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Abstract 
 

This research aimed to study 1) level of factors affected to resource mobilization administration of 
school under Chachoengsao Primary Educational Service Area Office 2, 2) level of factors affected to resource 
mobilization administration of school under Chachoengsao Primary Educational Service Area Office 2,                   
3) relationship between factors affected to resource mobilization and resource mobilization administration of 
school under Chachoengsao Primary Educational Service Area Office 2 and 4) factors affected to resource 
mobilization  administration of school under Chachoengsao Primary Educational Service Area Office 2. The 
samples consisted of 341 principals and teachers under Chachoengsao Primary Educational Service Area 
Office 2. The research instrument was five-rating-scales questionnaire. The statistical analysis consisted of 
mean, standard deviation, Pearson product-moment correlation coefficient and Stepwise multiple regression 
analysis. 

The research results were as follows:  
 1. The level of factors affected to resource mobilization administration of school under 
Chachoengsao Primary Educational Service Area Office 2 as a whole was at high level. The mean scores 
ranked from high to low were as followed : gift sources, public relations, networking, leadership and 
organization. 
 2. The level of factors affected to resource mobilization administration of school under 
Chachoengsao Primary Educational Service Area Office 2 as a whole was at high level. The mean scores 
ranked from high to low as followed : budget execution, personnel management, academics affairs 
administration and general administration. 
 3.  The relationship between factors affected to resource mobilization and resource mobilization 
administration of school under Chachoengsao Primary Educational Service Area Office 2 was a high positive 
relationship at level of .05.  
  4.  The factors affected to resource mobilization administration of school under Chachoengsao 
Primary Educational Service Area Office 2 revealed that administrator leadership, gift sources, networking and 
public relations affected to resource mobilization administration of school under Chachoengsao Primary 
Educational Service Area Office 2  which could make a whole prediction at 97.60%. The equation of standard 
scores was Z´y = .558X1 + .327X3 + .194X5  - .083X4.  But  the  working  system  management  did  not  affect  to 
resource mobilization administration of school under Chachoengsao Primary Educational Service Area Office 2.   
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บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) ระดับปจจัยท่ีสงผลตอการระดมทรัพยากรของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 2) ระดับการระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 3) ความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีสงผลตอการระดมทรัพยากรกับการ
ระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2      
4) ปจจัยท่ีสงผลตอการระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 กลุมตัวอยางในการวิจัยไดแก ผูบริหาร และครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา   
เขต 2 จํานวน 341 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติท่ีใชในการวิเคราะห
ขอมูลไดแก คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน และคาการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบ
เปนข้ันตอน 

ผลการวิจัยพบวา 
1. ระดับปจจัยท่ีสงผลตอการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2 มีคาเฉลี่ยโดยรวม อยู ในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอยคือ แหลงทรัพยากรสนับสนุน                        
การประชาสัมพันธ การสรางเครือขาย ภาวะผูนําของผูบริหาร การจัดระบบการทํางาน 

2. ระดับการระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอยคือ การระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหารงบประมาณ 
การระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหารงานบุคคล การระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหารวิชาการ การระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหารท่ัวไป  

3. ความสัมพันธระหวางปจจัยการระดมทรัพยากรกับการระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัด
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีความสัมพันธกันทางบวกในระดับมาก อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05   

4. ปจจัยท่ีสงผลตอการระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ไดแก ดานภาวะผูนําของผูบริหาร ดานแหลงทรัพยากรสนับสนุน ดานการสรางเครือขาย และดานการ
ประชาสัมพันธ สงผลตอการระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 2 สามารถรวมกับพยากรณโดยภาพรวมไดรอยละ 97.60 เขียนเปนสมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐานคอื   
Z´y = .558X1 + .327X3 + .194X5 - .083X4 สวนปจจัยดานการจัดระบบการทํางาน ไมสงผลตอการระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหารงานของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 
คําสําคัญ : ปจจยัที่สงผลตอการระดมทรัพยากร, สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  
 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 
2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2553 นับเปนกฎหมายแมบทในการจัดการศึกษาของ
ประเทศท่ีสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยมีสาระสําคัญ
เปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2540 คือ “มุงใหมีการปฏิรูประบบการบริหารการศึกษาท่ีจะ
กอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีเอกภาพในเชิง
นโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ เนนการกระจาย
อํานาจไปสูสถานศึกษาและชุมชนใหมากท่ีสุด มีความเปน
อิสระในการบริหาร ภายใตการกํากับดูแลของรัฐ” (สํานักงาน
ปฏิรูปการศึกษา, 2553, หนา 27) พระราชบัญญัติการศึกษา 

 

 
แหงชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ 
มาตรา 57 ระบุใหหนวยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากร
บุคคลในชุมชนใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยนํา
ประสบการณความรอบรูความชํานาญ ภูมิปญญาทองถ่ินของ
บุคคลดังกลาวมาใช เพ่ือใหเกิดประโยชนทางการศึกษา และ
ยกยองเชิดชู ผูท่ีสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา และ
มาตรา 58 ใหมีการกําหนดใหมีการระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนดานงบประมาณ การเงิน และ ทรัพยสิน ท้ังจากรัฐ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกร
ชุมชน องคกร วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
สถาบันสังคมอ่ืน และตางประเทศมาใชจัดการศึกษา คือ ใหรัฐ
และองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา



โดยอาจจัดเก็บภาษี เพ่ือการศึกษาไดตามความเหมาะสม ท้ังน้ี
ใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด และใหบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน 
องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอ่ืน ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาโดยเปนผูจัดและมี
สวนรวม ในการจัดการศึกษาบริจาคทรัพยสินและทรัพยากร
อ่ืนใหแกสถานศึกษาและมีสวนรวมรับภาระคาใชจายทางการ
ศึกษาตามความเหมาะสมและความจําเปน (สํานักงานปฏิรูป
การศึกษา, 2553, หนา19-20)  

กระทรวงศึกษาธิการ ไดใหความสําคัญของการ
ระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษากลาวคือ แนวทางการ
บริหารจัดการสถานศึกษาท่ีเปนนิติบุคคลในการบริหารงาน
งบประมาณของสถานศึกษา มุงเนนความเปนอิสระในการ
บริหารจัดการมีความคลองตัว โปรงใส ตรวจสอบไดยึด
หลักการบริหารแบบมุงเนน ผลสัมฤทธ์ิและบริหาร
งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ใหมีการจัดหาผลประโยชน
จากทรัพยสินของสถานศึกษา รวมท้ังจัดหารายไดจากการ
บริหารจัดการ เพ่ือประโยชนทางการศึกษาสงผลใหเกิด
คุณภาพท่ีดีตอผูเรียน มีวัตถุประสงค คือ เพ่ือใหสถานศึกษา
บริหารงานดานงบประมาณมีความเปนอิสระ คลองตัว 
โปรงใส ตรวจสอบได เพ่ือใหไดผลผลิต ผลลัพธ เปนไปตาม
ขอตกลงใหบริการ และเพ่ือใหสถานศึกษาสามารถบริหาร
จัดการทรัพยากรท่ีไดอยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ การ
ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา มีการดําเนินการ
ประกอบดวย การจัดทรัพยากร การระดมทรัพยากร การหา
รายได กองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา และกองทุนสวัสดิการเพ่ือ
การศึกษา  ท้ังน้ีใหรัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สงเสริม
และใหแรงจูงใจในการระดมทรัพยากรดังกลาว โดยการ
สนับสนุน การอุดหนุนและใชมาตรการลดหยอนหรือยกเวน
ภาษี ตามความเหมาะสมและความจําเปน ท้ังน้ีใหเปนไปตาม
กฎหมายกําหนด  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 39-47) 

การระดมทรัพยากร เปนการแสวงหา การรวบรวม 
การจัดการ ขอความรวมมือจากแหลงตางๆ ท่ีเก่ียวของกับ
บุคคล รัฐและเอกชนในการจัดการองคการ ท้ังน้ีการระดม
ทรัพยากรเพ่ือการบริหารงานของสถานศึกษา มีความสําคัญ
คือ เปนแนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีเปนนิติบุคคล
ในการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา มุงเนนความ
เปนอิสระในการบริหารจัดการมีความคลองตัว โปรงใส 
ตรวจสอบได ยึดหลักการบริหารแบบมุงเนนผลสัมฤทธ์ิและ
บริหารงบประมาณแบบมุ ง เนนผลงานใหมีการจัดหา
ผ ล ป ร ะ โ ย ช น จ า ก ท รั พ ย สิ น ข อ ง ส ถ า น ศึ ก ษ า 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 39-47) และการท่ีจะไดมา
ซึ่งทรัพยากรน้ัน นอกจากโดยงบประมาณของทางราชการ
แลวยังตองระดมทรัพยากรจากแหลงทรัพยากรตางๆ (พัทธมน 
ผลิพัฒน, 2547, หนา 45) วิธีการท่ีมีการติดตอโดยตรงกับ

กลุ ม เป า หม ายและ วิ ธี ก าร ท่ี ไ ม ไ ด ติ ดต อ โด ยตร ง กับ
กลุมเปาหมายโดยใชวิธีการประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ 
(สุวัฒน มูลเหล็ก, 2550, หนา 16-17) สนับสนุนจากชมรม 
สมาคมผูปกครอง กลุมเพ่ือน กลุมวิชาชีพ การจัดกิจกรรม
แสวงหารายได ผลิตภัณฑของเหลือใชเ พ่ือการจําหนาย     
งานฝมือนักเรียน หรือสหกรณโรงเรียน  

ปจจัยแหงความสําเร็จในการระดมทรัพยากรเพ่ือ
การบริหารของสถานศึกษา จะประสบความสําเร็จบรรลุ
วัตถุประสงคและนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืนของสถานศึกษา 
ข้ึนอยู กับปจจัยหลายประการท่ีผูบริหารสถานศึกษาตอง
พิจารณาเลือกสรรและนํามาใช อาทิ ผูบริหารสถานศึกษาน้ัน
ตองมีภาวะผูนํา มีความสามารถในการจูงใจหรือดึงดูดความ
สนใจใหเกิดการอยากมีสวนรวม และมีขอมูลแหลงทรัพยากร 
การประชาสัมพันธท่ีดี (อัจฉรา คหินทพงศ, ออนไลน, 2554) 
แตอยางไรก็ดี การจัดระบบการทํางาน การจัดทีมทํางานและ
มีกระบวนการบริหารท่ีดี ตั้งแตการวางแผนตลอดแนวการจัด
โครงสรางการปฏิบัติงานท่ีมีฝายสนับสนุนตางๆ จะเกิดการ
ทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ (อมรรัตน  ภิญโญอนันตพงษ, 2546, 
หนา 24) ท้ังน้ี การสรางเครือขายทําใหคนเรามีความสัมพันธ 
ท่ีดีตอกัน มีความผูกพันและยอมเห็นอกเห็นใจจึงยอม
ชวยเหลือกันดวยความเต็มใจ (นงเยาว ศักดาศักดิ์, 2548, 
หนา112-113) ซึ่งสอดคลองกับเจน แผงเดชา (2549,115-
116)  ไดศึกษาพบวา กลยุทธในการระดมประกอบดวยหลาย
วิธี ไดแก กลยุทธการแสดงใหถึงความโปรงใส โดยผูบริหาร
เปนผูนําในการพัฒนา เปนแบบอยางท่ีดี ไมยุงเก่ียวกับเงิน
บริจาคท่ีไดมา แตเก็บรักษาในรูปคณะกรรมการประสานงาน
ใหเจาของทุนเขามาดูเมื่องานเสร็จ กลยุทธการสรางเครือขาย
แหลงทุน หรือกลยุทธบอกตอ เมื่อโรงเรียนไดวัสดุอุปกรณหรือ
เงินทุนมาก็พัฒนาใหเห็น แลวเชิญผูบริจาคมาดูเปนกําลังใจ 

พรอมท้ังบอกตอไปถึงโครงการท่ีโรงเรียนกําลังจะพัฒนา             
ถาไดรับการสนับสนุน แลวเชิญชวนผูใหทุนชวยบอกตอไปยัง 
ผูมีจิตศรัทธาเพ่ือรวมกันบริจาคตอไป ดังน้ันจึงเห็นไดวา 
ปจจัย ท่ีส งผลตอการระดมทรัพยากรเ พ่ือการบริหาร
สถานศึกษาน้ัน ประกอบดวยหลายปจจัย ท่ีจะนําไปสู
เปาหมายความสําเร็จ 

สถานศึกษาในฐานะท่ีเปนองคกรหลักมีหนาท่ีจัด
การศึกษาสรางคนใหมีความรูในการศึกษาตอและประกอบ
อาชีพเปนแหลงขัดเกลาทางสังคมจึงควรหาแนวทางการ
ดํารงชีวิตและการปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาถายทอดปลูกฝงและสรางคานิยมทางสังคมใหกับนักเรียน 
เพ่ือเตรียมความพรอมใหกับนักเรียนซึ่งเปนกําลังคนของชาติ
ในอนาคตใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมภายใต
กระแสโลกาภิวัฒนและระบบเศรษฐกิจท่ีเนนความรูเปนฐาน
ควบคูกับการแขงขันกันอยางรุนแรง (สําเนียง กันทะวงษ, 
2547, หนา 1) ท้ังน้ีสถานศึกษาตองจัดการศึกษาใหครอบคลุม



ท้ังกลุมนักเรียน ครู ผูปกครอง และชุมชนดวย สืบเน่ืองจาก
บุคคลเหลาน้ีเปนสภาพแวดลอมดานบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการ
ขัดเกลาความรู ความเช่ือ เจตคติและพฤติกรรมท่ีเหมาะสม 
การจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
สถานศึกษาก็จะบรรลุผลไดอยางแทจริง (สํานักงานปฏิรูป
การศึกษา, 2553, หนา 7-8) ดังน้ันการระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษาในสถานศึกษาจึงเปนภารกิจสําคัญประการหน่ึงของ
ผูบริหารสถานศึกษาเพราะทรัพยากรเปนปจจัยนําเขา (Input) 
ท่ีนําไปใชในการบริหารจัดการศึกษาปจจุบันสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานของรัฐไดรับงบประมาณท่ีจัดสรรจากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปน
งบอุดหนุนคาใชจายรายหัวสําหรับจัดการศึกษาตามจํานวน
นักเรียนคาใชจายสําหรับการดําเนินงาน ซึ่งไดแกเงินเดือนครู
และบุคลากรและงบประมาณในโครงการพิเศษอ่ืนๆ ดังน้ัน 
ความจํ า เปนในการบริหารสถานศึกษาของไทยจึ ง ให
ความสําคัญตอการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาเสมอ 
นอกจากน้ี ยังพบวาทรัพยากรท่ีโรงเรียนไดรับเปนปจจัยท่ีมี
ผลบวกตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการเพ่ิมข้ึนของงบประมาณ
ทาง มีผลตอการเพ่ิมข้ึนของคะแนนการทดสอบโดยเฉลี่ยอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ กลาวคือ ถางบประมาณตอหัวของ
นักเรียนเพ่ิมข้ึน 10,000 บาท คะแนนการทดสอบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน (GAT) จะเพ่ิมข้ึนประมาณ 3.2 คะแนน หากให
มีการ ใชป จจัย อ่ืนๆ  คง ท่ี ไม เปลี่ ยนแปลงซึ่ งนอกจาก
งบประมาณท่ีรัฐสนับสนุนแลว รัฐสามารถเรงระดมทรัพยากร
จากภาคเอกชนและครัวเรือนมาใชในภาคการศึกษาใหมากข้ึน 
(นคร ตังคะพิภพ, 2549, หนา 18-19) 

ดานการจัดการศึกษาของสํา นักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ปการศึกษา 2558 
มีจํานวนสถานศึกษาในสังกัด 165 โรงเรียน จําแนกเปน
โรงเรียนในสํากัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
155 แหงและโรงเรียนเอกชน 10 แหง  ผลดําเนินงานดานการ
จัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 ในชวงปท่ีผานมา พบวา อุปกรณการศึกษา 
สื่อและเทคโนโลยียังไมสามารถจัดสรรงบประมาณหรือใหการ
สนับสนุนแกโรงเรียนในสังกัดไดเทาท่ีควร โรงเรียนสวนใหญ
ยังขาดแคลนและเกิดความเหลื่อมล้ํากันมาก ดานการใช
อาคารสถานท่ี พบวา โรงเรียนสวนใหญมีอาคารเรียนเกาชํารุด
ทรุดโทรมเน่ืองจากมีอายุการใชงานนานโรงเรียนบางแหง  
ขาดแคลนหองเรียนโดยเฉพาะท่ีใชเปนหองพิเศษในการจัด
กิจกรรมดานการเรียนการสอนตางๆ และในบางแหงยังมี
อาคารเรียนท่ีไมเพียงพอตอความตองการเมื่อเทียบกับจํานวน
นักเรียน (สํ านักงานเขตพ้ืน ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2, 2558, หนา 1-18) ดังน้ัน โรงเรียนจึงมี
ความจําเปนท่ีตองระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพ่ือให
เพียงพอตอความตองการของโรงเรียนและการระดมทรัพยากร

น้ันข้ึนอยูกับปจจัยหลายประการ เชน ผูบริหารสถานศึกษา
ตองมีภาวะผูนํา การจัดระบบการทํางาน แหลงทรัพยากร
สนับสนุน การประชาสัมพันธ การสรางเครือขายดังท่ีกลาวมา
ขางตน 

จากสภาพความเปนมา ความสําคัญดังกลาวขางตน 
ผูวิจัยเล็งเห็นความสําคัญและมีความสนใจศึกษาปจจัยท่ีสงผล
ตอการระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหารงานของสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 2 วามีปจจัยอะไรบางท่ีสงผลตอการระดมทรัพยากร และ
อยูในระดับใด ท้ังน้ี เพ่ือนําผลการศึกษาเปนแนวทางในการ
พัฒนาการบริหารงานของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน   
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ใหมี
ประสิทธิภาพตอไป 
  

วัตถุประสงคการวิจัย 
      1.  เ พ่ือศึกษาระดับปจจัยท่ีสงผลตอการระดม
ทรัพยากรของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
  2.  เพ่ือศึกษาระดับการระดมทรัพยากรเพ่ือการ
บริหารงานของสถานศึกษา  สังกัดสํา นักงานเขตพ้ืน ท่ี
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

3.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีสงผลตอ
การระดมทรัพยากรกับการระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหารงาน
ของสถานศึกษา สังกัดสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 4.  เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการระดมทรัพยากร
เพ่ือการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1.  ปจจัยท่ีสงผลตอการระดมทรัพยากรอยางนอย 

1 ปจจัย สัมพันธกับการระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหารงาน
ของสถานศึกษา 

  2.  ปจจัยท่ีสงผลตอการระดมทรัพยากรอยางนอย 
1 ปจจัย สงผลตอการระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหารงานของ
สถานศึกษา   
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1.  ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ผูบริหารและครู 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2                
ปการศึกษา  2558  จํานวน  155  โรงเรียน  รวมท้ังสิ้น  1,825  คน   
 2.  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี  ไดแก ผูบริหาร  
และครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา           



เขต 2  ปการศึกษา  2558  ผูวิจัยใชวิธีการกําหนดขนาดตัวอยาง              
จากตารางของเครจซี่ และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970, p.608) 
ขนาดตัวอยางท้ังสิ้นจํานวน 341 คน และใชวิธีสุมกลุมตัวอยางแบบงาย 
(simple random sampling) 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งน้ี
เปนแบบสอบถาม ผูวิจัยสรางข้ึนเอง ซึ่งเปนแบบสอบถามเรื่องปจจัย
ท่ีสงผลตอการระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหารงานของ
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 แบงออกเปน 3 ตอน ตอนมีรายละเอียดดังน้ี 

  ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของ
ผูตอบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับ ปจจัยท่ีสงผลตอการ
ระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
  ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการระดมทรัพยากร
เพ่ือการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดดําเนินการเปนข้ันตอนดังน้ี 
  1.  ผู วิจัยขอหนังสือราชการจากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เพ่ือขอความรวมมือจาก
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 2 ในการขออนุญาตใหผูบริหาร และครูผูสอนในโรงเรียนท่ีมี
กลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม 

2. ขอหนังสือจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บ
รวบรวมขอมูล สงแบบสอบถามถึงโรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง
จํานวน  341  ชุด  

3.  ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอมูลดวย
ตนเองจากโรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 341 ชุด 

4.  นําแบบสอบถามท่ีรวบรวมได ทําการตรวจสอบความ
ถูกตองสมบูรณ และนําผลขอมูลมาวิเคราะห 
 การวิเคราะหขอมูล 
 ผู วิจัยตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถาม และ
ประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ดังน้ี 
  1.  วิ เคราะห ข อมู ลสถานภาพส วนตั วของผู ตอบ
แบบสอบถาม โดยใชการแจกแจงความถ่ีและคํานวณเปนคารอยละ 
  2.  วิ เคราะหระดับปจจัยท่ีส งผลตอการระดม
ทรัพยากรของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  โดยการหาคาเฉลี่ย (Χ ) และ             
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.) 
  3.  วิเคราะหเก่ียวกับระดับการระดมทรัพยากรเพ่ือ
การบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2  โดยการหาคาเฉลี่ย                   
(Χ )  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.) 
  4.  วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีสงผลตอ
การระดมทรัพยากรกับการระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหารงาน
ของสถานศึกษา  สั ง กัดสํ า นักงานเขต พ้ืน ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ใชการหาคาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson,s Product Moment     
Correlation Coefficient) โดยภาพรวมและรายดาน 
  5.  วิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอการระดมทรัพยากร
เพ่ือการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จากแบบสอบถาม
ดวยการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (multiple regression 
analysis) โดยใชวิธี stepwise เพ่ือดูวาตัวแปรพยากรณตัวใด
ท่ีสงผลตอการระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหารงานของ
สถานศึกษามนัียสําคัญ แลวจึงนําตัวแปรท่ีมีนัยสําคัญไปสราง
สมการพยากรณ  
 

สรุปผลการวิจัย 
        การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยสรุปผลการวิจัยดังน้ี 
 1.  ผูตอบแบบสอบถามเปนผูมี ระดับการศึกษา  
ปริญญาตรี จํานวน 180 คิดเปนรอยละ 52.79 และผูท่ีมีการศึกษา
ระดับปริญญาโทหรือสูงกวา จํานวน 161 คน คิดเปนรอยละ 47.21 
มีประสบการณในการทํางานไมเกิน 5 ป จํานวน 129 คน คิดเปน
รอยละ 37.83 ประสบการณในการทํางาน 6–10 ป จํานวน 37 คน 
คิดเปนรอยละ 10.85 ประสบการณในการทํางาน 11–15 ป จํานวน 
15 คน คิดเปนรอยละ 4.40 และประสบการณในการทํางาน 16 ป 
ข้ึนไป จํานวน 160 คน คิดเปนรอยละ 46.92 มีตําแหนงผูบริหาร
จํานวน 155 คน คิดเปนรอยละ 45.45 เปนครูผูสอนจํานวน 186 คน 
คิดเปนรอยละ 54.55  
 2.  ผลของการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการระดม
ทรัพยากรของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก 
สอดคลองกับสมการท่ีตั้งไว เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานท่ีมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุดคือ แหลงทรัพยากรสนับสนุน 
รองลงมา คือ การประชาสัมพันธ การสรางเครือขาย และภาวะ
ผูนําของผูบริหาร สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ การ
จัดระบบการทํางาน 
  เมื่อพิจารณารายดานพบวา 
   2.1  ปจจัยท่ีสงผลตอการระดมทรัพยากรดาน
ภาวะผูนําของผูบริหารมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ขอพบวา มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด 2 ขอ และคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก            
6 ขอ โดยเรียงลําดับขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดตามลําดับ ไดแก ผูบริหาร
มีมนุษยสัมพันธท่ีดี ซื่อสัตย สุจริต รองลงมา คือ ผูบริหารเปนท่ี
ยอมรับของบุคคลภายนอกสถานศึกษา และผูบริหารใช



หลักการบริหารแบบมีสวนรวม ทํางานเปนทีม กระจายอํานาจ 
สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ ผูบริหารเปนท่ียอมรับของบุคคล
ภายใน  

 2.2 ปจจัยท่ีสงผลตอการระดมทรัพยากรดาน
การจัดระบบการทํางานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  มีคาเฉลี่ย
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา มีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก 6 ขอ โดยเรียงลําดับขอท่ีมีคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดแก 
สถานศึกษามีความโปรงใส สามารถตรวจสอบไดรองลงมา คือ 
สถานศึกษาจัดระบบการสื่อสารท่ีดี และสถานศึกษา
ประสานงานกับบุคคลท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหงานบรรลุตาม
วัตถุประสงคของสถานศึกษา และสถานศึกษาวางแผนในการ
ทํางานอย า ง เปนระบบ เ พ่ือให การดํ า เ นินงานบรรลุ
วัตถุประสงค ท่ี ไดตั้ ง ไว  สวนขอท่ีมีค าเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ 
สถานศึกษาจัดโครงสรางการบริหารงาน อยางมีประสิทธิภาพ   
 2.3  ปจจัยท่ีสงผลตอการระดมทรัพยากรดาน
แหลงทรัพยากรสนับสนุนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวามีคาเฉลี่ยใน
ระดับมากท่ีสุด 3 ขอ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 3 ขอ โดยเรียงลําดับ
ขอท่ีมีคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดแก สถานศึกษามีองคกร สถาน
ประกอบการท่ีใหการสนับสนุนการศึกษา รองลงมา คือ 
สถานศึกษามีศูนยประสานงานท่ีมีประสิท ธิภาพ  และ
สถานศึกษามีแหลงเรียนรูตางๆ ตอการสนับสนุนการศึกษา 
สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ สถานศึกษาเชิดชูเกียรติใหกับ
ผูใหการสนับสนุน  

 2.4  ปจจัยท่ีสงผลตอการระดมทรัพยากรดาน
การประชาสัมพันธมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยู
ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวามีคาเฉลี่ยในระดับมากท่ีสุด 
1 ขอ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 6 ขอ โดยเรียงลําดับขอท่ีมีคาเฉลี่ย
จากมากไปนอย ไดแก สถานศึกษาจัดระบบการติดตอสื่อสาร 
เผยแพร ขอมูล อยางเหมาะสม ชัดเจน ถูกตอง เขาใจตรงกัน 
รองลงมา คือ สถานศึกษามีการสื่อสารประชาสัมพันธผานสื่อ 
และสถานศึกษามีฝายประชาสัมพันธท่ีดี สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ย 
นอยท่ีสุ ด คื อ สถานศึ กษาสร า งบรรยากาศ เ พ่ื อการ
ติดตอสื่อสาร การเผยแพรขอมูล เพ่ือสรางความสัมพันธอันดี
ตอผูรับขาวสาร  

 2.5  ปจจัยท่ีสงผลตอการระดมทรัพยากรดานการ
สรางเครือขาย มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวามีคาเฉลี่ยในระดับมากท่ีสุด             
1 ขอ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 5 ขอ โดยเรียงลําดับขอท่ีมีคาเฉลี่ย
จากมากไปนอย ไดแก สถานศึกษาจัดกิจกรรมสรางความ
สัมพันธไมตรีกับผูปกครอง ศิษยเกา ชุมชน รองลงมา คือ
สถานศึกษาแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกับหนวยงาน องคกร
ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานศึกษาติดตอสื่อสารประสาน
ความรวมมือ กับผูปกครอง ศิษยเกา อยูสม่ําเสมอ สวนขอท่ีดี 
ท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ สถานศึกษา รวมลงนามบันทึกความ

เขาใจการจัดการศึกษารวมกับหนวยงาน องคกรภาครัฐ 
ภาคเอกชนสถานศึกษา รวมลงนามบันทึกความเขาใจการจัด
การศึกษารวมกับหนวยงาน องคกรภาครัฐ ภาคเอกชน  

3.  ผลการศึ กษาการระดมทรัพยากรเ พ่ือการ
บริหารงานของสถานศึกษา สัง กัดสํา นักงานเขตพ้ืน ท่ี
การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณารายดาน พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 4  ขอ                
โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานการระดม
ทรัพยากรเพ่ือการบริหารงบประมาณ รองลงมา คือ ดานการระดม
ทรัพยากรเพ่ือการบริหารงานบุคคล  และดานการระดมทรัพยากร
เพ่ือการบริหารวิชาการ สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ดานการ
ระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหารท่ัวไป เมื่อพิจารณารายดานพบวา 

 3.1  ดานการระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหาร
วิชาการ  มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ
พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 9  ขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยดาน 
ท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก สถานศึกษามีการจัดหาทรัพยากรเพ่ือ
การพัฒนาแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย ใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
กับผูเรียน รองลงมา คือ สถานศึกษามีการจัดหาทรัพยากรเพ่ือ
การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใชทรัพยากร
ใหประหยัด  คุมคา เกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน และ
สถานศึกษามีการจัดหาทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ย
นอยท่ีสุด คือ สถานศึกษามีการจัดหาทรัพยากรเพ่ือการนิเทศ
การศึกษา  เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนของครู 

 3.2  ดานการระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหาร
บุคคล มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน 
พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด 3  ขอ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มาก 5 ขอ โดยเรียงลําดับขอท่ีมีคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดแก 
สถานศึกษามีการกระตุน ชวยใหบุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติหนาท่ี
ของตนไดมาตรฐาน ให เกิด ประโยชนสูงสุดรองลงมา คือ 
สถานศึกษามีการจัดหาทรัพยากรเพ่ือการสงเสริมใหบุคลากร
ไดอบรม  สัมมนา และสถานศึกษามีการจัดหาทรัพยากรเพ่ือ
การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามวินัยราชการ 
สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ สถานศึกษามีการจัดหา
ทรัพยากรเพ่ือการวางแผน บรรจุแตงตั้งบุคลากรอยางเปน
ระบบใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสถานศึกษา    

 3.3  กา ร ร ะดมทรั พย า กร เ พ่ื อก า รบริ หาร
งบประมาณ งบประมาณ มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายดาน พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด 6  ขอ                 
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 3 ขอ  โดยเรียงลําดับขอท่ีมีคาเฉลี่ยจาก
มากไปนอย ไดแก สถานศึกษามีการจัดหาทรัพยากรเพ่ือการ 
วางแผนการบริหารงบประมาณ  และสถานศึกษามีการจัดหา
ทรัพยากรเพ่ือการสงเสริมกิจการนักเรียนใหเกิดประโยชน
สูงสุดกับผูเรียน รองลงมา คือ สถานศึกษามีการจัดหาทรัพยากร
เพ่ือการบริหารการเงินอยางประหยัด คุมคาและเกิดประโยชน



สูงสุด สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ สถานศึกษามีการจัดหา
ทรัพยากรเพ่ือสงเสริมสนับสนุนประสานงานการจัด การศึกษา
ของบุคคล ชุมชน องคกร และหนวยงานอ่ืน  

 3.4 การระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหารท่ัวไป              
มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายดาน พบวา       
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด 3  ขอ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก            
5 ขอ โดยเรียงลําดับขอท่ีมีคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดแก 
สถานศึกษามีการจัดหาทรัพยากรเพ่ือการใชเทคโนโลยี 
สารสนเทศใหเกิดประโยชนสูงสุดในการบริหารงาน รองลงมา 
คือสถานศึกษามีการจัดหาทรัพยากรเพ่ือการสงเสริมสนับสนุน
งานดานวิชาการ งานดานบุคลากร งานงบประมาณ และการ
บริหารงานท่ัวไป และสถานศึกษามีการจัดหาทรัพยากรเพ่ือ
ดูแลอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอมใหคุมคา และเกิดประโยชน
สูงสุด สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ สถานศึกษามีการจัดหา
ทรัพยากรเพ่ือดําเนินงานดานธุรการอยางเปนระบบใหเกิด
ประโยชนสูงสุด  

4.  ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยการระดม
ทรัพยากรของสถานศึกษากับการระดมทรัพยากรเพ่ือการ
บริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  พบวา  มีความสัมพันธในทางบวกใน
ระดับมาก (rxy =.729) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 5.  ผลการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการระดมทรัพยากร
ของสถานศึกษากับการระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหารงาน
ของสถานศึกษา  ในสังกัดสํ านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ไดแก ปจจัยดานการประชาสัมพันธ  
(X4) ดานการสรางเครือขาย (X5)   ดานแหลงทรัพยากรสนับสนุน 
(X3) ดานภาวะผูนําของผูบริหาร (X1)  สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
สามารถพยากรณการระดมทรัพยากรของสถานศึกษากับการ
ระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหารงานของสถานศึกษา ไดรอยละ 
97.60  เขียนเปนสมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน ไดคือ Z´y 
= .558X1 + .327X3 + .194X5 - .083X4สวนดานการจัดระบบการ
ทํางานไมสงผลการระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหารงานของ
สถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 
 

อภิปรายผล 
จากการศึกษาวิจัย ปจจัยท่ีสงผลตอการระดมทรัพยากร 

ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา              
เขต 2 มีประเด็นท่ีนาสนใจนํามาอภิปรายดังน้ี 

1.  ผลการศึกษาปจจัย ดานภาวะผูนําของผูบริหาร 
ดานการจัดระบบการการทํางาน ดานแหลงทรัพยากรสนับสนุน 
ดานการประชาสัมพันธ ดานการสรางเครือขาย สังกัดสํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวิจัย

พบวา มีคาเฉลี่ยโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ สุคนธ  กรองแกว (2550, บทคัดยอ) ศึกษา
เรื่อง การระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตรัง เขต 2               
ผลการศึกษาพบวา ปจจัยการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาตรัง เขต 2    มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก จันทิมา 
อัชชะสวัสดิ์ (2556, หนา 256) ศึกษาเรื่องการระดม
ทรัพยากร เ พ่ื อการบริ ห ารจั ดการศึ กษา ใน โร ง เ รี ยน
ประถมศึกษา ผลการศึกษาพบวา ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จ
ของการระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียน
ประถมศึกษา มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 

ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากปจจัยดังกลาว เปนแนวคิด 
ยุทธศาสตรอันสําคัญในการท่ีจะไดมาซึ่งทรัพยากรไมวาจะเปน
เรื่องเงิน วัสดุ อุปกรณ ท่ีดิน เทคโนโลยี อาคารเรียน เวลา  
ภูมิปญญาในชุมชน องคกรทุกอยางของสังคม ท่ีนํามาใชได   
มีคุณคาและมีประโยชนสงผลใหการบริหารงานมีประสทิธิภาพ
และประสิทธิผล ถาปจจัยท่ีสงผลตอการระดมทรัพยากรมีการ
ปฏิบัติงานอยูในระดับสูงและสม่ําเสมอยอมนําไปสูการปฏิบัติ
ท่ีมีประสิทธิภาพ และแนวคิดน้ี ผูบริหารสวนใหญจึงมีแนวคิด
และวิธีการ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยอาศัยปจจัยท่ี
สงผลตอการระดมทรัพยากรเปนปจจัยท่ีสําคัญของการท่ีจะ
ไดมาซึ่งทรัพยากรในการบริหาร งานของสถานศึกษา ดังน้ัน 
จากเหตุผลดังกลาวสงผลใหปจจัยท้ัง 5 ปจจัย มีคาเฉลี่ย
โดยรวมอยูในระดับมาก 

2. ผลการวิจัยพบวา ปจจัย ดานแหลงทรัพยากร
สนับสนุน มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก อยูในอันดับแรก 
สอดคลองกับงานวิจัยของ จารุวรรณ งอกงาม (2552, บทคัดยอ) 
ศึกษาเรื่อง กลยุทธการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดเทศบาลในจังวัดอางทอง ผลการศึกษา
พบวา กลยุทธการการระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหารงานของ
สถานศึกษา ดานแหลงทรัพยากรสนับสนุน อยูในระดับมาก  

ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต 2 มีแหลงทรัพยากรหรือ
แหลงทุนเพ่ือสนับสนุนการศึกษา ประกอบดวยรายช่ือบุคคล 
แหลงเรียนรูองคกรสถานประกอบการและทรัพยากรธรรมชาต ิ
เปนประโยชนท้ังการระดมทุน การดําเนินการสงเสริมใหครู
และบุคลากรใชประโยชนจากทรัพยากร รวมท้ังการจัดระบบ
ทรัพยากรของสถานศึกษา การบํารุงรักษาไวและการเชิดชู
เกียรติแลวแตกรณี การมีขอมูลแหลงทรัพยากรท่ีดีนําไปสูการ
วางแผนระดมทุนแบบตอเ น่ือง ซึ่ ง ถือวา เปนวิธีการท่ีมี
ประสิทธิภาพของสถานศึกษาเพราะจะเกิดความยั่งยืนตอการ
พัฒนาการศึกษาของโรงเรียนไดอยางมีคุณภาพ ดังน้ันจาก
เหตุผลขางตนดังกลาวจึงทําให ปจจัยท่ีสงผลตอการระดม



ทรัพยากรเพ่ือการบริหารงานของสถานศึกษา ดานแหลง
ทรัพยากรสนับสนุน มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก 

3.  ผลการวิจัยพบวา  ปจจัยดานจัดระบบการทํางาน 
มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก อยูอันดับสุดทาย สอดคลอง
กับงานวิจัยของ อนุราช ลิลากุด (2553, บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง
การพัฒนาการดําเนินงานเพ่ือการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนบานชาด
ฝางหัวเรือ อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัย
พบวา ดานจัดระบบการทํางานโดยรวมอยูในระดับมาก   

ท้ังน้ีเน่ืองจากสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 สถานศึกษา  
มีการจัดโครงสรางการบริหาร การวางแผนในการทํางานอยาง
เปนระบบ การปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ เพ่ือความโปรงใส 
ในการทํางาน การตรวจสอบ มีการสื่อสารการประสานงานกับ
บุคคลท่ีเก่ียวของ  จากเหตุผลดังกลาว จึงสงผลให ปจจัยท่ี
ส งผลตอการระดมทรัพยากรเ พ่ือการบริหารงานของ
สถานศึกษา ดานจัดระบบการทํางาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มาก แตอยู ในลํ าดับสุดท าย เมื่ อ เ ทียบกับด าน อ่ืนอาจ
เน่ืองมาจาก การจัดระบบการทํางานเปนงานท่ีปฏิบัติเปน
ประจําอยูแลว ไมมีขอโดดเดนหรือแตกตางจากดานอ่ืน  

4.  ผลการวิจัยพบวา การระดมทรัพยากรเพ่ือการ
บริหารงานของสถานศึกษา สัง กัดสํา นักงานเขตพ้ืน ท่ี
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยรวมอยูในระดับ
มาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ประเสริฐ วงศเสนา (2552, 
บทคัดยอ) ไดศึกษาสภาพการระดมทรัพยากรในทองถ่ินเพ่ือ
การบริหารการศึกษาสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ผลการศึกษาพบวา 
โดยรวมอยู ในระดับมาก สอดคลองกับ ปริญญา อังกุลดี 
(2552, บทคัดยอ) ไดศึกษาสภาพปญหาและขอเสนอแนะการ
ระดมทรัพยากรเพ่ือใชในการจัดการศึกษาของโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม 3 ผลการศึกษาพบวา 
ดานบุคลากร ดานงบประมาณ ดานวัสดุครุภัณฑโดยรวมอยูใน
ระดับมาก สอดคลองกับ เนตรนภา กันธะวงค (2551, หนา 
54) ไดศึกษาความตองการและวิธีการระดมทรัพยากรทาง
การศึกษาของโรงเรียนบนพ้ืนท่ีสูง อําเภอฝาง สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม เขต 3 ผลการศึกษาพบวา 
ความตองการทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนบนดอย   
อางขาง อําเภอฝาง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา             
เชียงใหม เขต 3 โดยรวมอยูในระดับมาก 
 ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากผูบริหารในสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีหลักในการบริหาร 
การสรางระบบการบริหารท่ีผานการวางแผน การวิเคราะหอยาง
เปนข้ันตอน ในดานการบริหารวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการ
บริหารงานบุคคล และดานการบริหารท่ัวไป โดยใชทรัพยากรการ
บริหารคือ คน เงิน วัสดุ เทคโนโลยีอยางประหยัด คุมคาและเกิด

การสูญเสียนอยท่ีสุด เกิดผลคุมคาสูงสุด โดยอาศัยความรวมมือ
จากทุกฝายโดยคํานึงถึงความสะดวก เปนระเบียบเรียบรอย 
คลองตัว รวดเร็ว ถูกตอง และอาศัยหลักในการบริหารท่ีมี
ประสิทธิภาพ ผานการวางแผน การวิเคราะหทุกข้ันตอนมีระบบการ
ตรวจสอบติดตาม และประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ ผลสําเร็จลุลวง
ตามเปาหมาย และวัตถุประสงคของโรงเรียนท่ีกําหนดไว สอดคลอง
กับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และ            
ท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 
มาตรา 39 ระบุไววาใหกระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการ
บริหาร และการจัดการศึกษา ท้ังดานวิชาการ งบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไปสูคณะกรรมการ สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาให              
มากท่ีสุด และดวยเจตนารมณท่ีจะใหสถานศึกษาดําเนินงานได           
โดยอิสระ คลองตัว รวดเร็ว สอดคลองกับความตองการของผูเรียน 
สถานศึกษา ชุมชน ทองถ่ิน และการมีสวนรวมจากผู ท่ีมีสวน
เก่ียวของกับการจัดการศึกษา ทุกฝายซึ่งเปนปจจัยสําคัญทําให
สถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารจัดการ สามารถพัฒนา
หลักสูตร และกระบวนการเรียนรูตลอดจนการวัดผลประเมินผล 
รวมท้ังปจจัยเก้ือหนุนการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ชุมชน ทองถ่ินได
อยางมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, 
หนา 33) จากเหตุผลดังกลาว จึงสงผลใหการระดมทรัพยากรเพ่ือ
การบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก  

5.  ผลการวิจัยพบวา การระดมทรัพยากรเพ่ือการ
บริหารงานของสถานศึกษา สัง กัดสํา นักงานเขตพ้ืน ท่ี
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานการระดม
ทรัพยากรเพ่ือการบริหารงบประมาณ มีโดยมีคาเฉลี่ยโดยรวม               
อยูในระดับมาก และอยูในลําดับท่ีแรก  สอดคลองกับงานวิจัย
ของ เบญจวรรณ อุไรรัตน (2551, บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง 
การระดมทรัพยากรเพ่ือใช ในการบริหารการศึกษาใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
บุรีรัมย เขต 4 ผลการศึกษาโดยรวม ดานการระดมทรัพยากร
เพ่ือการบริหารงบประมาณ อยู ในระดับมาก สอดคลองกับ
งานวิจัยของ ราเมต  กุยรัมย (2554, บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง 
บทบาทของผูบริหารตอการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัด
การศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
บุรีรัมย เขต 2  ผลการศึกษา พบวาบทบาทของผูบริหารตอการ
ระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษา ดานการบริหารงบประมาณ 
อยูในระดับมาก  

 ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากสถานศึกษา  สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ใหความสําคัญ                   
ในการรวบรวม ระดม การจัดหา ในรูปแบบของงบประมาณ ตัวเงิน 
โดยใชรูปแบบวิธีการตางๆ เพ่ือนํามาใชในการบริหารจัดการในดาน
ตางๆ  ไมวาจะเปนดานวิชาการ การบริหารท่ัวไป ดานบุคลากร            
มีการบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล  สงเสริมความสามารถของ



ผูบริหารในการบริหารงบประมาณของโรงเรียนไดอยางถูกตอง 
รวดเร็วบรรลุตามวัตถุประสงคของการดําเนินงาน  โดยใช
งบประมาณอยางประหยัด คุมคาและเกิดประโยชนมากท่ีสุด  การ
บริหารงานเก่ียวกับการเสนอของบประมาณการวางแผนงบประมาณ 
การจัดสรรงบประมาณการกําหนดผลผลิตและการคํานวณตนทุน
การจัดระบบการจัดซื้อจัดจาง การบริหารงานการเงิน และผลการ
ดําเนินงาน การรายงานการเงินและผลการดําเนินงานอยางโปรงใส
ตรวจสอบได มีหลักในการบริหาร การสรางระบบการบริหารท่ีผาน
การวางแผน การวิเคราะหอยางเปนข้ันตอน ในดานงบประมาณ โดย
ใชทรัพยากรการบริหารคือ คน เงิน วัสดุ เทคโนโลยีอยางประหยัด 
คุมคาและเกิดการสูญเสียนอยท่ีสุด เกิดผลคุมคาสูงสุด ดังน้ันจาก
เหตุผลดังกลาว  จึงสงผลให การระดมทรัพยากรเพ่ือการ
บริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ในดานการระดมทรัพยากรการ
บริหารงบประมาณ มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อเทียบกับ
ดานอ่ืนจึงอยูในลําดับท่ีแรก 
 6.  ผลการวิจัยพบวา  การระดมทรัพยากรเพ่ือการ
บริหารงานของสถานศึกษา สัง กัดสํา นักงานเขตพ้ืน ท่ี
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2  ดานการบริหารท่ัวไป  
มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก อยูลําดับสุดทาย สอดคลองกับ
งานวิจัยของ เบญจวรรณ อุไรรัตน (2551, บทคัดยอ) ไดศึกษาการ
ระดมทรัพยากรเพ่ือใชในการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา      
ข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีบุรีรัมย เขต 4  ผลการศึกษา
พบวา ดานทรัพยากรวัสดุอุปกรณ  มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับ
มาก  

 ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2  
มีการจัดหาโดยวิธี รวบรวม ขอความรวมมือเก่ียวกับคน เงิน 
วัสดุอุปกรณ จากหนวยงานหรือองคกรภาครัฐและภาคเอกชน 
เพ่ือใชในการบริหารงาน ไดแก การบริหารงานเก่ียวกับการ
เสนอของบประมาณการวางแผนงบประมาณ การจัดสรร
งบประมาณการกําหนดผลผลิตและการคํานวณตนทุนการ
จัดระบบการจัดซื้อจัดจาง การบริหารงานทางการเงิน  และ
ผลการดําเนินงาน การรายงานทางการเงินและผลการ
ดําเนินงาน ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาการบริหารสินทรัพย 
การตรวจสอบภายในและการสงเสริมกิจการนักเรียน การ
สงเสริมสนับสนุนประสานงานการจัด การศึกษาของบุคคล 
ชุมชน องคกร และหนวยงานอ่ืน ดังน้ันจากเหตุผลดังกลาว              
จึงสงผลใหการระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหารงานของสถานศึกษา 
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา          
เขต 2 ดานการบริหารท่ัวไป มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก และ
อยูลําดับสุดทายเมื่อเทียบกับดานอ่ืนๆ อาจเน่ืองมาจากการ
จัดหา การระดมทรัพยากรจะนํามาใช ในการบริหาร
งบประมาณ การบริหารวิชาการและการบริหารงานบุคคล  

สวนงานบริหารท่ัวไปเปนงานประจําเปนงานสารบรรณ              
งานธุรการ และไดรับจัดสรรงบประมาณจากงบประจําอยูแลว 
 7.  ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานการประชาสัมพันธ 
ปจจัยดานการสรางเครือขาย ปจจัยดานแหลงทรัพยากรสนับสนุน 
ปจจัยดานภาวะผูนํา มีความสัมพันธกับการระดมทรัพยากรเพ่ือ   
การบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ในทางบวกในระดับมาก (rxy =.729) 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของ  
คอครูม (Cockrum, 2005, pp. 4484-A) พฤติกรรมท่ีเปน
ภาวะผูนําสัมพันธกับการระดมทุนของสถาบันอุดมศึกษา      
ท่ีเปนคริสเตียน ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานภาวะผูนํา     
มีความสัมพันธกับการระดมทุนของสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปน  
คริสเตียน สอดคลองกับงานวิจัยของ จันทิมา อัชชะสวัสดิ์ 
(2556, หนา 212)  ศึกษาการระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหาร
จัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา ผลการศึกษาพบวา 
ปจจัยมีความสัมพันธกับความสําเร็จของการระดมทรัพยากร
เพ่ือการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษามีความ 
สัมพันธในทางบวกในระดับมาก  
 ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก  ปจจัยดานการประชาสัมพันธ 
ปจจัยดานการสรางเครือขาย ปจจัยดานแหลงทรัพยากรสนับสนุน 
ปจจัยดานภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา เปนกระบวนการ        
ท่ีสําคัญในการท่ีจะไดมาซึ่งทรัพยากรเพ่ือการบริหารสถานศึกษา
ในภารกิจทุกสวน ผูบริหารสถานศึกษามิได ตัดสินใจและ
ดําเนินงานเพียงลําพัง แตจําเปนอยางยิ่งตองสรางความ
รวมมือตั้งแต การรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมปฏิบัติงาน     
ร วมประ เมินตรวจสอบ  เ พ่ื อ ให เ กิ ดพลั งการ ทํ า งาน              
ท่ีมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในเรื่องของการระดมทรัพยากร
เพ่ือการศึกษาเกิดข้ึนไดจากการรวมมือเปนสําคัญ จึงเปน
บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาตองสรางภาวะผูนําใหกับ
บุ คค ล ท่ี เ ก่ี ย วข อ ง ใ นสถ าน ศึ กษ า  ซึ่ ง ส อด คล อ ง กั บ           
จันทิมา อัชชะสวัสดิ์ (2556, หนา 257) กลาววา ภาวะผูนํา
ของผูบริหารเปนสิ่งจําเปนท่ีจะทําใหการบริหารประสบ
ความสําเร็จ ดังน้ันผูบริหารจําเปนตองมีภาวะผูนําซึ่งเปน
กระบวนการ กระตุน ช้ีนํา ผลักดันใหบุคคล/บุคลากรหรือ
บุคคลอ่ืนมีความเต็มใจและกระตือรือรนในการเขารวมการ
ระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาใหประสบ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคน้ันตองมีการประชาสัมพันธท่ีดี
เพราะวา การประชาสัมพันธ เปนองคประกอบสําคัญท่ีชวยให
ใหการสื่อสารความคิดเห็น ขาวสาร ขอเท็จจริงตางๆ ไปสูกลุม
ประชาชน เปนการเสริมสรางความสัมพันธ และความเขาใจ
อันดีระหวางสถานศึกษากับกลุมผูปกครองและประชาชน     
ท่ีเก่ียวของ เพ่ือหวังผลในความรวมมือ สนับสนุน รวมท้ัง     
มีสวนชวยเสริมสรางภาพลักษณท่ีดี ทําใหประชาชนเกิดความ
นิยม เลื่อมใส ศรัทธาตอสถานศึกษา ตลอดจนคนหาและกําจัด
สิ่งท่ีเขาใจผิด ชวยลบลางปญหา สรางความสําเร็จในการ



ดําเนินงานระดมทรัพยากรใหบรรลุวัตถุประสงค สอดคลองกับ
งานวิจัยของ จารุวรรณ งอกงาม (2552, หนา 96) ศึกษาเรื่อง      
กลยุทธการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐานสังกัดเทศบาลในจังวัดอางทอง  ผลการศึกษาพบวา 
ขอเสนอแนะกลยุทธการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดเทศบาลในจังหวัดอางทองท่ีสําคัญ
ท่ีสุดคือ การประชาสัมพันธผานนักเรียน คอยเปนหูเปนตา
สอดสองดูแลเอาใจใสแทนครู การสรางเครือขาย สอดคลอง
กับงานวิจัยของ เจน แผลงเดชา (2549,หนา 107-108)               
ไดศึกษากลยุทธการะดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา ข้ัน พ้ืนฐาน  ใน เขต พ้ืน ท่ีการศึ กษาภู เ ก็ ต                 
ผลการศึกษาพบวา องคประกอบสําคัญท่ีทําใหการะดม
ทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบผลสําเร็จ 
คือการสรางเครือขายของแหลงทุน โดยวิธีการบอกกลาวเลา
ตอของผูบริจาคใหความชวยเหลือในระยะแรกๆ ท้ังน้ีเปน
เพราะเห็นวาผูบริหารบริหารสถานศึกษาทานน้ีมีความตั้งใจ
จริง พยายามท่ีจะนําครูพัฒนาคุณภาพการศึกษา เมื่อมีการ
มอบเงินหรือสิ่งของใหไปแลวก็รีบนําไปสราง นําไปทําใหเกิด
ประโยชน แลวมีการเชิญใหไปตรวจสอบติดตาม เมื่อเจาของ
ทุนไปพบเห็นก็เกิดความพอใจ  วาสิ่งท่ีพวกตนใหไปน้ันถูก
นําไปใชใหเกิดประโยชนกับเด็ก  กับโรงเรียนอยางแทจริง                
จึงกลาท่ีจะบอกผูมีจิตศรัทธาคนอ่ืนๆ ใหเขาไปรวมสนับสนุน 
โรงเรียนจึงมีแหลงทรัพยากรสนับสนุนท้ังจากภายในและ
ภายนอกชุมชนสอดคลองกับจอรจ (George,1980, pp.101-
109) กลาววา แหลงทรัพยากรท่ีใหการสนับสนุนหนวยงาน
หรือองคกร คือ บุคคลหรือองคกรท่ีสนใจในกิจกรรมและ
โครงการหรือไดรับผลประโยชน หรือประทับใจในผลงานของ
หนวยงานแหลงทรัพยากรดังกลาวควรจะตองมีการจัดเปน
หมวดหมู จัดเปนประเภทและกําหนดเปนช่ือของบุคคลหรือ
หนวยงานท่ีตองมีการวิจัย รวบรวม และข้ันสุดทายคือการรอง
ขอความชวยเหลือตามความเหมาะสมกับชวงเวลาและลําดับ
ความสําคัญ 
 จากเหตุผลดังกลาวจึงสงผลใหปจจัยดานการ
ประชาสัมพันธ ปจจัยดานการสรางเครือขาย ปจจัยดานแหลง
ทรัพยากรสนับสนุน ปจจัยดานภาวะผูนํา มีความสัมพันธกับการ
ระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ในทางบวกในระดับ
มาก (rxy =.729) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

8.  ผลการวิจัยพบวา ปจจัยท่ีสงผลตอการระดม
ทรัพยากร คือ ดานการประชาสัมพันธ ดานการสรางเครือขาย ดาน
แหลงทรัพยากรสนับสนุน และดานภาวะผู นําของผูบริหาร       
ซึ่งอธิบายเปนรายดานไดดังน้ี 
 8.1 ดานการประชาสัมพันธ  สงผลตอการระดม
ทรัพยากรเพ่ือการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก 

สถานศึกษามีงานประชาสัมพันธ ใชวิธีการประชาสัมพันธ     
ท่ีหลากหลาย การสื่อสารประชาสัมพันธผานสื่อ การโฆษณา
ประชาสัมพันธ  การเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ ของ
สถานศึกษา ไปยังกลุมเปาหมาย เพ่ือขอรับการสนับสนุนดาน
ทรัพยากรเพ่ือชวยใหบรรลุวัตถุประสงคของสถานศึกษา 

8.2 ดานการสรางเครือขาย สงผลตอการระดม
ทรัพยากรเพ่ือการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก 
สถานศึกษามีการรวมลงนามในบันทึกความเขาใจการจัด
การศึกษารวมกับหนวยงานหรือองคกรภาครัฐและภาคเอกชน 
มีการติดตอ สนับสนุน แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร การมีสวน
รวมในการทํากิจกรรม ประสานความรวมมือ มีความสัมพันธ 
ท่ีดี ตอผูปกครอง ศิษยเกา ชุมชน องคกรภาครัฐ ภาคเอกชน 
สอดคลองกับงานวิจัยของ เจน แผลงเดชา (2549, บทคัดยอ)  
ไดศึกษากลยุทธการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ภูเก็ต ผลการศึกษาพบวา สถานศึกษาไดสรางเครือขายแหลง 
ทุนเมื่อโรงเรียนไดรับบริจาคหรือไดรับการสนับสนุนจากแหลง
เงินทุนก็จะรีบดําเนินงานตามแผนท่ีกําหนดไวทันทีใหเปนท่ี
ปรากฏ และนําเสนอผลงานตอผู บริจาคเพ่ือสร างภาพ
ความสําเร็จใหเปนท่ีประจักษ ตลอดท้ังไดกําหนดโครงการ
เปาหมาย กิจกรรม ในการท่ีจะพัฒนา  

 8.3 ดานแหลงทรัพยากรสนับสนุน สงผลตอการ
ระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ท้ังน้ีเน่ืองมาจาก 
สถานศึกษามีบุคคล แหลงเรียนรู องคกรสถานประกอบการ
และทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีใหการสนับสนุนและประทับใจ   
ในผลงานของสถานศึกษา มีการจัดขอมูลสารสนเทศของแหลง
ทรัพยากรหรือแหลงทุนท่ีสนับสนุนการศึกษาไวเปนหมวดหมู 
มีการเชิดชูเกียรติ  มีศูนยประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
สอดคลองกับ จอรจ (George,1980, pp.101-109) กลาววา 
แหลงทรัพยากรท่ีใหการสนับสนุนหนวยงานหรือองคกร คือ 
บุคคลหรือองคกรท่ีสนใจในกิจกรรมและโครงการหรือไดรับ
ผลประโยชน หรือประทับใจในผลงานของหนวยงานแหลง
ทรัพยากรดังกลาวควรจะตองมีการจัดเปนหมวดหมู จัดเปน
ประเภทและกําหนดเปนช่ือของบุคคลหรือหนวยงานท่ีตองมี
การวิจัย รวบรวม และข้ันสุดทายคือการรองขอความ
ชวยเหลือตามความเหมาะสมกับชวง เวลาและลําดับ
ความสําคัญ สอดคลองกับนารีรัตน รักวิจิตรกุล (2549, หนา 
74-82) กลาววา การทํางานระดมทรัพยากรจะตองมีศูนย
ประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพ ตลอดชวงของการระดม
ทรัพยากร นับตั้งแตข้ันตัดสินใจ 
 8.4 ดานภาวะผูนําของผูบริหาร สงผลตอการระดม
ทรัพยากรเพ่ือการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ไดเสียสละ



ประโยชนสวนตนเพ่ือประโยชนสวนรวม ทําใหบุคลากร       
มีความภูมิใจ มีความศรัทธาและนับถือ มีความสามารถ
เปลี่ยนแปลงและสามารถแกไขปญหาความขัดแยง ผูนําทําให
ผูตามเกิดอารมณกระตุนจูงใจใหไมเห็นประโยชนสวนตน    
แตอุทิศใหทีมงาน การบริหารสถานศึกษาท่ีเปนกระบวนการ
วินิจฉัยและยกระดับความตองาการของบุคลากร โดยคํานึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคล มุงพัฒนาบุคลากร กระจาย
อํานาจความรับผิดชอบ สงเสริมใหผูตามเกิดวิสัยทัศนดวย
ตนเอง สรางแรงบันดาลใจ สรางความมั่นใจใหบุคลากรเกิด
ความพยายามในการปฏิบัติงานมาข้ึน (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2546, หนา 33) ในปจจุบันผูบริหารสถานศึกษาเปนบุคลากรหลัก  
ท่ีสําคัญของสถานศึกษาการท่ีจะนําพาสถานศึกษา ไปใหถึง
เปาหมายในการจัดการศึกษาตองอาศัยผูบริหารท่ีมีคุณลักษณะ 
เปนมืออาชีพท่ีมีความรู  มีความสามารถ มีความเขาใจในเรื่องการ
บริหารจัดการโรงเรียนเปนอยางดีตามสถานการณต างๆ                   
ของเศรษฐกิจ การเมือง สังคมโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามกระแส       
โลกาภิวัตน  ซึ่งการดําเนินการตางๆ  จะประสบความสําเร็จไดน้ัน
จะตองมีระบบการบริหารจัดการท่ีดี และเปนรูปธรรมสามารถ
ตอบสนองตอนโยบายของหนวยงาน และสนองตอความตองการ 
ของผูเรียน และชุมชนในทองถ่ิน จึงจะสงผลใหเกิดประสิทธิภาพ  
ในการบรหิารจัดการงานดานตางๆ  

9.  ผลการวิจัยพบวา ดานการจัดระบบทํางาน  ไมสงผล
ตอการระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหารงานของสถานศึกษา  อาจ
เน่ืองมาจาก สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ยังมีการปฏิบัติงานคอนขางนอย
กวาปจจัยอ่ืนๆ สอดคลองกับผลการวิจัยท่ีพบ ในดานการ
วางแผน การจัดโครงสรางของสถานศึกษา กลุมหรือทีม       
ท่ีมีประสิทธิภาพ ความโปรงใส การจัดระบบการสื่อสาร การ
ประสานงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีระเบียบเพ่ือ
บรรลุวัตถุประสงคท่ีไดตั้งไว  ดังน้ันปจจัยท่ีสงผลตอการระดม
ทรัพยากร ดานการจัดระบบทํางาน จึงอาจไมสงผลโดยตรง แตอาจ
สงผลโดยทางออมตอการระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหารงานของ
สถานศึกษา 
 

ขอเสนอแนะ 
1.  สํ านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2 และผูบริหารสถานศึกษาควรพิจารณาในดานการ
จัดระบบการทํางาน เชน การพัฒนาโครงสรางการบริหารงาน  การ
สนับสนุนการมีสวนรวมของบุคลากร การวางแผนการปฏิบัติงาน 
เพ่ือใหการบริหารงานของสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล  

2.   สํ านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2  ตองจัดระบบกลไก วางแผนในการจัดหา               

การระดม การสรางเครือขาย สนับสนุนแหลงทรัพยากร เพ่ือการ
ระดมทรัพยากรดานการงบประมาณ 

3.  ผูบริหารตองมีความเปนผูนํา  พัฒนาระบบการ
ประชาสัมพันธท่ีดี  สรางเครือขาย จัดหาแหลงมีทรัพยากร การ
จัดการระบบการทํางานท่ีดี  ม ีการระดมทรัพยากรอยางตอเน่ือง 
เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

4.  สํ านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 ควรจัดการอบรม พัฒนาผูบริหารสถานศึกษา 
พัฒนาบุคลากรใหมีความรูและมีศักยภาพ ดานการระดมทรัพยากร
เพ่ือนําไปสูความสําเร็จในการบริหารงานของสถานศึกษาตอไป 

 
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

1.  ควรศึกษาคุณลักษณะของผูนํายุคใหมท่ีสงผลตอ
การระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

2.  ควรศึกษาแนวทางการระดมทรัพยากรเพ่ือการ
บริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
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