณ และยังสอดคลองกับผลงานวิจัยของเบรย (Bray, 1999 อางถึงใน 
เฉลิมศรี หิมพานต, 2550: 56) ไดศึกษาเร่ือง การกระจายอำนาจทางการศึกษา บทบาทของชุมชน 

ในการสนับสนุนดานการเงิน พบวาแมรัฐบาลจะเนนหลักในการสนับสนุนดานการเงินเพ่ือการศึกษา 

แตการสนับสนุนดานการเงินของชุมชนเปนสิ่งท่ีพึงปรารถนา โดยประเทศท่ีรัฐกลางไมสามารถ 
ตอบสนองความตองการทางการศึกษาไดเต็มที่ ทรัพยากรของชุมชนจะตองเปนส่ิงทดแทน 

ที่สำคัญย่ิง เน่ืองจากจะชวยเพ่ิมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาและลดภาระของรัฐบาลแตในบางคร้ัง 
การวางแผนเก่ียวกับโครงการท่ีเปนความคิดริเร่ิมของชุมชนที่มีอยูจำกัดไมเหมาะสมและอาจ 

กอใหเกิดความไมเสมอภาคทางสังคม 

 สำหรับการจัดการเชิงกลยุทธในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา

ทรัพยากรดานกายภาพ ผลการวิจัยพบวามีคาเฉล่ียอยูในระดับมากและมีคาเฉล่ียเปนลำดับสุดทาย

นั้น แมวาผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนสวนใหญมีความคิดเห็นวา สถานศึกษาไดทำการสำรวจ

ความตองการจำเปนเก่ียวกับการใชสื่อ วัสดุอุปกรณที่จำเปนสำหรับการเรียนการสอนในแตละป  
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ไดทำการวิเคราะหความจำเปนในการจัดสรรที่ดินและส่ิงกอสราง รวมท้ังการปรับปรุงสภาพแวดลอม

เพ่ิมเติมในแตละป และใหความรวมมือในการสรางสัมพันธภาพท่ีดีกับผูใหการสนับสนุนทรัพยากร

ทางการศึกษาอยางเหมาะสมน้ันเปนเร่ืองสำคัญ แตเน่ืองจากทรัพยสินท่ีเปนท่ีดิน อาคาร และ 

สิ่งกอสราง เปนเร่ืองหนึ่งที่ผูบริหารสถานศึกษาตองมีหนาท่ีรับผิดชอบในการบริหาร เพ่ือให 

การดำเนินการบรรลุเปาหมายท่ีวางไวและบุคลากรทุกฝายพึงพอใจ การบริหารทรัพยสินประเภท

ที่ดินและส่ิงปลูกสราง ครอบคลุมถึงการบริหารอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอมดวย จึงเปนลักษณะ 

ที่ผูบริหารตองใชความสามารถ ทักษะและประสบการณเปนอยางมาก เพราะเปนสินทรัพยที่มี 

ราคาสูง เปนสิ่งท่ีมองเห็นไดชัดเจน ถามีการบริหารท่ีดีจะทำใหสามารถใชทรัพยากรประเภทน้ีไดเกิด

ประโยชนสูงสุด ขอคนพบจากการวิจัยครั้งนี้จึงสอดคลองกับงานวิจัยของสมพร แดงสวัสดิ์  

(2547: 92) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาปญหาการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพ่ือการบริหาร

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา พบวา ปญหา 

การระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพ่ือการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดานวัสดุอุปกรณ โดยภาพ

รวม แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับงานวิจัยของยุภาภรณ  

สุทธิโคตร (2554: 74) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การระดมทรัพยากรทางการศึกษาดานทรัพยากรบุคคลและ

ดานวัสดุอุปกรณของโรงเรียนในอำเภอเซกา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย 

เขต 3 พบวาครูที่ปฏิบัติหนาท่ีอยูในโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง โรงเรียนประถมศึกษา และ

โรงเรียนขยายโอกาส มีการระดมทรัพยากรทางการศึกษาดานทรัพยากรบุคคลและดานวัสดุอุปกรณ

ของโรงเรียนในอำเภอเซกาเม่ือพิจารณารายดานอยูในระดับมากทุกดาน ดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 

ไดแก ดานวัสดุอุปกรณ  

 2.  จากผลการวิจัยการเปรียบเทียบการจัดการเชิงกลยุทธในการระดมทรัพยากรทาง 

การศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เมื่อจำแนก 
ตามสถานภาพสวนบุคคล ดานเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณในการทำงาน ตำแหนงหนาท่ี 

ขนาดของสถานศึกษา ทำเลท่ีตั้ง และระยะเวลาการกอตั้งสถานศึกษา มีขอคนพบท่ีสามารถนำมา

อภิปรายได กลาวคือ  
  2.1  ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนท่ีมีสถานภาพสวนบุคคลดานเพศ วุฒิ 

การศึกษา และตำแหนงหนาท่ีที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการ

เชิงกลยุทธในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
ซ่ึงไมเปนไปตามสมมตฐิานการวิจยั แสดงใหเห็นวา การส่ือสารในองคกรมปีระสทิธิภาพเพราะไมวาจะ

เปนเพศชายหรือเพศหญิง ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกวาปริญญาตรี และตำแหนง 
ผูบริหารสถานศึกษาหรือครูผูสอน สามารถรับรูในเร่ืองของการจัดการเชิงกลยุทธในการระดมทรัพยากร

ทางการศึกษาไมแตกตางกัน รวมท้ังจำนวนผูใหขอมูลที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมีมากกวาผูที่มี

การศึกษาสูงกวาปริญญาตรี และตำแหนงครูผูสอนมีมากกวาผูบริหารสถานศึกษา จึงทำใหขอมูล 
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ที่ไดมาจากกลุมตัวอยางท่ีมีจำนวนมากกวามีความเห็นคลอยตามกัน ในงานวิจัยน้ียังพบอีกวา 

ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนที่มีอายุและประสบการณทำงานตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับ

การจัดการเชิงกลยุทธในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา โดยภาพรวมไมแตกตางกัน 

ซึ่งไมเปนไปตามสมติฐานการวิจัย แสดงใหเห็นวา ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนตางก็ตระหนัก

และเห็นความสำคัญในการมีสวนรวมการจัดกิจกรรมการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา 

บุคลากรมีการทำงานรวมกันเปนทีมจึงทำใหมีมุมมองและวิสัยทัศนที่คลายคลึงกันแตเมื่อพิจารณา

เปนรายดาน พบวา ดานกายภาพแตกตางกัน แสดงใหเห็นวา ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน 

ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาท่ีสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เปนระยะเวลา

นานยอมมีทักษะและประสบการณในการจัดการเชิงกลยุทธ จำพวก สื่อ วัสดุอุปกรณ ที่ดินและ 

สิ่งกอสรางรวมท้ังการปรับปรุงสภาพแวดลอมของสถานศึกษาแตกตางกัน  

  2.2 ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาท่ีมีขนาดตางกัน 

มีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการเชิงกลยุทธในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา

โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย แสดงใหเห็นวา สถานศึกษา

ที่มีขนาดใหญมีสวนรวมของชุมชนที่มีความพรอมตามไปดวย ทำใหการระดมทรัพยากรทางการ

ศึกษามีมากกวาสถานศึกษาที่มีขนาดเล็ก ผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของสังวาลย 

วุฒิเสลา (2548: 94) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ที่พบวา การเปรียบเทียบการบริหารทรัพยากร

ทางการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ตามขนาด

โรงเรียนท้ังภาพรวมและรายดานทุกดาน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

  2.3 ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษาท่ีมีทำเลท่ีตั้ง 

ตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการเชิงกลยุทธในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของ 
สถานศึกษาในภาพรวมและรายดานแตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย แสดงใหเห็นวา

ทำเลท่ีตั้งของสถานศึกษาท่ีอยูในเขตเทศบาลไดรับการสนับสนุนจากชุมชนและมีการระดมทรัพยากร

ทางการศึกษาไดดีกวาสถานศึกษาท่ีตั้งอยูนอกเขตเทศบาล ผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับงาน
วิจัยของสมพร แดงสวัสดิ์ (2547: 91) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาปญหาการระดมทรัพยากร

ทางการศึกษาเพ่ือการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัด

นครราชสีมา ที่พบวา ปญหาการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพ่ือการบริหารสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานระหวางสถานศึกษาท่ีตั้งอยูในเขตเทศบาลกับสถานศึกษาท่ีตั้งอยูนอกเขตเทศบาล  

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสถานศึกษาที่ตั้งอยูในเขตเทศบาลมีคาเฉลี่ยปญหาการระดมทรัพยากร

ทางการศึกษาต่ำกวาสถานศึกษาที่ตั้งอยูนอกเขตเทศบาล และสอดคลองกับงานวิจัยของเฉลิมศรี  
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หิมพานต (2550: 103) ไดวิจัยเร่ือง การระดมทรัพยากรจากทองถ่ินเพ่ือการจัดการศึกษาของ 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 2 ท่ีพบวา การระดมทรัพยากร

จากทองถิ่นเพ่ือการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยรวมจำแนกตามท่ีตั้งของโรงเรียน 

พบวาแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  2.4 ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาท่ีมีระยะเวลา 

ในการกอตั้งสถานศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการเชิงกลยุทธในการระดมทรัพยากร

ทางการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมและรายดานแตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย 

แสดงใหเห็นวาสถานศึกษาท่ีมีระยะเวลาในการกอตั้งเปนเวลานานยอมไดรับการยอมรับและศรัทธา

ทำใหมีการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษามากกวาสถานศึกษาท่ีมีระยะเวลากอตั้ง

นอยกวา จึงทำใหมีความคิดเห็นในการจัดการเชิงกลยุทธในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของ

สถานศึกษาแตกตางกัน 

 3. จากผลการวิจัยเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาการจัดการเชิงกลยุทธในการระดม

ทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  

ไดขอคนพบท่ีสามารถนำมาอภิปราย กลาวคือ ในการจัดตั้งกองทุนเพ่ือการศึกษาจากเงินท่ีผูบริจาค

มีวัตถุประสงคใหจัดตั้งนั้น สถานศึกษาควรดำเนินการสำรวจความขาดแคลนของนักเรียน 

ควรแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการเงินกองทุน รวมทั้งประชาสัมพันธเกี่ยวกับจัดตั้งกองทุน 

เพ่ือการศึกษาจากเงินท่ีผูบริจาคมีวัตถุประสงคใหจัดตั้ง สวนการขอรับการสนับสนุนท่ีดินและ 

สิ่งกอสรางรวมท้ังการปรับปรุงสภาพแวดลอมจากชุมชนน้ัน สถานศึกษาควรเสนอความตองการ 

ความจำเปนและความสำคญัของการเพ่ิมเติมหรอืปรบัปรงุท่ีดินและสิง่กอสรางรวมถึงสภาพแวดลอม 

ในสถานศึกษาแกคณะกรรมการสถานศึกษา และจัดกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือขอรับการสนับสนุน 

จากชุมชน สำหรับการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรโดยใชภูมิปญญาทองถ่ินมาเปนวิทยากรตามระยะ
เวลาท่ีเหมาะสมน้ัน สถานศึกษาควรประชุมครู ผูปกครอง เสนอนโยบายสรรหาภูมิปญญาทองถ่ิน  

ที่มีความรูตรงกับความตองการของเศรษฐกิจในทองถ่ินและควรจัดทำหลักสูตรสถานศึกษารวมท้ัง

แผนการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับภูมิปญญาทองถิ่น นอกจากน้ีสถานศึกษาไดทำการสำรวจ
ความตองการเก่ียวกับการใชแหลงเรียนรูนั้น สถานศึกษาควรดำเนินการศึกษาหลักสูตรแกนกลาง

และหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือจัดแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาใหสอดคลองกับ

บริบทของสถานศึกษารวมทั้งสำรวจความตองการและความจำเปนของผูเรียน หาขอมูลแหลงเรียนรู
จากหนวยงานตาง ๆ และประสานสถานประกอบการณที่มีอยูในชุมชนเพ่ือเปนแหลงเรียนรูใหแก

นักเรียน แลวจัดทำทะเบียนแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  

 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 
Vol.6 No. 2 July-December 2015 44

ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะเพื่อการนำไปใช 

  ขอคนพบท่ีไดจากการวิจัยเร่ือง การจัดการเชิงกลยุทธในการระดมทรัพยากรทาง 

การศึกษาของสถานศึกษาคร้ังน้ี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพ่ือการนำไปใช ดังน้ี 

  1.1  สถานศึกษาควรสำรวจความขาดแคลนและความดอยโอกาสของนักเรียน 

เพ่ือนำขอมูลเสนอตอผูบริจาคที่มีวัตถุประสงคใหจัดตั้งกองทุน 

  1.2  สถานศึกษาควรเสนอความตองการ ความจำเปนและความสำคัญของ 

การเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงท่ีดินและส่ิงกอสรางรวมถึงสภาพแวดลอมในสถานศึกษาแกคณะกรรมการ

สถานศึกษาและขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานตาง ๆ ที่อยูในชุมชนเดียวกัน 

  1.3  สถานศึกษาควรประชุมครู ผูปกครอง เสนอนโยบายสรรหาครูภูมิปญญาทองถ่ิน

โดยแจงใหผูปกครองเขาใจ ยอมรับ เห็นคุณคาและตระหนักถึงความสำคัญของครูภูมิปญญา ควร

สรรหาครูภูมิปญญาท่ีมีความรูตรงกับความตองการของเศรษฐกิจในทองถ่ิน 

  1.4  สถานศึกษาควรศึกษาหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือจัด

แหลงเรียนรู ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาใหสอดคลองกันหาขอมูลแหลงเรียนรูจากหนวยงาน

ตาง ๆ รวมทั้งประสานสถานประกอบการณที่มีอยูในชุมชน เพ่ือเปนแหลงเรียนรูใหแกนักเรียน จัดทำ

ทะเบียนแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยสำรวจความตองการและความจำเปน

ของผูเรียน 
  1.5 สถานศึกษาควรมีการประชาสัมพันธ ประเมินผลและสรุปผลในการระดม

ทรัพยากร ทั้งทรัพยากรดานเงินทุน ทรัพยากรดานกายภาพ ทรัพยากรดานบุคคล และทรัพยากร 

ดานแหลงเรียนรูใหชุมชนและหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนไดรับทราบ มีการจัดนิทรรศการ

เพ่ือแสดงผลงานการจัดกิจกรรมตาง ๆ รวมทัง้จดักิจกรรมยกยองเชดิชเูกียรติใหแกบคุคลหรอืหนวยงาน

ที่มีสวนรวมในการระดมทรัพยากรใหแกสถานศึกษา ทั้งน้ีเพ่ือสรางความศรัทธาและความสัมพันธที่ดี 

ใหกับชุมชน 
 2.  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 

  2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอการระดมทรัพยากรทางการศึกษา

ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 9  
  2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับรูปแบบการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของ

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ที่มีผลการปฏิบัติเปนเลิศ (best 

practice) โดยใชการวิจัยและพัฒนา 
  2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับแนวโนมการสรางเครือขายความรวมมือการระดม

ทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา ระหวางหนวยงานภาครัฐ และเอกชนดวยระเบียบวิธีวิจัย

เชิงอนาคต 
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  2.4 ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับแนวทางการระดมทรัพยากรทางการศึกษาดวย

กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  

 

สรุป 
 การวิจยัเร่ือง การจัดการเชิงกลยุทธในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จากขอคนพบในงานวิจัยครั้งนี้ พบวา ระดับ

การจัดการเชิงกลยุทธในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับ

มาก และทรัพยากรดานเงินทุนมีคาเฉลี่ยสูงสุดน้ัน ผูวิจัยจึงมีความเห็นวาท่ีเปนเชนน้ีอาจเนื่องมา

จากการจัดสรรงบประมาณของรัฐไมเพียงพอแกการบริหารสถานศึกษา ซึ่งทรัพยากรดานเงินทุน 

เปนทรัพยากรท่ีจำเปนในการสนับสนุน สงเสริม ทรัพยากรดานอ่ืน ๆ ใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

จึงจำเปนตองมีการระดมทรัพยากรดานเงินทุน และสถานศึกษาไดดำเนินการตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 

(สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554: 22) ในหมวด 8 มาตรา 60 ที่ระบุไววาใหรัฐจัดสรร

งบประมาณแผนดินใหกับการศึกษาในฐานะท่ีมีความสำคัญสูงสุดตอการพัฒนาท่ีย่ังยืนของประเทศ 

และทรัพยากรดานเงินทุนเปนทรัพยากรท่ีจำเปนในการสงเสริมทรัพยากรดานอ่ืน ๆ ใหมีประสิทธิภาพ 

ขึน้ได สำหรับการเปรียบเทียบการจัดการเชิงกลยุทธในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผลการวิจัย พบวา ผูบริหารและครูผูสอน 

ที่ปฏิบัติหนาท่ีในสถานศึกษาท่ีมี ขนาด ทำเลท่ีตั้ง และระยะเวลาในการกอตั้งสถานศึกษาตางกัน  

มีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการเชิงกลยุทธในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา

โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางมนียัสำคัญทางสถิตทิี ่ระดับ .05 นัน้ ผูวิจยัจงึมคีวามเห็นวา 

ในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา ขนาด ทำเลท่ีตั้ง และระยะเวลาในการกอตั้งของสถานศึกษา

เปนปจจัยสำคัญในการสรางความยอมรับและศรัทธาจากชุมชนหากสถานศึกษาเปนท่ียอมรับและ
ศรัทธาจากชุมชนการทำกิจกรรม โครงการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการระดมทรัพยากรทางการศึกษา 

ก็จะสำเร็จลุลวงไปดวยดี นอกจากนี้ ผลการวิจัยเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาการจัดการเชิงกลยุทธ 

ในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 9 ไดขอคนพบท่ีสามารถนำมาอภิปราย ดังน้ี สถานศึกษาควรดำเนินการสำรวจความขาดแคลน

ของนักเรียน ควรแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการเงินกองทุน รวมท้ังประชาสัมพันธเก่ียวกับจัดตั้ง
กองทุนเพ่ือการศึกษาจากเงินท่ีผูบริจาคมีวัตถุประสงคใหจัดตั้ง ควรเสนอความตองการ ความจำเปน

และความสำคัญของการเพ่ิมเติมหรอืปรบัปรงุท่ีดนิและส่ิงกอสรางรวมถึงสภาพแวดลอมในสถานศึกษา

แกคณะกรรมการสถานศึกษา และจัดกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือขอรับการสนับสนุนจากชุมชน ควรประชุม
ครู ผูปกครอง เสนอนโยบายสรรหาครูภูมิปญญาทองถิ่น ควรสรรหาครูภูมิปญญาท่ีมีความรูตรงกับ
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ความตองการของเศรษฐกิจในทองถิ่น และควรจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา รวมทั้งแผนการจัด 

การเรียนรูที่สอดคลองกับภูมิปญญาทองถ่ิน ควรดำเนินการศึกษาหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตร

สถานศึกษาเพ่ือจัดแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของ 

สถานศึกษารวมท้ังสำรวจความตองการและความจำเปนของผูเรียน หาขอมูลแหลงเรียนรูจาก 

หนวยงานตาง ๆ และประสานสถานประกอบการณที่มีอยูในชุมชนเพ่ือเปนแหลงเรียนรูใหแกนักเรียน

แลวจัดทำทะเบียนแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา จากผลการวิจัยขางตนผูวิจัย

คาดหวังวา จะทำใหสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สามารถ 

นำไปใช เปนแนวทางในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพ่ือใหการบริหารจัดการสถานศึกษา 

มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอไป 
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