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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อ พัฒนากลยุทธ์การบรหิารจดัการระดมทรัพยากรของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
มีวิธีด าเนินการ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1. ศึกษาสภาพ ปัญหา และปัจจัย ดว้ยแบบสอบถามและการสนทนากลุ่ม 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ หาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2. พัฒนากลยุทธ์โดยการ
วิเคราะหเ์อกสาร สัมภาษณบ์ุคลากรในสถานศึกษาที่ประสบผลส าเรจ็ และด าเนินการยกร่างกลยุทธ์ โดยการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ตรวจสอบกลยุทธ์โดยการสัมมนาอิงผูเ้ชี่ยวชาญ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา  
3. ประเมินกลยุทธ์ โดยผู้เชี่ยวชาญ ด้วยแบบประเมิน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 1) สภาพ พบว่า สถานศึกษามีการน าแผนพัฒนาการศึกษามาเป็นหลักในจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี  ปัญหา พบว่า ข้อมูลสารสนเทศท่ีใช้ในการวางแผน การบริหารจดัการระดมทรัพยากร
ไม่เพียงพอ และปจัจัย พบว่า พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 8 เอื้อต่อการบรหิารจัดการ
ระดมทรัพยากร  2) กลยุทธ์ที่พัฒนา ข้ึนมี 10 กลยุทธ์  3) ผลการประเมินกลยุทธ์ พบว่า ผลการประเมิน 
ในด้านความสอดคล้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด 
 

ค าส าคัญ : กลยุทธ์ / การบริหารจัดการ / การระดมทรัพยากร / สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 
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ABSTRACT 

 

The purposes of this research were to study the Development of Management Strategy for 
Mobilization of Educational Resources of Schools, 3 phase of procedures  as follows :           
1. Dealing with the conditions, the problems and the factors related with mobilization 
management by questionnaire and focus group. Analyzing data by frequency, percentage, 
mean, standard deviation. 2. Developing the strategy by documents review and interview 
personnel in successful schools in mobilization of educational resources and workshop by 
expert person for drafting strategy. Connoisseurship was the method to check the strategy.    
3. Assessing the strategy, by assess form. Analyzing data by frequency, percentage, mean, 
standard deviation. The research findings were as follows: 1) The conditions, it was found that 
educational development plan was considered for setting annual operation plan in 
mobilization project. The problems, it was found that informational data for mobilization of 
educational resource was insufficient, and the factors, it was found that National Education Act 
in BE. 1999, the eighth section could support the mobilization management of educational 
resources. 2) The developing strategy, there were 10 strategies. 3) The assessment of the 
strategy, it was found that the agreement, the appropriateness the possibility and the utility 
were at the high and the highest levels. 
 

Keywords : Strategy / Management / Resource Mobilization / Basic Education. 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ระบุให้สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้าน
งบประมาณ การเงิน และทรัพยส์นิ ทั้งจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร
ชุมชนเอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่นและต่างประเทศ
มาใช้จัดการศึกษา นอกจากน้ีในมาตรา 59 ยังระบุให้สถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคลมีอ านาจในการปกครอง 
ดูแล บ ารุงรักษา ใช้และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา ทั้งที่เป็นท่ีราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วย
ที่ราชพัสดุและที่เป็นทรัพยส์ินอ่ืน รวมทั้งจัดหารายได้จากบริการของสถานศึกษา และเก็บค่าธรรมเนียม
การศึกษาท่ีไม่ขดัหรือแย้งกับนโยบายวัตถุประสงค ์และภารกิจหลักของสถานศึกษา (ส านักงานปฏิรูปการศึกษา, 
2545 ข, 32-34) และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดแนวปฏิบัติการระดมทรพัยากรของ
สถานศึกษา ปัจจุบันการจัดการศกึษาขั้นพ้ืนฐานต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาค ดังนั้น เพื่อให้การระดม
ทรัพยากรเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงก าหนดหลักเกณฑ์ใหส้ถานศึกษาถือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามเป้าหมายของสถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556, หน้า 99) 
 การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ผ่านมา ยังพบปญัหาที่เกิดจากการน าทรัพยากร
เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาในการพัฒนาสถานศึกษา อีกทั้งสถานศึกษายังขาดประสิทธิภาพในการบรหิารจัดการ 
การระดมทรัพยากรที่ได้รับจากรัฐบาลและจากการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ จึงจ าเป็นต้องมีการระดม
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ทรัพยากรจากส่วนอ่ืนๆ เข้ามาช่วยเหลือเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล การให้ชุมชน
หรือหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนเข้ามาร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะท าให้สถานศึกษา
ได้รับการพัฒนา และถือปฏิบัตติามแนวปฏิบัติการระดมทรัพยากรของสถานศึกษาให้ถูกต้อง แต่จะท าอย่างไรที่
จะให้ชุมชนเข้ามามสี่วนร่วมในการบริหารจัดการและทุ่มเทแรงกายและทรัพยส์ินในการพัฒนาสถานศึกษาอย่าง
เต็มที ่สอดคล้องกับ จารุวรรณ งอกงาม (2552, หน้า 45-46) ทีก่ล่าวว่า สถานศึกษาควรแสวงหาทรัพยากร
การศึกษาจากชุมชน เพื่อน าใช้ในการจัดการศึกษา เช่น การขอรับบริจาคทรัพยส์ิน อาคาร พ้ืนท่ี เงินทุน แรงงาน 
ในการสนับสนุนการจดัการศึกษาในสถานศึกษา ดังนั้นภารกิจส าคัญที่ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องด าเนินการ คือ มีการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เกิด
ประสิทธิผลตามเจตนารมณแ์ละเป้าหมายของนโยบายการศึกษา ตามขอบข่ายภารกิจการจดัการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน  
 ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 และเขต 2 มีจ านวนสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 
402 แห่ง ซึ่งมีสถานศึกษาตั้งกระจัดกระจายอยู่ตามอ าเภอ ต าบล และหมู่บา้นต่าง ๆ ตามสภาพภูมศิาสตร์ 
สถานศึกษาบางแห่งตั้งอยู่ติดถนนลาดยาง การคมนาคมไปมาสะดวกสบาย สถานศึกษาบางแห่งตั้งอยู่ในพ้ืนท่ี
กันดารห่างไกล จากผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่ผ่านมา พบว่า สถานศึกษาบางแห่งไม่ผ่าน
การประเมินคณุภาพทางการศึกษาจาก สมศ. ทั้งนี้เป็นเพราะว่า สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประสบปญัหาด้านการ
ขาดงบประมาณในการน ามาพัฒนาสถานศึกษาให้มีความทันสมยัรองรับการจัดการศึกษาและความต้องการของ
ชุมชน อีกท้ังยังสอดคล้องกับผลการด าเนินงานจดัการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 1 และเขต 2 ในปีการศึกษา 2555 พบว่า สถานศกึษาได้รับงบประมาณจดัสรรจากทางราชการ
ไม่เพียงพอไม่สามารถน ามาใช้ในการบริหารจัดการให้ครอบคลุมกับขอบข่ายงานของสถานศึกษา นอกจากน้ียัง
พบปัญหาในด้านการบริหารจัดการระดมทรัพยากรที่ขาดกระบวนการวางแผน การด าเนินงานตามแผน การ
ติดตามประเมินผลงานเพื่อน าไปปรับปรุงพัฒนา และไมส่ามารถด าเนินการไดค้รบตามแผนงานท่ีวางไว้ เนื่องจาก
สถานศึกษาขาดเทคนิค วิธีการ หรือแนวทางในการบริหารจัดการระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ที่ชัดเจน ดังนั้นสถานศึกษาควรให้ความส าคัญกับการระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา หากสามารถด าเนินการไดป้ระสิทธิภาพก็จะส่งผลให้เกดิประโยชน์สูงสดุต่อผูเ้รียนและสถานศึกษา
ต่อไป (ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 2555, หน้า, 1-29) 
 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความจ าเป็นท่ีต้องพัฒนากลยุทธ์การบริหารจดัการระดม
ทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เนื่องจากกลยทุธ์เป็นวิธีการด าเนินงานท่ีใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้ประสบผลส าเร็จอย่างมีเป้าหมายตามระยะเวลาก าหนด เพื่อให้องค์การมีสมรรถนะในการแข่งขัน 
สามารถปรับตัวและด ารงสถานะอยู่ได้ปลอดภยัอย่างเหมาะสม ที่จะท าให้บังเกิดผลสอดคล้องกับภารกิจและ
เป้าหมายขององค์การ ดังนั้นผู้วจิยัจึงมีความสนใจที่จะพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการระดมทรัพยากรเพื่อใช้ใน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 
และเขต 2 ทั้งนี้กลยุทธ์ท่ีพัฒนาขึ้นสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการระดมทรัพยากรที่ตรงกับ 
ความต้องการที่แท้จริงของสถานศกึษา 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหา และปจัจัยที่เกี่ยวข้องกับการบรหิารจดัการระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 
และเขต 2 
 2. เพื่อพัฒนากลยุทธ์การบริหารจดัการระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา      
ขั้นพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 และเขต 2 
 3. เพื่อประเมินกลยุทธ์การบริหารจัดการระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา    
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 และเขต 2   
 

วิธดี าเนินการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพฒันา แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี ้
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพ ปัญหา และปัจจยัที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจดัการระดมทรัพยากร 
เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยแบ่งการด าเนินงานวจิัยเป็น 2 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาโดยใช้
แบบสอบถามกับกลุม่ตัวอย่าง จ านวน 603 คน ประกอบด้วย ผู้บรหิารสถานศึกษา จ านวน 201 คน หัวหน้า
กลุ่มงานงบประมาณหรือครผููส้อนที่รับผิดชอบกลุม่บริหารงานงบประมาณ จ านวน 201 คน และประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 201 คน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) ศึกษาโดยการสนทนากลุม่ ผู้ให้ข้อมูล จ านวน 12 คน ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา จ านวน 4 คน หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณหรือครูผูส้อนที่รับผิดชอบกลุม่งานงบประมาณ จ านวน 4 
คน และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 4 คน วิเคราะห์ข้อมลูโดยการวเิคราะห์เนื้อหา 
 ขั้นตอนท่ี 2 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการระดมทรัพยากรเพือ่ใช้ในการจัดการศึกษา 
ของสถานศึกษา  
  2.1 การศึกษาการบริหารจัดการระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ี
ประสบความส าเรจ็ โดยการวิเคราะห์เอกสาร และการสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บรหิารสถานศึกษา จ านวน 
3 คน หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณหรือครูผูส้อนที่รับผดิชอบกลุ่มงานงบประมาณ จ านวน 3 คน และ
คณะกรรมการสถานศึกษา จ านวน 3 คน จ านวน 3 โรงเรียน ได้แก ่โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ โรงเรียน       
บ้านเขาวง และโรงเรียนบา้นเขาพริกอนุสรณ์ วิเคราะห์ข้อมลูโดยการวิเคราะห์เนื้อหา 
  2.2 การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของการบริหารจัดการระดมทรัพยากร 
และการจัดท ารา่งกลยุทธ์การบริหารจัดการระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โดยใช้เทคนิควิเคราะหส์ภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ 
ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 2 คน หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณหรอืครูผูส้อนที่รับผดิชอบกลุ่มงานงบประมาณ 
จ านวน 2 คน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา จ านวน 2 คน ผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 2 คน ตัวแทนชุมชน 
จ านวน 2 คน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร จ านวน 2 คน ศึกษานิเทศก์ 
จ านวน 2 คน หัวหน้าแผนงานและงบประมาณของสถานศึกษา จ านวน 2 คน นักวิชาการ หรือผูม้ีประสบการณ์
ในด้านการใช้กลยุทธ์ จ านวน 2 คน วิเคราะห์ข้อมลูโดยการวเิคราะห์เนื้อหา และสรุปประเด็นตามกระบวนการ 
SWOT 
 2.3 การตรวจสอบร่างกลยุทธ์การบริหารจดัการระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยการสัมมนาอิงผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship) ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ 
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SWOT ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจยั และผูเ้ชี่ยวชาญด้านการพัฒนากลยทุธ์ จ านวน 9 คน วิเคราะห์ข้อมูล โดยการ
วิเคราะหเ์นื้อหา 

 ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินกลยุทธ์การบริหารจัดการระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดการศึกษา 
ของสถานศึกษา โดยใช้แบบประเมินเพื่อประเมินความสอดคล้อง (Congruity) ความเหมาะสม (Propriety) 
ความเป็นไปได ้(Feasibility) และความเป็นประโยชน์ (Utility) ของกลยุทธ์ ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้คณุวุฒิ จ านวน 17 
คน วิเคราะห์ข้อมลูโดยการหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และน าค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาสภาพ ปัญหา และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจดัการระดมทรัพยากรเพื่อใช้ใน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 
และเขต 2 สรุปได้ดังนี ้

 1.1 สภาพการบรหิารจดัการระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
   1.1.1 ด้านการวางแผน พบว่า สถานศึกษามีการน าแผนพัฒนาการศกึษามาเป็นหลักใน

จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าป ีมีการวางแผนเพื่อก าหนดโครงการหรอืกิจกรรมเพื่อการจัดหาทรัพยากรการศึกษา 
การแสวงหาทุนงบประมาณเพื่อให้ได้มาซึ่งครุภณัฑ ์วัสด ุสื่อ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จากแหล่งต่างๆ 

   1.1.2 ด้านการด าเนินงานตามแผน พบว่า สถานศึกษาขอรับการจดัสรรทรัพยากรเพื่อใช้ใน
การจัดการศึกษา จากหน่วยงานตน้สังกัด รวมทั้งขอรับการจัดสรรจากองค์การบริหารส่วนปกครองท้องถิ่นหรือ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

   1.1.3 ด้านการติดตามและประเมนิผล พบว่า สถานศึกษาก าหนดผูร้ับผิดชอบในการ
ติดตามและประเมินผลการระดมทรัพยากร และจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

   1.1.4 ด้านการปรับปรุงและการพัฒนา พบว่า สถานศึกษามีการน าผลการปรับปรุงและ
การพัฒนาการระดมทรัพยากรเพือ่ใช้ในการจัดการศึกษาไปใช้เป็นขอ้มูลส่วนหน่ึงในการวางแผนปฏิบตัิการ
ประจ าป ี

  1.2 ปัญหาการบริหารจดัการระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดการศกึษาของสถานศึกษา 
   1.2.1 ด้านการวางแผน พบว่า ข้อมูลสารสนเทศท่ีใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการ
ระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาไม่เพียงพอ ขาดการจดัหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มาใช้ในการวางแผน 
การบริหารจัดการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา 

   1.2.2 ด้านการด าเนินงานตามแผน พบว่า สถานศึกษาไม่มีแผนการบริหารจดัการระดม
ทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการและสภาพปัญหาของสถานศึกษา  

   1.2.3 ด้านการติดตามและประเมนิผล พบว่า การประเมินการบริหารจัดการระดม
ทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไม่เป็นระบบและต่อเนื่อง  

   1.2.4 ด้านการปรับปรุงและการพัฒนา พบว่า สถานศึกษาไมม่ีการสงัเคราะหร์ูปแบบ 
การด าเนินการที่เหมาะสมส าหรับการด าเนินการในการระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาในปีต่อไป 

  1.3 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
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   1.3.1 ปัจจัยภายในท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัด
การศึกษา พบว่า สถานศึกษามีการก าหนดบทบาท อ านาจ หน้าที ่มีโครงการ/กิจกรรม มีการแต่งตั้งบคุลากรที่มี
ความรู้ ความสามารถ เพื่อรับผิดชอบงานการบริหารจัดการระดมทรพัยากร  

   1.3.2 ปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัด
การศึกษา พบว่า ชุมชนมีความเขม้เข็งและมคีวามสมัครสมานสามคัคี มีน้ าใจเป็นหนึ่งเดยีวกัน ชุมชนให้ความ
ช่วยเหลือในรูปแบบตา่งๆ มีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมยัมาใช้ท าใหบ้คุลากรไดร้ับข่าวสาร ความรูเ้กี่ยวกับ 
การระดมทรัพยากรหน่วยงานต้นสังกัดและองค์กรภายนอก  
 2. ผลการพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดการศึกษา ได้ 10 กลยุทธ์ 
ส าคัญดังนี ้

  1. พัฒนาศักยภาพในการวางแผนระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ
และเน้นการมสี่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

  2. พัฒนากระบวนการวางแผนระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
  3. พัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารจดัการระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดการศึกษา 

โดยใช้เทคโนโลย ี
  4. เสริมสร้างแรงจูงใจบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องในการระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดการศึกษา 
  5. ส่งเสรมิการน าการปฏิบตัิตามหลักธรรมภิบาลมาใช้ในการระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัด

การศึกษา 
  6. พัฒนารูปแบบและวิธีการในการระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาใหม้ีความ

หลากหลายรูปแบบตามความเหมาะสม   
  7. พัฒนาเครือข่ายการระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาทัง้จากภายในสถานศึกษา 

ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน 
  8. ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ให้เป็นเชิงรุกในการด าเนินงานระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัด

การศึกษา 
  9. พัฒนากระบวนการตดิตามและประเมินผลการระดมทรัพยากรเพือ่ใช้ในการจัดการศึกษาให้

มีประสิทธิภาพ 
  10. พัฒนาระบบการน าผลการติดตามและประเมินมาใช้ในการปรับปรุงการระดมทรัพยากร

เพื่อใช้ในการจัดการศึกษา 
 3. ผลการประเมินกลยุทธ์การบริหารจัดการระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา 
  3.1 ความสอดคล้องของกลยุทธ์การบริหารจัดการระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษา พบว่า วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นกลยทุธ์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด และมาตรการ ใน
ภาพรวมมคีวามสอดคล้องกันในระดับมากถึงมากทีสุ่ด 

  3.2 ความเหมาะสม ความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ของวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
ประเด็นกลยุทธ์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด และมาตรการ ของกลยุทธ์การบรหิารจัดการระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา ในภาพรวม อยู่ในระดบัมากถึงมากที่สดุ  
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อภิปรายผล          
 ผู้วิจัยอภิปรายผลใน 3 ประเด็นหลักตามวตัถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 

 1. ผลการศึกษาสภาพ ปัญหา และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจดัการระดมทรัพยากรเพื่อใช้ใน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  1.1 สภาพการบรหิารจดัการระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

   1.1.1 ด้านการวางแผน ผลการวิจยัพบว่า สถานศึกษามีการน าแผนพัฒนาการศึกษามา
เป็นหลักในจัดท าแผนปฏิบตัิการประจ าป ีทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การด าเนินงานตามนโยบายของส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ก าหนดให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์หรือ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบตัิการประจ าปีนับว่าเปน็หัวใจในการบริหารงาน ซึ่งใช้เป็นเครื่องมือ
ส าหรับในการปฏิบตัิงานของฝ่ายต่างๆ ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูต้องด าเนินการให้เป็นไปตาม
นโยบายและเป้าหมายทีต่้องการทุกปีการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 
(2543) ทีไ่ด้ก าหนดแนวทางไว้ว่า ผู้บริหารเป็นผู้ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในสถานศึกษา 
เพื่อให้ทราบความต้องการหรือความคาดหวังของผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาและชุมชนท่ีมีต่อสถานศึกษา 
และศึกษามาตรฐานการศึกษาของชาติ นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด ใหส้ถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาในระยะยาว คือ ธรรมนูญสถานศึกษา หรอืแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะสั้น คือ แผนปฏิบัติการประจ าปี และสอดคล้องกับแนวคิดของจารวุรรณ  
งอกงาม (2552, หน้า 45-46) ทีก่ล่าวว่า สถานศึกษาควรมีการส ารวจความต้องการของสถานศึกษาทุกปี 
เกี่ยวกับทรัพยากรทีเ่ป็นองค์ประกอบพื้นฐานในการจัดสถานศึกษา ได้แก่ ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรเงิน 
ทรัพยากรวัสดุอุปกรณ์ ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อเป็นตัวก าหนดในการวางแผนระยะยาว พร้อมท้ังก าหนด
วัตถุประสงค์อย่างชัดเจน ในการน าทรัพยากรมาใช้เพื่อการจัดการศกึษาในสถานศึกษา และประสานงานกับ
แหล่งทรัพยากรไว้ล่วงหน้า เพื่อเตรียมการในการระดมทรัพยากรไว้ในการจัดการศึกษา 
   1.1.2 ด้านการด าเนินงานตามแผน ผลการวจิัยพบว่า สถานศึกษาได้ด าเนินการขอรับการ
จัดสรรทรัพยากรเพื่อการจัดการศกึษาจากหน่วยงานต้นสังกัด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า สถานศึกษาส่วนใหญ่ไดร้ับ
การจัดสรรทรัพยากรจากส่วนกลางบางส่วนซึ่งไม่เพียงพอที่จะน ามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อีกท้ัง
กฎหมายยังได้ก าหนดให้สถานศึกษาสามารถระดมทรัพยากรได้ โดยการขอความช่วยเหลือจากแหล่งต่างๆ ได้แก ่
รัฐบาล บุคคล ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา และสถานประกอบการ  
ที่มีจิตศรัทธา ดังนั้นสถานศึกษาจงึจ าเป็นต้องมีการระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาอย่างตอ่เนื่อง  
เพื่อน ามาใช้พัฒนาการศึกษาให้เกดิประโยชน์สูงสดุต่อตัวผู้เรยีน ตามความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละ
สถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ส านักงานปฏริูปการศึกษา (2545 ข, หน้า 32-34) ที่ได้
ก าหนดไว้ในมาตรา 58 ว่าให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณการเงินและทรัพย์สนิท้ังจากรัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่นและต่างประเทศมาใช้จัดการศกึษา และสอดคล้องกับแนวคิดของ          
พัชรกฤษฎิ์ พวงนิล (2553, หน้า 9) ทีก่ล่าวว่า สถานศึกษาควรด าเนินการสรรหาทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัด
การศึกษาด้วยกลยุทธ์หรือวิธีการต่างๆ เพื่อให้ไดม้าซึ่งปัจจัยทุกสิ่ง ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาและสนับสนุนการจดัการศึกษาให้ประสบความส าเร็จ มีประสิทธิภาพ และเกดิประสิทธิผลตาม
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วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายทีส่ถานศึกษาก าหนดไว้ จากบุคคล ชุมชน องค์กรชุมชน องค์เอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ ภายใต้กรอบกฎหมายและระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
   1.1.3 ด้านการติดตามและประเมนิผล ผลการวิจัยพบว่า สถานศึกษาก าหนดให้
ผู้รับผิดชอบในการระดมทรัพยากรท าการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานท่ีได้รับมอบหมาย ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า การติดตามและประเมินผล เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหาร ซึ่งมีหลักการส าคญั คือ ตดิตาม 
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานและประเมินผลความส าเรจ็ของงาน อันจะน าไปสู่การด าเนินการแกไ้ขปรับปรุง
ร่วมกันให้บรรลุเปา้หมาย ดังนั้นผูบ้ริหารจึงจ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล เพื่อให้ทราบประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของระบบงานต่างๆ ของหน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และที่แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 (ส านักงานปฏิรูป
การศึกษา, 2545 ข, หน้า 32-34) ที่ได้ก าหนดไว้ในมาตรา 62 ให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจดัการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักการศึกษา แนวการจัด
การศึกษาและคุณภาพมาตรฐานการศึกษา โดยหน่วยงานภายในและหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
ภายนอก หลักเกณฑ ์และวิธีการในการตรวจสอบ ติดตามและการประเมินใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง และสอดคล้องกับแนวคิดของศุภร บุญราช (2544, อ้างถึงใน; วีระวัชร์ สุนทรนันท์, 2551, หน้า 
29) ทีก่ล่าวว่า สถานศึกษาควรเร่งรัด ก ากับ ติดตามให้หน่วยงานในสังกัดได้น าแผนเกี่ยวกับการระดมทรัพยากร
เพื่อการศึกษาลงสู่การปฏบิัติอย่างจริงจัง และสถานศึกษาต้องด าเนนิการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา
อย่างจริงจัง โดยก าหนดผูร้ับผดิชอบ จัดท าแผนด าเนินการและก ากบัติดตามการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
   1.1.4 ด้านการปรับปรุงและการพัฒนา ผลการวจิัยพบว่า สถานศึกษามีการน าผลการ
ติดตามและประเมินผลการระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาไปใช้เป็นข้อมูลส่วนหน่ึงในการวางแผน
ปฏิบัติการประจ าปี ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า เมื่อสถานศึกษามีการติดตามและประเมินผลแล้วผู้บริหารจะต้องน า
ผลการประเมินการด าเนินงานไปใช้ในการวางแผน/ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพในปีการศกึษาต่อไป 
หรือน าผลที่ไดไ้ปปรับปรุงแผนงาน/โครงการ ในปีการศึกษาน้ันให้ประสบความส าเรจ็ต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของศรีทน ละม่อม (2552, หน้า 36) ที่กล่าวว่า การปรับปรุงการปฏิบัติกจิกรรมอย่างต่อเนื่อง จ าเป็นต้อง
หาสาเหตุของปัญหา การท างานปรับปรุงเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง จะตอ้งมีการทบทวนและควรก าหนดขั้นตอนเพ่ือ
ลดความเสยีหาย ถ้าไม่บรรลตุามวตัถุประสงค์ก็แสดงว่าเกดิจากการวางแผนที่ไม่ดี ดังนั้นจึงควรหาสาเหตุของ
การวางแผนที่ไม่ดีก่อน แล้วจึงท าการปรับปรุงคุณภาพของการวางแผนและปรับปรุงเนื้อหาของแผนด้วย และ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของพระจันทร์ หมั่นบ ารุง (2555, หนา้ 311) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การพัฒนา
สมรรถนะในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร 
เขต 1 และ 2 พบว่า ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง
กระบวนการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศกึษา และมีการรายงานผลการพัฒนา
สมรรถนะในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาต่อหน่วยงานตน้สังกัดและสาธารณชน เพื่อแนะน าปรับปรุง
ข้อบกพร่องและแก้ไขให้เหมาะสม 

  1.2 ปัญหาการบริหารจดัการระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดการศกึษาของสถานศึกษา 
   1.2.1 ด้านการวางแผน พบว่า ข้อมูลสารสนเทศท่ีใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการ
ระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษามไีม่เพียงพอ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูและบุคลากรในสถานศึกษายังไม่เห็นความส าคัญในน าข้อมูลสารสนเทศ มาใช้ประกอบในการ
วิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสถานศึกษา จึงท าให้ไดข้้อมูลที่ไมต่รงตามบริบทของสถานศึกษา  
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ซึ่งสอดคล้องกับส านักงานปฏิรูปการศึกษา (2545, หน้า 26) ทีก่ล่าวว่า สถานศึกษาควรมีการวางแผนการ
รณรงค์ส่งเสริมการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาสถานศึกษา และมีการจัดท าข้อมลูสารสนเทศเป็น
กุญแจหลักท่ีส าคัญของผู้น า ผู้บรหิารจะต้องน ามาประกอบการวางแผนและการตดัสินใจในดา้นอ่ืนๆ และ
สอดคล้องกับแนวคิดของจารุวรรณ งอกงาม (2552, หน้า 45-46) ที่กล่าวว่า สถานศึกษาควรมีการส ารวจความ
ต้องการของสถานศึกษาทุกปีเกี่ยวกับทรัพยากรที่เป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานในการจัดการศึกษา ได้แก่ ทรัพยากร
มนุษย์ ทรัพยากรเงิน ทรัพยากรวสัดุอุปกรณ์ โดยจัดท าเป็นข้อมูลสารสนเทศ เพื่อเป็นตัวก าหนดในการวางแผน
งานของสถานศึกษาโดยพิจารณาจากจ านวนนักเรียนกับจ านวนครู เงินทุนในการจัดการศึกษา อาคารสถานท่ี/
วัสดุอุปกรณ์ในการเรียน ข้อมูลความคิดเห็นต่างๆ ของนักเรียนและครูที่ไดจ้ากการส ารวจความต้องการของ
สถานศึกษา เพื่อน าไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา 

             1.2.2 ด้านการด าเนินงานตามแผน พบว่า สถานศึกษาไม่มีแผนการบริหารจดัการระดม
ทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการและสภาพปัญหาของสถานศึกษา ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า สถานศึกษายังไมเ่ห็นความส าคญัในการจดัท าแผนการบรหิารจัดการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา 
เนื่องจากสถานศึกษาได้รับการสนบัสนุนงบประมาณจากส่วนกลางเป็นประจ าทุกปี อีกท้ังผู้มสี่วนเกี่ยวข้องยังมี
ความเข้าใจว่าการจัดการศึกษาเปน็หน้าท่ีของรัฐที่จะต้องส่งเสริมสนบัสนุนในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของรุ่ง แกว้แดง (2540, หน้า 244-250) ทีก่ล่าวว่า ชุมชนและผู้ปกครองไม่มีบทบาทใน 
การจัดการศึกษา แม้จะมีแนวความคิดให้ชุมชนไดเ้ข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามานานแล้วก็ตาม 
เนื่องจากการบริหารการศึกษาของไทยสั่งตรงลงไปจากส่วนกลาง งบประมาณเกือบท้ังหมดไปจากส่วนกลาง 
สถานศึกษา จึงไม่ค่อยเปิดโอกาสให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างจริงจัง และสอดคล้องกับ
แนวคิดของยุภาภรณ์ สุทธิโคตร (2554, หน้า 7) ทีก่ล่าวว่า สถานศกึษาควรมีการประสานงานและเปดิโอกาสให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เขา้มามสี่วนร่วมในการด าเนินงานการวางแผน ก าหนดนโยบาย การแสวงหา การจัดการ การใช้ 
การประเมินการตรวจสอบ การควบคุม ตามหลักการบริหารการจดัการศึกษาและสนับสนุนการจดัการศึกษาให้
ประสบความส าเรจ็มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
   1.2.3 ด้านการติดตามและประเมนิผล พบว่า การประเมินการบริหารจัดการระดม
ทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไม่เป็นระบบและต่อเนื่อง ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า การ
ด าเนินงานการบริหารจัดการระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดการศกึษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่ไม่ประสบ
ความส าเร็จนั้น เนื่องจากสถานศึกษาขาดการนิเทศ ตดิตามที่เป็นระบบ และต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของศรีทน ละม่อม (2552, หน้า 44) ทีก่ล่าวว่า การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบเป็นกจิกรรมที่มีขึ้นเพื่อประเมินผล
ว่ามีการปฏิบตัิงานตามแผนหรือไม่ มีปัญหาเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานหรือไม่ ขั้นตอนนี้มีความส าคัญ 
เนื่องจากในการด าเนินงานใดๆ มกัจะเกิดปญัหาแทรกซ้อน ที่ท าใหก้ารด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนอยู่เสมอซึ่ง
เป็นอุปสรรคต่อประสิทธิภาพและคุณภาพของการท างาน การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินปัญหาจึง
เป็นสิ่งส าคญัที่ต้องกระท าควบคู่ไปกับการด าเนินงานต่อไป ในการตรวจสอบและประเมินผลการปฏบิัติงาน
จะต้องตรวจสอบด้วยว่าการปฏิบตัินั้นเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้หรือไม่ ท้ังนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาคุณภาพของงาน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของสกณุา อินอยู่ (2556, หน้า 326) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
การพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 1 และเขต 2 พบว่า ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขาดการน าผลพัฒนาภาวะผู้น าไปใช้ในการจัดท าแผน
ในครั้งต่อไป ขาดการนิเทศและตดิตามภาวะผู้น าของผู้บริหาร ขาดการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนา
ภาวะผู้น าของผูบ้ริหาร ขาดความรู้ ความสามารถในการติดตามประเมินผล 
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   2.1.4 ด้านการปรับปรุงและการพัฒนา พบว่า สถานศึกษาไมม่ีการสงัเคราะหร์ูปแบบการ
ด าเนนิการที่เหมาะสมกับการด าเนินการในการระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาของสถานศกึษาในปี
ต่อไป ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า สถานศึกษาไม่มีการมอบหมายให้มผีู้รบัผิดชอบในการสังเคราะห์รูปแบบการ
ด าเนินการที่เหมาะสมในการน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรงุบริหารจัดการระดมทรัพยากรใหเ้หมาะสม
ตามสภาพบริบทของสถานศึกษาอย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดดุษฎี ชูชัย (2551, หน้า 4) ทีก่ล่าวว่า 
สถานศึกษาควรมีแต่งตั้งให้มีคณะกรรมการผูร้ับผดิชอบในการน าผล การติดตาม ก ากับ ตรวจสอบและประเมิน 
วิธีระดมทรัพยากรมาปรับปรุงและพัฒนา ท้ังด้าน คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์  ครภุัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง รวมทั้ง
การจัดการ อีกทั้งยังมีการรายงานผลการบริหารจัดการระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชนให้รับทราบ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของไพชยนต์ ศรีม่วง 
(2555, หน้า 229-330) ได้ศึกษาวจิัยเรื่อง การพัฒนากลยุทธ์การบรหิารทรัพยากรบุคคลของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 พบวา่ สถานศึกษาไม่น าผลการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบตัิราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา มาใช้ในการพัฒนาและการ
แก้ไขการปฏิบตัิงาน และสถานศึกษาส่วนใหญ่ขาดการตดิตาม ประเมินผลการพัฒนา และรายงานผลตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดและต่อเนื่อง 
  1.3 ปัจจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการบริหารจัดการระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา  
   1.3.1 ปัจจัยภายในท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัด
การศึกษา พบว่า สถานศึกษามีการก าหนดบทบาท อ านาจ หน้าที ่มีโครงการ/กิจกรรม ทั้งอาจเป็นเพราะว่า 
สถานศกึษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ถูกก าหนดให้เป็นนติิบุคคล และก าหนดให้
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้แทนของสถานศึกษา หรือส่วนราชการในกิจการทั่วไป รวมทั้งการจัดท านิตกิรรม
สัญญาในราชการสถานศึกษา หรอืส่วนราชการได้รับและมอบอ านาจให้ ทั้งได้มีการกระจายอ านาจด้านการ
บริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัตริะเบยีบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 2546, หน้า 47-48) ที่ได้ก าหนดไว้ในมาตรา 35 ก าหนดให้สถานศึกษาทีจ่ัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน      
มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามขอบข่ายงานและภารกิจการบริหารและจัดการของสถานศึกษา เพื่อให้เกิดการคล่องตัว
ในการบริหารงานซึ่งงานด้านการบริหารงบประมาณและด้านการบริหารทั่วไปท่ีเกี่ยวข้องกับการระดมทรัพยากร
เพื่อการศึกษา  

   1.3.2 ปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัด
การศึกษา พบว่า ชุมชนมีความเขม้เข็งและมคีวามสมัครสมานสามคัคี มีน้ าใจเป็นหนึ่งเดยีวกัน ทั้งนีอ้าจเป็น
เพราะว่า สถานศึกษาต้องแสวงหาความช่วยเหลือจากแหล่งต่างๆ เพือ่ระดมทรัพยากรมาใช้ในการจัดการศึกษา
ให้เกดิประโยชน์สูงสุดต่อตัวผู้เรียน ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษา จึงจ าเป็นต้องมีทักษะในการประสานความร่วมมือ 
และสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นระหวา่งสถานศึกษากับชุมชน เพื่อให้ชุมชนเกิดความศรัทธาให้การสนับสนนุ ตาม
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 (กระทรวงศึกษาธกิาร 
2556, หน้า 99) ที่ได้ก าหนดไว้ในมาตรา 58 ก าหนดแนวปฏิบัติการระดมทรัพยากรใหส้ถานศึกษาสามารถระดม
ทรัพยากรได ้ทั้งนีต้้องเป็นไปด้วยความสมคัรใจ ตามความเหมาะสมและความจ าเป็น 
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 2. การพัฒนากลยุทธ์การบริหารจดัการระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
พบว่า 4 ประเด็นกลยุทธ์ และ 10 กลยุทธ์ อภิปรายผลไดด้ังนี้ 
  2.1 ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาวางแผนการระดมทรัพยากรเพือ่ใช้ในการจัดการศึกษาอย่าง
เป็นระบบและเน้นการมสี่วนร่วมม ี3 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพในการวางแผนระดมทรพัยากร
เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาอย่างเปน็ระบบและเน้นการมสี่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
กระบวนการวางแผนระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม และกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบ
สารสนเทศในการบริหารจัดการระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี กลยุทธ์เหล่านี้มี
ความส าคญัทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การวางแผนเป็นเครื่องช่วยให้มีการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์ มีการก าหนด
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานท่ีจะท าให้ส าเร็จตามที่มุ่งหวัง ตลอดจนเปน็เครื่องมือ
ในการควบคุมงานเพ่ือติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่
ต้องการ เพื่อให้การปฏิบตัิงานต่างๆ เป็นไปโดยประหยดัมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของศรีทน ละม่อม (2552, หน้า 36) ที่กล่าวว่า การวางแผนนั้นเป็นเรื่องส าคัญทีสุ่ด ไม่ว่าการด าเนินการใน
ขั้นตอนท่ีเหลือจะเป็นอย่างไร ขอให้วางแผนถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ แต่เนื่องจากทุกสิ่งทุกอย่างต้องอาศัยแผน 
ดังนั้นถ้าแผนไม่ดีเสียแล้ว งานอ่ืนก็ไม่ดดี้วย ซึ่งถ้าแผนเดิมมีการวางแผนอย่างดี การแกไ้ขก็มีน้อยและกิจกรรม
ต่างๆ ก็สามารถด าเนินได้อย่างมีประสิทธิภาพในการจัดท าแผน และสอดคล้องกับแนวคิดของจรัญ พะโยม 
(2556, หน้า 338) ที่กล่าวว่า การวางแผนการด าเนินงานบริหารความเสีย่งในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถบรรลเุป้าหมายได้นั้น จะต้องร่วมมือจากหลายๆ ฝ่าย และทุกฝา่ยจะต้องมีความรู้ ทักษะ 
และเจตคติทีด่ีต่อการบริหาร 
  2.2 ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 การเสรมิสร้างประสิทธิภาพของระบบและกลไกการระดมทรัพยากร
เพื่อใช้ในการจัดการศึกษา มี 5 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสรา้งแรงจูงใจบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องในการ
ระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดการศึกษา กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการน าการปฏิบตัิตามหลักธรรมภิบาลมาใช้ใน
การระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดการศึกษา กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนารูปแบบและวิธีการในการระดมทรพัยากรเพื่อ
ใช้ในการจัดการศึกษาใหม้ีความหลากหลายรูปแบบตามความเหมาะสม กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาเครือข่ายการระดม
ทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาท้ังจากภายในสถานศึกษา ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน และกลยุทธ์ที่  
8 ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ให้เป็นเชิงรุกในการด าเนินงานระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาเป็น    
กลยุทธ์ที่เป็นการขับเคลื่อนที่ส าคญัเนื่องจาก การด าเนินการระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาหากจะให้
ประสบความส าเรจ็ตามทีส่ถานศึกษาวางเป้าหมายที่ก าหนดไว้นั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะต้องใช้ศาสตร์และ
ศิลปะในการบริหารจัดการ ส่งเสรมิ สนับสนุน จัดสิ่งอ านวยความสะดวก สนับสนุนทรัพยากร เพื่อให้บรรลตุาม
เป้าหมายขององค์การที่ก าหนดไว ้ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ (2553, หน้า 29-33) ที่
กล่าวว่า การน ากลยุทธ์ที่ไดไ้ปปฏบิัติโดยการก าหนดผูร้ับผดิชอบ การตรวจสอบประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการบริหาร
ทรัพยากรในสถานศึกษา ได้แก่ การจัดโครงสร้างการบริหาร ระบบการบริหารจัดการ การมอบหมายงาน
บุคลากร การใช้ภาวะผู้น าและรูปแบบการปฏิบตัิงาน การใช้ทักษะในการปฏิบัติงาน และการสรา้งค่านิยมร่วมให้
การน ากลยุทธ์ไปใช้ให้ประสบผลส าเร็จ และสอดคล้องกับผลการวจิยัของสุวดี อุปปินใจ (2553, หน้า 173-174) 
ทีไ่ด้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนากลยุทธ์การบริหารแบบมสี่วนร่วมของชุมชนส าหรับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในพ้ืนท่ี
สูงภาคเหนือ พบว่า มีกลยุทธ์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างเครือข่ายการระดมและทรัพยากร
ในเพื่อพัฒนาการศึกษา และพัฒนาภาวะผู้น าในการบรหิารแบบมีส่วนร่วมของชุมชน  
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  2.3 ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมการติดตามและประเมินผลการระดมทรัพยากรเพื่อใช้ใน
การจัดการศึกษา มี 1 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนากระบวนการตดิตามและประเมินผลการระดมทรพัยากร
เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เป็นกลยุทธ์ที่เป็นการขบัเคลื่อนที่ส าคัญเนื่องจากสถานศกึษาต้องมี
การมอบหมายให้คณะท างานร่วมกันก าหนดให้มีวิธีการหรือแนวทางในการปรับปรุงระบบการประเมนิผลการ
ระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดการศึกษา ให้ถูกต้องและส าเร็จตามเวลาและข้อก าหนดที่ต้องการของ
สถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสมคิด พรมจุ้ย (2552, หน้า 37) ทีก่ล่าวว่า ประโยชน์ของการประเมิน
ช่วยให้ได้ข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ เพื่อน าไปใช้ในการตัดสินใจเกีย่วกับการวางแผนงาน และโครงการ 
ตรวจสอบความพร้อมของทรัพยากรต่างๆ ที่จ าเป็นในการด าเนินโครงการ ตลอดจนตรวจสอบความเป็นไปได้ใน
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ช่วยท าให้การก าหนดวตัถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจน ช่วยในการจัดหาข้อมูล
เกี่ยวกับความก้าวหน้า ปญัหาและอุปสรรคของการด าเนินโครงการ ช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับความส าเร็จและความ
ล้มเหลวของโครงการ เพื่อน าไปใช้ในการตัดสินใจและวินจิฉัยว่าจะด าเนินโครงการในช่วงต่อไปหรือไม ่ช่วยให้ได้
ข้อมูลที่บ่งบอกถึงประสิทธิภาพของการด าเนินโครงการว่าเป็นอย่างไร คุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่ และเป็น
แรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานโครงการ เพราะการประเมินโครงการด้วยตนเองจะท าให้ผู้ปฏิบตัิงานได้ทราบผลการ
ด าเนินงาน จุดเด่น จุดด้อย และน าข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงและพฒันาโครงการให้มปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ
สอดคล้องกับแนวคิดของส าราญ มีแจ้ง (2543, หน้า 8-9) ที่กล่าวว่า ประโยชน์ของการประเมินช่วยช้ีให้เห็นว่า
จุดประสงค์ของการด าเนินงานนั้นเหมาะสมและเป็นไปได้ ท าให้ทราบว่าการด าเนินงานนั้นบรรลุวัตถุประสงค์
หรือไม ่กระตุ้นใหม้ีการเร่งรัดปรับปรุงการด าเนินงาน ช่วยให้มองเห็นข้อบกพร่องในการด าเนินงานแตล่ะขั้นตอน 
ซึ่งจะใช้เป็นหลักในการปรับปรุงการด าเนินงาน ช่วยควบคุมการด าเนินงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งจะ
เป็นการลดความสูญเปล่าในการใช้ทรัพยากร ช่วยให้ข้อสนเทศแก่ผูบ้ริการในด้านการด าเนินงาน และใช้เป็น
แนวทางในการก าหนดวิธีการด าเนินงานท่ีเหมาะสมในครั้งต่อๆ ไป 

  2.4 ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริมการน าผลการตดิตามและประเมินผลการระดมทรัพยากร
เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาไปใช้ในการพัฒนา มี 1 กลยุทธ์ คือ กลยทุธ์ที่ 10 พัฒนาระบบการน าผลการติดตาม
และประเมินมาใช้ในการปรับปรุงการระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดการศึกษา เป็นกลยุทธ์ที่เป็นการขับ
เคลื่อนที่ส าคัญเนื่องจากสถานศึกษาต้องก าหนดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานการบริหารจดัการระดม
ทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดการศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูลจากการด าเนินงานการบริหารจัดการระดมทรัพยากรเพื่อใช้
ในการจัดการศึกษาไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบเมื่อสิ้นสุดโครงการ/กิจกรรมทันทีอย่างทั่วถึงและจดัท าแผน
ปรับปรุงผลการระดมทรัพยากรไปใช้ในการวางแผนพัฒนางานต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาต ิ(2543) ทีก่ล่าวว่า เมื่อสถานศึกษาได้ประเมินตนเองแล้วผู้บรหิารจะต้องน าผลการประเมิน
ตนเองไปใช้ในการวางแผน/ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาคณุภาพในปีการศึกษาต่อไป หรือน าผลที่ไดไ้ป
ปรับปรุงแผนงาน/โครงการ ในปีการศึกษานั้นให้ประสบความส าเร็จต่อไป และสอดคล้องกับแนวคิดของดุษฎี ชูชัย 
(2551, หน้า 4) ที่กล่าวว่า สถานศึกษาควรมีการบริหารงานคุณภาพทุกขั้นตอนจะต้องผ่านกระบวนการวางแผน 
การปฏิบัตหิรือด าเนินงาน การตรวจสอบและควบคุม และที่ส าคญั คือ การน าผล การตดิตาม ก ากับ ตรวจสอบ
และประเมินวิธีระดมทรัพยากรมาปรับปรุงและพัฒนา ทั้งด้าน คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ ครภุณัฑ์ ที่ดนิและ
สิ่งก่อสร้าง รวมทั้งการจัดการ 
 3. ผลการประเมินกลยุทธ์การบริหารจัดการระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา    
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  3.1 การประเมินความสอดคล้องของกลยุทธ์การบริหารจัดการระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา ที่พัฒนาขึ้น พบว่า วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นกลยุทธ์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด
และมาตรการ มีผลการประเมินในด้านความสอดคล้องอยู่ในระดับมากและมากทีสุ่ด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า 
กระบวนการพัฒนากลยุทธ์การบรหิารจัดการระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มี
ขั้นตอนท่ีถูกต้อง เหมาะสมมีความสอดคล้องของขั้นตอนการพัฒนา และแตล่ะขั้นตอนการวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของนันทิยา หุตานุวัตรและณรงค์ หตุานุวัตร (2551, หน้า 42-44) ทีก่ล่าวว่า กระบวนการหรอืข้ันตอน
การสร้างกลยุทธ์มีเทคนิควิธีการหลายวิธี หนึ่งในหลายวิธีน้ันคือ กระบวนการสร้างกลยุทธ์ 4 ขัน้ตอน ได้แก่ การ
ก าหนดภารกิจ การประเมินสภาพภายในองค์กรและสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร การก าหนดวัตถปุระสงค์ 
และการสรา้งกลยุทธ์ และสอดคลอ้งกับแนวคิดของพัชรกฤษฏิ์ พวงนิล (2553) ทีก่ล่าวว่า กระบวนการพัฒนา 
กลยุทธ์ ได้แก่ การศึกษาเอกสาร น าข้อมูลมาวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหา การศึกษาพหุกรณี เป็นการศึกษา
สถานศึกษาท่ีประสบผลส าเร็จในการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 3 แห่ง การเก็บรวบรวมข้อมูล 3 วิธี 
การวิเคราะห์ข้อมลูใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา การสนทนากลุม่ โดยมีจุดมุ่งหมายของการสนทนากลุ่ม เพื่อ
พิจารณาข้อมลูเชิงประจักษ์ที่เป็นปัจจัยภายใน คือจดุแข็ง จุดอ่อน และปัจจยัภายนอก คือ โอกาส และอุปสรรค 
น าข้อมูลมาวิเคราะห์ และจัดท ารา่งกลยุทธ์ฯ และการศึกษาเชิงส ารวจ เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปญัหาและ
ข้อเสนอ เครื่องมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม ระยะที่ 2 การพฒันากลยุทธ์และการตรวจสอบ
กลยุทธ์ 2 ขั้นตอนย่อย ดังนี้ 1) การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิระดับนโยบาย 2) การประชาพิจารณ์ผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสยี เป็นการตรวจสอบร่างกลยุทธ์ ซึ่งพิจารณาจากความเป็นไปได้ และการยอมรับได้ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  3.2 ผลการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ของกลยุทธ์ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากและมากที่สุด ท้ังนี้อาจเนื่องจาก กระบวนการด าเนินการแตล่ะขั้นตอนมีความเหมาะสม 
มีความสอดคล้องกันอีกท้ังกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ของผู้วิจัย เปน็ไปตามหลักการพัฒนากลยุทธ์ ซึง่สอดคล้อง
กับแนวคิดของณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2552, หน้า 198-199) ทีก่ล่าวว่า การประเมินกลยุทธ์ (Evaluation of 
Strategy) เป็นงานส าคญัที่มผีลตอ่เนื่องถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของกลยุทธ์ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงกับการ
ด ารงอยู่ขององค์การ ดังนั้นผู้บริหารจะต้องท าการประเมินกลยุทธ์เพื่อให้แน่ใจว่ากลยุทธ์ท่ีก าหนดขึ้น เหมาะสม
กับความต้องการและสถานการณข์ององค์การ การที่ผู้บริหารจะตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ใดมาใช้ในการด าเนินงาน 
จะต้องท าการวิเคราะห์ข้อดีและขอ้เสียของแต่ละทางเลือก เพื่อให้แน่ใจว่าทางเลือกนั้นจะเกดิประโยชน์แก่
องค์การทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และสอดคล้องกับแนวคิดของ สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ (2553, หน้า 5-15) 
ที่กล่าวว่า การวางแผนกลยุทธ์เปน็เรื่องที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในและยังเป็น
การวางแผนอย่างมรีะบบ หมายถงึ การวางแผนที่มีการเชื่อมโยงองค์ประกอบต่างๆ ให้มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและ
กันเป็นการเชื่อมโยงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จากกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ตามล าดับที่กลา่วข้างต้น
ส่งผลใหผ้ลการประเมินกลยุทธ์การบริหารจัดการระดมทรัพยากรเพือ่ใช้ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 และเขต 2 ที่พัฒนาขึ้นมีความ
สอดคล้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ อยู่ระดับมากและมากท่ีสดุ  
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
    1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ควรด าเนินการดังนี ้
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  1.1 ควรเลือกกลยุทธ์การบริหารจดัการระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ไปใช้ เพื่อวางแผนการส่งเสรมิ สนับสนุนและพัฒนาผู้บรหิาร ครู และผู้ที่
เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการบรหิารจดัการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา 
  1.2 ควรก าหนดแนวนโยบายเกี่ยวกับการระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดการศึกษา ให้
สถานศึกษาในสังกัด เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และผู้ที่เกีย่วข้องมีความรู ้ได้น าไปสู่การปฏิบัต ิ

  1.3 ควรก าหนดให้สถานศึกษาจดัท าแผนระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ที่สอดคล้องกับหน่วยงานต้นสังกัด ตามบริบทของสถานศึกษา 
  1.4 ควรจัดประชุมอบรมเกีย่วกับการบริหารจัดการระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดการศึกษา
ในสถานศึกษาให้กับผู้มสี่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายของสถานศึกษา 
  1.5 ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลการน ากลยุทธ์การบริหารจัดการระดม
ทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไปสู่ปฏิบัติ เพือ่น าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง การ
บริหารจดัการระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาของสถานศกึษา ให้มีประสิทธิภาพ 
                2. สถานศึกษาควรด าเนินการดังนี ้
       2.1 ควรวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกของสถานศึกษา เพื่อการ
เลือกใช้กลยุทธ์ให้เหมาะสมกับบรบิทของสถานศึกษา 
  2.2 ทบทวนสถานการณ์ทางกลยทุธ์ของสถานศึกษาว่าอยู่ในต าแหน่งสถานการณ์ใด เพื่อ
ปรับปรุงกลยุทธ์ให้เกิดความเหมาะสมกับต าแหน่งสถานการณ์นั้น ๆ 
  2.3 ร่วมกับผู้มสี่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายก าหนดวิสยัทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ที่สอดคล้องกับ 
การบริหารจัดการระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาและความต้องการของสถานศึกษา 

  2.4 จัดประชุมช้ีแจงแนวนโยบายเกี่ยวกับการระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดการศึกษา ให้
คณะคร ูคณะกรรมการสถานศึกษา และผูม้ีส่วนเกีย่วข้องอื่น ๆ ได้รบัรู้และเข้าใจแนวนโยบายให้ตรงกนั 

  2.5 ด าเนินการระดมทรัพยากรเพือ่การจัดการศึกษาอย่างจริงจัง โดยก าหนดผูร้ับผดิชอบ จัดท า
แผนด าเนินการ และก ากับตดิตามการด าเนินการระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดย
การประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค และแนวทางเกี่ยวกับการระดมทรัพยากรเพื่อใช้ใน
การจัดการศึกษา 

  2.6 พัฒนาระบบการจัดเก็บ การรวบรวมข้อมูลทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนให้ทันสมัย ถูกต้องตรง
กับความต้องการของสถานศึกษา  
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
    1. ควรท าการวิจัยการพัฒนารปูแบบหรือระบบการบริหารจัดการระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
    2. ควรท าการวิจัยเพื่อติดตามการน ากลยุทธไ์ปใช้ในการบริหารจดัการระดมทรัพยากรเพื่อใช้ใน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 
และเขต 2  
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