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บทคัดยอ 

 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและพัฒนากลยุทธ การ             
ระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐในจังหวัดมหาสารคาม 
ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัย 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาบริบทเพื่อจัดทํารางกลยุทธ ประกอบดวย 
การศึกษาเอกสาร การศึกษาพหุกรณี จํานวน 3 โรงเรียน การสนทนากลุม และการศึกษาเชิงสํารวจ 
และระยะที่ 2 การพัฒนาและตรวจสอบกลยุทธ โดยพิจารณาจากเกณฑความความเปนไปได และ
ไดรับการยอมรับ โดยการสัมภาษณเชิงลึกผูทรงคุณวุฒิ และการประชาพิจารณผูมีสวนไดสวนเสีย 
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 
 สภาพปจจุบัน ปญหาในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา พบวา 1) ดานเงินทุนหรือ
งบประมาณ โรงเรียนมีการปฏิบัติและปญหาอยูในระดับปานกลาง 2) ดานบุคคล โรงเรียนมีการ
ปฏิบัติและปญหาอยูในระดับปานกลาง 3) ดานวัสดุอุปกรณและเทคโนโลยี โรงเรียนมีการปฏิบัติ
และปญหาอยูในระดับปานกลาง 4) ดานที่ดินและสิ่งกอสราง โรงเรียนมีการปฏิบัติและปญหาอยู
ในระดับปานกลาง และ 5) ดานแหลงเรียนรู โรงเรียนมีการปฏิบัติอยูในระดับมากแตมีปญหาอยู        
ในระดับนอย 
 ประเด็นกลยุทธในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา จําแนกเปน 4 ดาน คือ 1) ดานเงินทุน
หรืองบประมาณ ประกอบดวย 8 กลยุทธ 21 มาตรการ และ 43 ตัวช้ีวัด 2) ดานบุคคล ประกอบดวย 
8 กลยุทธ 23 มาตรการ และ 48 ตัวช้ีวัด 3) ดานวัสดุอุปกรณและเทคโนโลยี ประกอบดวย 8 กลยุทธ 
24 มาตรการ และ 57 ตัวช้ีวัด 4) ดานที่ดินและสิ่งกอสราง ประกอบดวย 8 กลยุทธ 23 มาตรการ 
และ 49 ตัวช้ีวัด และ 5) ดานแหลงเรียนรู ประกอบดวย 8 กลยุทธ 23 มาตรการ และ 45 ตัวช้ีวัด 
 สวนกลไกการนํากลยุทธสูการปฏิบัติ กลไกการควบคุมกลยุทธ และกลไกการประเมินกล
ยุทธนั้น ประกอบดวย 3 กลไกหลัก ไดแก 1) กลไกดานองคกร คือ การกําหนดโครงสรางองคกร 
การประสานงาน  การมอบหมายภารกิจ ระบบการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบมีความโปรงใส               
2) กลไกลดานบุคคล คือ เปนผูมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน มีทักษะและความสามารถ           
ในการแกปญหาเฉพาะหนาและการปรับเปลี่ยนกลยุทธ มีความเสียสละ อดทน มีแรงจูงใจ                   



 ข

ใฝสัมฤทธิ์สูง มีความมุงมั่นเพื่อการบรรลุเปาหมายขององคกร และ 3) กลไกดานการบริหารจัดการ 
คือ การยึดหลักการมีสวนรวม จัดสรรทรัพยากรอยางทั่วถึงตามความจําเปน การใหอํานาจและ
กระจายอํานาจในการบริหารจัดการ การควบคุมการปฏิบัติงานดวยแผนงานหรือโครงการ ซ่ึง
จะตองสอดประสานและเชื่อมกันเพื่อความมีประสิทธิภาพของการดําเนินงาน โดยโรงเรียนควร           
นํามาตรการไปวางแผนในการปฏิบัติใหตอเนื่องและสอดคลองกับบริบทของแตละโรงเรียน 
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ABSTRACT 
 

 The purpose of this study was to study a current procedures, obstacles, and develop                 
a strategies of educational resources mobilization for improving public basic education schools in 
Maha Sarakham province. There were consisted two phase of the study, which the first phase 
were contextual study for setup the tentative strategies by documentary research, survey research, 
focus group study, and multiple cases study of three basic schools, and the second phase were 
developed and verified a strategies by in-depth interviews of experts, and public hearing of 
stakeholders, which it considered to feasible and acceptable criteria.  The results were as follows; 
 The current and obstacles of educational resources mobilization for improving public 
basic education school were as; 1) Fund and budgeting resources aspect, there was medium level 
of whole procedure and obstacle. 2) Personnel resources aspect, there was medium level of whole 
procedure and obstacle. 3) Materials and technology resources aspect, there was medium level of 
whole procedure and obstacle. 4) Land and buildings resources aspect, there was medium level of 
whole procedure and obstacle. and 5) Learning resources aspect, there was high level of whole 
procedure but  the obstacle was low level. 
 The strategies of educational resources mobilization for improving public basic education 
schools in the aspects as 1) Fund and budgeting resources were eight strategies, 21 measures, and 
43 indicator’s component 2) Personnel resources were eight strategies, 23 measures, and 48 indicator’s 
component 3) Materials and technology resources were eight strategies, 24 measures, and 57 
indicator’s component 4) Land and buildings resources were eight strategies, 23 measures, and 49 
indicator’s component 5) Learning resources were eight strategies, 23 measures, and 45 indicator’s 
component. 
 Furthermore, the mechanism of accelerated strategy, controlled strategy, and strategic 
evaluation, included three key mechanisms; 1) The organizational mechanism which there were 
composed of structure, coordination, span of labor, monitoring and inspector system. 2) The 



 ง

personnel mechanism which it was composed of a high performance level, problem solving skills 
and strategic replacement, make a sacrifice, high toleration and achievement motive for succeed 
an organizational goals. 3) The administrative mechanism which it was composed of collaborative 
management, provide a resources for all, empowerment and decentralize management, and 
operational control by plans or projects. Absolutely, which had to be connected and integrated for 
more efficiency of implementation and related with their schools context. 
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ขั้นพื้นฐานในจังหวัดมหาสารคามที่ใหความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และขอขอบคุณ            
เปนพิเศษคือ ผู อํานวยการโรงเรียนกันทรารมณ โรงเรียนบานโพนแพง  (เจียรวนนทอุทิศ                  
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ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งและจะจดจําตลอดไป 
 ความสําเร็จของการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยขออุทิศใหคุณพอสุข พวงนิล และคุณแมสุด พวงนิล 
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ประสาทวิชาความรู คุณธรรม ทักษะ และเจตคติที่ดีเพื่อการดํารงชีวิตที่เปนสุข จนทําใหลูกศิษย
ประสบความสําเร็จสูงสุดไดในทุกวันนี้  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 
1. ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ใน
มาตรา 10 ระบุไววา “บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองป
ที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย” และการจัดการศึกษาดังกลาว
จะตองคํานึงถึง การมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเอกชน เปนการศึกษาตลอด
ชีวิตสําหรับประชาชน ใหประชาชนมีสวนรวม มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง หลักการสําคัญดังกลาว 
ตรงกับแนวคิดหลักในการจัดการศึกษาเพื่อทุกคนทุกฝาย (Education for All) และทุกคนทุกฝาย            
มีสวนรวมในการศึกษา (All for Education) อันเปนหลักการพื้นฐานที่ไดรับการยอมรับทั่วโลก 
นอกจากนี้ในมาตรา 60 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดระบุถึงบทบาทหนาที่ของรัฐวา “ใหรัฐจัดสรรงบประมาณแผนดินใหกับ
การศึกษาในฐานะที่มีความสําคัญสูงสุดตอการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศโดยจัดสรรเปนเงิน
งบประมาณเพื่อการศึกษา ดังนี้ 1) จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเปนคาใชจายรายบุคคลที่เหมาะสมแก
ผูเรียน การศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดโดยรัฐและเอกชนใหเทาเทียมกัน                  
2) จัดสรรทุนการศึกษาในรูปของกองทุนกูยืมใหแกผูเรียนที่มาจากครอบครัว ที่มีรายไดนอย ตาม
ความเหมาะสมและความจําเปน 3) จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเปนพิเศษ           
ใหเหมาะสม และสอดคลองกับความจําเปนในการจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความตองการเปน
พิเศษ โดยคํานึงถึงความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาและความเปนธรรม 4) จัดสรร
งบประมาณเปนคาใชจายดําเนินการ และงบลงทุนใหสถานศึกษา ของรัฐตามนโยบาย แผนพัฒนา
การศึกษาแหงชาติ และภารกิจของสถานศึกษา โดยใหมีอิสระในการบริหารงบประมาณและ
ทรัพยากรทางการศึกษา ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงคุณภาพและความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา                 
5) จัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่เปน            
นิติบุคคล และเปนสถานศึกษาในกํากับของรัฐหรือองคการมหาชน 6) จัดสรรกองทุนกูยืม               
ดอกเบี้ยต่ําใหสถานศึกษาเอกชน เพื่อใหพึ่งตนเองได  7) จัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาของรัฐ
และเอกชน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545) 
 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนกระบวนการพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย 
จิตใจ สติปญญา และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืน
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ไดอยางมีความสุข โดยยึดหลัก 1) เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน 2) ใหสังคมมีสวน
รวมในการจัดการศึกษา 3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง ทั้งนี้          
รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย โดยมีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเปนผูรับผิดชอบ แตจากการดําเนินมาตรการอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผานมาทําให
เกิดขอถกเถียงในหลายประเด็น ทั้งดานความเสมอภาคและความเทาเทียมดานโอกาสรับบริการ           
ทางการศึกษา และดานคุณภาพทางการศึกษา จนเปนเหตุใหรัฐบาลจําเปนตองปรับเปลี่ยนนโยบาย
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในปงบประมาณ 2547 ใหม โดยไดจัดสรรงบประมาณอุดหนุนตั้งแต
ระดับกอนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน และการอาชีวศึกษา ในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานรอยละ 100 สวนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอุดหนุนรอยละ 50 เฉพาะกลุมผูเรียน
ยากจน โดยในป 2547 รัฐจัดสรรงบอุดหนุนรายหัวใหจํานวน 39,727 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2546  
คิดเปนรอยละ 38.5 และคิดเปนรอยละ 20.9 ของงบประมาณที่กระทรวงศึกษาธิการไดรับจัดสรร 
เงินอุดหนุนในระดับกอนประถมศึกษารัฐจายใหหัวละ 1,137.75 บาทตอป ระดับประถมศึกษาได 
1,583.50 บาทตอป ระดับมัธยมศึกษาตอนตนได 2,171.80 บาทตอป และระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายได 3,164.44 บาทตอป ซ่ึงนับวาไมเพียงพอสําหรับการจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ              
(เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์, 2547)  
 ตอมาในปงบประมาณ 2548-2549 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดรับจัดสรร
งบประมาณอุดหนุนเปนเงินรายหัวนักเรียน ปจจัยพื้นฐานและโรงเรียน จํานวน 14,462.25 และ 
15,722.56 ลานบาท ตามลําดับ ซ่ึงเพิ่มขึ้น 1,206.31 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.71 โดยจําแนกเปน
เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนระดับอนุบาล 600 บาทตอป ระดับประถมศึกษา 1,100 บาทตอป ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน 1,800 บาทตอป และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2,700 บาทตอป นอกจากนี้       
ยังไดจัดปจจัยพื้นฐานใหนักเรียนที่ยากจน จํานวน 30% ของนักเรียนการศึกษาภาคบังคับ                   
(เปนทุนการศึกษา คาเครื่องแบบนักเรียน คาหนังสือเรียน อาหารกลางวัน 10 บาท/วัน) จัดเปนคา
พาหนะ 6 บาท/วัน และใหจักรยานยืมเรียน 375,900 คัน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา                
ขั้นพื้นฐาน, 2549)  
 ในปงบประมาณ 2550-2552 นั้น สํานักงบประมาณ (2553) ไดอนุมัติหลักการการใหเงิน
อุดหนุนคาใชจายรายหัวระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรัฐไดจัดสรรเปนเงินรายหัวนักเรียนใหตาม
จํานวนนักเรียนเปนรายคนตอป ในระดับปฐมวัยไดรับจัดสรร จํานวน  1,700 บาท/คน/ป                  
ระดับประถมศึกษาไดรับจัดสรร จํานวน 1,900 บาท/คน/ป ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ไดรับจัดสรร 
จํานวน 3,500 บาท/คน/ป และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับจัดสรร จํานวน 3,800 บาท/คน/ป 
สําหรับโรงเรียนขนาดเล็กจะไดรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรี โดย               
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ระดับปฐมวัยกับประถมศึกษา (มีนักเรียนนอยกวา 120 คน) ไดรับจัดสรรเพิ่มเติม จํานวน 500 บาท/
คน/ป และระดับมัธยมศึกษา (มีนักเรียนนอยกวา 300 คน) ไดรับจัดสรรเพิ่มเติม จํานวน 1,000 บาท/
คน/ป อีกสวนหนึ่งเปนงบประมาณสําหรับเปนเงินเดือนหรือคาจางครูหรือบุคลากรทางการศึกษา  
 สวนในปการศึกษา 2553 นี้ รัฐบาลจะไดจัดสรรงบประมาณเปนงบพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
ขนาดเล็กทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา พรอมจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนเพิ่มขึ้น
จากเดิม คือ ระดับประถมศึกษา จํานวน 2,400 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 4,500 บาท 
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 4,800 บาท และ 2) งบประมาณที่โรงเรียนไดรับบริจาค
จากบุคคล  ชุมชน  เอกชน  องคกรเอกชน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และองคกรอื่นๆ                      
จากการศึกษาพบวา โรงเรียนไดรับบริจาคเงินหรืองบประมาณโดยเฉลี่ย คือ โรงเรียนขนาดเล็ก 
ไดรับบริจาค จํานวน 10,000 บาท/ป โรงเรียนขนาดกลาง ไดรับบริจาค จํานวน 20,000 บาท/ป และ
โรงเรียนขนาดใหญ ไดรับบริจาค จํานวน 50,000 บาท/ป โดยโรงเรียนไดนํางบประมาณที่ไดรับ
บริจาคนี้ไปใชจายเปนคาดําเนินการพัฒนาคุณภาพนักเรียนและคาสาธารณูปโภคเพิ่มเติมจาก            
สวนที่ไดรับจัดสรรจากรัฐ (สํานักงบประมาณ, 2553) 
 ถึงแมวารัฐบาลจะมีการจัดสรรงบประมาณเปนเงินอุดหนุนการศึกษาใหแกสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้นทุกปก็ตาม แตปญหาเรื่องความเสมอภาค คุณภาพ และ
ประสิทธิภาพของการศึกษากลายเปนประเด็นหลักของการปฏิรูปการศึกษา โดยผานการพัฒนา
รูปแบบงบประมาณทางการศึกษาของประเทศไทย โดยไดมีการเสนอใหมีการระดมเงินจากแหลง
อ่ืนๆ นอกเหนือจากงบประมาณแผนดินมาใชในการจัดการศึกษาใหมากขึ้น ในสวนของเงิน
อุดหนุนจากทองถ่ินนั้น ควรมีการกระจายอํานาจทางการเงินและการคลัง รวมทั้งการปฏิรูป              
ระบบภาษีอากร เพื่อใหทองถ่ินสามารถหารายไดเพิ่มขึ้นในระยะแรกเริ่ม และมีขอเสนอ                     
ใหนํารายไดของทองถ่ินมาใชจัดการศึกษาใหสูงขึ้นจากเดิม  ควรมีการระดมการลงทุน                     
จากภาคเอกชนและผูเรียนใหมากขึ้น โดยสงเสริมใหเอกชนเขามาลงทุนทางดานการศึกษา และ            
ใหผูเรียนเสียคาเลาเรียนใหที่สะทอนคาใชจายทางการศึกษาใหมากขึ้นในระดับอุดมศึกษา สงเสริม
ใหองคกรหรือเอกชนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพจัดการศึกษาใหมากขึ้น โดยรัฐใหการสนับสนุน
ทางการเงินและความชวยเหลือทางวิชาการ ตลอดจนอํานวยความสะดวกเพื่อใหภาคเอกชน และ
ชุมชนเขามามีสวนรวมและมีบทบาทในการจัดการศึกษาใหมากขึ้น (บุญเสริม วีสกุล และ                    
คณะ, 2546) ซ่ึงสอดคลองกับเทียนฉาย กีระนันท (2538) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการเงินระดับอุดมศึกษา 
และชี้ใหเห็นสภาพปญหาของการเงินอุดมศึกษาในแงมุมตางๆ โดยเฉพาะความไมพอเพียงของ
จํานวนเงินทุน ความจํากัดของแหลงที่มาของเงินทุน ความไมสามารถกระจายแหลงเงินทุนใหเกิด
ความหลากหลาย และการขาดเสถียรภาพทางการเงินในระยะยาว รวมถึงการใหขอแนะนําในการ
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พัฒนาทั้งระบบการหารายไดและระบบงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ โดยไดเสนอแนะ
มาตรการและวิธีการเฉพาะเรื่องที่ตองดําเนินการหรือควรพิจารณาเกี่ยวกับการเงินอุดมศึกษา               
งานชิ้นนี้นําไปสูการมีนโยบายในการพัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณเปนเงินอุดหนุนทั่วไป 
(block grant) และยังมีขอเสนอใหปรับปรุงและพัฒนาเกณฑการจัดสรรงบประมาณสําหรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานใหเหมาะสม เปนธรรม และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซ่ึงจะตองคํานึงถึงสภาพ
ปญหาและความตองการของทองถ่ิน และคนกลุมตางๆ ที่ไมเหมือนกัน ทั้งนี้โดยมีเกณฑในการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดการศึกษาตามปกติ เกณฑในการจัดสรรงบประมาณที่เนนเปนพิเศษใหแก
เด็กดอยโอกาส และเด็กยากจน และมีเกณฑการจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงคุณภาพทางการศึกษา 
 นอกจากนี้เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2547) ยังไดกลาวถึงสภาพปญหาการอุดหนุนการศึกษา
ไทยที่นาสนใจไวหลายประการ คือ 1) ความจํากัดดานงบอุดหนุนการศึกษา ซ่ึงความไมเพียงพอ
ของเงินอุดหนุนรายหัวนี้เกิดจากการคํานวณโดยใชคาเฉลี่ยของตนทุนการจัดการศึกษาและ
เงินเดือนครูทั่วประเทศ ใชอัตราสวนนักเรียนตอครูเทากันทุกโรงเรียน รวมทั้งใชตัวเลขตนทุน
ทางดานการการศึกษาซึ่งเปนตัวเลขเดิมที่ใชมานาน สงผลทําใหเงินอุดหนุนไมเพียงพอ โดยเฉพาะ
โรงเรียนขนาดเล็กหรือหางไกลจะมีตนทุนการจัดการศึกษาสูงกวาคาเฉลี่ย ดังนั้นการอุดหนุนดวย
วิธีการที่ทํากันในปจจุบัน อาจสงผลตอคุณภาพการจัดการศึกษาในระยะยาวได 2) การไมสามารถ
กระจายโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพสูกลุมคนดอยโอกาสไดอยางแทจริง ซ่ึงกลุมคนดอยโอกาส
คือกลุมคนยากจนในเชิงเศรษฐกิจและการขาดโอกาสไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ โรงเรียนขนาดเล็ก
หรือโรงเรียนที่อยูหางไกลในชนบทซึ่งมีตนทุนในการจัดการศึกษาสูงกวาคาเฉลี่ย แตกลับไดรับ
งบประมาณที่ไมเพียงพอ ประกอบกับการมีจํานวนผู เรียนนอยจึงไดคาอุดหนุนรายหัวนอย                 
ยิ่งจะสงผลใหไมมีเงินใชในการพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 3) การเพิ่ม               
ความเหลื่อมลํ้าดานคุณภาพการศึกษาระหวางเขตเมืองกับชนบท ปญหาดานความเสมอภาค  
ทางดานคุณภาพการศึกษา ยังคงเปนปญหาที่มีตอเนื่องมายาวนาน นอกจากนั้นยังพบวาการมีสวน
รวมในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหงยังมีคุณภาพที่แตกตางกันมาก 
และมีเปนจํานวนมากที่ไมไดคุณภาพ ทําใหเกิดการอพยพเขามาศึกษาตอในเขตเมืองมากขึ้น สงผล
ใหโรงเรียนที่อยูในเขตเมืองมีจํานวนผูเรียนมากกวา และไดรับงบจัดสรรมากกวาและสามารถระดม
ทุนเพิ่มเติมไดมากขึ้นตามกรอบที่กําหนดไว ในขณะที่โรงเรียนในเขตชนบทขาดความพรอม                  
มีตนทุนการจัดการศึกษาที่สูงกวาแตมีผู เ รียนนอยกวาจึงไดรับเงินอุดหนุนรายหัวนอยกวา                      
4) การจัดสรรทรัพยากรไมมีประสิทธิภาพสูงสุดเนื่องจากภาครัฐมีความจํากัดดานงบประมาณ ซ่ึง
งบประมาณที่มีอยูอยางจํากัดควรถูกจัดสรรไปในสวนที่จําเปนและตองการสูงสุดกอน เพื่อการใช
ทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด อีกทั้งการจัดสรรงบอุดหนุนในปจจุบันไมมีพลังขับเคลื่อนหรือ 
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จูงใจมากพอที่จะทําใหสถานศึกษาใหความสําคัญหรือมีสวนรับผิดชอบตอการใชทรัพยากร               
อยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด แตมุงที่เปาหมายเพื่อใหสามารถจัดการศึกษาใหผานเกณฑ
คุณภาพขั้นต่ํา โดยไมพิจารณาถึงประสิทธิภาพการดําเนินการมากนัก อันกอใหเกิดการเสียทรัพยากร
โดยเปลาประโยชน 
 สอดคลองกับสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2549) ที่รายงานสรุปผลการสัมมนาระดม
ความคิดเรื่องการติดตามและประเมินผลการปฏิรูปการศึกษา : การบริหารและการจัดการศึกษา            
ในสวนที่เกี่ยวกับการจัดสรรคาใชจายรายหัวการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป พบวา ปญหา               
การจัดสรรคาใช จายรายหัวในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานยังไมสอดคลองกับสภาพความเปนจริง
และความตองการจําเปนของผูเรียนเปนรายบุคคลหรือขนาดและที่ตั้งของสถานศึกษา โดยเฉพาะ
โรงเรียนขนาดเล็กรวมทั้งโรงเรียนเอกชน ซ่ึงไมมีงบประมาณเพียงพอสําหรับการบริหารจัดการ
และพัฒนาการศึกษาใหมี คุณภาพ อีกทั้งยังไดรับงบประมาณลาชา สาเหตุการจัดสรรคาใชจาย            
ใหโรงเรียนขนาดเล็ก โดยคิดเฉพาะคาใชจายรายหัว ทําใหโรงเรียนไมมีงบประมาณในการพัฒนา
คุณภาพผูเรียน และจากการสรุปผลการติดตามและรายงานความกาวหนาของการปฏิรูปการศึกษา
ในป 2548 พบวา การระดมทรัพยากรจากภาคสวนตางๆ ในสังคมยังดําเนินการไมไดกวางขวาง
เทาที่ควร เนื่องจากรัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองสงเสริมและใหแรงจูงใจใหบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา และสถาบันสังคมอื่น เปนผูจัดและมีสวนรวมรับภาระคาใชจายทางการศึกษา จาก
การติดตามผลพบวาการสนับสนุนหรือการอุดหนุนงบประมาณสําหรับการจัดการศึกษาของ
สถาบันสังคมและองคกรตางๆ ยังไมมีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม (สํานักงานเลขาธิการ            
สภาการศึกษา, 2548)  
 นอกจากนี้วิทยากร เชียงกูล (2549) ไดศึกษาและรายงานสภาวะการศึกษาไทยในป 2547/2548 
รากเหงาของปญหาและแนวทางการแกไข โดยในประเด็นเกี่ยวกับปญหาการจัดสรรงบประมาณ
สําหรับสถานศึกษาพบวา จัดสรรเพิ่มขึ้นในแงตัวเงินแตสัดสวนตองบประมาณประจําป และ               
ตอผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศกลับมีแนวโนมลดลง (จาก 4.5% ของ GDP ปงบประมาณ 2540 
เหลือ 3.7% ของ GDP ปงบประมาณ 2548) ซ่ึงสะทอนวา รัฐบาลไมไดสนใจทุมเทเรื่องการปฏิรูป
การศึกษาอยางจริงจัง สวนหนึ่งเพราะรัฐบาลสนใจโครงการประเภทกระตุนการใชจายของ
ประชาชน เพื่อทําใหเศรษฐกิจเจริญเติบโต มากกวาเรื่องการพัฒนาดานการศึกษาและดานสังคม
อ่ืนๆ สวนหนึ่งอาจจะเปนเพราะกระทรวงศึกษาธิการเองก็มีขีดความสามารถในการปฏิรูปหรือ
พัฒนาโครงการไดจํากัด สวนดานการจัดสรรและการใชงบประมาณ ไมไดมีการเปลี่ยนแปลง           
อยางสลักสําคัญ สถาบันอุดมศึกษาและโรงเรียนใหญๆ ในเมืองยังไดรับงบประมาณเปนสัดสวน 
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สูงกวาโรงเรียนขนาดกลาง ขนาดเล็กในชนบทและชุมชนแออัด การใชงบประมาณของหนวยงาน
ตางๆ ยังใชแบบตามคําของบประมาณประจําปแบบเกา ซ่ึงมีหลักเกณฑตายตัว ขึ้นอยูกับสวนกลาง
มากกวาที่สถาบันการศึกษาจะสามารถบริหารไดอยางยืดหยุน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด                 
ตามความตองการที่แทจริง เชน ถึงงบการศึกษาจะใชไปกับเงินเดือนครู อาจารยเปนสัดสวนสูง 
(โดยเฉพาะระดับประถมศึกษา) แตก็ยังมีปญหาครูขาดแคลน คนไมอยากเปนครูเพราะเงินเดือนต่ํา          
มีงบเพื่อฝกอบรมและพัฒนาครูนอย งบบางสวนก็ใชไปเพื่อกอสราง อาคารสถานที่ และซื้ออุปกรณ
ที่ใชประโยชนไดไมสูงสุด และการจัดสรรงบประมาณใหกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษาคอนขางจํากัด
และไมถึงมือผูยากจนที่ตองการกูมากที่สุดเสมอไป ที่ผานมาใหกูไดประมาณรอยละ 30 ของผูยื่นขอ
กู ตั้งแตป พ.ศ. 2549 ไดเปลี่ยนนโยบายเปนใหกูไดเฉพาะนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ซ่ึงจะกระทบ
ตอผู เ รียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษาที่ยากจนได  โครงการใหนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษากูยืมในป พ.ศ. 2549 ก็มีงบใหนักศึกษากูไดไมเกินรอยละ 10 ของนักศึกษาทั้งหมด
ซ่ึงปจจุบันมีถึงราว 1.9 ลานคน 
 การพัฒนารูปแบบงบประมาณทางการศึกษาของประเทศไทยไดมีการเสนอใหมีการระดมเงิน
จากแหลงอื่นๆ นอกเหนือจากงบประมาณแผนดินมาใชในการจัดการศึกษาใหมากขึ้น ในสวนของ
เงินอุดหนุนจากทองถ่ิน ควรมีการกระจายอํานาจทางการเงินและการคลัง รวมทั้งการปฏิรูประบบ
ภาษีอากร เพื่อใหทองถ่ินสามารถหารายไดเพิ่มขึ้นในระยะแรกเริ่ม มีขอเสนอใหนํารายไดของ
ทองถ่ินมาใชจัดการศึกษาใหสูงขึ้นจากเดิม ควรระดมการลงทุนจากภาคเอกชนและผูเรียนใหมาก
ขึ้น โดยสงเสริมใหเอกชนเขามาลงทุนทางการศึกษาและใหผูเรียนเสียคาเลาเรียนใหสะทอน
คาใชจายทางการศึกษาใหมากขึ้นในระดับอุดมศึกษา สงเสริมใหองคกรหรือเอกชนที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพจัดการศึกษาใหมากขึ้น โดยรัฐใหการสนับสนุนทางการเงินและความชวยเหลือ              
ทางวิชาการ ตลอดจนอํานวยความสะดวกเพื่อใหภาคเอกชนและชุมชนเขามามีสวนรวม และ                 
มีบทบาทในการจัดการศึกษาใหมากขึ้น (บุญเสริม วีสกุล และคณะ, 2546) 
 ด ว ย เหตุป จจั ยที่ รั ฐ ไมส ามารถจั ดสรรทรัพยากรในการบริหารจั ดการศึ กษาได                           
อยางมีประสิทธิภาพ เปนธรรม ทั่วถึงและเทาเทียมนั้น สถานศึกษาขั้นพื้นฐานยังพอจะมีทางออก
สําหรับการดําเนินการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหสามารถจัดการศึกษา
ตอไปไดอยางมีคุณภาพตามความสามารถและศักยภาพ นั่นคือ ในมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ระบุใหสถานศึกษา                
มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนดานงบประมาณ การเงิน และทรัพยสิน ทั้งจากรัฐ องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชนเอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่นและตางประเทศมาใชจัดการศึกษาโดย                   
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1) ใหรัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยอาจจัดเก็บภาษี               
เพื่อการศึกษาไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 2) ใหบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยเปนผูจัด และ          
มีสวนรวมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพยสิน และทรัพยากรอื่นใหแกสถานศึกษา และมีสวนรวม
รับภาระคาใชจายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและความจําเปน ทั้งนี้ ใหรัฐและองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน สงเสริมและใหแรงจูงใจในการระดม ทรัพยากรดังกลาว โดยการสนับสนุน                    
การอุดหนุนและใชมาตรการลดหยอนหรือยกเวนภาษีตามความเหมาะสมและความจําเปน ทั้งนี้            
ใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด นอกจากนี้ในมาตรา 59 ยังระบุใหสถานศึกษาของรัฐที่เปน              
นิติบุคคลมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใชและจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของ
สถานศึกษา ทั้งที่เปนที่ราชพัสดุตามกฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุและที่เปนทรัพยสินอื่น รวมทั้งจัดหา
รายไดจากบริการของสถานศึกษา และเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาที่ไมขัดหรือแยงกับนโยบาย 
วัตถุประสงค และภารกิจหลักของสถานศึกษา 
 จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นถึงความจําเปน                 
ที่จะตองพัฒนากลยุทธระดมทรัพยากรทางการศึกษาซึ่งไดแก ทรัพยากรดานเงินทุน  หรือ
งบประมาณ  ดานบุคคล ดานวัสดุอุปกรณและเทคโนโลยี ดานที่ดินและสิ่งปลูกสราง และ                  
ดานแหลงเรียนรูเพื่อพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ ทั้งนี้กลยุทธที่พัฒนาขึ้นนั้นจะยึดหลัก           
ที่มีความเปนไปได ไดรับการยอมรับและมีความเหมาะสมกับบริบทของจังหวัดมหาสารคาม โดย            
มีองคประกอบสําคัญ คือ องคประกอบที่เปนวัตถุประสงคของกลยุทธ ไดแก เปาหมาย และพันธกิจ 
และองคประกอบที่เปนแนวทางในการดําเนินงานเชิงกลยุทธ ไดแก การวิเคราะหสภาพแวดลอม 
การกําหนดกลยุทธ การนํากลยุทธไปปฏิบัติ และการควบคุมกลยุทธ โดยมุงใหสถานศึกษา                
ขั้นพื้นฐานของรัฐในจังหวัดมหาสารคามสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการระดมทรัพยากร             
ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดตอไป 
 
2. คําถามการวิจัย 
 2.1 สภาพปจจุบัน  ปญหาและแนวทางในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา  เพื่อ                     
พัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐในจังหวัดมหาสารคามเปนอยางไร 
 2.2 กลยุทธระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐที่มี             
ความเปนไปได ไดรับการยอมรับ และเหมาะสมกับบริบทของจังหวัดมหาสารคาม มีอะไรบาง 
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3. วัตถุประสงคการวิจัย 
 3.1 เพื่อศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและแนวทางในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อ
พัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐในจังหวัดมหาสารคาม 
 3.2 เพื่อพัฒนากลยุทธการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของรัฐในจังหวัดมหาสารคามที่มีความเปนไปได ไดรับการยอมรับ และเหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม 
 
4. ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจยัคร้ังนีก้ําหนดขอบเขตการวิจยัไวดงันี้ 
 4.1 ขอบเขตของกลยุทธการระดมทรัพยากรในการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ            
ในจั งหวั ดมหาสารคาม  เปนกลยุทธ ที่ มี อ งคประกอบ  คื อ  1 )  เ ป าหมาย  2 )  กลยุทธ  
3) มาตรการ และ 4) ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 4.2 ขอบเขตของเนื้อหา กําหนดตามองคประกอบของทรัพยากรทางการศึกษาหรือประเด็น
กลยุทธในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา คือ 1) ทรัพยากรเงินทุนหรืองบประมาณ 2) ทรัพยากร
บุคคล 3) ทรัพยากรวัสดุอุปกรณและเทคโนโลยี 4) ทรัพยากรที่ดินและสิ่งปลูกสราง และ                        
5) ทรัพยากรแหลงเรียนรู 
 4.3 ขอบเขตของพื้นที่ศึกษา เปนการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐในเขตพื้นที่
จังหวัดมหาสารคาม ซ่ึงมีจํานวนโรงเรียนทั้งสิ้น 611 โรงเรียน 
 
5. นิยามศัพทเฉพาะ 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดกําหนดนิยามศัพทเฉพาะเพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันและสามารถ
ส่ือสารแนวความคิดไดถูกตองตามความมุงหมายของการวิจัย ดังตอไปนี้ 
 5.1 สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ หมายถึง สถานศึกษาของรัฐที่มีหนาที่ในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในจังหวัดมหาสารคาม ซ่ึงเปนการศึกษาระดับกอนอุดมศึกษา ในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 5.2 กลยุทธ หมายถึง สาระเกี่ยวกับหลักเกณฑหรือวิธีการในการระดมทรัพยากร                       
ทางการศึกษา ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นจากกระบวนการวิจัย เพื่อเปนแนวทางสําหรับผูบริหารสถานศึกษา              
ในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐในจังหวัด
มหาสารคาม ที่มีองคประกอบสําคัญ คือ องคประกอบที่เปนวัตถุประสงคของกลยุทธ ไดแก 
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เปาหมาย และองคประกอบที่เปนแนวทางในการดําเนินงานเชิงกลยุทธและกลไกสูการปฏิบัติ 
ไดแก กลยุทธ มาตรการ และตัวช้ีวัด 
 5.3 การระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาสถานศึกษา หมายถึง การที่สถานศึกษาดําเนินการ                
ดวยกลยุทธหรือวิธีการตางๆ เพื่อใหไดมาซึ่งปจจัยทุกสิ่งทั้งทางตรงและทางออมที่เกี่ยวของกับ             
การจัดการศึกษาและสนับสนุนการจัดการศึกษาใหประสบความสําเร็จ มีประสิทธิภาพ และ                
เกิดประสิทธิผลตามวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายที่สถานศึกษากําหนดไว จากบุคคล ชุมชน 
องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ ภายใตกรอบของ
กฎหมายและระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
 5.4 ทรัพยากรทางการศึกษา หมายถึง ปจจัยทุกสิ่งทั้งทางตรงและทางออมที่เกี่ยวของกับ            
การจัดการศึกษาซึ่งประกอบดวยทรัพยากรหลัก ไดแก เงินทุนหรืองบประมาณ บุคคล วัสดุอุปกรณ
และเทคโนโลยี ที่ดินและสิ่งกอสราง และแหลงเรียนรู ซ่ึงเปนปจจัยสนับสนุนใหการจัดการศึกษา
ประสบความสํ า เ ร็ จต ามวิ สั ยทั ศน  พันธกิ จ  และ เป าหมายที่ สถานศึ กษากํ าหนดไว                            
อยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ประกอบดวย 
 1) ทรัพยากรเงินทุนหรืองบประมาณ หมายถึง ปจจัยเงินทุนหรืองบประมาณ                    
ที่สถานศึกษาไดรับจากแหลงตางๆ ไดแก รัฐบาล บุคคล ชุมชน องคกรชุมชน องคกรเอกชน 
องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา และสถานประกอบการ เพื่อนํามาใชจายในการจัดการศึกษา                 
ใหมีคุณภาพ 
 2) ทรัพยากรบุคคล หมายถึง ปจจัยสนับสนุนการจัดการศึกษาดานบุคลากรที่เปน 
ผูรู ผูเชี่ยวชาญ หรือภูมิปญญาทองถ่ินที่มีความสามารถและเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องที่สถานศึกษาไดรับ
ความอนุเคราะหมาถายทอดความรู ประสบการณใหกับครู บุคลากร และนักเรียน 
 3) ทรัพยากรวัสดุอุปกรณและเทคโนโลยี หมายถึง ปจจัยสนับสนุนการจัดการศึกษา
ที่มีลักษณะเปนครุภัณฑ วัสดุ ส่ือ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ และเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับใช            
ในการบริหารจัดการและใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 4) ทรัพยากรที่ดินและสิ่งกอสราง หมายถึง ปจจัยสนับสนุนการจัดการศึกษาที่เปน
ที่ดิน พื้นที่ อาณาบริเวณ ตลอดจนอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งปลูกสรางตางๆ ที่ใช
ประโยชนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกนักเรียน 
 5) ทรัพยากรแหลงเรียนรู หมายถึง ปจจัยสนับสนุนการจัดการศึกษาที่เปนสถานที่
สําหรับใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูตามศักยภาพ ที่มีอยู
ตามธรรมชาติและที่มนุษยสรางขึ้น ทั้งที่อยูภายในและภายนอกสถานศึกษา 
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 5.5 เปาหมาย หมายถึง ส่ิงที่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐมีความมุงหมาย มีความประสงค
หรือมีความตองการที่จะบรรลุผลในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาตาม
ภารกิจในระยะยาว 
 5.6 การวิเคราะหสภาพแวดลอม หมายถึง การศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และพิจารณา              
“จุดแข็ง-จุดออน” ภายในองคกร และ “โอกาส-อุปสรรค” จากภายนอกองคกร ซ่ึงเปนปจจัย หรือ
เ ง่ือนไข  ท่ี มี อิทธิพลต ออการบรรลุความสําเ ร็จตามวัตถุประสงค ขององค กร  ท้ัง ท่ี เป น
ปจจัยเง่ือนไขในระยะเวลาที่ผานมา และที่จะเปนเงื่อนไขในอนาคต 
 5.8 การกําหนดกลยุทธ หมายถึง กระบวนการออกแบบ ตัดสินใจ และเลือกกลยุทธ                     
ที่เหมาะสมและสามารถนําไปปฏิบัติไดจริงจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมและทางเลือก
ดวยเทคนิคตางๆ โดยประกอบดวย เปาหมายในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาในแตละดาน 
 5.9 การนํากลยุทธไปปฏิบัติ หมายถึง มาตรการหรือกระบวนการนํากลยุทธหรือนโยบาย            
ไปปฏิบัติใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว โดยในการดําเนินการอาจมีการปรับปรุง
โครงสรางขององคการ แกไขระเบียบ กฎหมายที่รองรับการปฏิบัติ การพัฒนาบุคลากร และระบบ 
ตลอดจนการจัดหาทรัพยากรตางๆ 
 5.10 การควบคุมกลยุทธ หมายถึง กระบวนการของการกํากับ ติดตามและประเมินผลกลยุทธ
ตามตัวช้ีวัดที่กําหนดขึ้น เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวอาจมีการกําหนดกฎเกณฑ
และมาตรฐาน การวัดผลการดําเนินงาน การเปรียบเทียบและประเมิน และการดําเนินการแกไข โดย
อาจใชรูปแบบการควบคุมแบบราชการและแบบวัฒนธรรม และมีการควบคุมทุกระดับชั้น ของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
6. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
 ผลการวิจัยคร้ังนี้จะทําใหไดกลยุทธการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
รัฐในจังหวัดมหาสารคาม ที่มีความเปนไปได (feasible) และการยอมรับ (acceptable) จากผูมี            
สวนไดสวนเสีย ตามทัศนะของ Majchrzak (1984) ดังนี้ 
 6.1 ประโยชนเชิงวิชาการ 
 1) เปนการนําเสนอรูปแบบการศึกษาสภาพปจจุบัน แนวทางการแกไขปญหา 
ตลอดจน จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค และปจจัยที่มีอิทธิพลในการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนา
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐในจังหวัดมหาสารคาม เพื่อใหไดขอมูลจากหลายแหลงตามหลักการ
ตรวจสอบแบบสามเสา (triangulation) ของการวิจัยในระยะแรกที่จังหวัดมหาสารคาม หรือจังหวัด
อื่นอาจนําไปใชเปนกรณีศึกษาหรือเปนตนแบบในการศึกษาวิจัยเพื่อเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนา
กลยุทธในการดําเนินงานใดๆ ไดอยางถูกหลักวิชา 
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 2) เปนการนําเสนอรูปแบบการวิจัยเชิงนโยบายที่กําหนดเขตพื้นที่ระดับจังหวัดเปน
หนวยการศึกษาวิเคราะหที่ยึดหลักการมีสวนรวมจากบุคคลในระดับรากหญาในขั้นตอนการศึกษา
พัฒนาและตรวจสอบรางกลยุทธในระยะที่สอง ซ่ึงจะเปนอีกแนวทางหนึ่งที่จะเปนกรณีศึกษาหรือ
เปนกรณีตนแบบที่จังหวัดมหาสารคามหรือจังหวัดอื่นๆ จะนําไปประยุกตใชศึกษาวิจัย เพื่อ                
การดําเนินงานอยางมีกลยุทธในดานอื่นๆ ของจังหวัดได 
 3) ไดกลยุทธการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐในจังหวัด
มหาสารคาม ที่ผานกระบวนการมีสวนรวมที่สามารถใชเปนแนวทางการกําหนดกลยุทธ การนํากล
ยุทธไปสูการปฏิบัติ และการประเมินผลกลยุทธที่ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอยางเปนระบบ
และเปนรูปธรรม ตลอดจนเปนการขยายองคความรูเกี่ยวกับการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนา
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับการศึกษาคนควาตอไป 
 
 6.2 ประโยชนเชิงการประยุกตใช 
 1) สถานศึกษาสามารถนําแนวทางของขอเสนอกลยุทธการระดมทรัพยากร เพื่อ
พัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐในจังหวัดมหาสารคาม ไปประยุกตสูการปฏิบัติใชในการ
ระดมทรัพยากรมาใชสําหรับการจัดการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุดได 
 2) ไดขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับกลยุทธการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานของรัฐในจังหวัดมหาสารคาม ที่มีองคประกอบสําคัญ คือ องคประกอบที่เปน
วัตถุประสงคของกลยุทธ ไดแก เปาหมาย และองคประกอบที่เปนแนวทางในการดําเนินงาน  
เชิงกลยุทธและกลไกสูการปฏิบัติ ไดแก กลยุทธ มาตรการ และตัวช้ีวัด โดยมุงใหสถานศึกษา               
ขั้นพื้นฐานของรัฐ สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อ              
พัฒนาสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลองกับการบริหารจัดการศึกษาโดยใชสถานศึกษา
หรือพื้นที่เปนฐาน 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
 
 ในการวิจัยเร่ือง กลยุทธการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
รัฐในจังหวัดมหาสารคาม ผูวิจัยไดนําเสนอหัวขอจากการศึกษาที่เกี่ยวของจากเอกสาร ตํารา 
งานวิจัย และระบบอินเตอรเน็ต เพื่อการวิเคราะห สังเคราะหสําหรับเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนา
กรอบแนวคิดเพื่อรางกลยุทธในการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ                
ในจังหวัดมหาสารคาม และพัฒนาเครื่องมือที่จะใชในการวิจัย ดังตอไปนี้ 
 1.  แนวคดิเกีย่วกบักลยุทธและการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ 
 2.  แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับการระดมทุน 
 3.  แนวคดิเกีย่วกบัทรัพยากรทางการศึกษา 
 4.  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
1.  แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธและการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ 
 ในการวิจัยเร่ือง กลยุทธการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ของรัฐในจังหวัดมหาสารคาม ผูวิจัยไดทําการศึกษาเอกสาร ตํารา บทความทางวิชาการ งานวิจัยตางๆ 
เพื่อนําไปสูการวิเคราะห สังเคราะห ใหเห็นกรอบแนวคิดสําหรับการวิจัย ดังนี้ 
 1.1  ความหมายของกลยุทธ 
  มีผูใหนิยามศัพทหรือความหมายของกลยุทธไว พอสังเขปดังนี้ 
  ราชบัณฑิตยสถาน (2525) ไดใหความหมายของกลยุทธวา เปนการรบที่มีเลหเหล่ียม
วิธีการตอสูที่ตองใชอุบายตางๆ สวน  กลวิธี หมายถึง วิธีพลิกแพลงโดยอาศัยความรู และ                  
ความชํานาญ 
  ธงชัย สันติวงษ (2536) กลาววา กลยุทธ หมายถึง วิธีหรือแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับ
การแบงสันทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดเพื่อใหเกิดผลดีที่เปนขอไดเปรียบ และสามารถบรรลุ                 
ถึงวัตถุประสงคอันใดอันหนึ่งหรือหลายวัตถุประสงคพรอมกัน โดยใหมีความเสี่ยงนอยที่สุด                 
ณ ระดับที่ยอมรับได 
  สมยศ นาวีการ (2539) ใหความหมายวา กลยุทธ หมายถึง แผนงานระยะยาว 
ขององคการที่ถูกกําหนดขึ้นมาเพื่อการบรรลุภารกิจและเปาหมายขององคการ กลยุทธจะตองใช           
ขอไดเปรียบจากการแขงขันใหมากที่สุด และขอเสียเปรียบทางการแขงขันใหนอยที่สุด 
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  เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2549) กลาววา กลยุทธ หมายถึง วิธีการหรือแผนการที่คิดขึ้น
อยางเปนระบบ  มีลักษณะเปนขั้นเปนตอน  มีความยืดหยุน  พลิกแพลงไดตามสถานการณ                   
มุงหมายเพื่อเอาชนะคูแขงขัน หรือเพื่อหลบหลีกอุปสรรคตางๆ จนสามารถบรรลุเปาหมาย                              
ตามที่ตองการ 
  Dess and Miller (1993) กลาววา กลยุทธแบงออกเปน 2 ชนิด คือ กลยุทธที่ตั้งใจ 
(intended strategies) และกลยุทธที่เปนจริง (realized strategies) ดังนี้ 
  1) กลยุทธที่ตั้งใจ (intended strategies) ไดแก กลยุทธที่ผูจัดการเสนอแนะ (propose) 
ออกแบบ (design) และคาดหวัง (expect) วาจะนําไปสูความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว 
ประกอบดวย 3 องคประกอบ คือ เปาหมาย (goals) นโยบาย (policies) และแผนปฏิบัติการ (plans) 
ดังภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 องคประกอบของกลยุทธที่ตั้งใจ (Dess and Miller, 1993) 
 
 2) กลยุทธที่เปนจริง (realized strategies) เปนกลยุทธที่ตรงกันขามกับกลยุทธที่ตั้งใจ 
เพราะเปาหมาย นโยบาย และแผนปฏิบัติงานที่กอตัวกันขึ้นเปนกลยุทธที่ตั้งใจขององคกรนั้น               
เมื่อถึงเวลานําไปปฏิบัติอาจแตกตางจากที่เกิดขึ้นจริงก็ได เพราะในทางปฏิบัตินั้นกลยุทธเร่ิมแรก 
(original strategy) เกือบทุกกลยุทธจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง ในชวงที่อยูในขั้นการนําแผน             
ไปปฏิบัติ (implementation) เหตุผลก็เนื่องจากวา ส่ิงแวดลอมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แผนกลยุทธ 

กลยุทธที่ต้ังใจ 
(intended 
strategy) 

เปาหมาย (goals)
สิ่งท่ีท่ีองคการแสวงหาแนวทางสูความสําเร็จ  
 (What the organization seeks to accomplish?) 

นโยบาย (policies) 
“กฎ” ที่กําหนดขึ้นเพื่อกํากับการดําเนินงานขององคการ 
 (“Rules” intended to shape organizational actions)

แผนปฏิบัติงาน (plans) 
ขอความเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคการที่ผูจัดการหวังจะใหเกิดขึ้น 
 (A statement of organizational actions managers hope will take place) 
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ที่กําหนดไว เดิมอาจใชไมไดผล  จึงจํา เปนตองเปลี่ยนกลยุทธใหมในบางสวน  เพื่อสราง                  
ความไดเปรียบในการแขงขัน และเพื่อใหสอดคลองกับโอกาสที่เกิดขึ้นใหมในชวงนั้นดวย 
  จึงกลาวสรุปไดวา แผนกลยุทธที่ตั้งใจไวแตเดิมบางสวนที่ไมไดนําไปปฏิบัติ 
เรียกวา “กลยุทธที่ไมไดนําไปปฏิบัติ” (unrealized strategy) และกลยุทธที่เกิดขึ้นใหม โดยที่ไมได
วางแผนมากอน เรียกวา “กลยุทธฉุกเฉิน” (emergent strategy) ดังนั้น “กลยุทธที่เปนจริง” (realized 
strategy) จึงเปนการรวมกันของ กลยุทธที่จงใจ (deliberate strategy) กับ กลยุทธฉุกเฉิน ซ่ึงพัฒนา
เสริมแทรกเขามาใหม ดังภาพที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 2 แสดงกลยุทธที่ตั้งใจและกลยุทธที่เปนจริง (Dess and Miller, 1993) 
 
  Pitts and Lei (2000) กลาววา กลยุทธ หมายถึง ความคิด (ideas) แผนงาน (plans) 
การกระทํา (actions) ตางๆ ที่บริษัทนํามาใชเพื่อใหเกิดความสําเร็จเหนือคูแขงขัน กลยุทธ                       
จะถูกออกแบบขึ้นเพื่อชวยบริษัทบรรลุผลสําเร็จ มีความเปนตอหรือความไดเปรียบในการแขงขัน 
(competitive advantage) ซ่ึงความไดเปรียบทางการแขงขันมาจากความสามารถของบริษัท                 
ที่จะดําเนินกิจกรรมตางๆ ไดเดนชัดมากกวา หรือมีประสิทธิภาพเหนือกวาคูแขงขัน 
  Hubbard (2000) กลาววา กลยุทธ เปนการตัดสินหรือปฏิบัติตามทางเลือก             
ที่กําหนด ซ่ึงจะสงผลกระทบในระยะยาวจากกิจกรรมขององคการและรวมไปถึงการนําไปสู              
การปฏิบัติ การใหคุณคาและความสําคัญของลูกคาและผูรวมหุน ตลอดจนผลสําเร็จที่เกิดจากการ
แขงขันดวย และนอกจากนี้แลว กลยุทธ ยังหมายถึงสิ่งที่มีความหมายใน 5 ลักษณะ ดังนี้  
  1.  กลยุทธ คือ แผน 
  2.  กลยุทธ คือ อุบาย 
  3.  กลยุทธ คือ แบบแผน 
  4.  กลยุทธ คือ ตําแหนงหรือสภาพที่เหมาะสม 
  5.  กลยุทธ คือ ทรรศนะหรือการรับรู 

กลยุทธที่ต้ังใจ 
(Intended Strategy) 

กลยุทธที่เปนจริง
(Realized Strategy) 

กลยุทธที่ไมไดนําไปปฏิบัติ 
(Unrealized strategy)

กลยุทธฉุกเฉิน 
(Emergent strategy) 
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  Portter (n.d. site in Hubbard, 2000) ไดใหนิยามไว 6 ลักษณะดังนี้ 
  1.  กลยุทธ เปนเรื่องที่เกี่ยวกับการตัดสินใจ (decision making) 
  2.  กลยุทธ เปนเรื่องที่เกี่ยวกับผลกระทบระยะยาวจากการเลือกหรือตัดสิน            
ที่สําคัญขององคการ (long-term impacts of important decisions for the organization) 
  3.  กลยุทธ เปนเรื่องที่เกี่ยวกับการบูรณาการและมุงใหความสําคัญไปในเชิง
ธุรกิจ (integration and focus of business functions) 
  4.  กลยุทธ เปนเรื่องที่ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามทางเลือกที่กําหนดหรือ
ตัดสินใจแลว (implementation of the decisions) 
  5.  กลยุทธ เปนเรื่องที่เกี่ยวกับการใหคุณคาของลูกคาหรือผูถือหุนหลัก            
เปนสําคัญ (creating value for customers and key stakeholders) 
  6.  กลยุทธ เปนเรื่องที่เกี่ยวกับผลของการปฏิบัติงานซึ่งเกิดจากจากการ
แขงขัน (outperforming competitors) 
  Schermerhorn (2002) กลาววา กลยุทธ หมายถึง แผนแมบท หรือแผนปฏิบัติการ
หลักสําคัญขององคการ (comprehensive action plan) ซ่ึงองคการใชเปนตัวกําหนดทิศทางในการ
ดําเนินงานระยะยาว รวมทั้งใชเพื่อเปนแนวทางในการใชทรัพยากรเพื่อใหบรรลุเปาหมาย โดยจะทํา
ใหไดเปรียบทางการแขงขันที่ยั่งยืน (sustainable competitive advantage) ทั้งนี้ กลยุทธจะมุงเนนการ
นํามาใชในสภาวการณหรือส่ิงแวดลอมที่มีการแขงขัน (competitive environment) อันแสดงใหเห็น
ถึง การคาดการณที่ดีที่สุด (best guess) ในสิ่งที่ตองการกระทําเพื่อใหเกิดความมั่นใจวา จะเกิด
ผลสําเร็จในอนาคตในขณะที่เผชิญอยูกับคูแขงขัน หรือแมแตสภาวการณที่เกิดการเปลี่ยนแปลง 
   Delios and Singh (2005) ไดใหความหมายวา กลยุทธ หมายถึง การที่องคการใช
ทรัพยากรที่มีใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ การที่องคการใช
สมรรถนะของตนเองที่มีเพื่อใหลูกคาหรือผูรับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุดเหนือกวาคูแขง 
ภายใตบริบทและสภาพแวดลอม เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่มุงหวัง 
   จากนิยามความหมายตางๆ ที่กลาวมาขางตน พอจะสรุปไดวา กลยุทธ หมายถึง 
สาระเกี่ยวกับหลักเกณฑหรือวิธีการในการดําเนินกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งขององคกรเพื่อ                 
ใหบรรลุผลตามภารกิจ เปาหมาย และวัตถุประสงคที่กําหนดขึ้น โดยมีองคประกอบสําคัญ                      
2 ประการ คือ 1) องคประกอบที่เปนวัตถุประสงคของกลยุทธ ไดแก เปาหมาย และพันธกิจ                    
2) องคประกอบที่เปนแนวทางในการดําเนินงานเชิงกลยุทธ ไดแก การวิเคราะหสภาพแวดลอม  
การกําหนดกลยุทธ การนํากลยุทธไปปฏิบัติ และการควบคุมกลยุทธ 
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 1.2  ลักษณะของกลยุทธท่ีดี 
  ธงชัย สันติวงษ (2533) ไดกลาววา กลยุทธที่ดีจะตองอยูในกรอบการคิดและวิเคราะหที่ดี
และถูกตอง ดังนี้ 
  1.  กลยุทธจะตองมีจุดเนนที่ชัดตามสมควร 
  2.  กลยุทธจะตองมีกลไกการประสานใหทุกอยางเขากันได  
  3.  กลยุทธจะตองคลองตัวที่จะตองปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลง 
  ปญญา แกวกียูร (2550) กลาวถึงลักษณะของกลยุทธที่ดี ควรมีลักษณะดังนี้ 
  1.  มีความเปนไปได 
  2.  เหมาะสมสอดคลอง 
  3.  ไดเปรียบในการแขงขัน 
  4.  ไดรับการยอมรับ 
  5.  ทําใหหนวยงานมีประสิทธิภาพมากกวาเดมิ 
  โดยสรุปแลว กลยุทธที่ดีนั้นควรมีลักษณะดังนี้ กลยุทธจะตองมีจุดเนนที่ชัดตามสมควร 
มีกลไกการประสานใหทุกอยางเขากันได ปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลง มีความเปนไปได 
เหมาะสมสอดคลอง ไดเปรียบในการแขงขัน ไดรับการยอมรับ และทําใหหนวยงานมีประสิทธิภาพ
มากกวาเดิม 
 
 1.3  การวางแผนกลยุทธและการจัดการเชิงกลยุทธ 
  การวางแผนกลยุทธ (Strategic Planning) และการจัดการกลยุทธ (Strategic Management) 
มีขอบเขตของเรื่องที่เกี่ยวของกับการบริหารเหมือนกัน กลาวคือ จะมีขอบเขต เกี่ยวกับการวางแผน 
การจัดการ โครงสรางองคการ และการปฏิบัติ ซ่ึงเปนกระบวนการบริหาร เหมือนกัน จะแตกตาง
กั น ต ร งที่ ก า ร ว า ง แ ผนกล ยุ ท ธ จะเป น ก า ร คิ ด วิ เ ค ร า ะห  เ พื่ อ ก า ร ว า ง แ ผน  กล ยุ ท ธ                           
สวนการจัดการเชิงกลยุทธจะมีนั้นจะมีน้ําหนักเนื้อหาและความลึกมากกวา เนื่องการวางแผนกลยุทธ
เปนงานทางดานการคิดวิเคราะหเพ่ือวางแผนกอนลงมือทํา (ธงชัย สนติวงษ, 2537) ดังนั้น จึงถือวา
การวางแผนกลยุทธ (Strategic Planning) เปนสวนหนึ่งของกระบวนการ บริหารกลยุทธ
หรือการจัดการกลยุทธ (Strategic Management) 
  Kotler and Murphy (1981) ไดนําแนวคิดเกี ่ยวกับการวางแผนกลยุทธมาใชใน
วงการอุดมศึกษาสรุปไดวา การวางแผนกลยุทธ หมายถึง การวางแผนรวมขององคการที่คํานึงถึง 
องคประกอบดานสภาพแวดลอมภายนอก และไดแบงกระบวนการ วางแผนกลยุทธออกเปน               
6 ขั้นตอน คือ 
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  1)  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (Environment Analysis) 
  2)  การวิเคราะหแหลงทรัพยากร (Resource Analysis)  
  3)  การตั้งเปาประสงค (Goal Formulation) 
  4) การทําแผนกลยุทธ (Strategic Formulation)  
  5) การออกแบบองคการ (Organization Design) 
  6) การออกแบบแนวปฏิบัติ (System Design) 
  Certo and Peter (1991) ใหความหมายวา การจัดการกลยุทธเปนกระบวนการทํางาน             
อย างต อ เนื่ อ งที่ มี จุ ดหมาย เพื่ อ ใหองค การสามารถเข ากับ  ส่ิ งแวดลอมได  เหมาะสมและ 
เสนอขั้นตอนการจัดการกลยุทธไว 5 ขั้นตอนคือ  
  1) การวิเคราะหสภาพแวดลอม (Environment Analysis) โดยพิจารณา “จุดแข็ง-
จุดออน” ภายในองคกร และ “โอกาส-อุปสรรค” จากภายนอกองคกร ซ่ึงเปนปจจัยเงื่อนไข 
ที่มีอิทธิพลตอ การบรรลุความสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคกร ทั้งที่เปนปจจัยเงื่อนไขใน                
ระยะเวลาที่ ผานมา และที่จะเปนเงื่อนไขในอนาคต 
  2) การจัดวางทิศทางขององคการ (Establishing Organization Direction) โดยพิจารณา 
ภารกิจขององคกร (Organizational Mission) ซ่ึงเนนเหตุผลในการมีองคกรและเปาประสงคของ 
องคกร (Organizational Objectives) ซ่ึงเนนประโยชนที่ไดรับจากการมีองคกร 
  3) การกําหนดกลยุทธ (Strategic Formulation) โดยพิจารณาออกแบบและ เลือกกลยุทธ            
ที่เหมาะสมและสามารถนําไปปฏิบัติไดจริงจากการวิเคราะหทางเลือกดวยเทคนิคตางๆ 
  4) การปฏิบัติงานตามกลยุทธ (Strategy Implementation) โดยดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน 
ตามกลยุทธท่ีกําหนดไว ใหเปนไปอยางราบร่ืนโดยคํานึงถึงโครงสรางขององคกร (Organizational 
Structure) และวัฒนธรรมขององคกร (Organizational Culture) เพ่ือนําไปสูความสําเร็จตามท่ีพึงประสงค 
  5) การควบคุมเชิงกลยุทธ (Strategic Control) โดยทําการติดตามผลการ ปฏิบัติงาน 
และทําการประเมินผลกระบวนการและประเมินผลสําเร็จขององคกร  
  Maassen and Van Vught (1992) กลาวถึงองคประกอบ ของการวางแผนกลยุทธของ
สถาบันอุดมศึกษาประกอบดวย 4 สวนดังนี้  
  1) การประเมินหรือสํารวจสภาพแวดลอม (Environment Assessment or Scanning) 
เพื่อกําหนดแนวโนมหรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมและผลกระทบที่เกิดกับสถาบัน 
  2) การประเมินภายในสถาบัน (Institutional Assessment) เพื่อศึกษาจุดแข็ง จุดออน 
ปญหาและความสามารถของสถาบัน 
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  3) การประเมินคานิยม (Values Assessment) เพ่ือพิจารณาคานิยม แรงจูงใจ และแนวคิด 
ของบุคคลภายในสถาบันและความรับผดชอบของสถาบันตอชุมชน  
  4) การสรางแผนหลัก (Master Plan Creation) เพื่อกําหนดรูปแบบของกลยุทธหรือ 
ทิศทางของสถาบันจากปจจัยทั้ง 3 ขอที่กลาวขางตน 
  Thompson and Strickland (2003) กลาววา การจัดการเชิงกลยุทธ เปนกระบวนการ
ดําเนินงาน 5 ประการ ซ่ึงเกี่ยวของกับการจัดทํากลยุทธ (Strategic Making) และการปฏิบัติตาม            
กลยุทธ (Strategic Implementation) ที่มีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน ดังนี้ 
  1) การกําหนดวิสัยทัศนเชิงกลยุทธ (forming a strategic vision) ซ่ึงบงบอกลักษณะ
ของธุรกิจในอนาคตของบริษัทวามีลักษณะอยางไร องคการจะมุงหนาไปทางใด ทั้งนี้เพื่อเปนการ
กําหนดทิศทางในการดําเนินงานในระยะยาวใหกับองคการ บอกชนิดของธุรกิจที่บริษัทพยายาม
อยากจะใหเปนไป และแจงใหทุกคนไดทราบ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปในทิศทางตามที่มุงหวัง
รวมกัน 
  2) การกําหนดวัตถุประสงค (setting objectives) เปนการเปลี่ยนวิสัยทัศนเชิงกลยุทธ 
ใหเปนเปาหมายในการดําเนินงานโดยเฉพาะ เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามที่กําหนดไว 
  3) การจัดทํากลยุทธ (crafting a strategy) เพื่อบรรลุผลสําเร็จตามที่ตั้งความมุงหวังไว 
  4) การนํากลยุทธที่เลือกไวไปปฏิบัติ (implementing and executing the chosen strategy) 
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด 
  5) การประเมินผลการดําเนินงานและการปรับปรุงแกไขเพื่อเร่ิมตนใหม (evaluating 
performance and initiating corrective adjustment) การปรับปรุงแกไขจะเริ่มตั้งแต การกําหนด
วิสัยทัศน การกําหนดทิศทางในการดําเนินงานระยะยาว การกําหนดวัตถุประสงค การจัดทํากลยุทธ 
หรือการนํากลยุทธไปปฏิบัติ โดยพิจารณาจากประสบการณจริง และปรับปรุงเปลี่ยนแปลง                   
ใหสอดคลองกับสภาวการณใหม ความคิดใหมและโอกาสที่เกิดขึ้นใหม ดังภาพ 
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ภาพที่ 3 แสดงงานการจัดการเชิงกลยุทธ 5 อยาง (Thompson and Strickland, 2003) 
 
 Pearce and Robinson (2007) ไดใหความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธไววา เปนชุด 
ของการตัดสินใจ และการกระทําที่กอใหเกิดผลลัพธ ในการจัดทําแผนและการปฏิบัติตามแผน               
ที่ไดออกแบบมา เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของบริษัท การบริหารเชิงกลยุทธประกอบดวยงาน             
ตามหนาที่ที่สําคัญ 9 ประการ ดังนี้ 
 1)  การกําหนดพันธกิจของบริษัทที่ประกอบดวย คําประกาศที่กวางๆ เกี่ยวกับ
จุดมุงหมาย ปรัชญา และเปาหมายของบริษัท 
 2) ทําการวิเคราะหเงื่อนไขภายในและกําลังความสามารถของบริษัท 
 3) ประเมินสภาพแวดลอมภายนอก สภาพแวดลอมทั่วไป และสภาพแวดลอมของ
การแขงขัน 
 4) วิ เคราะหทาง เลือกของบริษัท  โดยจัดสรรทรัพยากรใหสอดคลองกับ                        
สภาพแวดลอมภายนอก 

การกําหนด
วิสัยทัศน
เชิงกลยุทธ
และพันธกิจ
ของธุรกิจ 

 
การประเมินผล 

การปรับปรุงแกไข
เพื่อเริ่มตนใหม 

 
การกําหนด
วัตถุประสงค 

การจัดทํา 
กลยุทธ 

การนํากล
ยุทธไป
ปฏิบัติ 

ปรับปรุง
เปลี่ยน 

แปลงใหม
เทาที่จําเปน 

 
แกไขเทาที่
จําเปน 

ปรับปรุง
เปลี่ยน 

แปลงใหม
เทาที่จําเปน 

เริ่มวงจร
ใหม 

งาน 1,2,3 
หรือ 4 

เทาที่จําเปน 

 
แกไขเทาที่
จําเปน 

         งาน 1                   งาน 2                   งาน 3                   งาน 4                    งาน 5 
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 5) ระบุทางเลือกที่ปรารถนาที่สุด โดยทําการประเมินแตละทางเลือกใหสอดคลองกับ
ภารกิจของบริษัท 
 6) ทําการคัดเลือกวัตถุประสงคระยะยาวและกลยุทธใหญ (grand strategies) ที่จะ
บรรลุทาง เลือกที่ปรารถนามากที่สุดได 
 7) พัฒนาวัตถุประสงคประจําป (annual objectives) และกลยุทธระยะสั้นที่สอดคลอง
กับวัตถุประสงคระยะยาว และกลยุทธใหญที่เลือกแลว 
 8) นําเอากลยุทธที่ เ ลือกสรรไวแลวไปปฏิบัติ  โดยวิ ธีการจัดสรรทรัพยากร                      
ตามงบประมาณที่วางไว ซ่ึงมีการเนนความเขากันไดของงานตามหนาที่ บุคลากร โครงสราง 
เทคโนโลยี และระบบการใหรางวัล 
 9) ทําการประเมินความสําเร็จของกระบวนการเชิงกลยุทธในฐานะที่เปนปจจัยนําเขา 
สําหรับการตัดสินใจในอนาคต 
 ทศพร ศิริสัมพันธ (2539) ไดกลาวถึงองคประกอบและลักษณะที่สําคัญของการ 
วางแผนเชิงกลยุทธไวดังนี้ 
 1) การมุงเนนอนาคต โดยการสรางวิสัยทัศนเกี่ยวกับทิศทางขององคการที่จะดําเนิน 
ตอไปและการระดมสรรพกําลัง รวมท้ังทรัพยากรตางๆ เพื่อดําเนินการตามทิศทางดังกลาว 
ซ่ึงการวางแผน เชิงกลยุทธนี้ไมใชเปนเพียงแตการวางแผนระยะยาวเพื่อคาดการณแนวโนม 
ในอนาคตและ เตรียมแผน งานรองรับเทานั้น แตจะเปนความพยายามในการกําหนดสภาพการณ 
ที่พึงประสงคไว ลวงหนาและ เปลี่ยนแปลงปจจัยตางๆ ใหสอดรับกัน 
 2) ก า รมุ ง เ น จุ ดหม า ย รวมของอ งค ก า ร  โดยก า รกํ าหนดวั ต ถุป ระสงค 
และเปาหมายที่ชัดเจนสามารถนําไปปฏิบัติใหบังเกิดผลไดตามชวงระยะเวลาตางๆ เพื่อให
บรรลุตามทิศทางที่ตองการ  
 3) การมุงเนนกระบวนการ โดยจะตองมีการดําเนินไปอยางตอเนื่องเปนวงจร ไม
มีที่ส้ินสุด เร่ิมตนจากการกําหนดภารกิจหลัก การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและภายใน 
การวิเคราะห และจัดวางกลยุทธ การจัดทําแผนงานและโครงการ  การนํากลยุทธไปปฏิบัติ 
การทบทวนและจัด วางกลยุทธใหม 
 4) การมุงเนนภาพรวม โดยเนนระดับของการวิเคราะห ทั้งองคการมากกวา 
พิจารณาเพียงสวนใดสวนหนึ่งหรือเฉพาะแผนงานโครงการและกิจกรรมใดๆ ดังนั้นอิทธิพล 
ผลกระทบของการ บริหารเชิงกลยุทธ จึงมีคอนขางสูงและครอบคลุมทั่วทั้งองคการ และ                     
การ เปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นมักจะมีผลตอเนื่องไปอีกเปนเวลาหลายป 
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  นอกจากนี้ ยังไดกลาวถึงการบริหารเชิงกลยุทธ วาเปนกระบวนการที่ตอง 
ดําเนินการอยางตอเนื่องเปนวงจรและวนซ้ํากลับไปกลับมา (Continous and Iterative Process) 
เร่ิมต้ังแตการวางแผนกลยุทธ (Strategic Planning) การนํากลยุทธไปปฏิบัติ (Strategic Implementation) 
จนถึงขั้นการควบคุมทบทวนกลยุทธ (Strategic Control) ดังภาพ 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 การบริหารเชิงกลยทุธ (ทศพร ศิริสัมพันธ, 2539) 
 

 พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ (2542) กลาวถึงการวางแผนกลยุทธเปนทีมโดยเร่ิมจากกระบวนการ 
บริหารและวางแผนกลยุทธ ประกอบดวย 5 ขั้นตอนดังนี้ 
 1) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (Environment Analysis)  
 2) พิจารณา Corporate Analysis  
  S  Strength คือ จุดแข็ง  W    Weakness คือ จุดออน 
  O Opportunity คือ โอกาส T   Threat คือ ภาวะคุกคาม 
 3) เลือกกลยุทธ และจัดวางกลยุทธ (Generating Strategic Alternatives) 
 4) กําหนดนโยบายและแผนงานโครงการตามกลยุทธ (Action Plan)  
 5) การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ (Implementation)  
 นอกจากนี้นําเสนอขั้นตอนการกําหนดวิสัยทัศน และแผนปฏิบัติการโดยใชคําวา 
“MVOSA”   
 M  =  Mission (พันธกิจ) V    =  Vision (วิสัยทัศน) 
 O  =  Obstacle (อุปสรรค) S    =  Strategy (กลยุทธ) 
 A  =  Action plan (แผนปฏิบัติการ) 
 พักตรผจง วัฒนสินธุ และพสุ เดชะรินทร (2542) ไดใหความหมายการวิเคราะห                     
เชิงกลยุทธ (Strategic analysis) คือ การวิเคราะหถึงปจจัยและสภาวะตางๆ ที่เกี่ยวของกับองคกร 
เพื่อจะไดมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับปจจัยตางๆ รวมทั้งสถานะขององคกรไดอยางชัดเจน  
การวิเคราะหเชิงกลยุทธจะบอกใหทราบวา ปจจัยหรือสภาพแวดลอมภายนอกมีอยางไรบาง                     
มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะใด และกอใหเกิดโอกาสขอจํากัดตอองคกรอยางไร นอกจากนี้                

การวางแผนกลยุทธ

การนําแผนกลยุทธไปปฏิบัติ การควบคุมและทบทวนกลยุทธ 
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การวิเคราะหเชิงกลยุทธจะชวยใหองคกรทราบถึงทรัพยากร และความสามารถที่มีอยูภายในองคกร
วามีจุดแข็งจุดออนอยางไร และจะชวยใหองคกรสามารถบรรลุความไดเปรียบทางการแขงขัน
อยางไร จะเห็นไดวาผลลัพธที่จะไดรับจากการวิเคราะหทางกลยุทธนั้นประกอบดวย โอกาส 
ขอจํากัด ที่ไดจากปจจัยภายนอก จุดแข็ง จุดออนที่เกิดจากปจจัยภายใน หรือที่นิยมเรียกกันวา              
การวิเคราะห SWOT (SWOT Analysis-Strengths, Weakness, Opportunities, and Threats) รวมทั้ง
ขอมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับองคกร ผลลัพธที่ไดจากการวิเคราะหเชิงกลยุทธนี้จะเปนขอมูลพื้นฐาน                 
ที่จําเปนสําหรับการกําหนดกลยุทธขององคกร ถาองคกรทําการกําหนดกลยุทธที่จะใชโดย                 
ขาดการวิเคราะหปจจัยส่ิงแวดลอมภายในและภายนอก  แลวกลยุทธขององคกรก็มีแนวโนม                
ที่จะประสบความลมเหลวสูง 
 สมชาย ภคภาสนวิวัฒน (2549) กลาวถึงการวางแผนเชิงกลยุทธ (Strategic Planning)              
วามีลักษณะแตกตางกับการวางแผนโดยทั่วไป (Planning) ก็ดวยนัยยะของคําวา กลยุทธ (Strategic) 
ซ่ึงจะเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (External Environment) ซ่ึง
หมายถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และอุตสาหกรรม 
ตลอดจนคูแขงซึ่งจะสงผลกระทบตอธุรกิจในลักษณะที่เปนทั้งโอกาส (Opportunity) และภยันตราย 
(Threat) นอกจากนั้นคําวา กลยุทธ (Strategic) ยังครอบคลุมถึงการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน
ของธุรกิจ (Internal Environment) อันหมายถึง การวิเคราะหโครงสรางองคกร สถานภาพ                    
ทางการเงิน เทคโนโลยี คานิยมองคกร บุคลากร และประเด็นอื่นๆ เพื่อที่จะหาจุดออน (Weakness) 
และจุดแข็ง (Strength) ในดานตางๆ เมื่อเทียบเคียงกับคูแขงขัน นอกจากนี้ การวางแผนเชิงกลยุทธ
นั้น ตองอาศัยวิสัยทัศน (Vision) ของผูนําในการที่จะเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม
ทั้งภายนอกและภายในที่จะกระทบกับธุรกิจ เปนการวางแผนในลักษณะที่เปนทั้งการแกไข และ
การปองปรามปญหา และรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งระยะสั้น กลาง และยาว 
 เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2549) กลาวถึง กลยุทธ ความคิดเชิงกลยุทธและการวางแผน
กลยุทธไวพอสรุปไดดังนี้ 
 กลยุทธ หมายถึง วิธีการหรือแผนการที่คิดขึ้นอยางรอบคอบ มีลักษณะเปนขั้นเปนตอน 
มีความยืดหยุนพลิกแพลงไดตามสถานการณ โดยอาศัยความรูความชํานาญ มุงหมายเพื่อเอาชนะ
คูแขงหรือเพื่อหลบหลีกอุปสรรคตางๆ จนสามารถบรรลุเปาหมายที่ตองการ และมีความหมาย
เหมือนคําวา ยุทธศาสตรซ่ึงเดิมใชในความหมายที่เกี่ยวของกับการรบ มาจากภาษา อังกฤษวา 
Strategy ใชคร้ังแรกในวงการทหารและการทําสงคราม หมายถึง ศิลปะในการวางแผน และ                 
การบัญชาการรบเพื่อเอาชนะศัตรู  
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 ความคิดเชิงกลยุทธ จัดเปนพื้นฐานความสามารถทางการคิดประการหนึ่งของมนุษย 
หมายถึง  ความสามารถในการหาวิ ธีการหรือทางเลือกที่ ดีที่ สุดท ามกลางสถานการณ                              
ที่อาจมีอุปสรรคและความไมแนนอน เพื่อนําไปสูเปาหมายที่ตั้งไว เปนความคิดที่เต็มไปดวย                
การคนหาวิธีการและการวางแผนงานอยางเปนขั้นเปนตอน เพื่อมุงหมายที่จะเอาชนะ เพื่อตองการ
ประสบความสําเร็จบางอยาง ความคิดเชิงกลยุทธจึงมิใชการคิดที่ตายตัวในบทสรุปแตเปนการคิด           
ที่ยืดหยุนในกลวิธีมีการประยุกตพลิกแพลงใหเหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนไปมีการคิดเตรียม
ทางเลือกไวหลายทาง เมื่อทางหนึ่งมีอุปสรรคก็พรอมที่จะเลือกเดินทางใหมไดทันที เพื่อสรางความ
ไดเปรียบฝายตรงขามขณะที่ยังคงรุดหนาสูเปาหมายความสําเร็จที่ตั้งไว คนที่มีความสามารถในการ
คิดเชิงกลยุทธจะแกปญหาไดอยางมีแนวโนมประสบผลสําเร็จมากกวาโดยตระหนักวาการเคลื่อน
จากสภาวะที่มีปญหาสูสภาวะที่ปญหาหมดไปนั้นตองเผชิญกับความเสี่ยงจากการตัดสินใจเลือก  
ทางแกปญหาที่ผิดหรือไมดีใหนอยที่สุดเทาที่สามารถทําได ดังนั้นจึงตองมีการหาทางเลือก เพื่อ
แกปญหาไวมากกวาหนึ่งทางเลือก จากนั้นนําแตละทางเลือกมาประเมินผลดี ผลเสีย ในความคิด
วิธีการตางๆ ที่นํามาใชในการแกปญหา อาจเรียกวา การหากลยุทธเพื่อแกปญหา โดยจะทําการ
ทดลองทางเลือกหลายๆ ทาง โดยทางความคิดกอนที่จะลงมือแกปญหานั้นจริงๆ ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 5 กระบวนการคิดเพือ่การวางแผนเชิงกลยุทธ (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์, 2549) 
 
 
 
 

การวิเคราะห
ประเมินสภาวะ
แวดลอม

การวิเคราะห
ประเมินจุดออน 
จดแข็ง

หาทางเลือก 
กลยุทธ 

วางแผน 
กลยุทธ 

ดําเนินการ
ตามแผน 

ประเมินผล 

บรรลุผล ไมบรรลุผล 

ทดสอบ/
ประเมิน 
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 การวางแผนกลยุทธ นักคิดเชิงกลยุทธจะตองเปนนักวางแผนที่รอบคอบและยืดหยุน
พรอมเสมอสําหรับสถานการณตางๆ เพื่อความสําเร็จในเปาหมายที่พึงประสงค การวางแผนกลยุทธ
เปนกระบวนการที่ช้ีใหเห็นถึงวิธีการตางๆ ที่จะตองปฏิบัติ ชวยใหเรามองเห็นชองวางระหวาง
สถานะเปาหมายกับสถานะปจจุบัน วาจะตองทําอะไรบางจึงไปถึงเปาหมาย เมื่อมีเปาหมายชัดเจน 
และไดมีการวิเคราะห ประเมินสถานะของตนเองและสภาพแวดลอมแลว มีการกําหนดรายละเอียด
ของกิจกรรมตางๆ ที่ตองกระทําในแตละชวงเวลา และทรัพยากรตางๆ ที่จําเปนตองใช มีการ
กําหนดกลยุทธที่ชัดเจน ยอมทําใหเราเขาใกลความสําเร็จมากขึ้น โดยมีการตัดกิจกรรมที่ไมจําเปน 
อยูนอกเหนือกลยุทธออกไป แผนกลยุทธที่ดีไมควรมีแผนเดียวตองหลากหลาย ซ่ึงโครงรางของการ
วางแผนกลยุทธอาจประกอบไปดวย การสรางความชัดเจนในปญหาของเปาหมายเชิงกลยุทธ การ
ประเมินสถานะ การกําหนดแผนกลยุทธของสถานศึกษาการลงมือปฏิบัติในสถานการณจริง และ
การทบทวนและปรับแผนกลยุทธ 
 โดยสรุปแลว การวางแผนกลยุทธ เปนการวางแผนระยะยาวขององคการที่มุงถึง                 
การ ตัดสินใจกําหนดวัตถุประสงคขององคการ จากการประเมินปจจัยที่มีอทธิพลทั้งหลาย 
และเลือก กลยุทธในการดําเนิน งานโดยการเชื่อมโยงทรัพยากรตางๆ ปรับเปลี่ยนกลยุทธ                      
ใหเหมาะสมกับ สภาพแวดลอม  
 
 1.4  ความสําคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ 
  จินตนา บุญบงการ และณัฏฐพันธ เขจรนันทน (2549) กลาววา การจัดการเชิงกลยุทธ               
มีประโยชนตอองคการ 4 ประการ ดังนี้ 
  1)  การกําหนดทิศทางขององคการ (Set Direction) กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ             
ชวยใหผูบริหารเกิดความเขาใจตอการเปลี่ยนแปลงและมีวิสัยทัศนตออนาคต ทําใหสามารถกําหนด
วัตถุประสงคและทิศทางการดําเนินงานของธุรกิจไดอยางเปนรูปธรรม 
  2)  สรางความสอดคลองในการปฏิบัติ (Harmony) การจัดการเชิงกลยุทธ                      
ใหความสนใจกับการกําหนด การประยุกต การตรวจสอบ และการควบคุมกลยุทธขององคการ            
ในฐานะระบบที่ประกอบดวยสวนประกอบสําคัญตางๆ รวมเขาดวยกัน แนวคิดนี้กอใหเกิด
วิสัยทัศนและความเขาใจรวมกันในวัตถุประสงคและแนวทางการดําเนินธุรกิจ ซ่ึงจะทําให                 
การจัดสรรทรัพยากรและการดําเนินงานเปนเอกภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอองคการ 
  3)  สรางความพรอมใหแกองคการ (Provide Readiness) การศึกษา การวิเคราะห
สภาพ แวดลอม และการกําหนดกลยุทธ ชวยใหผูบริหาร ผูจัดการในสวนตางๆ และสมาชิกของ
องคการเกิดความเขาใจในภาพรวมและศักยภาพของธุรกิจ ตลอดจนอิทธิพลของปจจัยแวดลอม              
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ที่มีตอองคการ ทําใหองคการมีความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงหรือความทาทายของสถานการณ             
ที่จะเกิดขึ้น 
  4)  สรางประสิทธิภาพในการแขงขัน (Improve Competitive Efficiency) การจัดการ
เชิงกลยุทธจะชวยสรางประสิทธิภาพและศักยภาพในการแขงขันใหแกธุรกิจ เนื่องจากการ
ดําเนินงานเชิงกลยุทธชวยพัฒนาความสามารถของผูบริหาร ขณะเดียวกันก็ชวยเตรียมความพรอม
และพัฒนาศักยภาพแกสมาชิก ตลอดจนชวยสรางความเขาใจและแนวทางรองรับการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดลอมและคูแขงขัน ประการสําคัญการจัดการเชิงกลยุทธชวยใหผูเกี่ยวของเขาใจ               
ในภาพรวม ความตองการขององคการ และความสามารถในปจจุบันขององคการ จึงทําใหสามารถ
จัดลําดับความสําคัญในการดําเนินงานและเปาหมาย ซ่ึงจะชวยใหธุรกิจดําเนินงานอยางเหมาะสม
และใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 
  ในเรื่องความสําคัญของการจัดการเชิงกลยุทธตามทัศนะของ จินตนา บุญบงการ 
และณัฏฐพันธ เขจรนันทน สามารถสรุปเปนแผนภาพไดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 6 ความสําคัญของการจัดการเชิงกลยทุธ (จินตนา บญุบงการ และณฏัฐพันธ เขจรนนัทน,  2549) 
 
 บุญเลิศ เย็นคงคา และคณะ (2549) กลาวถึงความสําคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ ดังนี้ 
 1) ชวยใหองคการมีวัตถุประสงคและภารกิจขององคการในอนาคตอยางชัดเจน 
สามารถใชเปนแนวทางสําหรับผูปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 2) ชวยใหการดําเนินงานสอดคลองในหนาที่ตางๆ ภายในองคการ เพื่อนําไปสู
วัตถุประสงคที่กําหนดไว 
 3) เปดโอกาสใหผูบริหารระดับตางๆ มีสวนรวมในการบริหาร มีความคิดริเร่ิม
สรางสรรคเพื่อพัฒนาองคการ 

การจัดการ
เชิงกลยุทธ

การกําหนดทิศทางขององคการ

สรางประสิทธิภาพในการแขงขัน สรางความสอดคลองในการปฏิบัติ 

สรางความพรอมใหแกองคการ 
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 4) ชวยใหองคการสามารถคาดการณปญหาที่จะเกิดขึ้น แลวเปลี่ยนแปลงปญหา               
ใหเปนโอกาสที่จะดําเนินธุรกิจในอนาคต 
 5) ชวยใหผูบริหารมีวิสัยทัศนที่กวางไกล สามารถตัดสินใจไดอยางรอบคอบ และ
สามารถลดความเสี่ยงได 
 นอกจากนี้แลว ยังไดกลาวถึงประโยชนในการจัดการเชิงกลยุทธวามีดังตอไปนี้ 
 1) ทําใหเกิดการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายขององคการที่สอดคลองกับ           
ความตองการขององคการในดานระบบการบริหารที่จะเอื้อประโยชนตอการดําเนินงาน                    
อันจะสงผลดีตอการสนองตอบความตองการของลูกคา 
 2) ทําใหเกิดการตัดสินใจที่ดีสําหรับผูบริหาร โดยคํานึงถึงวัตถุประสงคขององคการ
ที่ไดวางไว โดยจะสงผลตอพนักงานที่มีสวนรวมในการกําหนดกลยุทธใหเกิดความรูสึกที่พึงพอใจ 
 3) ทําใหเกิดการเรียนรูในการมองภาพของการวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคการ
ทั้งภายในและภายนอก เพื่อประเมินสถานการณอยางตอเนื่อง 
 4) ทําใหเกิดการเตรียมความพรอมเพื่อการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ ที่จะเกิดขึ้น             
ในอนาคต อันอาจจะสงผลตอธุรกิจ ซ่ึงมักจะเกี่ยวของกับยุทธศษศตร 3 C คือ การเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ (Change) ความตองการของลูกคา (Customer) และเปรียบเทียบการแขงขันทางธุรกิจ 
(Competition) 
 Pearce and Robinson (2007) ไดกลาวถึงประโยชนของการจัดการเชิงกลยุทธ ไวดังนี้ 
 การใชการจัดการเชิงกลยุทธไปดําเนินงาน จะชวยใหผูจัดการทุกระดับของบริษัท                
ไดเขามาทํางานรวมกัน ทั้งในดานการวางแผนและการนําแผนงานไปปฏิบัติ การใหผูจัดการ               
ทุกระดับเขามามีสวนรวมในการทํางาน ยอมกอใหเกิดผลประโยชนในเชิงพฤติกรรม (behavioral 
consequences) ในแงของการจัดการเชิงกลยุทธที่มีคุณคาเปนอยางยิ่งกลาวคือทําใหผูบริหาร               
ทุกระดับเกิดความรัก ความสามัคคี ความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน พรอมที่จะอุทิศตน อุทิศเวลา  
มุงมั่นทํางานรวมกัน เพื่อใหงานเดินหนาไปสูความสําเร็จ ซ่ึงสิ่งดังกลาวเหลานี้ไมสามารถ               
วัดเปนตัวเงินได แตมีความหมายอยางยิ่งในเชิงของการจัดการ ดังนั้น ในการประเมินผล                       
การดํ า เนินงานขององคการที่ ถูกตอง  จึ งไมควรใช เกณฑการประเมินผลด านการเงิน                  
(financial evaluation criteria) เพียงอยางเดียวเทานั้น แตควรจะใชเกณฑการประเมินที่ไมใชการเงิน 
(nonfinancial evaluation criteria) อีกดวย นั่นคือ เกณฑอันเกิดจากผลประโยชนเชิงพฤติกรรม 
(behavior-based effects) ดังกลาวมาแลว เพราะอันที่จริงการที่ฝายบริหารระดับสูงไดใชมาตรการ         
ที่จะกระตุนสงเสริมใหผูเกี่ยวของทุกฝาย มีพฤติกรรมในเชิงบวก ก็มีสวนชวยใหบริษัทสามารถ
บรรลุวัตถุประสงคดานการเงินเชนเดียวกัน ดังนั้น ประโยชนของการจัดการเชิงกลยุทธนอกจาก           
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จะเพิ่มความสามารถด านการทํ ากํ าไรแลว  ยั งมีประโยชนด านพฤติกรรมการบริหาร              
(behavioral effects) ทําใหเกิดผลดีตอบริษัทหลายประการ ดังนี้ 
 1) กิจกรรมการจัดทํากลยุทธ มีสวนชวยปองกันมิใหบริษัทเกิดปญหาตางๆ ไดมาก 
ผูจัดการซึ่งกระตุนความสนใจของผูใตบังคับบัญชาใหสนใจดานการวางแผน จะเปนแรงผลักดัน            
ที่ สําคัญทําให ผู ใตบังคับบัญชารู สึกวา เปนหนาที่ของตน  ที่จะตองเขามารวมรับผิดชอบ                    
ในการวางแผนกลยุทธเปนสิ่งสําคัญมากกวาที่จะสนใจดานอื่นๆ 
 2) การตัดสินใจเชิงกลยุทธโดยอาศัยกลุม อันเกิดจากมุมมองของสมาชิกของกลุม          
ที่มีความรูความชํานาญหลายสาขามารวมตัดสินใจ จะทําใหเกิดแนวทางการจัดทํากลยุทธ                      
ที่หลากหลาย และผานการเลือกสรรนํากลยุทธไปใชที่เหมาะสม เพราะผานการกลั่นกรองที่ดี 
 3) การใหพนักงานไดเขามามีสวนเกี่ยวของในการจัดทํากลยุทธ ทําใหพวกเขาเขาใจ
ในความ สัมพันธระหวางผลิตภาพกับรางวัล (productivity-reward relationship) เปนอยางดี นั่นคือ 
รูวาหากผลการดําเนินงานประสบผลสําเร็จ ผลตอบแทนที่ไดรับคืออะไรในทุกๆ แผน จะมี               
สวนชวยใหพนักงานมีขวัญกําลังใจในการทํางานที่ดี และในขณะเดียวกันก็จะสงผลใหผลิตภาพ
เพิ่มสูงขึ้นอีกดวย เปนไปตามหลักการที่วา “ขวัญกําลังใจสูงจะนําไปสูผลิตภาพที่สูงขึ้นดวย” หรือ 
“High morale leads to high productivity” 
 4) การเกิดชองวาง หรืองานซ้ําซอนกันในการดําเนินกิจกรรมระหวางบุคคล และ 
กลุมผูทํางานจะลดลง เพราะการที่ทุกคนไดมีสวนรวมในการจัดทํากลยุทธรวมกัน จะทําให               
แตละคนรูบทบาทและหนาที่ของตนที่ชัดเจน 
 5) การตอตานการเปลี่ยนแปลง (resistance to change) จะลดลง จากการที่พนักงาน 
ไดมีสวนรวมในการจัดทํากลยุทธ ยอมทําใหเขาเกิดความพอใจจากการตัดสินใจของเขาเอง                    
จึงมีความเปนไปไดสูงที่จะยอมรับและพรอมที่จะใหความรวมมือตอการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 
 
 1.5  กระบวนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ 
  สมรศรี แจมสุวรรณ (2548) ไดทําการสรุปถึงกลยุทธและกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ
ไววา กลยุทธ (Strategy) เปนรูปแบบการกระทํา หรือแผนตางๆ ที่มอบหมายใหนักบริหาร
รับผิดชอบเพื่อดําเนินงานทั้งสวนงานประจําหรืองานโครงการ หรือเปนการกําหนดวิธีการในการ
ดําเนินงานหรือปฏิบัติเพื่อเอาชนะอุปสรรคหรือขอขัดแยงตางๆ และมีกระบวนการจัดการ                     
เชิงกลยุทธดังนี้ 
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ภาพที่ 7 กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ (สมรศรี แจมสุวรรณ, 2548) 

 
 บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ (2549) กลาวถึงการจัดการเชิงกลยุทธสําหรับ CEO วา                  
การจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management Process) คือการจัดการตามวัตถุประสงค 
(Management by Objectives-MBO) อยางหนึ่ง จะพิเศษก็ตรงที่ “วัตถุประสงค” นั้น ไดรับการ
ทบทวนใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป ซ่ึงเรียกอีกอยางหนึ่งวา “วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ” 
(Strategic Objectives) ขั้นตอนสําคัญจึงเริ่มตนที่การประเมินสถานการณ (Situation Analysis) ของ
ธุรกิจหรืออุตสาหกรรม แลวไปสิ้นสุดที่การนําเอายุทธศาสตรไปปฏิบัติ (Implementation) และ
ประเมินผล (Evaluation and Control) ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8 การจัดการเชิงกลยทุธ (บุญเกียรต ิชีวะตระกูลกจิ, 2549) 

S W O T

MISSION VISION 

Strategic OBJECTIVES

STRATEGIES

Implementation

CONTROL

วิเคราะหประเมินสภาวะแวดลอมภายใน 
จุดแข็ง                                        จุดออน

วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค กลยุทธ 

แผนงาน โครงการ 

วิเคราะหประเมินสภาวะแวดลอมภายนอก 
โอกาส                                      อุปสรรค 
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 สมชาย ภคภาสนวิวัฒน (2549) ไดกลาวถึงโครงสรางในการบริหารเชิงกลยุทธ 
(Strategic Management) วาประกอบดวย การวิเคราะหเชิงกลยุทธ (Strategic Analysis) ทางเลือก
เชิงกลยุทธ (Strategic Choice) และการดําเนินการเชิงกลยุทธ (Strategic Implementation) โดย
องคประกอบทั้งสามเรียกรวมกันวา “โครงสรางของกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ” (Strategic 
Management Process) ดังภาพที่ 9 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9 กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ  (สมชาย ภคภาสนวิวัฒน, 2549) 
 
 1) การวิเคราะหเชิงกลยุทธ (Strategic Analysis) หมายถึง การวิเคราะหสภาพแวดลอม
ภายนอกทางธุรกิจ หรือเปนการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ 
สังคม ธุรกิจ ที่จะกระทบตอองคกร โดยเปนการวิเคราะหเพื่อที่จะดูผลกระทบที่จะเปนทั้งโอกาส 
(Opportunity) และภยันตราย (Threat) และยังครอบคลุมถึงการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในของ
องคกร อันหมายถึงการวิเคราะหโครงสราง ทรัพยากรขององคกร เพื่อที่จะหาจุดออน (Weakness) 
และจุดแข็ง (Strength) นอกจากนั้นยังครอบคลุมถึงการวิเคราะหคานิยมหรือวัฒนธรรมขององคกร 
ซ่ึงจะเปนเหมือนโอกาสและขอจํากัดในการที่จะดําเนินมาตรการที่เหมาะสมในการเปลี่ยนแปลง 
เปาหมายของการวิเคราะหเชิงกลยุทธนี้ก็คือการวางตําแหนงทางธุรกิจ (Strategic Position) ดังภาพ
ที่ 10 กลาวอีกนัยหนึ่ง การวางตําแหนงทางธุรกิจซึ่งเปนหัวใจสําคัญของการวิเคราะหเชิงกลยุทธนั้น 
ก็คือการที่จะดําเนินมาตรการหรือการกําหนดทิศทางของธุรกิจโดยคํานึงถึงโอกาสและภยันตราย
จากการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมบนพื้นฐานของการประเมินจุดออนและจุดแข็ง
ขององคกร ตลอดจนความเปนไปไดและความสอดคลองของวัฒนธรรมและคานิยมขององคกร
นั่นเอง ซ่ึงประกอบดวย 
  1.1) การวิเคราะหคานิยม (Expectation, objectives, and power) 
  1.2)  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (The environment) 
  1.3) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (Resources) 
 

การวิเคราะหเชิงกลยุทธ  
(Strategic Analysis) 

การนํากลยุทธ ไปดําเนินการ 
(Strategic Implementation) 

ทางเลือกเชิงกลยุทธ 
(Strategic Choice)
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ภาพที่ 10 กรอบการวิเคราะหเชิงกลยุทธ (สมชาย ภคภาสนวิวัฒน, 2549) 
 
 2) ทางเลือกเชิงกลยุทธ (Strategic Choice) เปนการกําหนดกลยุทธหรือแนวทาง
เพื่อที่จะบรรลุสูทิศทางกลยุทธ (Strategic Direction) หรือการกําหนดทางเลือกเชิงกลยุทธนั้นก็คือ
แนวทางกลยุทธในดานตางๆ และคัดเลือกกลยุทธหรือทิศทางที่เหมาะสม ซ่ึงจะประกอบดวย
ทางเลือกของกลยุทธระดับองคกร (Corporate Strategy) กลยุทธระดับธุรกิจ (Business Strategy) 
และกลยุทธระดับปฏิบัติการ (Operational Strategy) ซ่ึงประกอบดวย 
  2.1) การกําหนดทางเลือกที่แนนอน (Selection of strategy) 
  2.2) การสรางทางเลือก (Generation of options) 
  2.3) การประเมินทางเลือก (Evaluation of options) 
 3) การนํากลยุทธไปปฏิบัติ (Strategic Implementation) เปนการนํากลยุทธไปดําเนินการ
เปนรูปธรรมหลังจากไดมีการกําหนดกลยุทธและก็ไดมีการนํากลยุทธที่ไดกําหนดนั้นไปปฏิบัติ 
และประเมินผล ซ่ึงประกอบดวย 
  3.1) การวางแผนทรัพยากร (Resources planning) 
  3.2) โครงสรางองคกร (Organization structure) 
  3.3) การพัฒนาคนและระบบ (People and systems) 
  จากแนวคิดของ สมชาย ภคภาสนวิวัฒน (2549) สามารถสรุปองคประกอบของ
การบริหารเชิงกลยุทธไดดังนี้ 
 
 
 
 
 

การวางตําแหนงทางกลยุทธ 
(Strategic Position)

สภาพแวดลอมภายใน

สภาพแวดลอมภายนอก คานิยมหรือวัฒนธรรมองคกร
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 ทศพร ศิริสัมพันธ (2549) กลาววา กระบวนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic 
Management Process) ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ไดแก 
 1) การกําหนดกลยุทธ (Strategy Formulation) เปนการวิเคราะหสภาพปจจุบัน  
โดยใชเทคนิค SWOT Analysis เพื่อกําหนดองคประกอบตอไปนี้ 
  1.1) วิสัยทัศน (Vision) 
  1.2) ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issues) 
  1.3) เปาประสงค/ตัวช้ีวัด (Goal: KPI and Target) 
  1.4) กลยุทธยอย (Strategies) 
 2) การนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ (Strategy Implementation) ซ่ึงกิจกรรมจะประกอบดวย 
  2.1) การจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
  2.2) การประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการ (Risk Assessment and Management) 
  2.3) การจัดทําขอเสนอเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) ในดาน 
   (1) ดานโครงสราง (Structure) 
   (2) ดานกระบวนงานและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Process and 
Information Technology) 
   (3) ดานบุคลากรและวัฒนธรรมองคกร (People and Culture) 
   (4) ดานกําหนดระเบียบหรือแนวปฏิบัติ (Rule and Regulation)  

การวิเคราะหเชิงกลยุทธ  
(Strategic Analysis)

การนาํกลยุทธ ไปดําเนินการ

(Strategic Implementation)
ทางเลือกเชิงกลยุทธ 
(Strategic Choice) 

การวิเคราะหคานิยม
การวิเคราะหสภาพ 
แวดลอมภายใน 

การวิเคราะหสภาพ 
แวดลอมภายนอก 

การประเมินทางเลือก 

การกําหนดทางเลือกที่แนนอน

การสรางทางเลือก 

การพัฒนาคนและระบบ

โครงสรางองคกร 

การวางแผนทรัพยากร 

ภาพที่ 11 องคประกอบของการบริหารเชิงกลยุทธ (สมชาย ภคภาสนววิัฒน, 2549) 
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 3) การควบคุมและประเมินผล (Strategic Control) เปนการกํากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานตามกลยุทธที่กําหนดขึ้น เพื่อการตัดสินใจทีจะดําเนินการตอไปหรือ
ลมเลิกการดําเนินการตามกลยุทธ 
 วิชิต อูอน (2549) ไดกลาวถึงกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management 
Process) วาประกอบดวย 2 ขั้นตอน ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 12 ขั้นตอนและวิธีการในการจัดการเชิงกลยุทธ (วิชิต อูอน, 2549) 
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 1) การกําหนดกลยุทธ (Strategic Formulation) เปนขั้นตอนหรือวิธีการที่เกี่ยวของกับ
กระบวนการในการตัดสินใจ เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธ โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้ 
  1.1) กําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ และเปาหมายหลักของบริษัท 
  1.2) กําหนดวัตถุประสงคระยะสั้นและระยะยาว เพื่อที่จะทําใหบรรลุภารกิจ
หลักขององคการ 
  1.3) ประเมินผลและเลือกใชกลยุทธ  โดยอาศัยพื้นฐานการวิ เคราะห                    
จากสภาพแวดลอมภายนอกและภายในองคการ 
 2) การปฏิบัติตามกลยุทธ (Strategic Implementation) เปนขั้นตอนในการปฏิบัติ
ภายใตโครงสรางขององคการ ระบบขององคการ และกระบวนการในการจัดองคการ เพื่อ                     
ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติตามกลยุทธที่บริษัทไดตัดสินใจเลือก โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้ 
  2.1) ออกแบบโครงสรางขององคการใหสอดคลองกับกลยุทธ พรอมทั้งจัดหา
บุคคลในองคการที่มีภาวะผูนํา มาเปนผูนําในการดําเนินกลยุทธ 
  2.2) สรางวิธีการปฏิบัติตามกลยุทธ โดยจัดทําแผนงบประมาณ ตลอดจน
พัฒนาระบบการจูงใจ เพื่อใหผลการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงคขององคการ 
  2.3) สรางระบบควบคุมวิธีการดําเนินกลยุทธ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของ
องคการ 
 Wheelen and Hunger (2008) ไดกลาวถึงองคประกอบพื้นฐานของกระบวนการจัดการ
เชิงกลยุทธ (Basic elements of strategic management process) 4 ประการ ดังนี้ 
 1) การตรวจสอบสภาพแวดลอม (environmental scanning) 
 2) การจัดทํากลยุทธ (strategy formulation) 
 3) การปฏิบัติตามกลยุทธ (strategy implementation) 
 4) การประเมินผลและการควบคุม (evaluation and control) 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่13 องคประกอบพื้นฐานของกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ (Wheelen and Hunger, 2008) 

การตรวจสอบ

สภาพแวดลอม 
การจัดทํา

กลยุทธ 
การปฏิบัติ

ตามกลยุทธ 
การประเมินและ

การควบคุม 
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 องคประกอบทั้ง 4 นี้ มีความสัมพันธเปนกระบวนการที่ตอเนื่องกันดังภาพที่ 13 และ             
แตละองคประกอบ มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังภาพ 
 

 
ภาพที ่14 ตัวแบบของการจัดการเชิงกลยุทธ (Wheelen and Hunger, 2008) 

 
 1) การตรวจสอบสภาพแวดลอม (environmental scanning) 
  กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ เร่ิมตนจากการศึกษาวิเคราะห ตรวจสอบ และ
ประเมินสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการตรวจสอบเผยแพร
ใหบุคคลสําคัญภายในบริษัทได รับทราบ  โดยมีจัดมุ งหมายเพื่อระบุปจจั ย เชิ งกลยุทธ                      
(strategic factors) ทั้งปจจัยที่เกิดจากสิ่งแวดลอมภายนอกและภายใน ปจจัยเชิงกลยุทธดังกลาว             
จะเปนตัวกําหนดอนาคตของบริษัท สําหรับวิธีการตรวจสอบสภาพแวดลอมที่งายที่สุดคือ                      
การใชวิธีที่เรียกวา SWOT Analysis คือ 
  S  = Strength (จุดแข็ง) 
  W  = Weaknesses (จุดออน) 
  O  = Opportunities (โอกาส)  
  T  = Threats (อุปสรรค หรือ ขอจํากัด)  
  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (external environmental) เปนการวิเคราะห
ปจจัยตัวแปรสองตัว คือ โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ซ่ึงอยูภายนอกองคการ 
ปกติแลวผูบริหารระดับสูงของบริษัท (Top Management)  ไมสามารถควบคุมไดในระยะสั้น                
เปนปจจัยที่มีความเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ และมีผลกระทบเกี่ยวของกับองคการโดยตรง 
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ซ่ึงไดแกปจจัยเกี่ยวกับงาน (task environment) และปจจัยทางสังคม (social environment)              
ดังภาพที่ 15 

 
 

ภาพที ่15 ปจจยัตัวแปรทางดานสภาพแวดลอม (Wheelen and Hunger, 2008) 
 

  สวนการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (Internal environment) ของบริษัทนั้น 
เปนการวิเคราะหอีกสองตัวแปร คือ จุดแข็ง (strength) และจุดออน (weaknesses) ของบริษัท ซ่ึง                 
โดยปกติแลวผูบริหารระดับสูงของบริษัทก็ไมสามารถควบคุมไดในระยะสั้นเชนเดียวกัน ซ่ึงไดแก 
โครงสราง (structure) วัฒนธรรม (culture) และทรัพยากร (resources) ของบริษัท จุดแข็งของบริษัท
ที่สําคัญจะกลายเปน ความสามารถหลัก (core competencies) ซ่ึงบริษัทจะนํามาใชเพื่อสราง              
ความไดเปรียบทางการแขงขัน (competitive advantage) ของบริษัท 
 2) การจัดทํากลยุทธ (strategy formulation) 
  การจัดทํากลยุทธ คือการจัดทําแผนระยะยาว (long-range plans) เพื่อนํามาใช              
ในการบริหารงานใหเหมาะสมกับโอกาสและปญหาหรืออุปสรรคที่เผชิญอยูในขณะนั้น รวมทั้ง
ตองสอดคลองกับจุดแข็ง จุดออนของบริษัท การจัดทําแผนกลยุทธประกอบดวย การกําหนด              
พันธกิจของบริษัท (corporate mission) การกําหนดวัตถุประสงค (objectives) ที่สามารถบรรลุผล
สําเร็จได การพัฒนากลยุทธ (strategies) และการกําหนดนโยบาย (policies) เพื่อเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 
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  2.1) พันธกิจ (mission) พันธกิจขององคการ คือ ความมุงหมายหรือเหตุผล              
ที่องคการไดจัดตั้งขึ้นมา  และเพื่อเปนการบอกใหสังคมทราบวา  บริษัทมีอะไรที่จะเสนอ                     
ใหแกสังคม ซ่ึงอาจเปนผลิตภัณฑหรือบริการอยางใดอยางหนึ่งหรือทั้งสองอยางก็ได พันธกิจที่ดี 
จะบงบอกถึงความมุงหมายพื้นฐานที่เปนเอกลักษณชัดเจนซึ่งตางจากบริษัทอื่น ในแงของประเภท
และขอบเขตของการดําเนินงานของบริษัทอันเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการ ที่นําเสนอตอตลาด 
รวมถึงปรัชญาของบริษัท (firm’s philosophy) เขาไปดวย เพื่อบอกใหทราบวาบริษัทจะดําเนินธุรกิจ
อยางไร และจะปฏิบัติตอพนักงานของเขาอยางไรอีกดวย โดยสรุปก็คือพันธกิจขององคการจะบอก
ใหเราทราบวาเราคือใคร เราทําอะไร และเราอยากจะเปนอยางไรในอนาคต 
  2.2) วัตถุประสงค (objectives) วัตถุประสงคคือเปาหมายปลายทางที่ตั้งไว 
(end results) ซ่ึงองคการตองการใหบรรลุ วัตถุประสงคจะเปนตัวช้ีบอกวาองคการตองการ                    
ใหประสบผลสําเร็จ อะไร (what) และเม่ือไร (when) ซ่ึงควรเขียนไวในรูปของปริมาณ (quantity) 
หรือตัวเลขที่ชัดเจนสามารถวัดได และแนนอนที่สุดผลสําเร็จตามวัตุประสงคของบริษัทจะตอง
สอดคลองตามพันธกิจอีกดวย  
  สวนคําวา เปาหมายหรือเปาประสงค (goals) ซ่ึงบางครั้งมักจะใชแทนกันได              
กับคําวา วัตถุประสงค objectives) แตอยางไรก็ตามในที่นี้มีความหมายที่แตกตางกัน คือ เปาหมาย
เปนสิ่งที่องคการตองการบรรลุผลในระยะยาว แตไมไดระบุส่ิงที่ตองการบรรลุในเชิงปริมาณ                 
ที่ชัดเจน รวมท้ังไมมีเกณฑกําหนดดานเวลาวาจะใหสําเร็จเมื่อใดดวย เชน “เพื่อเพิ่มความสามารถ
ทางดานการทํากําไรใหสูงขึ้น” จากขอความนี้จะเห็นวาเปนเปาหมายไมใชวัตถุประสงค เพราะ
ขอความไมไดบอกวาไววาตองการใหบริษัททํากําไรเพิ่มขึ้นเทาใดในปหนา เปนตน สําหรับ               
การกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงค บริษัทสวนใหญมักจะนิยมกําหนดประเด็นดังนี้ 
  -  ความสามารถในการทํากําไร (กําไรสุทธิ) 
  -  ประสิทธิภาพ (ตนทุนต่ํา ฯลฯ) 
  -  เปนผูนําทางการตลาด (สวนแบงตลาด) 
  -  เปนผูนําทางดานเทคโนโลยี 
  -  ความอยูรอด (ไมลมละลาย) 
  -  ความมั่นคงแกผูถือหุน 
  -  การมีช่ือเสียง 
  2.3) กลยุทธ (strategies) กลยุทธของบริษัท คือ แผนแมบท (master plan)                  
ที่บริษัทจัดทําขึ้นเพื่อแสดงใหเห็นวาบริษัทจะดําเนินการเพื่อใหบรรลุพันธกิจและวัตถุประสงค              
ที่กําหนดไวไดอยางไร กลยุทธจะเปนการนําขอไดเปรียบทางการแขงขันมาใชมากที่สุด เชน 
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ภายหลังการวิ เคราะหหนวยธุรกิจบางหนวยแลว  บริษัททราบวา  บริษัทไมสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคได หากบริษัทยังคงใชกลยุทธขยายเขาสูธุรกิจใหมที่แตกตางออกไป (diversification) 
ในกรณีเชนนี้บริษัทอาจขายธุรกิจหนวยนั้นไป เพื่อนําเงินมาทุมลงทุนในหนวยธุรกิจบางหนวยที่มี
อยูเดิม ที่ฝายจัดการเห็นวามีโอกาสเจริญเติบโตมากกวา เปนตน 
   ระดับของกลยทุธทางธุรกิจโดยทัว่ไป แบงออกได 3 ระดบั คือ 
    (1) กลยุทธระดับบริษัท (corporate strategy) เปนแผนกลยุทธ                 
ที่แสดงใหเห็นทิศทางการดําเนินงานของบริษัทโดยรวม ที่ฝายบริหารระดับสูง (top management) 
มีตอหนวยธุรกิจตางๆ (strategic business unit: SBU) รวมทั้งสายผลิตภัณฑ (products line)                 
วามีทัศนคติที่จะดําเนินงานตอไปอยางไร โดยทั่วไปจะมี 3 ทาง คือ หนวยธุรกิจใดควรรักษาสภาพเดิม 
(stability) หนวยธุรกิจใดควรเพิ่มการลงทุนเพื่อการเจริญเติบโต (growth) และหนวยธุรกิจใด            
ควรตัดทอนออกไป (retrenchment) 
    (2) กลยุทธระดับหนวยธุรกิจ (business strategy) เปนกลยุทธที่จัดทํา
เพื่อตอบคําถามที่วา “เราจะสรางความไดเปรียบทางการแขงขันใหกับหนวยธุรกิจนี้ไดอยางไร”               
ซ่ึงเปนกลยุทธที่เกิดขึ้นในระดับหนวยธุรกิจหรือระดับผลิตภัณฑซ่ึงอยูในความรบผิดชอบของ
ผูบริหารระดับกลาง (middle management) เปนกลยุทธที่มุงเนนปรับปรุงฐานะการแขงขันของ
ผลิตภัณฑหรือบริการของบริษัทในอุตสาหกรรมหรือสวนตลาด (market segment) ที่กําลังเผชิญอยู
กับคูแขงในปจจบัน กลยุทธในระดับธุรกิจที่นิยมใชกันคือ กลยุทธการแขงขัน (competitive 
strategy) หรือ กลยุทธความรวมมือ (cooperative strategy) 
    (3) กลยุทธระดับหนาที่ (functional strategy) หรือกลยุทธปฏิบัติการ 
(operational strategy) เปนกลยุทธในระดับแผนกหรือฝายตางๆ ของบริษัท โดยมีจุดมุงเนนที่การ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติการ ทั้งในแงกิจกรรมและกระบวนการดําเนินงาน เพื่อใหการใช
ทรัพยากรที่จัดสรรมาใหเกิดประโยชนสูงสุด และเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและกลยุทธทั้งระดับ
บริษัทและระดับธุรกิจ ตัวอยางกลยุทธระดับหนาที่ ไดแก กลยุทธที่กําหนดขึ้นภายในแผนก
การตลาด (marketing) แผนกการผลิต (menufacturing) แผนกวิจัยและพัฒนา (research and 
development: R&D) และแผนกทรัพยากรมนุษย (human resources) เปนตน 
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ภาพที่ 16 ระดบัชั้นของกลยทุธ (Hierarchy of Strategy) (Wheelen and Hunger, 2008) 
 

    บริษัทตางๆ จะใชกลยุทธทั้งสามประเภทพรอมกันไปในเวลาเดียวกัน              
ก็ได ลําดับขั้นของกลยุทธ (hierarchy of strategy) คือการจัดกลยุทธรวมเปนกลุมๆ แยกออกเปน         
3 กลุม ตามระดับของการบริหารงานในองคการ คือ กลยุทธระดับบริษัท จะเปนหนาที่ของผูบริหาร
ระดับสูง (top management) กลยุทธระดับธุรกิจจะเปนหนาที่ของผูบริหารระดับกลาง (middle 
management) และกลยุทธระดับหนาที่ (supervisory or operational management) 
 2.4) นโยบาย (policies) นโยบายคือแนวทางกวางๆ (broad guideline)                  
ที่กําหนดขึ้นเพื่อนําไปใชเปนแนวทางในการตัดสินใจ เพื่อใหการกําหนดกลยุทธกับการนํากลยุทธ
ไปปฏิบัติเชื่อมโยงกัน บริษัทใชนโยบายเปนเครื่องมือ เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาพนักงานทุกคน             
ในบริษัทตัดสินใจดําเนินการและปฏิบัติการตางๆ สอดคลองสนับสนุน เปนไปตามพันธกิจ 
(mission) วัตถุประสงค (objectives) และกลยุทธ (strategies) ของบริษัท 
 3) การปฏิบัติตามกลยุทธ (strategy implementation) 
  การปฏิบัติตามกลยุทธ เปนกระบวนการดําเนินงานนํากลยุทธและนโยบาย                   
ที่กําหนดไวไปสูการปฏิบัติ ดวยการพัฒนาจัดทําเปนโปรแกรมดําเนินงาน (programs) จัดทํา
งบประมาณ (budgets) และวิธีดําเนินงาน (procedures) ในขั้นนี้อาจเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมขององคการ โครงสราง และระบบการจัดการทั้งหมดทั่วทั้งองคการก็ได การปฏิบัติ            
ตามกลยุทธ โดยทั่วไปแลวจะเปนหนาที่ของผูจัดการระดับกลางและระดับลาง (middle and lower 

ผูบริหารระดับสูง 
(Top Management) 

กลยุทธระดับธุรกิจ 
(Business Strategy) 

ผูบริหารระดับกลาง 
(Middle Management)

ผูบริหารระดับตน
(Supervisory 
 Management) 

กลยุทธระดับ
    หนาที่ 

    (Functional 
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บริษัท 
Corporation

หนวยธุรกิจ 
(SBU 1)

แผนกวิจัยและ
พัฒนา (R&D) 

แผนกการผลิต 
(Menufacturing)

แผนกการตลาด 
(Marketing)

แผนกการเงิน 
(Finance) 

หนวยธุรกิจ 
(SBU 2)

หนวยธุรกิจ 
(SBU 3)

กลยุทธระดับบริษัท
(Corporate Strategy)
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level manager) เทานั้น ทั้งนี้ผูบริหารระดับสูง (top management) เปนผูตรวจสอบ เนื่องจาก                
เปนแผนงานปฏิบัติการ การปฏิบัติตามกลยุทธจึงมักจะเกี่ยวของกับการตัดสินใจประจําวัน             
(day-to-day decision) ในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อนําไปใชในการดําเนินงาน ดังนี้ 
  3.1) โปรแกรมดําเนินงาน (programs) คือ ขอความที่เขียนบงบอกถึงกิจกรรม
หรือขั้นตอนตางๆ (activities and steps) ที่จําเปนตองกระทําเพื่อใหงานที่กําหนดบรรลุเปาหมาย 
โดยปกติจะใชเพียงครั้งเดียว โปรแกรมดําเนินงานจะมุงเนนการกระทําวาตองวาตองทําอยางไรบาง
เพื่อใหเปนไปตามกลยุทธ ซ่ึงอาจจะเกี่ยวของกับการจัดโครงสรางของบริษัทใหม เปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมองคการ หรือจําเปนตองเริ่มทําวิจัยใหม เปนตน 
  3.2) จัดทํางบประมาณ (budgets) คือขอความที่เขียนขึ้นเพื่อบงบอกรายการ
การใชจายเงินของบริษัท งบประมาณจะบอกรายการการใชเงินในรายละเอียดในแตละโปรแกรม 
ซ่ึงจะนํามาใชเพื่อการวางแผนและการควบคุมดวย บริษัทจํานวนมากตองการใหบอกผลตอบแทน
จากการลงทุน (return on investment) เปนจํานวนเปอรเซ็นตไวดวย กอนที่ฝายจัดการจะพิจารณา
อนุมัติ ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความมั่นใจวา โปรแกรมใหมนี้จะทําใหกําไรของบริษัทเพิ่มขึ้น ซ่ึงจะมีผล
ทางดานการสรางคุณคาใหแกผูถือหุน ดังนั้นจะเห็นไดวางบประมาณไมเพียงแตจะใชเพื่อเปนแผน
ในการดําเนินงานเทานั้น แตยังปรากฏในงบดุลการเงินแสดงใหเห็นผลที่จะเกิดขึ้นตอฐานะการเงิน
ของบริษัทในอนาคตอีกดวย 
  3.3) และวิธีดําเนินงาน (procedures) คือระเบียบวิธีปฏิบัติซ่ึงบอกขั้นตอนหรือ
เทคนิคในการดําเนินงานในรายละเอียดวา งานแตละอยางและกิจกรรมตางๆ จะตองทําอยางไรบาง 
เพื่อใหงานบรรลุผลสําเร็จตามโปรแกรมที่บริษัทกําหนดไว 
 4) การประเมินผลและการควบคุม (evaluation and control) 
  การประเมินผลและการควบคุม เปนการตรวจสอบกิจกรรมและผลการปฏิบัติงาน
ทั้งหมดขององคการ เพื่อเปรียบเทียบดูวาผลการปฏิบัติงานจริง (actual performance) กับผล                 
การดําเนินงานที่มุงหวัง (desired performance) บรรลุผลตามเปาหมายหรือไม ผูจัดการทุกระดับ           
จะนําขอมูลที่ไดรับจากการประเมินในขั้นนี้เพื่อนําไปแกไขใหถูกตอง (take corrective action) และ
หาทางแกปญหาตอไป  
  ถึงแมวาการประเมินและการควบคุมจะเปนองคประกอบหลักสําคัญ ในขั้นตอน
สุดทายของกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ แตการดําเนินงานในขั้นนี้จะชวยช้ีใหเห็นจุดออนหรือ
ขอบกพรองของแผนกลยุทธที่ไดนําไปปฏิบัติมาแลวกอนหนานี้ และยังเปนตัวกระตุนระบบ               
การบริหารงานใหมทั่วทั้งองคกร ใหเร่ิมตนการดําเนินงานใหมอีกในคราวตอไป 
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 David (2007) ไดเสนอตัวแบบของกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ (Strategic 
Management Process) ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ดังภาพที่ 17 ซ่ึงไดแก  
 1) การกําหนดกลยุทธ (Strategy Formulation) กิจกรรมจะประกอบดวย 
  1.1) การกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจ (Develop Vision and Mission Statement) 
  1.2) การตรวจสอบภายนอก (Perform External Audit) 
  1.3) การตรวจสอบภายใน (Perform Internal Audit) 
  1.4) การกําหนดวัตถุประสงคระยะยาว (Establish Long-Term Objectives) 
  1.5) การประเมินและเลือกกลยุทธ (Generate, Evaluate, and Select Strategies) 
 2) การนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ (Strategy Implementation) กิจกรรมจะประกอบดวย 
  2.1) นํากลยุทธไปปฏิบัติ ประเด็นการบริหารจัดการ (Implement Strategies-
Management Issues) 
  2.2) นํากลยุทธไปปฏิบัติ ประเด็นการตลาด การเงิน การบัญชี การวิจัย และพัฒนา 
และบริหารจัดการ (Implement Strategies-Marketing Finance, Accounting, R&D, and Management 
Information System Issues) 
 3) การประเมินผล (Strategic Evaluation) กิจกรรมจะประกอบดวย 
  3.1) การวัดและประเมินผลการปฏิบัติ (Measure and Evaluate Performance) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 42

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 17 ตัวแบบการบริหารเชิงกลยุทธ (David, 2007) 
 
 Hitt, Ireland, and Hoskisson (1999) ไดกลาวถึง กระบวน การจัดการเชิงกลยุทธไว              
อยางนาสนใจวา ประกอบดวย ปจจัยปอนของกลยุทธ (Strategic Inputs) การปฏิบัติตามกลยุทธ 
(Strategic Actions) และผลผลิตของกลยุทธ (Strategic Outcomes) ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิกิริยายอนกลับ

 

กําหนด
วิสัยทัศน  

และพันธกิจ 

ตรวจสอบ
ภายนอก 

ตรวจสอบ
ภายใน 

 

กําหนด
วัตถุประสงค
ระยะยาว 

 
 

ประเมินและ
เลือกกลยุทธ 

 
นํากลยุทธไป
ปฏิบัติและ
ประเด็นการ
บริหารจัดการ

 
นํากลยุทธไปปฏิบตัิ
ประเด็นการตลาด 

การเงิน การบัญชี การ
วิจัยและพัฒนา และ
บริหารจัดการระบบ

สารสนเทศ 

 

การวัดและ

ประเมินผล

การปฏิบัต ิ

การกําหนดกลยุทธ ประเมิน 
กลยุทธ 

การนํากลยุทธไปปฏิบัติ 
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  Certo and Peter (1991) ได เสนอขั้นตอนการจัดการ เชิงกลยุทธ ไว  5 ขั้น คือ 
 ขั้นที่ 1 การวิเคราะหสภาพแวดลอม (Environmental Analysis) ทั้งสภาพ แวดลอม               
ภาย ในและภายนอกองคการ 
 ตามแนวคิดของเชอรโตและปเตอรการวิเคราะหสภาพแวดลอมเปนการระบุภาวะคุกคาม 
และโอกาสขององคการในปจจุบันและในอนาคต ที่อาจมีอิทธิพลตอความ สามารถขององคการ 
ในการไปสูเปาหมายในที่นี้สภาพแวดลอมขององคการเปนชุด (Set) ของ องคประกอบทั้งหมด 
ภายนอก และภายในองคการ อาจมีผลตอความกาวหนาขององคการ ในการที่จะไปสูเปาหมาย  
 ขั้นที่ 2 การสรางทิศทางขององคการ (Establishing Organizational Direction) 
หรือกําหนดแนวรุก (Thrust) ขององคการ 
 ตัวบงชี้ทิศทางขององคการมี 2 ตัวคือ พันธกิจ (Mission) ขององคการ และวัตถุประสงค
(Objective) ขององคการ “พันธกิจขององคการ” คือจุดมุงหมายหรือเหตุผลวาทําไมองคการจึงคงอยู 
(Exists) สวน “วัตถุประสงค” คือเปาหมาย (Target) ที่องคการได เลือกแลว กระบวนการสราง
ทิศทางขององคการประกอบดวยขั้นตอนยอย 3 ขั้นตอนคือ 
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ภาพที่ 18 กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ (Hitt, Ireland, and Hoskisson, 1999) 
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 1) การไตรตรองผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม (Reflecting on the results of an 
environmental analysis) 
 2) การสรางพันธกิจขององคการที่เหมาะสม (Establishing an appropriate organizational 
mission)  
 3) การสรางวัตถุประสงคขององคการที่เหมาะสม (Establishing appropriate 
organization objectives) 
  ขั้นตอนยอยท่ี 2 น้ี เปนผลมาจากการไตรตรองในข้ันตอนยอยท่ี 1 เกี่ยวกับ
สภาพแวดลอมขององคการ การกําหนดพันธกิจที่หมาะสมจะเพิ่มโอกาสของการอยูรอดในระยะยาว
ใหแกสถาบัน ซ่ึงหลังจากนั้นจะสามารถดําเนินการในขั้นตอนยอยที่ 3 ไดโดย 
  (1) วิเคราะหแนวโนมที่สําคญัของสภาพแวดลอม  
  (2) พัฒนาวัตถุประสงคโดยภาพรวมของสถาบัน 
  (3) สรางวัตถุประสงคยอยๆ เปนลําดับขั้น  
  ขั้นที่ 3 การกําหนดกลยุทธ (Strategic Formulation)  
  การกําหนดกลยุทธ หมายถึง กระบวนการออกแบบและเลือกกลยุทธ ซ่ึงนําไปสู
การบรรลุวัตถุประสงคขององคการ วิธีการที่ใชในขั้นตอนนี้อาจทําไดหลายแนวทาง เชน 
การวิเคราะหคําถามวิกฤต (Critical Question Analysis) การวิเคราะหจุดแข็ง-จุดออน-โอกาส-ภาวะ
คุกคาม (SWOT) วิธีเมตริกซของ BCG (Goston consulting Group Growth-Share Matrix) 
และวิธีเมตริกซภาพฉายหลายองคประกอบของ G.E. (General Electric’s Multifactor Portfolio 
Matrix) เปนตน  
  ขั้นที่ 4 การปฏิบัติตามกลยุทธในองคการ (Implementing Organizational Strategy)  
  ขั้นตอนนี้ เปนการนํ ากลยุทไปสูการปฏิบัติ  ซ่ึ ง ผูบ ริหารตองมีความคิด                              
ที่ชัดเจนในหลายๆ ประเด็น  เชน เมื่อใชกลยุทธใหมองคการจําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลง                   
มากเพียงใด จะดําเนินการ อยางไรกับ “วัฒนธรรมองคการ” เพ่ือเปนหลักประกันวา การใชกลยุทธนี้              
จะประสบความสําเร็จ 
  ขั้นที่ 5 การควบคุมกลยุทธ (Strategic Control) ขั้นตอนนี้เนนที่การควบคุม 
และประเมินกลยุทธการจัดการที่ใช เพื่อพิสูจน และรับรองคุณภาพของกลยุทธการจัดการนั้น 
  กระบวนการจัดการกลยุทธของเชอรโต และปเตอร (Certo and Peter, 1991) 
สามารถสรุปไดดังนี้ 
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ภาพที่ 19 กระบวนการจัดการกลยุทธ (Certo and Peter, 1991) 
 
 Harrison and St. John (2008) ไดกลาวถึงกระบวน การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic 
Management Process) วาประกอบดวย 5 ขั้นตอน (ดังภาพที่ 20) คือ  
 1) การวิเคราะหภายนอกและภายใน (External and Internal Analysis) ประกอบดวย 
  1.1) การวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายนอก (External Environment) 
  1.2) การวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายใน (Internal Environment) 
 2) การกําหนดทิศทางของกลยุทธ (Strategic Direction) 
 3) การกําหนดกลยุทธ (Strategic Formulation) 
 4) การปฏิบัติตามกลยุทธและการควบคุม (Strategic Implementation and Control) 
 5) การปรับกลยุทธ (Strategic Restructuring) 

ข้ันที่ 2 การสรางทิศทางขององคการ 
          ภารกิจขององคการ  
          วัตถปุระสงคขององคการ

ผล 
 
ปอน  
 
กลับ 

ข้ันที่ 1 การวิเคราะหสภาพแวดลอม
          การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก  
          การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน

ข้ันที่ 3 การกําหนดกลยุทธ 
          กลยุทธระดบัแผนงาน 
          กลยุทธระดบังาน/โครงการ  
          กลยุทธระดบักิจกรรม

ข้ันที่ 4 การปฏิบัตติามกลยุทธ
          โครงสรางขององคการ 
          วัฒนธรรมองคการ 

ข้ันที่ 5 การควบคุมกลยุทธ
          การติดตามผลการปฏิบัตงาน 
          การประเมินผล 



 46

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 20 กระบวนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ (Harrison and St. John, 2008) 
 
 Scribner (2000) ไดกลาวถึง หาเหล่ียมเพชรในการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ (Five Facets 
of Strategic Management) ไววาประกอบดวย 5 ขั้นตอนดังตอไปนี้ 
 1) การกําหนดเปาหมาย (Goals Setting) 
 2) การวิเคราะห (Analysis) 
 3) กําหนดกลยุทธ (Strategy Formation) 
 4) การนํากลยุทธไปปฏิบัติ (Strategy Implementation) 
 5) การติดตาม (Strategy Monitoring) 
 
 
 
 
 
 

การวิเคราะหภายนอกและภายใน 
  - การวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายนอก  
  - การวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายใน  

การกําหนดทิศทาง 
ของกลยุทธ 

การปฏิบัติตามกลยุทธ 
และการควบคุม 

 

การกําหนดกลยุทธ 

การปรับ 
กลยุทธ 
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 Benjamin L. Crosby (1991) ไดกลาวถึงกระบวนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic 
Management Process) ไวพอสรุปได 9 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1) ตกลงและริเร่ิมรวมกันเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ (Agreement on and 
initiation of the strategic management process) 
 2) กําหนดพันธกิจองคกร วัตถุประสงค และกลยุทธที่ชัดเจน (Identification and 
clarification of the organization’s mission, objectives, and current strategies) 
 3) บอกจุดแข็งและจุดออนจากการวิเคราะหภายในองคกร (Identification of the 
organization’s internal strengths and weaknesses) 
 4) ประเมินภยันตรายและโอกาสจากสภาพแวดลอมภายนอก (Assessment of the 
threats and opportunities from the external environment) 
 5) กําหนดองคประกอบหลัก/ผูมีสวนไดสวนเสีย และความคาดหวัง (Identification of 
key constituents/ stakeholders and their expectations) 
 6) กําหนดประเด็นกลยุทธเพื่อการเผชิญหนาสําหรับองคกร (Identification of the key 
strategic issues confronting the organization) 
 7) ออกแบบ/วิเคราะห/เลือก ทางเลือกกลยุทธและสวนประกอบตางๆ เพื่อการจัดการ
ในขั้นตอนที่ 6 (Design/analysis/selection of strategy alternatives and options to manage issues 
identified in step 6) 
 8) การนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ (Implementation of strategy) 
 9) การติดตาม และทบทวนการปฏิบัติตามกลยุทธ (Monitoring and review of the 
strategy’s performance) 

 
 
 

การบริหารจัดการ
เชิงกลยุทธ 

การกําหนดเปาหมาย

การกําหนด 
กลยุทธ

การนํากลยุทธ 
ไปปฏิบัติ

การติดตาม การวิเคราะห 

ภาพที่ 21 หาเหล่ียมเพชรในการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ (Scribner, 2000) 
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 Pearce and Robinson (2007) ไดกลาวถึงการบริหารเชิงกลยุทธ (Strategic Management) 
วาประกอบดวยข้ันตอนดังตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 22 การบริหารเชิงกลยุทธ  (Pearce and Robinson, 2007) 
 
 
 

ขอ
มูล

ปอ
นก

ลับ
 ขอมูลปอนกลับ 

พันธกิจ,  
ความรับผิดชอบตอสังคม
และจริยธรรมของบริษัท

 
 

การวิเคราะหภายใน 

สภาพแวดลอมภายนอก 
       λ ระดับไกล 
       λ ระดับบริษัท 
       λ ระดับปฏิบัติการ 

การวิเคราะหและทางเลือกกลยุทธ 

กลยุทธท่ัวไปและกลยุทธหลัก 
 

วัตถุประสงคระยะยาว 

นโยบาย กลวิธีระดับหนาที่ วัตถุประสงคระยะสั้น; 
ระบบรางวัลตอบแทน 

โครงสรางองคกร, ภาวะผูนํา, และวัฒนธรรม

การควบคุมกลยุทธ, นวัตกรรม, และคณะกรรมการผูจัดการ 

สัญลักษณ 
            ผลกระทบมาก 
 
 

                     ผลกระทบนอย
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 Black and Porter (1999) ไดกลาวถึง กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ (Strategic Management 
Process) ไว 7 ประการ คือ 
 1) กําหนดความมุงมั่นเชิงกลยุทธ (Determine Strategic Intent) 
 2) กําหนดความหมายพันธกิจขององคการ (Define Organizational Mission) 
 3) วิเคราะหส่ิงแวดลอม (Analyze Environment) 
 4) กําหนดวัตถุประสงค (Set Objectives) 
  4.1) กําหนดสิ่งที่ตองการ (Determine Requirements) 
  4.2) ความพรอมของทรัพยากร (Access Resources) 
  4.3)  พัฒนาแผนปฏิบัติการ (Develop Action Plans) 
  4.5)   นําแผนไปปฏิบัติ (Implement Plans) 
  4.6) ติดตามตรวจสอบผลลัพธ (Monitor Outcomes) 
 เปนที่สังเกตวาจากขั้นตอนที่ 3 (วิเคราะหส่ิงแวดลอม) ถึงขั้นตอนที่ 7 (การติดตามตรวจสอบ
ผลลัพธ) จะตองจัดใหมีระบบขอมูลปอนกลับ (Feedback) ทุกขั้นตอนและระหวางขั้นตอนแตละ
ขั้นตอนดวยกัน ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 23 กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ (Strategic Management Process) (Black and Porter,  1999) 

 

   

การติดตามตรวจสอบผลลัพธ

ขอมูลปอนกลบั ขอ
มูล

ปอ
นก

ลบั
 

กําหนดความมุงมั่นเชิงกลยทุธ

กําหนดความหมายพันธกิจขององคการ

พัฒนาแผนปฏบิัติการ 

การนําแผนไปปฏิบัติ

กําหนดสิ่งที่ตองการ ความพรอมของทรัพยากร 

กําหนดวัตถุประสงค

วิเคราะหส่ิงแวดลอม
การวางแผนกลยุทธ 
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 สุชาติ ตันธนะเดชา (2542) เสนอแผนยุทธศาสตรและการจัดการ (Strategic Planning and 
Management) ในการกําหนดวิสัยทัศนอุดมศึกษา ซ่ึงสรุปจาก Bikas C. Sanyal ดังนี้ 
 1) สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป 
  1.1) Change in Geopolitical Order  
  1.2) Societal Domain 
  1.3) Global Economics  
  1.4) Scientific & Technologies  
 2) ผลกระทบกับอุดมศึกษาที่ตามมา  
  2.1) ผลิตบัณฑิตใหมที่หลากหลาย สนองตลาดแรงงานที่เปลี่ยนไป  
  2.2) มีการเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น  
  2.3) ขยายโอกาสทางการศึกษาดวยระบบศึกษาทางไกล  
 3) ผลลัพที่ธเกิดขึ้นในอุดมศึกษา 
  3.1) การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ  
  3.2) นโยบายรัฐตอการอุดมศึกษา  
   -  Self-Regulation  - BlockGrant  
   -  Accountability  - Quality Assurance  
  3.3) กลไกโครงสรางการบริหารสถาบัน 
  

ลักษณะเฉพาะ เกา ใหม 
กลยุทธ เนนความเปนนักวางแผน เนนความเปนเจาของกิจการ 
โครงสราง ปกครองแบบเจาขุนมูลนาย ปกครองแบบกระจายเครือขาย 
ระบบ ถาวร / ไมเปลี่ยนแปลง ยืดหยุน 
บุคลากร เนนยศและขั้นตําแหนง เนนความสามารถ 
รูปแบบ ชอบแกปญหา ปรับตัวใหทนัตอเหตุการณ 
ทักษะ เนนการแขงขัน เนนการสรางสรรคงาน 
คุณคา ดีกวาหรือเสมอตัวกับงานทีต่ั้งเปา งานที่มีความหมายและแตกตาง 
จุดเนน ระบบ / สถาบัน สถาบัน / ตัวบคุคล 
จุดแข็งของสถาบัน ความมั่นคง ความเปลี่ยนแปลง 
ความเปนผูนํา เชื่อในความคดิตน กระตุนใหเกิดความคิดใหมๆ  
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 Kotler and Murphy (1981) ไดนําแนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ มาใช                      
ใน วงการอุดมศึกษา จากเอกสาร Strategic Planning for Higher Education สรุปวาการวางแผน 
กลยุทธ หมายถึง การวางแผนรวมขององคการที่คํานึงถึงองคประกอบดานสภาพแวดลอมภายนอก 
และไดแบงกระบวนการวางแผนกลยุทธออกเปน 6 ขั้นตอนคือ 
 1) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (Environment Analysis)  
  2) การวิเคราะหแหลงทรัพยากร (Resource Analysis)  
 3) การตั้งเปาประสงค (Goal Formulation)  
 4) การทําแผนกลยุทธ (Strategic Formulation)  
 5) การออกแบบองคการ (Organization Design)  
 6) การออกแบบแนวปฏิบัติงาน (System Design)  
 
 1.6  การวิเคราะห SWOT (SWOT Analysis) 
  การวิเคราะห SWOT เปนการประเมินวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคการเพื่อประเมิน
จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) การวิเคราะห 
SWOT จะถูกใชเปนรากฐานของการกําหนดกลยุทธเพื่อบรรลุภารกิจและวัตถุ ประสงคขององคการ 
ขอมูลที่รวบรวมไดจากการวิเคราะห SWOT อาจจะเสนอแนะวาองคการควรจะเปลี่ยนแปลงภารกิจ
วัตถุประสงค นโยบาย หรือกลยุทธขององคการ (สมยศ นาวีการ, 2537) คําวา SWOT เปน คํายอ 
มาจากคําเต็มวา Strength, Weakness, Opportunity, และ Threat การ วิเคราะหจะมีประโยชนอยางยิ่ง 
เพราะเป น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ว าองค การอยู ในสภาวะอย า ง ไ ร เ พื่ อ ทํ า ข อ  มู ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห                          
องคการไปดําเนินการวางแผนกลยุทธตอไป 
   การประเมินจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ขององคการ (การวิเคราะหห
SWOT) เปนขั้นตอนแรกของการวางแผนกลยุทธ ผูบริหารองคการสามารถนําขอมูลเกี่ยวกับ 
จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ที่ไดจากการประเมินองคการ และสภาพแวดลอมมาใช
ประโยชนในการพิจารณาตัดสินใจหาทาง เลือกเชิงกลยุทธได โดยจะนําจุดแข็ง จุดออน ของ         
สภาพแวดลอมภายใน มาวิเคราะหเปรียบเทียบ กับโอกาส และอุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอก 
เพื่อดูวาองคการ กําลังเผชิญกับสถานการณเชนใด และภายใตสถานการณเชนนั้น องคการ 
ควรจะทําอยางไรในเชิงกลยุทธ โดยทั่วไปการวิเคราะห SWOT นี้ ผูบริหารองคการจะเผชิญ 
กับสถานการณ 4 รูปแบบ (ทศพร ศิริสัมพันธ, 2539) 
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โอกาส 
 

 

 
 
 

จุดออน 

 

สถานการณที่ 3 
“กลยุทธการพลิกตัว” 

 

สถานการณที่ 1 
“กลยุทธเชิงรุก” 

 

 
 
 

จุดแข็ง  

สถานการณที่ 2 
“กลยุทธการปองกันตัว” 

 

 

สถานการณที่ 4 
“กลยุทธการแตกตัว” 

 

 
 

 

อุปสรรค  

 
  สถานการณที่ 1 (จุดแข็ง-โอกาส) 
  สถานการณนี้เปนสถานการณที่พึงปรารถนาที่สุดเนื่องจากองคการคอนขางที่จะ           
มีจุดแข็งภายใน คอนขางมาก ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดลอมคอนขางที่จะ               
ใหโอกาสแกองคการในหลายอยาง ดังนั้นผูบริหารขององคการควรกําหนดกลยุทธในเชิงรุก 
(aggressive strategy) เพื่อดึงเอาจุดแข็งที่มีอยูมาเสริมสรางและปรับใช และฉกฉวยโอกาสตางๆ 
ที่เปดใหมาหาประโยชนอยางเต็มที่  
  สถานการณที่ 2 (จุดออน-อุปสรรค) 
  สถานการณนี้เปนสถานการณที่เลวรายที่สุด เนื่องจากองคการกําลังเผชิญอยู          
กับอุปสรรคจากภายนอก และมีปญหาจุดออนภายในอยูหลายประการ ดังนั้นทางเลือกที่ดีที่สุด 
สําหรับผูบริหารขององคการ คือ กลยุทธการตั้งรับหรือปองกันตัว (defensive strategy) เพื่อพยายาม
ลด หรือหลบหลีกภัยอุปสรรคตางๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นตลอดจนหามาตรการที่จะทําใหองคการเกิด 
ความสูญเสียที่นอยที่สุดรวมทั้งแกไขปญหา อุปสรรคภายในตางๆ 
  สถานการณที่ 3 (จุดออน-โอกาส) 
  สถานการณนี้ เปรียบเสมือนกรณีเครื่องหมายคําถามของ SBU เนื่องจากองคการ           
มีโอกาสที่ เปนขอได เปรียบการแขงขันอยูหลายประการแตติดขัดอยูที่มีปญหาอุปสรรค 
ภายในที่เปนจุดออนอยูหลายอยางเชนกัน ดังนั้นทางออกสําหรับผูบริหารขององคการ คือ กลยุทธ
การพลิกตัว (turn around-oriented strategy) เพื่อขจัดหรือแกไขจุดออนภายในตางๆ ใหพรอม                
ที่จะฉกฉวยโอกาสตางๆ ที่เปดให 
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  สถานการณที่ 4 (จุดแข็ง-อุปสรรค)  
  สถานการณนี้เกิดขึ้นจากการที่สภาพแวดลอมไมเอื้อตอการดําเนินงานแตตัว 
องคการเองมีขอได เปรียบที่เปนจุดแข็งอยูหลายประการ ดังนั้นแทนที่ผูบริหารขององคการจะรอ 
จนกระทั่งสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป ผูบริหารขององคการสามารถที่จะเลือกกลยุทธ                 
การแตกตัวหรือกระจายกิจการ (diversification strategy) เพื่อใชประโยชนจากจุดแข็งที่มีอยู ในการ 
สรางโอกาส ในระยะยาวสําหรับผลิตภัณฑหรือตลาดดานอื่นๆ แทน  
  อนึ่ง การวิเคราะห SWOT ดังกลาวนี้จะตองอาศัยความสามารถของผูบริหารของ
องคการ ที่จะประเมินวาองคการของตนตกอยูสถานการณแบบใด ทั้งนี้เนื่องจากการวิเคราะห 
SWOT จะมีลักษณะในเชิง สัมพันธ เพราะแตละองคการนั้นมักจะมีจุดแข็ง-จุดออนและโอกาส-
ภัยคุกคามที่ผสมผสานกันไปไมชัดเจน หรือโดดเดนออกมา ซ่ึงในทางปฏิบัติอาจจะใชการให
น้ําหนักเพื่อหาคาคะแนนเฉลี่ยออกมาวาองคการตกอยู สถานการณใดโดยวิธีการลงความเห็น ของ
ผูบริหารระดับตางๆ ขององคการ 
  วัฒนา วงศเกียรติรัตน (2542) ไดเสนอการกําหนดกลยุทธ โดยการวิเคราะห 
SWOT ไว ดังตอไปนี้  
  1) การวิเคราะหตําแหนงสถานภาพขององคการ  
   ประเมินสถานภาพขององคการในปจจุบันวาอยูในตําแหนงที่มีความ       
โนมเอียงไป  ในทางที่พึงประสงคหรือไมพึงประสงคหรือไมเพียงใดจากการสังเคราะห       
สภาพแวดล อมภายนอกขององค ก า ร  แ ล ะ ก า ร สั ง เ ค ร า ะ ห สภาพแวดล อมภายในองค การ                          
พรอมกับสรุป  ลักษณะเดนเชิงโอกาสและลักษณะดอยเ ชิงภัย  อุปสรรคแลว ช่ังน้ํ าหนัก                        
วาโนมเอียงไปในทาง “เอ้ือ” หรือ “ไมเอ้ือ” มากนอยเพียงใด ในขณะเดียวกันก็สรุปจุดแข็งและ 
จุดออนเชิงทรัพยากร แลวช่ังน้ําหนักวาโนมเอียงไป ในทาง “จุดแข็ง” หรือ “จุดออน” มาก
นอยเพียงใด จากนั้นจึง ทําการกําหนดตําแหนงในตาราง 2X2 วาอยูในตําแหนงที่ “เอื้อและแข็ง” 
“เอื้อแตออน”  “ไมเอื้อแตแข็ง “ และ “ไมเอื้อและออน” 
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 โอกาส 
 

 

 
 

   จุดแข็ง 

                           10 
“เอื้อและแข็ง” 

10                        0 

 
เอื้อแตออน”  

                         10 

 
 

จุดออน 
  

“ไมเอื้อแตแขง็”  
10 

 
“ไมเอื้อและออน”  

  
ภัยอุปสรรค 

 

 
 2) พิจารณาทางเลือกกลยุทธในระดับขององคการเชน 
  เลือกกลยุทธการรักษาเสถียรภาพ (Stability Strategy) โดยดําเนินงาน 
เฉพาะแผนงานที่มีความรูปความชํานาญเพียงชนิดเดียวและจะไมขยายไปทําแผนงานอื่น หรือเลือก
กลยุทธการสรางความเติบโต (Growth Strategies) โดยขยายงานดวยการทําแผนงานอื่นๆ 
เพิ่มเติมนอกเหนือไปจากแผนงาน เดิม หรือเพิ่มงาน/โครงการ เดิมมีความสมบูรณมากขึ้น หรือ 
สงเสริมโครงการที่สนับสนุนใหภาคธุรกิจเอกชน เขามามีสวนรวม โดยการจางเหมา หรือเลือก 
กลยุทธการตัดทอน (Retrenchment Strategies) โดยยกเลิก แผนงาน ที่หมดความจําเปนออกไป 
หรือยกเลิกแผนงานประเภทที่มีหนวยงานอื่นที่ทําไดดีกวา หรือตัดงาน/ โครงการที่หมดความ 
จําเปนออกไป หรือยกเลิกงาน/โครงการประเภทที่มีหนวยงานอื่นทําไดดีกวา หรือลดกิจกรรมบาง
ประเภทในงาน/โครงการที่ยังคงตองทําอยู หรือโอนงานใหเอกชนไปทําใน ลักษณะ Privatization 
 3) การวิเคราะหตําแหนงของสถานภาพของแผนงาน ประเมินสถานภาพ 
ของแผนงาน ขององคการที่เลือกจะจัดทําวาอยูในตําแหนงที่มีความโนมเอียงไปในทาง                            
ท่ีพึงประสงคหรือไมพึงประสงคหรือไมเพียงใด พรอมกับสรุปลักษณะเดนเชิงโอกาสและลักษณะดวย 
เชิงภัยอุปสรรค แลวช่ังน้ําหนักวาโนมเอียงไป ในทาง “เอื้อ” หรือ “ไมเอื้อ” มากนอยเพียงใด 
ในขณะเดียวกันก็สรุปจุดแข็งและจุดออนเชิงทรัพยากร แลวช่ัง น้ําหนักวาโนมเอียงไปในทาง 
“จุดแข็ง” หรือ “จุดออน” มากนอยเพียงใด จากนั้นจึงทําการกําหนดตําแหนง ในตาราง 2X2 
วาอยูในตําแหนงที่ “เอื้อและแข็ง” “ไมเอื้อแตออน” และ “ไมเอื้อและออน”  
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 4) พิจารณาทางเลือกกลยุทธในระดับของแผนงานเชน 
  เพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ในการผลิตและการใหบริการปรับ 
ปรุงระบบการวางแผน การติดตาม ผลการปฏิบัติงาน และการ ประเมินผลงาน/โครงการ สงเสริม 
การประสานงาน/โครงการภายใตแผนงานเดียวกัน สลับสับเปลี่ยนผูบริหารระดับกอง และ                
ระดับฝายเพื่อใหมีประสบการในงานขององคการอยางกวางขวางสรางแรงจูงใจของบุคลากรในการ 
ดําเนินงาน/โครงการ สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนใน การดําเนินกิจกรรมของงาน/ 
โครงการ ศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผูรับบริการคนควาหาวิธี ลดตนทุนในการดําเนินงาน/ 
โครงการและระดมเงินทุนจากเงินนอกงบประมาณแผนดิน  
 5) การวิเคราะหตําแหนงของสถานภาพของงาน/โครงการ ประเมินสถาน 
ภาพของงาน /โครงการขององคการที่ เลือกจะจัดทําวาอยูในตําแหนงที่มีความโนมเอียงไป                   
ในทางที่พึงประสงคหรือไมพึงประสงคหรือไมเพียงใด พรอมกับสรุปลักษณะเดนเชิงโอกาสและ 
ลักษณะดอยเชิงภัยอุปสรรคแลว ช่ังน้ําหนักวา โนมเอียงไปในทาง “เอื้อ” หรือ “ไมเอื้อ” มาก 
นอยเพียงใด ในขณะเดียวกัน ก็สรุปจุดแข็งและจุดออนเชิงทรัพยากรแลวช่ังน้ําหนักวาโนมเอียง 
ไปในทาง “จุดแข็ง” หรือ “จุดออน” มากนอยเพียงใด จากนั้นจึงทําการ กําหนดตําแหนงในตาราง 
2X2 วาอยูในตําแหนง ที่ “เอื้อและแข็ง” “เอื้อแตออน” “ไมเอื้อแตแข็ง” และ “ไมเอื้อ และออน” 
 6) พิจารณาทางเลือกกลยุทธในระดับของกิจกรรมภายใตงาน/โครงการ เชน 
ปรับปรุงรูปแบบของการผลิตและการใหบริการ สงเสริมการประสานกิจกรรมภายใตงาน/ 
โครงการเดียวกันศึกษาความ เหมาะสมของคาใชจายในการดําเนินกิจกรรม พัฒนาบุคลากร                 
ทั้งในดานความรู และทักษะในการทํางาน และสงเสริมความรูแกประชาชนผานการฝกอบรม 
 จากการวิเคราะห SWOT ดวยเทคนิคตางๆ จะปรากฎจากตารางวิเคราะห SWOT 
ซ่ึ ง มี ลั ก ษณะ เป นแกนสองเส น ตั ด กั น ร ะหว า ง จุ ด แ ข็ ง  จุ ด อ อนภายในองค ก า ร กั บ แทน 
โอกาสและอุปสรรคภายนอก ทําใหเกิดเปนชองวางสี่ชอง เพื่อการวิเคราะหชองที่หนึ่งเปนการจัดคู
ระหวางโอกาสภายนอกกับจุดแข็งภายใน  องคการชองที่สองเปนการจับคูระหวางโอกาส 
ภานอกกับจุดออนภายในองคการชองที่สามเปนการจัดคูระหวางอุปสรรคภายนอกกับจุดออน 
ภายในองคการชองที่ส่ีเปนการจับคูระหวางอุปสรรคภายนอกกับจุดแข็ง ภายในองคการ 
 สถานการณทั้งสี่ที่ เกิดขึ้นจากการวิเคราะห SWOT จะเปนประโยชนตอ                    
การ วางแผนกลยุทธ 3 ประการ (สมยศ นาวีการ, 2537) 
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 1) วิเคราะห SWOT จะใหขอบเขตที่มีเหตุผลเพื่อการประเมินฐานะปจจุบัน 
และอนาคตขององคการแกผูบริหาร 
 2) ผูบริหารสามารถกําหนดกลยุทธทางเลือกขององคการที่เหมาะสมกับ 
สถานการณบนรากฐานของการวิเคราะห SWOT ไดเปนอยางดี 
 3) การวิเคราะห SWOT เปนระยะจะชวยใหผูบริหารรูการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอมภายนอกและสภาพแวดลอมภายในขององคการอยูตลอดเวลา 
 
 1.7  องคประกอบของกลยุทธ 
  จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธและการบริหารจัดการเชิงกลยุทธดังกลาวขางตน 
ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบของกลยุทธในการระดมทรัพยากรทางการศกึษา
เพื่อพัฒนทาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ คือ กลยุทธมีองคประกอบหลักสําคัญ 2 อยาง คือ                    
1) เปาหมายหรือวัตถุประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (Strategic Issues) ที่ตองการจะใหบรรลุ 
ไดแก เปาประสงค (Goals) และ 2) แนวทางในการดําเนินงานเชิงกลยุทธและกลไกสูการปฏิบัติเพื่อ
นําไปสูผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว ไดแก กลยุทธ (Strategies) มาตรการ (Measures) และ
ตัวช้ีวัด (Indicators) ดังนี้ 
  1) เปาประสงคหรือวัตถุประสงคที่ตองการบรรลุผลในแตละประเด็นกลยุทธ 
ประกอบดวย การพิจารณาถึงทิศทางของหนวยงาน อันไดแก พันธกิจ (Mission) เปาประสงค 
(Goals) หรือวัตถุประสงค (Objectives) 
   1.1)  พันธกิจ (Mission) 
    ความหมายของพันธกิจ 
    พิชิต พิทักษเทพ สมบัติและพิพัฒน ลือประสิทธิ์สกุล (2543)                          
ใหความหมายวา พันธกิจ (mission) การประกาศเจตจํานงเกี่ยวกับ จุดมุงหมายทั่วไปและเหตุผลของ
การดํารงอยูขององคการ อยางแจมชัด แนนอน และเปนลายลักษณอักษร  
    อดุลย วิริยเวชกุล (2548) กลาวถึง พันธกิจ หรือ mission วา คือ การทําให
ชัดเจน บอกใหแนๆไปเลยวา ส่ิงที่เรา อยากได อยากควา แตยังไมไดนั้นเปนอยางไรมีลักษณะ                 
ที่ชัดเจนอยางไร  
    วิโรจน สารรัตนะ (2548) กลาววา พันธกิจ (mission) เปนขอความที่แสดง
ถึงหนาที่ขององคการที่สอดคลองกับวิสัยทัศน เปนสิ่งที่มีความชัดเจนและ เปนรูปธรรมมากขึ้น 
เปนสวนที่จะทําใหเกิดการวางแผนวา ควรจะเปนไปในทิศทางใด เปนสิ่งที่สมาชิกใน องคการ
จะตองรับรูและเขาใจ และเปนสิ่งที่ฝายบริหารสามารถใชเปนแนวทางในการประเมินผลสําเร็จ          
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ใชเปนตัวกระตุนใหผูปฏิบัติเกิดความภักดีและความรูสึกเปนเจาของในองคการ และเปนตัว                 
ที่จะทําใหเปนที่รับรูถึง คานิยมและอนาคตขององคการจากบุคคลภายนอก  
    จินตนา บุญบงการ และ ณัฏฐพันธ เขจรนันทน (2549) ไดกลาววา            
พันธกิจ หรือภารกิจ (mission) หมายถึง จุดมุงหมายเฉพาะที่เปนเอกลักษณขององคการ ซ่ึง                 
แยก องคการออกจากธุรกิจอื่นที่มีการดําเนินงานที่ใกลเคียงกัน ภารกิจเปนเครื่องกําหนดขอบเขต
การดําเนินงานของ องคการหรืออาจจะกลาววา “ภารกิจเปนจุดมุงหมายพื้นฐานขององคการ”  
    อุทิศ ขาวเธียร (2549) ไดกลาวไว วา พันธกิจ เปนสิ่งที่ตองทํา ไมทําไมได 
(เปนเสมือนปฏิญญาและ/หรือคําสาบาน) เพื่อไปสูวิสัยทัศนที่กําหนดไว เปนบทบาทหนาที่ที่สําคัญ
ที่สุด พันธกิจจึงใหความกระจางในแงของแนวทางแกการปฏิบัติที่ตองอยางมีบูรณาการ ของ 
ภารกิจหลักๆ ขององคการเพื่อไปสูวิสัยทัศน  
    กิ่งพร ทองใบ (2549) ใหนิยามวา พันธกิจ หมายถึง ขอความที่แสดงถึง
แนวทางหลักในการอยูรอดขององคการ โดยระบุถึงหนาที่ที่องคการตองทํา ลักษณะของ                     
การดําเนินงาน และปรัชญาการบริหารองคการ  
    ธเนศ ขําเกิด (2549) กลาววา พันธกิจ (mission) หมายถึง แนวทาง                   
ที่องคการจะดําเนินการใหบรรลุตามวิสัยทัศนที่กําหนด  
    กลาวโดยสรุป พันธกิจเปนภาระหนาที่พื้นฐานหรือส่ิงที่องคการหรือ
หนวยงานตองดําเนินการปฏิบัติ ซ่ึงแสดงออกมาในรูปลักษณะของงานหรือ กิจกรรมตาม               
กรอบภาระหนาที่ที่กําหนดไว 
    ลักษณะของพันธกิจ 
    บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ (2549) กลาววา พันธกิจ เปนสิ่งที่องคการหรือ
กิจการ ตั้งใจที่จะบรรลุภายในขอบเขตที่ชัดเจนอันหนึ่ง ทั้งนี้ภายหลังจาการที่ไดทําการประเมิน
สถานการณและกําหนด วิสัยทัศนแลว ภารกิจจึงเปนการระบุใหชัดวา องคการอยูในธุรกิจอะไร 
(what business we are in) ซ่ึงตองทําให กระจางเพื่อจะไดนําไปกําหนดคูแขงขัน (competitors) และ
ยุทศาสตรในการแขงขัน (competitive strategies) ตอไป  
    ศิริชัย กาญจนวาสี (2550) กลาววา พันธกิจ (mission) เปนหนาที่หรือ           
งานพื้นฐานขององคการ ในการ กําหนดภารกิจ (mission)  
    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2550) กลาววา พันธกิจ (mission) คือ 
ขอความซึ่งแสดงภารกิจหลักหรือแนวทางหลักของธุรกิจโดยจะเปนขอความซึ่งเปนการประกาศ
อยางกวางๆ ถึงจุดหมาย หรือแนวทางที่ใชเพื่อการเจริญเติบโตและความอยูรอดขององคการทําให
องคการมีเอกลักษณเปนของตนเอง และ หากองคการใดไมกําหนดไวอยางชัดเจนอาจทําใหเกิด
ความคลุมเครือและรับรูถึงภารกิจที่แตกตางกันของสมาชิกในองคการ  
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    เสนาะ ติเยาว (2546) กลาววา พันธกิจ (mission) โดยปกติจะแสดง                
ส่ิงตอไปนี้ 1) เหตุผลที่องคการทําธุรกิจนั้นและวัตถุประสงคเปนอยางไร 2) ลักษณะพิเศษที่องคการ
นั้นไม เหมือนหรือแตกตางไปจากองคการอื่น 3) แนวทางการดําเนินงานขององคการในระยะยาว
ในอนาคตที่ไมยาวที่ทํา ใหเห็นวาแตกตางไปจากองคการอื่นอยางไร 4) ใครคือลูกคาที่สําคัญหรือ
ตลาดหลักอยูที่ไหน 5) สินคาและ บริการที่สําคัญทั้งในปจจุบันและอนาคตเปนอยางไร 6) องคการ
มุงเศรษฐกิจที่สําคัญสวนไหน 7) ความเชื่อ คานิยม จุดหมายปลายทาง และปรัชญาที่สําคัญของ
องคการเปนอยางไร  
    จินตนา บุญบงการ และ ณัฏฐพันธ เขจรนันทน (2549) ไดกลาววา ภารกิจ
ที่ ดี จะตองมีขอมูลและวัต ถุประสงคพื้นฐานที่ทํ าใหองคการแตกต างจากองคการอื่น                                
ซ่ึงประกอบดวยรายละเอียดสําคัญ 9 ประการดังตอไปนี้ 1) ลูกคา เปนปจจัยที่องคการตองคํานึงถึง 
โดยตองพยายามตอบคําถามดังนี้ 1.1) ความตองการของลูกคาคืออะไร ลูกคาตองการอะไร                  
1.2) กลุมลูกคา ใคร เปนกลุมลูกคาเปาหมายขององคการ 1.3) การตอบสนองความตองการของ
ลูกคา โดยผูบริหารตองสามารถตอบ คําถามวา “ธุรกิจจะสามารถตอบสนองความตองการอยางไร” 
2) ผลิตภัณฑ ขอบเขตการทํางานขององคการ เกี่ยวกับการสรางสินคาและบริการในการตอบสนอง
ความตองการของลูกคา โดยตองกําหนดสินคาและบริการ หลักทั้งในปจจุบันและอนาคตของ
องคการวาคืออะไร 3) ตลาด ตองระบุถึงตลาดที่สําคัญในปจจุบัน ตลาด เปาหมายขององคการ และ
แนวโนมของตลาดในอนาคต 4) ปรัชญา เปนแนวทางในการดําเนินธุรกิจขององคการ ซ่ึงบงบอก
ถึงคานิยม ความเชื่อ ส่ิงที่มุงหวัง การคํานึงถึงสังคม และจรรยาบรรณทางธุรกิจขององคการ                       
5) การอยูรอด การเจริญเติบโต และการทํากําไร องคการตองกําหนดเปาหมายหลักในการ
ดําเนินงานขององคการ เพื่อ เปนแนวทาวในการกําหนดภารกิจในดานอื่นใหสอดคลองกัน 
โดยเฉพาะการดํารงอยูและพัฒนาการในอนาคต 6) แนวความคิดตอตนเอง เปนการอธิบายภาพหรือ
ความตองการแสดงออกขององคการอยางเปนรูปธรรม เพื่อใหสมาชิกเกิดความเขาใจ และ                 
สํานึกที่จะนําไปปฏิบัติ ตลอดจนสรางความเขาใจใหบุคคลทั่วไปที่มีตอความตองการของธุรกิจ            
7) บุคลากร เปนแนวทางในการกําหนดคุณสมบัติพื้นฐานของบุคลากรในแตละหนาที่ รวมถึง              
การพัฒนาทักษะและความสามารถที่ควรจะมีในสมาชิกแตละคน ซ่ึงการระบุภารกิจที่ชัดเจน                 
จะชวยใหการตัดสินใจ และการดําเนินงานของพนักงานเปนไปในแนวทางเดียวกัน และการแสดง
ใหเห็นถึงเปาหมายขององคการจะเปน การจูงใจพนักงานในการทํางาน 8) เทคโนโลยี แสดงสํานึก
หรือความตองการเปนผูนําดานเทคโนโลยี โดยเฉพาะ ธุรกิจที่อยูในอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูง 
หรือสามารถนําเทคโนโลยีมาเสริมสรางศักยภาพในการดําเนินงาน และการแขงขัน 9) ภาพลักษณ 
เปนภาพที่ธุรกิจตองการใหบุคคลทั่วไปมีความรูสึกหรือสํานึกตอตนเองใน ทิศทางนั้น เชน ธุรกิจ           
ที่รับผิดชอบตอสังคม ดูแลรักษาสิ่งแวดลอม หรือหวงใยผูบริโภค เปนตน ซ่ึงอาจจะ ดําเนินงานเพื่อ
ประชาสัมพันธหรือดวยความตั้งใจจริงของผูบริหาร 
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    โดยสรุปแลว พันธกิจ หมายถึง ภาระหนาที่พื้นฐานหรือส่ิงที่องคการหรือ
หนวยงานตองปฏิบัติ ซ่ึงแสดงออกมาในรูปของงานหรือกิจกรรมตามกรอบภาระหนาที่ที่ได
กําหนดไว และภารกิจที่ดีจะตองมี ขอมูลและวัตถุประสงคพื้นฐานที่ทําใหองคการแตกตางจาก
องคการอื่น ซ่ึงประกอบดวยรายละเอียดสําคัญ 9 ประการ ไดแก ลูกคา ผลิตภัณฑ ตลาด ปรัชญา 
การอยูรอด แนวความคิดตอตนเอง บุคลากร เทคโนโลยี ภาพลักษณ 
   1.2)  วัตถุประสงค (objective) 
    ความหมายของวัตถุประสงค  
    ธงชัย สันติวงษ (2540) ใหความหมายของวัตถุประสงค ไววา หมายถึง                      
การกําหนดจุดมุงหมายปลายทางที่ตองการจะไปใหถึง  
    พิชิต พิทักษเทพสมบัติ และ พิพัฒน ลือประสิทธิ์สกุล (2543) ให
ความหมายวา หมายถึง จุดมุงหมายหรือ ความสําเร็จระยะสั้นที่มีความเจาะจงและสามารถวัดได  
    ศิริชัย กาญจนวาสี (2550) ที่กลาววา วัตถุประสงค (objective) หมายถึง ความ
มุงหมายระยะสั้นที่เขามามีขอบเขตที่เฉพาะขึ้น  
    ประชุม รอดประเสริฐ (2545) ไดใหความหมายวา ความมุงมาดปรารถนา
ในระยะยาวของบุคคลหรือของหนวยงาน  
    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2549) ที่ใหความหมายของวัตถุประสงควา 
คือ จุดหมายปลายทาง ที่องคการแสวงหาเพื่อการบรรลุผลสําเร็จของการดําเนินงาน การอยูรอด 
และการพัฒนา  
    กิ่งพร ทองใบ (2549) ไดใหความหมายไวดังนี้ วัตถุประสงค (objective) 
หมายถึง จุดหมายปลายทางที่องคการแสวงหาเพื่อการบรรลุผล สําเร็จของการดําเนินงาน  
    จินตนา บุญบงการ และณัฏฐพันธ เขจรนันทน (2548) ไดกลาวไววา 
วัตถุประสงค (objective) หมายถึง ส่ิงที่องคการตองการจะบรรลุภายใตกําหนดเวลาที่แนนอน  
    ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2548) ไดใหความหมายวา เปนผลลัพธขั้น
สุดทายของกิจกรรมที่มีการวางแผนไวโดยระบุถึงสิ่งที่ตองการ โดยทั่วไปในรูปตัวเลข หรืออาจ
หมายถึงเปาหมายในระยะสั้นที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงเปนผลลัพธที่สามารถวัดได  
    บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ (2550) ไดใหความหมายไวคือ ส่ิงที่องคการตองการ               
    อุทิศ ขาวเธียร (2549) กลาววา วัตถุประสงคหลักของแผนยุทธศาสตร 
เปนการแปลงวิสัยทัศนและ พันธกิจมา เปนเกณฑที่จะตองบรรลุในชวงของแผนฯ วัตถุประสงค
หลักของแผนฯ เปนผลกระทบที่มุงหวังไดจากการพัฒนา ยุทธศาสตร ยุทธวิธี (แผนงานโครงการ) 
ตางๆของแผนฯโดยสามารถวัดตรวจสอบไดจากการประเมินผล และหากประเมินไดวา การพัฒนา
บรรลุเกณฑที่กําหนดตามวัตถุประสงคหลักก็อาจสรุปไดวา การพัฒนาเปนไปในทิศทางที่วิสัยทัศน
และภายใตเงื่อนไขที่พันธกิจไดกําหนดไว  
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    โดยสรุปแลว วัตถุประสงค หมายถึง จุดมุงหมายปลายทางที่องคการ
ตองการบรรลุผลเพื่อความสําเร็จของการดําเนินงาน 
   1.3) ลักษณะของวัตถุประสงค  
    ธงชัย สันติวงษ (2540) กลาวไววา วัตถุประสงคขององคการ เปนการ 
ระบุหรือบอกใหทราบเกี่ยวกับสิ่งที่องคการตองการจะทําใหได หรือส่ิงที่องคการตองการจะเปน
สําหรับระยะเวลาใดเวลา หนึ่งที่อยูไกลออกไป เชน อานเปน 3 ปถึง 5 ก็ได และวัตถุประสงค                  
ที่กําหนดขึ้นมานี้ ในทางปฏิบัติควรจะตอง สามารถวัดผลไดตามสมควร   
    จินตนา บุญบงการ และ ณัฏฐพันธ เขจรนันทน (2549) ที่ไดกลาวไววา 
วัตถุประสงคจะถูกกําหนดในรูปของความตองการภายใตกําหนดระยะเวลาที่แนนอน โดย
วัตถุประสงค สามารถจะจําแนกตามระยะเวลาออกเปน 2 ระดับ คือ วัตถุประสงคระยะสั้น ซ่ึง
เกี่ยวของกับเปาหมายการ ดําเนินงานที่ครอบคลุมระยะเวลาไมนานซึ่งปกติจะไมเกิน 1 ป และ
วัตถุประสงคระยะยาวซึ่งเปนการความ ตองการขององคการที่ครอบคลุมระยะเวลามากกวา 1 ป 
โดยปกติองคการจะกําหนดวัตถุประสงคระยะยาวตั้งแต 3, 5 หรือ 10 ป และวัตถุประสงคมักจะถูก
กําหนดในปริมาณที่ชัดเจนและสามารถวัดไดและยังเปนสวนสําคัญสําหรับความสําเร็จขององคการ 
เนื่องจากวัตถุประสงคเปนเครื่องกําหนดทิศทางที่ เปนรูปธรรมซึ่งชวยประเมินการยอมรับ                 
การจัดสรรทรัพยากร และการกําหนดกฎเกณฑ เพื่อการวางแผนการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ 
ที่สําคัญวัตถุประสงคที่ดีจะมีลักษณะสําคัญดังนี้ 1) ชัดเจนเปนรูปธรรม 2) ตองใชความพยายาม            
ในการดําเนินการ 3) มีเงื่อนเวลา 4) มีเหตุผล 5) สรางความเขาใจรวมกัน 6) สามารถวัดได  
    บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ (2550) กลาววา วัตถุประสงคนิยมตั้งเปน               
ตัวเลขที่สามารถวัดไดเรียกวาเชิงปริมาณ (quantitative) ทั้งนี้เพื่อใหการติดตาม และการประเมิน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
    ประชุม รอดประเสริฐ (2545) กลาวา วัตถุประสงคเปนเครื่องชี้ทิศทาง           
ในการดําเนินงานที่ชัดเจน สามารถวัดและควบคุมประสิทธิผลในการดําเนินงานได และ                   
ตองสอดคลองกับวัตถุประสงคในระดับสูงขึ้นไปโดยสามารถกําหนดได 2 วิธี คือ จากเบื้องบน         
ลงสูเบื้องลาง (top-down approach) จากเบื้องลางขึ้นสูเบื้องบน (bottom-up approach)  
    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2549) กลาวไววา วัตถุประสงคของ
องคการมีการจําแนกเปนระดับตามสายการบังคับบัญชาในองคการ วัตถุประสงคที่ตองการกําหนด
ในการวางแผนยุทธศาสตรเปนวัตถุประสงครวมระดับองคการซึ่งเปนวัตถุประสงค หลักกวางๆ
ระยะยาวขององคการ  
    ศิริชัย กาญจนวาสี (2550) ไดกลาววา วัตถุประสงค (objective) จะตองมี 
ความชัดเจนและสามารถวัดได และจะตองครอบคลุมและสอดคลองกับจุดหมาย 
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    สรุปไดวา วัตถุประสงคเปนการระบุหรือบอกใหทราบเกี่ยวกับ                      
ส่ิงที่องคการตองการจะทําใหได ในการกําหนดวัตถุประสงคจะกําหนดในระยะ ยาวตั้งแต 3-5 หรือ 
10 ปและมีลักษณะที่ตองเปนรูปธรรม ชัดเจนและสามารถวัดได 
  2) แนวทางในการดําเนินงานเชิงกลยุทธและกลไกสูการปฏิบัติเพื่อนําไปสูผลสําเร็จ
ตามเปาหมายที่วางไว ไดแก การวิเคราะหสภาพแวดลอม การกําหนดกลยุทธ มาตรการหรือการนํา
กลยุทธไปปฏิบัติ และการควบคุมกลยุทธดวยการประเมินตามตัวช้ีวัด 
   2.1)  การวิเคราะหสภาพแวดลอม (environmental scanning) 
    Wheelen and Hunger (2008) กลาววา กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ 
เร่ิมตนจากการศึกษาวิเคราะห ตรวจสอบ และประเมินสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกบริษัท 
เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการตรวจสอบเผยแพรใหบุคคลสําคัญภายในบริษัทไดรับทราบ โดย                       
มีจุดมุงหมายเพื่อระบุปจจัยเชิงกลยุทธ (strategic factors) ทั้งปจจัยที่เกิดจากสิ่งแวดลอมภายนอก
และภายใน ปจจัยเชิงกลยุทธดังกลาวจะเปนตัวกําหนดอนาคตของบริษัท สําหรับวิธีการตรวจสอบ
สภาพแวดลอมที่งายที่สุดคือ การใชวิธีที่เรียกวา SWOT Analysis คือ 
    S  = Strength (จุดแข็ง) 
    W  = Weaknesses (จุดออน) 
    O  = Opportunities (โอกาส)  
    T  = Threats (อุปสรรค หรือ ขอจํากัด)  
    การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (external environmental) เปน             
การวิเคราะหปจจัยตัวแปรสองตัว คือ โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ซ่ึง                       
อยูภายนอกองคการ ปกติแลวผูบริหารระดับสูงของบริษัท (Top Management)  ไมสามารถควบคุม
ไดในระยะสั้น เปนปจจัยที่มีความเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ และมีผลกระทบเกี่ยวของกับ
องคการโดยตรง ซ่ึงไดแกปจจัยเกี่ยวกับงาน (task environment) และปจจัยทางสังคม (social 
environment) สวนการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (internal environment) ของบริษัทนั้น                
เปนการวิเคราะหอีกสองตัวแปร คือ จุดแข็ง (strength) และจุดออน (weaknesses) ของบริษัท ซ่ึง
โดยปกติแลวผูบริหารระดับสูงของบริษัทก็ไมสามารถควบคุมไดในระยะสั้นเชนเดียวกัน ซ่ึงไดแก 
โครงสราง (structure) วัฒนธรรม (culture) และทรัพยากร (resources) ของบริษัท จุดแข็งของบริษัท
ที่สําคัญจะกลายเปน ความสามารถหลัก (core competencies) ซ่ึงบริษัทจะนํามาใชเพื่อสราง              
ความไดเปรียบทางการแขงขัน (competitive advantage) ของบริษัท  
    Certo and Peter (1991) ไดกลาวถึงการวิเคราะหสภาพแวดลอม (Environmental 
Analysis) ทั้งสภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคการไววา การวิเคราะหสภาพแวดลอมเปนการ 
ระบุภาวะคุกคาม  และโอกาสขององคการในปจจุบันและในอนาคตที่ อาจ  มี อิทธิพล
ตอความสามารถขององคการในการไปสูเปาหมายในที่นี้สภาพแวดลอมขององคการเปนชุด (Set) 
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ขององคประกอบทั้งหมด ภายนอก และภายในองคการอาจมีผลตอความ กาวหนาขององคการ 
ในการที่จะไปสูเปาหมาย 
    โดยสรุปแลว การวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคกร
นั้น นิยมใชเทคนิคการวิเคราะหแบบ SWOT Analysis ซ่ึงจะทําใหมองเห็นและมีความเขาใจ                 
ในองคการในประเด็นที่เกี่ยวกับ จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคสําหรับการดําเนินการกรรม
อยางใดอยางหนึ่ง 
   2.2)  การกําหนดกลยุทธ 
    กระบวนการการกําหนดกลยุทธ (Strategy formulation) เปนสิ่งสําคัญ
สําหรับองคการ เพื่อเปนการพัฒนาแผนระยะยาวขององคการ บนรากฐานของการเตรียม                  
ความพรอม ในการคนหาเปาหมายขององคการภายใตความมั่งคั่ง (Wealth) จากการดําเนินธุรกิจ     
ในการเสาะหาโอกาสจากการประเมินสภาวะแวดลอมภายนอก และจุดแข็ง ขององคการจากการ
ประเมินสภาวะแวดลอมในองคการ 
    บุญเลิศ เย็นคงคาและคณะ (2550) กลาววา การกําหนดกลยุทธของ
องคการ มักจะเกี่ยวของกับการตัดสินใจ ในการกําหนดวัตถุประสงคขององคการ ที่ประกอบดวย 
วิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ (Mission) เปาประสงค (Goals) และวัตถุประสงค (Objective) และกล
ยุทธ (Strategy) อยางไรก็ตามในการกําหนดนโยบายขององคการจะตองสอดคลองกับการกําหนด
กลยุทธของธุรกิจในแตละระดับมักมีสวนประกอบของการกําหนดกลยุทธระดับบริษัท (Corporate 
Strategy) กลยุทธระดับธุรกิจ (Business Strategy) และกลยุทธระดับหนาที่ (Function Strategy) 
    A. Kinicki and B.Williams. (2009) ใหทัศนะวาการกําหนดกลยุทธเปน
ขั้นตอนหนึ่งในการจัดการเชิงกลยุทธ คือ การรวบรวมขอมูลทั้งภายในและภายนอก กอนที่จะ                
มีการจัดทําโครงการ โดยใชเครื่องมือและเทคนิคการวางแผนกลยุทธ คือ การวิเคราะห SWOT เปน
การวิเคราะหเพื่อหาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคที่มีผลกระทบตอองคการ เพื่อเขาใจถึง
สภาพที่แทจริงในเรื่องความสัมพันธระหวางองคการกับสภาพแวดลอมทั้งภายนอกและภายใน               
ทําใหกําหนดกลยุทธที่เหมาะสมกับภารกิจขององคการไดดีขึ้น ดังนี้ 
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    กนกอร สมปราชญ (2548) กลาววา การกําหนดกลยุทธในทุกระดับ           
ตองพิจารณาถึงภารกิจขององคการ และผลลัพธจากการวิเคราะหสถานการณผูบริหารตองเริ่มตน
ดวย 1) การพัฒนากลยุทธระดับองคการ 2) การพัฒนากลยุทธระดับหนวย 3) การพัฒนากลยุทธ
ระดับหนาที่โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
    (1)  การพัฒนากลยุทธระดับองคการ (Developing corporate – strategy) 
เมื่อกําหนดกลยุทธในระดับองคการ ผูบริหารมีการตัดสินใจ 2 ประการ คือ (1) ตองตัดสินใจ                 
ในทิศทางทั้งหมดขององคการโดยการเตรียมกลยุทธหลัก สําหรับแผนหลัก (2) จะตองตัดสินใจ           
ในกลยุทธ การจัดสรรทรัพยากร รูปแบบของกิจกรรมองคการที่กําหนดวิธีการจัดสรรทรัพยากร
ใหกับหนวยตางๆ 
    (2)  การพัฒนากลยุทธระดับหนวย (Developing business-level strategy) 
เปนกลยุทธที่มุงถึงวิธีการแขงขันในธุรกิจหนึ่ง หรือเปนวิธีการปฏิบัติซ่ึงธุรกิจหนึ่งจะมีการแขงขัน
ในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง หรือตลาดใดตลาดหนึ่ง 
    (3)  การพัฒนากลยุทธระดับหนาที่ (Developing functional–level strategy) 
เปนกลยุทธองคการระดับที่ 3 ซ่ึงเกี่ยวของกับการพัฒนากลยุทธระดับหนาที่ ผูบริหารจะกําหนด            
กลยุทธระดับหนาที่เพื่อใหการสนับสนุนการบริหารกลยุทธระดับหนวยธุรกิจ กลยุทธระดับหนาที่
มีขอบเขตที่แคบกวากลยุทธระดับหนวยธุรกิจ เพราะแตละกลยุทธจะเกี่ยวของกับสวนของกลยุทธ
ระดับธุรกิจ ซ่ึงเกี่ยวของกับแตละหนาที่ขององคการ 6 หนาที่ คือ การตลาด (marketing) การเงิน 
(finance) การปฏิบัติการ (operations) หรือการผลิต (production) 4) ทรัพยากรมนุษย (human 
resources) การวิจัยและพัฒนา (research and development) ทรัพยากรขอมูล (information 
resources) แมวาขอบเขตของแตละหนาที่จะมีกลยุทธเฉพาะตัว แตทั้ง 6 หนาที่จะตองมี                        
การประสานงานกัน และประสมประสานกับกลยุทธระดับหนวยธุรกิจกลยุทธในแตละหนาที่มีดังนี้ 
(1) การตลาด (Marketing) หนาที่การตลาดจะสนับสนุนทุกแบบของกลยุทธระดับหนวย โดย               
มุงที่ความตองการของลูกคา โดยอาศัยกลยุทธดานผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนายและการสงเสริม
การตลาด (2) การเงิน (finance) หนาที่การเงินจะใหการสนับสนุนกลยุทธ โดยอาศัยการจัดหา และ
การใชทรัพยากรการเงิน การวิเคราะหตนทุน กําไร การจัดการทรัพยสินขององคการ และ                  
การจัดการภาษี ตลอดจนความตองการในระบบบัญชี (3) การปฏิบัติการ (Operations) หรือการผลิต 
(Production) เปนหนาที่ที่เกี่ยวของกับการจัดหาวัตถุดิบ การพัฒนากระบวนการผลิตที่เหมาะสม         
(4)  ทรัพยากรมนุษย (Human resources) เพื่อใหการสนับสนุนกลยุทธ องคการตองพัฒนากลยุทธ
ทรัพยากรมนุษย ซ่ึงเกี่ยวของกับปญหา เชน จํานวนที่ตองการ ระดับทักษะความตองการในการ
ฝกอบรม การจูงใจ คาตอบแทน เงินเดือนและผลประโยชนตางๆ (5) การวิจัยและพัฒนา (Research 
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and Development) เมื่อกลยุทธเกี่ยวของกับความเปนนวัตกรรม หรือการปรับปรุงในสินคาและ
บริการ หนาที่การวิจัยและพัฒนา (R&D) จะใหการสนับสนุนความตองการนี้ ซ่ึง R&D จะเกี่ยวของ
กับการคนหาความกาวหนาใหมๆ การปรับปรุงผลิตภัณฑเดิม การพัฒนาวิธีใหมๆ ในการ
ประยุกตใชเทคโนโลยี และ (6) ทรัพยากรขอมูล (Information resources) หนาที่ดานทรัพยากร
ขอมูลจะใหการสนับสนุนกลยุทธ โดยการจัดหาขอมูลเพื่อใหการสนับสนุนทุกหนาที่ และทุกระดับ
ของการบริหารในหนาที่นี้ประกอบดวยระบบกระบวนการติดตอส่ือสาร Transaction – processing 
system)  ระบบขอมูลเพื่อการจัดการ (Management Information System) และระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจ (Decision Support System) 
     ศิริชัย  กาญจนวาสี  และคณะ  (2553) กลาววา  การกําหนด
ยุทธศาสตร (strategy formulation) คือ การนําขอมูลและความรูตางๆ ที่ไดรับจากการการวิเคราะห
ปจจัยภายนอกและภายในองคการมาจัดทําเปนยุทธศาสตรในระดับและรูปแบบตางๆ รวมทั้ง              
การประเมินและคัดเลือกวากลยุทธใดที่มีความเหมาะสมกับองคการมากที่สุด ซ่ึงในการกําหนด
แผนกลยุทธ มีองคประกอบที่สําคัญ คือ การพิจารณาถึงทิศทางของหนวยงานไดแก วิสัยทัศน              
ที่องคการตองการบรรลุ ประเด็นกลยุทธ และเปาประสงคภายใตแตละประเด็นกลยุทธ ในการจัดทํา
แผนกลยุทธนั้นมีความเกี่ยวเนื่องกับการจัดทําวิสัยทัศน ประเด็นกลยุทธ และเปาประสงค เนื่องจาก
แผนกลยุทธเปนเครื่องมือในการสื่อสารกับบุคคลในองคการเพื่อใหเกิดความเขาใจในทิศทาง            
ความเชื่อมโยงและเปนเหตุเปนผลของกลยุทธที่จะใชในการดําเนินงานขององคการ ดังนั้น                   
การจัดทําแผนกลยุทธ จึงมีความเชื่อมโยงกับการจัดทํา วิสัยทัศน ประเด็นกลยุทธ และเปาประสงค
ของหนวยงาน 
     โดยสรุปแลว การกําหนดกลยุทธ (strategy formulation) เปน
ขั้นตอนหนึ่งในการจัดการเชิงกลยุทธ คือ การรวบรวมขอมูลทั้งภายในและภายนอก กอนที่จะมีการ
จัดทําโครงการ โดยใชเครื่องมือและเทคนิคการวางแผนกลยุทธ คือ การวิเคราะห SWOT เปน               
การวิเคราะหเพื่อหาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคที่มีผลกระทบตอองคการ เพื่อเขาใจถึง
สภาพที่แทจริงในเรื่องความสัมพันธระหวางองคการกับสภาพแวดลอมทั้งภายนอกและภายใน                 
ทําใหกําหนดกลยุทธที่เหมาะสมกับภารกิจขององคการไดดีขึ้น 
   2.3)  การนํากลยุทธไปปฏิบัติ 
    ในการแปลงกลยุทธไปสูการปฏิบัตินั้น ไดมีการกําหนดแนวทางหรือ
วิธีการใหอยูในรูปของของมาตรการ (Measures) ซ่ึงจะสามารถมองเห็นกิจกรรมตางๆ ที่นําไปสู
การวางแผนปฏิบัติการ (action plan) สําหรับการดําเนินการซึ่งมีลักษณะเปนการวางแผนเชิงกลยุทธ 
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ซ่ึงสอดคลองกัยแนวคิดของ ทศพร ศิริสัมพันธ (2539) ที่ไดกลาวถึงลักษณะที่สําคัญของ                      
การวางแผนไวดังนี้ 
    (1) การมุงเนนอนาคตโดยการสรางวิสัยทัศนเกี่ยวกับทิศทางขององคการ
ที่จะดําเนินตอไปและการระดมสรรพกําลัง รวมทั้งทรัพยากรตางๆ เพื่อดําเนินการตามทิศทาง
ดังกลาว ซ่ึงการวางแผน เชิงกลยุทธนี้ไมใชเปนเพียงแตการวางแผนระยะยาวเพื่อคาดการณ
แนวโนมในอนาคต และเตรียมแผนงานรองรับเทาน้ัน แตจะเปนความพยายามในการกําหนด             
สภาพการณที่พึงประสงคไว ลวงหนาและ เปลี่ยนแปลงปจจัยตางๆ ใหสอดรับกัน 
    (2) การมุงเนนจุดหมายรวมขององคการ โดยการกําหนดวัตถุปรสงค 
และเปาหมายที่ชัดเจน สามารถนําไปหปฏิบัติใหบังเกิดผลได ตามชวงระยะเวลาตางๆ เพื่อใหบรรลุ
ตามทิศทางที่ตองการ 
    (3) การมุงเนนกระบวนการ โดยจะตองดําเนินไปอยางตอเนื่อง เปน
วงจรไมมีที่ส้ินสุด เร่ิมตนจากการกําหนดภารกิจหลัก การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก และ
ภายใน การวิเคราะหและจัดวางกลยุทธ การจัดทําแผนงานและโครงงงาน การนํากลยุทธไปปฏิบัติ 
การทบทวนและจัดวางกลยุทธใหม  
    (4) การมุงเนนภาพรวม โดยเนนระดับของการวิเคราะหทั้งองคการ
มากกวา พิจารณาเพียงสวนใดสวนหนึ่ง หรือเฉพาะแผนงานโครงการและกิจกรรมใดๆ ดังนั้น
อิทธิพล ผลกระทบของการบริหารเชิงกลยุทธจึงมีคอนขางสูง และครอบคลุมทั่วทั้งองคการ และ
การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นมักจะมีผลตอเนื่องไปอีกเปนเวลาหลายป 
    คําวา “มาตรการ” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542               
ไดใหความหมายของคําวา “มาตรการ” ไววา เปนคํานาม หมายถึง วิธีการที่จะปรับเขาไปสูผลสําเร็จ 
ซ่ึงในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดกําหนดมาตรการในการดําเนินการระดมทรัพยากรทางการศึกษา           
แตละประเภทภายใตกลยุทธที่กําหนดขึ้นแลวขางตน ซ่ึงเปนการนํากลยุทธไปดําเนินการ                    
เปนรูปธรรมหลังจากไดมีการกําหนดกลยุทธ การประเมินและเลือกกลยุทธ โดยมีการวางแผน
ทรัพยากร (Resources planning) การจัดโครงสรางองคกร (Organization structure) และการพัฒนา
คนและระบบ (People and systems) ในการดําเนินการ ผูบริหารตองมีความคิดที่ชัดเจนในหลายๆ 
ประเด็น เชน เมื่อใชกลยุทธใหมองคการจําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลงมากเพียงใด จะดําเนินการกับ 
“วัฒนธรรมองคการ” เพื่อเปนหลักประกันวาการใชกลยุทธนี้จะประสบความสําเร็จ 
    สวน Wheelen and Hunger (2008) ไดกลาวถึงการปฏิบัติตามกลยุทธ 
(strategy implementation) วา การปฏิบัติตามกลยุทธ เปนกระบวนการดําเนินงานนํากลยุทธและ
นโยบายที่กําหนดไวไปสูการปฏิบัติ ดวยการพัฒนาจัดทําเปนโปรแกรมดําเนินงาน (programs) 
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จัดทํางบประมาณ (budgets) และวิธีดําเนินงาน (procedures) ในขั้นนี้อาจเกี่ยวของกับ การ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององคการ โครงสราง และระบบการจัดการทั้งหมดทั่วทั้งองคการก็ได 
การปฏิบัติตามกลยุทธ โดยทั่วไปแลวจะเปนหนาที่ของผูจัดการระดับกลางและระดับลาง              
(middle and lower level manager) เทานั้น ทั้งนี้ผูบริหารระดับสูง (top management) เปนผูตรวจสอบ 
เนื่องจากเปนแผนงานปฏิบัติการ การปฏิบัติตามกลยุทธจึงมักจะเกี่ยวของกับการตัดสินใจประจําวัน
(day-to-day decision) ในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อนําไปใชในการดําเนินงาน ดังนี้ 
    (1) โปรแกรมดําเนินงาน (programs) คือ ขอความที่เขียนบงบอกถึง
กิจกรรมหรือขั้นตอนตางๆ (activities and steps) ที่จําเปนตองกระทําเพื่อใหงานที่กําหนดบรรลุ
เปาหมาย โดยปกติจะใชเพียงครั้งเดียว โปรแกรมดําเนินงานจะมุงเนนการกระทําวาตองวา                 
ตองทําอยางไรบางเพื่อใหเปนไปตามกลยุทธ ซ่ึงอาจจะเกี่ยวของกับการจัดโครงสรางของ               
บริษัทใหม เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคการ หรือจําเปนตองเริ่มทําวิจัยใหม เปนตน 
    (2) จัดทํางบประมาณ (budgets) คือขอความที่เขียนขึ้นเพื่อบงบอก
รายการการใชจายเงินของบริษัท งบประมาณจะบอกรายการการใชเงินในรายละเอียดในแตละ
โปรแกรม ซ่ึงจะนํามาใชเพื่อการวางแผนและการควบคุมดวย บริษัทจํานวนมากตองการใหบอก
ผลตอบแทนจากการลงทุน (return on investment) เปนจํานวนเปอรเซ็นตไวดวย กอนที่ฝายจัดการ
จะพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความมั่นใจวา โปรแกรมใหมนี้จะทําใหกําไรของบริษัทเพิ่มขึ้น 
ซ่ึงจะมีผลทางดานการสรางคุณคาใหแกผูถือหุน ดังนั้นจะเห็นไดวางบประมาณไมเพียงแต                   
จะใชเพื่อเปนแผนในการดําเนินงานเทานั้น แตยังปรากฏในงบดุลการเงินแสดงใหเห็นผล                     
ที่จะเกิดขึ้นตอฐานะการเงินของบริษัทในอนาคตอีกดวย 
    (3) และวิธีดําเนินงาน (procedures) คือระเบียบวิธีปฏิบัติ ซ่ึง                
บอกขั้นตอนหรือเทคนิคในการดําเนินงานในรายละเอียดวา งานแตละอยางและกิจกรรมตางๆ 
จะตองทําอยางไรบาง เพื่อใหงานบรรลุผลสําเร็จตามโปรแกรมที่บริษัทกําหนดไว 
  2.4)  การควบคุมกลยุทธ 
   ตัวช้ีวัดความสําเร็จ (Indicators) ปจจัยหรือตัวที่บงชี้วาการดําเนินงาน 
ตามกลยุทธหรือมาตรการที่กําหนดไว มีความคืบหนาในการดําเนินการตามนโยบายหรือ
แผนงาน จนบรรลุเปาหมาย ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Wheelen and Hunger (2008) ที่กลาววา 
การประเมินผลและการควบคุม (evaluation and control) เปนการตรวจสอบกิจกรรม และผลการ
ปฏิบัติงานทั้งหมดขององคการ เพื่อเปรียบเทียบดูวาผลการปฏิบัติงานจริง (actual performance) กับ
ผลการดําเนินงานที่มุงหวัง (desired performance) บรรลุผลตามเปาหมายหรือไม ผูจัดการทุกระดับ
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จะนําขอมูลที่ไดรับจากการประเมินในขั้นนี้เพื่อนําไปแกไขใหถูกตอง (take corrective action) และ
หาทางแกปญหาตอไป  
   การประเมินและการควบคุมจะเปนองคประกอบหลักสําคัญในขั้นตอน
สุดทายของกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ แตการดําเนินงานในขั้นนี้จะชวยช้ีใหเห็นจุดออนหรือ
ขอบกพรองของแผนกลยุทธที่ไดนําไปปฏิบัติมาแลวกอนหนานี้ และยังเปนตัวกระตุนระบบ             
การบริหารงานใหมทั่วทั้งองคกร ใหเร่ิมตนการดําเนินงานใหมอีกในคราวตอไป 
   กลาวโดยสรุปก็คือ การประเมินผลการดําเนินงานตามกลยุทธที่กําหนด
ขึ้นนั้นสามารถประเมินผลของการปฏิบัติไดโดยการประเมินผลตามตัวบงชี้หรือตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
จะทําใหทราบความกาวหนาหรือความลมเหลวของการดําเนินการ ซ่ึงจะนําไปสูการตัดสินใจยกเลิก
หรือปรับปรุงหรือปฏิบัติตามกลยุทธที่กําหนดขึ้นตอไป 
   ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดกําหนดประเด็นกลยุทธในการระดมทรัพยากร
ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐในจังหวัดมหาสารคาม โดยจําแนกเปน          
5 ประเด็นกลยุทธ คือ 1) ทรัพยากรเงินทุนหรืองบประมาณ 2) ทรัพยากรบุคคล 3) ทรัพยากรวัสดุ
อุปกรณและเทคโนโลยี 4) ทรัพยากรที่ดินและสิ่งปลูกสราง และ 5) ทรัพยากรแหลงเรียนรู สวน
องคประกอบของกลยุทธการระดมทรัพยากรทางการศึกษา ประกอบดวย 1) เปาประสงคหรือ
วัตถุประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (Strategic Issues) ที่ตองการจะใหบรรลุ ไดแก เปาประสงค 
(Goals) และ 2) แนวทางในการดําเนินงานเชิงกลยุทธและกลไกสูการปฏิบัติเพื่อนําไปสูผลสําเร็จ
ตามเปาหมายที่วางไว ไดแก กลยุทธ (Strategies) มาตรการ (Measures) และตัวช้ีวัด (Indicators) 
 
2.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการระดมทุน 
 ในการวิจัยเร่ือง กลยุทธการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐในจังหวัด
มหาสารคาม ผูวิจัยไดทําการศึกษาเอกสาร ตํารา บทความทางวิชาการ งานวิจัยตางๆ เกี่ยวกับ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการระดมทุน เพื่อนําไปสูการวิเคราะห สังเคราะห ใหเห็นกรอบแนวคิด
และการสรางเครื่องมือสําหรับการวิจัยในครั้งนี้ ดังนี้ 
 2.1  ความหมายของการระดมทุน  
  ตามพจนานุกรมฉบับราชบัฑิตยสถาน (2525) ไดใหความหมายของคําวา การระดมทุน 
ไวดังนี้ การระดมทุน หมายถึง การเที่ยวหา การคนหา และการเสาะหา สวนทุน หมายถึง ของเดิม
หรือเงินที่มีไว จัดตั้งไว เพื่อประโยชนใหงอกงาม ซ่ึงหมายถึง ทรัพยากรที่มีอยูตามธรรมชาติและ
ทรัพยากรที่มนุษยสรางขึ้น  
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  Rosso et al. (1991) ไดใหคํานิยามของคํา “Fund Raising” วาการระดมทุนไมใช                     
เปนวิทยาศาสตรของการรวบรวมทุน แตเปนวิทยาศาสตรของเศรษฐกิจที่ดีขึ้นของสังคม โดย        
การระดมทุนจะเกี่ยวของกับวัตถุประสงคของสังคม และจุดประสงคขององคการที่ตองการ                 
การระดมทุนเปนเครื่องมือของผูบริจาคและการรับบริจาค โดยมีองคการและสิ่งแวดลอมของ
องคการเปนผูดําเนินการ ดังนั้น ในการระดมทุนตองมีการบอกความตองการที่ถูกตอง และ
เหมาะสม โดยองคการที่ทําการระดมทุนจะตองมีการบริหารจัดการที่ดี โดยจะมีการเปรียบเทียบ
ระหวางแหลงทุนขององคการ ความตั้งใจ และกิจกรรมการระดมทุน รวมทั้งพันธกิจของ การระดม
ทุน ผูที่ทําหนาที่ระดมทุน จะมีจิตใจที่รักมนุษยดวยกัน การบริจาคไมใชการที่ผูบริจาคมี ใจบุญหรือ
เล่ียงภาษี แตเปนผลของการแลกเปลี่ยนทางจิตใจระหวางผูบริจาคและองคการที่มี วัตถุประสงค
เหมือนๆ กัน ดังนั้นหลักสําคัญของการระดมทุนเปนความเชื่อมั่นหรือความศรัทธามากกวา                
การบังคับ  
  Lindhal (1992) ไดกลาวถึงการระดมทุนวา การระดมทุนเปนกิจกรรม การวางแผนที่
เกี่ยวกับการบริจาคโดยที่กิจกรรมการระดมทุนจะตองดําเนินการไปภายใตกรอบของวัตถุประสงค
ขององคการ กระบวนการ การระดมทุนจะเกี่ยวของกับองคการที่จะระดมทุนโดยที่จะตองมี                
การวางแผนในการระดมทุน และมีรายละเอียดและการประเมินภารกิจในการระดมทุน โดย                  
มีวัตถุประสงคเพื่อใหมปีระสิทธิภาพมากที่สุดและตองการที่จะบรรลุภารกิจ โดยการบริหารจัดการ 
เทคนิค และแหลงของทุน การปฏิบัติในการระดมทุนจะอยูในแผนทางยุทธศาสตรในการระดมทุน
ซ่ึงองคการจะเปนผูจัดทําเพื่อที่จะทําใหเกิดเศรษฐกิจที่ยั่งยืนขององคการ  
  Edles (1993) ไดกลาวถึงการระดมทุนวา การระดมทุนเปนเทคโนโลยีที่จะทําให                 
การปฏิบัติในการที่ระดมทุนเปนผลสําเร็จมากกวาการระดมทุนไปตามสามัญสํานึก  โดย                      
การปฏิบัติงานไปตามสามัญสํานึกจะทําใหเกิดความเสี่ยงสูง การระดมทุน (Fund raising)                   
จะปองกันความเสี่ยงนั้นๆ และการระดมทุน (Fund raising) หมายถึง 
  1) การสรางองคการเพื่อใหมีความสามารถในการระดมทุน คือ องคการจะตอง                 
มีวัตถุประสงคที่ ชัดเจน  มองเห็นและจับตองได  มีอาจารยและผูปฏิบัติงานเปนมืออาชีพ                   
มีความตองการทุนทางเศรษฐศาสตรที่มีความเขาใจที่ชัดเจน และมีความสามารถในการจัดการ และ
ควบคุมได 
  2) กระบวนการในการระดมทุน หมายถึง ความสามารถในการสื่อสารถึงสาเหตุ               
ในการระดมทุนที่ดี การเสาะหาผูบริจาค (Prospective donors) บุคคลที่เขารวมในกระบวนการ 
ระดมทุนทั้งภายในและภายนอกองคการ รวมทั้งการวัดผลที่เกิดขึ้น  
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  3) เทคนิคในการระดมทุน คือ กิจกรรมในการระดมทุนที่จะทําใหการจัดภารกิจการ
รณรงคที่มีประสิทธิภาพ  
  Brown (1993) ไดใหความหมายของการระดมทุนไววา หมายถึง การชักชวนบุคคลหรือ
องคการใหสนับสนุนดานการเงิน เพื่อจัดโครงการ/กิจกรรม  
  Greenfield (1994) ไดกลาวถึง การระดมทุนวาไมไดเปนเพียง กิจกรรมในการหาทุนหรือ
ระดมทุนเทานั้น การระดมทุนควรจะเปนกระบวนการพัฒนาทุนดวย กระบวนการนี้ควรจะเริ่มจาก
การเปลี่ยนความคิดใหเปนโครงการที่เปนรูปธรรมที่เรียกวา การจัดการทางยุทธศาสตร (Strategic 
management) และสื่อถึงสิ่งแวดลอมภายนอกองคการใหเขารูดาน การสื่อสาร ในที่สุดการระดมทุน
นี้จะนําไปสูแหลงเงินทุน  การระดมทุนไมใชเปนกิจกรรมของ  องคการในการรองขอเงิน                    
ในจุดวิกฤติดานเศรษฐกิจขององคการ แตการระดมทุนเปนความสามารถในการนําแหลงทุน              
เขามารวมกับองคการเนื่องจากสังคม  การระดมทุนเปนวิ ธีการและเทคนิค  ซ่ึงวิ ธีการนี้                         
เปนความสัมพันธของสังคมซึ่งเปนโอกาสใหมีการขอรับการสนับสนุน ซ่ึงการระดมทุนนี้                     
จะรวมทั้งคนภายในองคการ การระดมทุนชวยใหการจะปรับองคการไปสูส่ิงแวดลอมภายนอก และ
ความตองการของการระดมทุน การระดมทุนเปนเทคนิคซึ่งจะใชประโยชนของการตลาด เพื่อ                
จะวิเคราะหส่ิงแวดลอมภายนอกเพื่อคนหาผูระดมทุน เปาหมายการระดมทุนจะสงเสริมการขอรับ
ทุน ซ่ึงจะมีการจัดการคนที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงมีความจําเปน เทคนิค และแหลงทางเศรษฐศาสตร 
การระดมทุนนี้จะเปนการรักษาความสัมพันธที่ดีกับผูสนับสนุนองคการ  
  Norton (1996) ไดกลาวถึงการระดมทุนวา การระดมทุนขึ้นอยูกับ สวนสําคัญ                      
2-3 ประการ ของสถาบันซึ่งจะมากอนการระดมทุน โดยขึ้นอยูกับ  
  1) ผูบริจาคมีความพึงพอใจที่จะบริจาค  
  2) ผูบริจาคมีการสนับสนุนที่จะทําใหเกิดการบริจาคที่มีประสิทธิภาพ 
  3) แหลงทุนมีความตองการที่จะบริจาค  
 และการระดมทุนเปนกระบวนการซึ่งทําใหเกิดกิจกรรมตางๆ เชน  
 -  มีการกําหนดความตองการของสังคม 
 -  มีการบริจาคเพื่อความตองการของสังคม  
 -  มีกิจกรรมที่มปีระสิทธิภาพและเปนไปได  
 -  เพื่อเปนการตอบสนองการใชเงินดานอืน่ขององคการ  
 -  เปนความตองการของผูบริจาค  
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 ดังนั้นการระดมทุนจะเกี่ยวกับทุกสวนขององคการมากกวาเปนหนาที่หนึ่งขององคการ
หรือสวนใดสวนหนึ่งขององคการ จริงๆ แลวการระดมทุนเปนงานหนึ่งที่จะทําใหองคการ                      
มีการพัฒนาที่ยั่งยืน การระดมทุนจะเกิดขึ้นไดจะตองทําใหองคการไมขึ้นอยูกับการเงินหรือผูใหทุน
เพียงคนเดียว และในเวลาเดียวกันจะตองสรางระบบความสัมพันธกับสังคม เพื่อจะเปนการประกัน 
ที่องคการจะอยูกับสังคมตลอดไป  
 Levy & Cherry (1996) ใหความหมายของการระดมทุนไววา หมายถึง การแสวงหาทุน
และทรัพยากรจากแหลงอื่นๆเพื่อสนับสนุนองคการหรือเฉพาะโครงการนั้นๆ  
 Burnett (1996) ไดกลาวถึงเรื่องการระดมทุนวา การระดมทุนนั้นเปนการสราง และ   
ยึดถือความสัมพันธทางสังคมระหวางองคการ และประชาชนที่สนับสนุนองคการนั้น มากกวา             
การรวบรวมเงินบริจาค ดังนั้นการจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเชื่อมหรือ               
สรางความสัมพันธระหวางองคการและบุคคล ใหอยูในปจจัยตางๆ หรืออยูในภาวะเดียวกัน คือ             
มีความสัมพันธในการระดมทุนรวมกัน (Relationship fund raising) การบริหารจัดการของระบบ 
การลงทุนที่มีประสิทธิภาพ คือมีเครือขายที่จะใหแนใจวาแหลงทุนนั้นจะสนับสนุนองคการ              
ใน ระยะยาวมากกวาการสนับสนุนเงินทุนเปนครั้งคราว และจากแนวความคิดเรื่องการระดมทุนนี้ 
ความสําเร็จของการระดมทุน  จะประกอบไปดวยการสรางความสัมพันธและการรักษา
ความสัมพันธระหวางองคการกับผูที่สนับสนุนองคการ ซ่ึงจะมีวิธีการคิดหรือแนวปฏิบัติที่แตกตาง
กันไปแตละองคการในการบริหารจัดการคน เทคนิค และแหลงเงินทุน  
 Ambrogett, Cagli and Milano (1998) ไดให คํานิยามของการระดมทุนวา หมายถึง 
กิจกรรมทั้งมวลที่จะทําใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย เปนการทําใหสังคมมั่นคงอยางยั่งยืน 
ดังนั้น การระดมทุนจะเปนยุทธศาสตรในการหาแหลงทาง การเงินซึ่งจะเปนแหลงทุนที่ยั่งยืนของ
องคการในระยะยาว และเปนการทําใหองคการมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง การระดมทุนจะเกิดขึ้น
จากความรับผิดชอบขององคการโดยที่จะเปนผูดําเนินการระดมทุน และอาจหมายถึงเทคนิคตางๆ 
เชน กฎ ทฤษฎี และแนวคิดที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการ ใชจายเงิน และปจจัยเสี่ยงตางๆที่เกี่ยวกับสังคม
ซ่ึงอาจจะเกิดขึ้น ดังนั้นการระดมทุนจึงไมใช หมายถึงการระดมทุนแตเพียงอยางเดียว แตจะ
หมายถึงยุทธศาสตรในการวางแผนและพัฒนา องคการดวย 
 ชัยอนันต สมุทวณิช (2541) ไดอธิบายวา การระดมทุน หมายถึง ทรัพยากรทางการศึกษา
ที่กวางออกไป ทรัพยากรทางการศึกษาไมจํากัดอยูเฉพาะงบประมาณทางการศึกษา หากรวมถึง           
การจัดการที่มีประสิทธิภาพ ความสามารถในการดึงและระดมสรรพกําลังในสังคมเขามาสนับสนุน
สงเสริม เกื้อหนุน การศึกษาในรูปลักษณตางๆ ซ่ึงไมจําเปนตองเปนเงินหรืออุปกรณ หรือเวลา                 
ที่จัดเปนการใหโอกาสทางการศึกษาทั้งในแงของการสละเวลามาใหบริการทางการศึกษาจากบุคคล
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ภายในสังคม ซ่ึงมิใชครู อาจารยประจํา นอกจากนั้นทรัพยากรทางการศึกษา ยังหมายรวมถึง
ทรัพยากรมนุษยที่เกี่ยวของทั้งทางตรงและทางออมกับการใหบริการทางการศึกษา ตลอดจน 
คล่ืนวิทยุ โทรทัศน ดาวเทียม อินเทอรเน็ต ที่สามารถนํามาใชประโยชนเพื่อการศึกษาดวย  
 การระดมทุน (Fundraising) หมายถึง กิจกรรมที่มีการรวมตัวกันในการเชิญชวน
ประชาชน เพื่อบริจาคทรัพยสินหรือหลักประกันของทรัพยสิน เพื่อใหองคการการกุศลไวใชจาย 
(The organized activity, or an instance, of soliciting assets or pledges of assets for a charitable organization) 
(Fundraising, 2003) 
 ดังนั้นอาจสรุปไดวาการระดมทุน (Fund raising) หมายถึงกิจกรรมที่มีการรวมตัวกัน 
และมีจุดประสงคใหอาสาสมัครหลายๆ คนมารวมมือกันเชิญชวนใหประชาชนบริจาคเงิน 
ทรัพยสิน หรือหลักประกันของทรัพยสิน เพื่อการใชจายขององคการการศึกษา องคการการศาสนา 
องคการทางการเมือง และองคการการกุศล และสาธารณประโยชน  
 
 2.2  ความจําเปนของการระดมทุน 
  จากรายงานการประชุมระดับโลก วาดวยการอุดมศึกษาในศตวรรษที่ 21: วิสัยทัศน และ
การปฏิบัติ เมื่อ 5-9 ตุลาคม พ.ศ.2541 ณ สํานักงานใหญยูเนสโก กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส                  
ในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการเงินของอุดมศึกษา ในที่ประชุมดังกลาว ไดสรุปการดําเนินการ                     
ดาน การเงินของอุดมศึกษา ไวดังนี้ (ทองอินทร วงศโสธร, 2541) 
  1) ความขัดของดานงบประมาณ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอุดมศึกษาทําให
มหาวิทยาลัยตองลดคาใชจาย และแสวงหาแหลงงบประมาณใหมๆ และปรับปรุงการใชประโยชน
จากทรัพยากรที่มีอยู 
  2) แหลงงบประมาณจะมาจากคาเลาเรียน คาธรรมเนียมการสอบ Residence fee              
การรับจางทําวิจัย  ฝกอบรม  และการใหบริการที่ปรึกษา  ลิขสิทธิ์ทางปญญา  การลงทุน                        
ที่ใหผลตอบแทน Endowment funding ความชวยเหลือจากตางประเทศ และแหลงทุนอื่นๆ 
  3) สําหรับกลไกในการบริหารงบประมาณควรปรับเปลี่ยนจาก Input-based funding 
เปน Output-based funding โดยใชวิธีการระดมทรัพยากร การสงเสริมการหารายได การบริหาร เงิน
สดสํารอง การจัดสรรทรัพยากร การกําหนดตัวช้ีวัดคางบประมาณ การใชประโยชนจากทรัพยากร 
การประเมินผล และการรักษางบประมาณ  
  4) สําหรับการแสวงหาแหลงงบประมาณนั้น มหาวิทยาลัยควรจะตองดําเนินการ ดังนี้ 
โดยกําหนดหุนสวน แสวงหาแหลงทุนอื่นๆ โดยวิธี Diversification แหลงเงินทุน ปรับเปล่ียน             
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การจัดการจาก Subordinate เปน Partnership กับฝายงานของรัฐ ทองถ่ิน และนักศึกษา รวมทั้ง 
จัดใหมีทุนการศึกษาและเงินกูยืมเพื่อการศึกษา  
  เนื่องจากในการประชุมระดับโลกดานอุดมศึกษาครั้งนี้ เปนการวางหลักการในการ
ปฏิรูประบบอุดมศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการสงเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดม  ศึกษาจําตองพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการของสถาบัน                     
อยางตอเนื่อง และสถาบันอุดมศึกษาควรจัดการศึกษา เพื่อตอบสนองความตองการกําลังคนเพื่อ 
การพัฒนาประเทศ และสถาบันอุดมศึกษาจะตองมีระบบประกัน คุณภาพที่สังคมตรวจสอบได 
ดังนั้น  ในการประชุมดั งกล าวจึ งไดส รุปเพื่ อใหสถาบันอุดมศึกษาและประเทศต างๆ 
ยึดถือการดําเนินงานดานการเงินเพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาไดบรรลุภารกิจดังกลาว 
  และจากการที่ รัฐบาลมีนโยบาย  ใหมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ และ                   
เงินงบประมาณที่ใหแกสถาบันอุดมศึกษาจะเทาเดิมหรือนอยลง แตรัฐบาลมีนโยบายที่จะให             
มหาวิทยาลัยขยายการรับนักศึกษามากขึ้น  และเปดระดับบัณฑิตศึกษา  มุงสูความเปนเลิศ                     
ทางวิชาการ และมุงสูความเปนนานาชาติ และสงเสริม การทําวิจัย เปนสิ่งที่มหาวิทยาลัยตางๆ 
จําเปนที่จะตองหารายได หรือระดมทุน เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และพัฒนาทุกๆ ดาน 
 
 2.3  หลักการของการระดมทุน  
  ในการระดมทุนนั้น Weinstein (2002) กลาววา หลักการสําคัญที่จะนําไปสูความสําเร็จ
ของการระดมทุนมี 5 ประการ คือ  
  1) หลักการที่วา “ประชาชนใหประชาชน เพื่อชวยเหลือประชาชน (People give to 
people to help people)” เปนคําขวัญ หรือหลักการที่สําคัญของการระดมทุน เนื่องจากบุคคลเปน            
ผูตัดสินใจที่จะบริจาคหรือไมบริจาคมิใชสถาบัน โดยผูบริจาคจะบริจาคหรือไมบริจาคนั้น 
การบริ จ าค  จะขึ้ นอยู กั บความสัมพันธ ของผู บ ริ จ าคกับการตอบสนองต อผู ระดมทุน 
หรือการตัดสินใจบริจาคจะขึ้นอยูกับลักษณะผูนําของสถาบันนั้นๆ  
  2) หลักการที่สองคือ การเขาใจกระบวนการ พัฒนาแหลงเงินทุนที่จะบริจาค โดยที่ 
“ผูที่จะ บริจาคจะขึ้นอยูกับความสัมพันธของผูระดมทุนกับผูบริจาคซึ่งจะให หรือบริจาคอะไร” 
  3) หลักการที่ สาม คือ ลักษณะของผูนําขององคการที่จะระดมทุน โดยจะตอง                     
มีลักษณะผูนําในทีมผูบริหารขององคการ ผูรวมงาน และอาสาสมัครที่เปนบุคคลสําคัญในการ 
ระดมทุนจําเปนตอง  มีลักษณะผูนํา  และเชื่อวาการระดมทุนจะประสบผลสําเร็จ  เมื่อผูนํา                          
มีลักษณะของผูนํา ก็จะทําใหงานอยางอื่นๆ ประสบผลสําเร็จ 
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  4) หลักการที่ ส่ี คือหลักการ “Six rights” คือการระดมทุนจะประสบผลสําเร็จนั้น 
ขึ้นอยูกับ Right person เพื่อที่จะเสนอ “Right prospect” สําหรับ Right amount” ที่เสนอ “Right 
project” “Right time” และ “Right way” เวลาและการนําไปใชที่เหมาะสม “Successful fundraising 
is the right person asking the right prospect for the right amount for the right project at the right 
time in the right way” 
  5) หลักการ 80/20 Rule มาสู 90/10 Rule จาก Pareto’s rule ผลการสําเร็จ รอยละ 80 
มาจากผูดําเนินงาน หรือประสิทธิภาพของผูปฏิบัติงานรอยละ 20 เปรียบเทียบกับ อาสาสมัคร                
ในการระดมทุน  จะมีอาสาสมัครรอยละ  20 จากอาสาสมัครทั้ งหมดสามารถระดมทุน                            
ไดเทากับทุนทั้งหมดรอยละ 80 
   ในการระดมทุน โครงการการระดมทุนสวนใหญ ผูบริจาคที่บริจาคเงินมาก
ประมาณรอยละ 10 ของผูบริจาค จะบริจาคเงินเปนจํานวนรอยละ 90 ของการบริจาคทั้งหมด โดยที่
รอยละ 10-20 ของผูบริจาคนี้ จะใกลชิดแหลงเงินทุนมากที่สุด ซ่ึงจะเปนผูนํา การบริจาค และทําให 
การดําเนินการระดมทุนเปนผลสําเร็จ  
 
 2.4  องคประกอบพื้นฐานของการระดมทุน 
  Brakeley (1980) กลาววา ปจจุบันการระดมทุนมีแนวโนมที่สําคัญๆ 3 ประการคือ การ
ตั้งเปาหมายที่สูงขึ้นกวาอดีต การใชระยะเวลาในการรณรงคระดมยาวนานกวาเดิม และการบริจาค
ของผูนําเพิ่มขึ้นในสัดสวนที่มากกวาเดิม การระดมทุนโดยใชวิธีการขอบริจาคยามวิกฤต (Crisis to 
Crisis Approach) อาจจะเหมาะสมสําหรับบางหนวยงาน แตเปนวิธีที่ไมเหมาะสมมากนัก                       
ในปจจุบันนี้ การระดมทุนจะตองไดรับการพิจารณาวาเปนกระบวนการที่ตองรับผิดชอบดําเนินการ
อยางตอเนื่องดวยการตั้งเปาหมาย และจะตองสะทอนถึงความตองการในการพัฒนาหนวยงาน              
ในปจจุบัน และอนาคต 
  การวางแผนระดมทุนที่ดีเปนผลมาจากการวิจัยที่ดี การวิจัยในที่นี้ หมายถึง การระบุ             
เปามายและความตองการของหนวยงานทั้งปจจุบัน และอนาคต และแหลงทุนที่จะสนับสนุน 
เปาหมายเหลานี้ การวางแผนเปนกระบวนการที่ตองพึ่งพาซึ่งกันและกัน เปาหมายของการพัฒนา
หนวยงานสามารถกําหนดไดชัดเจนไดจากการวางแผนระยะสั้นและระยะยาว ภาวะผูนํา และแหลง
ทุนที่คาดวาจะใหการสนับสนุน การวางแผนที่ดีขึ้นอยูกับการวิเคราะหความสามารถของหนวยงาน
ที่จะดึงดูดผูนํา  ศักยภาพของผูนํา ความคาดหวังที่จะไดรับความสนใจจากผูบริจาค และแหลง
เงินทุนสนับสนุน   
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  การวางแผนเพื่อการระดมทุนนั้น  ผูที่ รับผิดชอบในการวางแผนจะตองพิจารณา
องคประกอบพื้นฐานตอไปนี้ใหครบถวนเพื่อใหแผนการระดมทุนนําไปสูความสําเร็จของการระดม
ทุนตามที่ตั้งเปาหมายไว 
  1) การกําหนดประเด็นเพื่อขอรับการสนับสนุน (The Case for Support) 
   หนวยงานที่ไมหวังผลกําไร ทุกหนวยงานที่ตองกําหนดหรือระบุประเด็นเพื่อ
ขอรับการสนับสนุนวาเพราะเหตุใดวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศูนยการแพทย องคกรทางศาสนา องคกร
ทางสังคม จึงสมควรไดรับการสนับสนุน อะไรคือผลประโยชนที่เกิดจากการบริจาค เหตุผล                     
ที่ เฉพาะเจาะจงสํ าหรับผูบ ริจาคหรือหนวยงานที่ จะบริจาคให เ งินสนับสนุนคืออะไร                                
มีการเปรียบเทียบหนวยงานที่ใหบริการคลายกันหรือไม ถามี หนวยงานจะอธิบายความแตกตาง            
ไดอยางไร  
   การเขียนประโยคเพื่อขอรับการสนับสนุนจึงเปนสิ่งสําคัญ เบื้องตนสําหรับ
โครงการระดมทุนที่จะประสบความสําเร็จ 
   การกําหนดประเด็นเพื่อขอรับการสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพจะตองกําหนดให
สอดคลองกับเกณฑ 2 ประการคือ 
   1) จะตองกําหนดใหใหญกวาหนวยงาน และจะตองเปนประเด็นที่เกี่ยวของกับ
กิจกรรมและความตองการเฉพาะของหนวยงานที่ตอบสนองตอความตองการของสังคม                         
ที่กวางขวางขึ้นกวาเดิม 
   2) ตองกําหนดประเด็นเพื่อขอรับการสนับสนุนใหเกี่ยวของกับเปาหมาย                
ที่แสดงถึงความมีเหตุผล มีการเอกสารนําเสนอถึงความเปนไปได และความมีประสิทธิผล                 
เปนประเด็นที่แสดงถึงความตองการเรงดวน และบางครั้งก็ตองมีเอกลักษณ 
   การกําหนดประเด็นดังกลาวไมจําเปนตองกําหนดโดยบุคคลภายในหนวยงาน 
บุคคลภายนอกหนวยงานอาจจะกําหนดประเด็นที่มีความเปนปรนัยและมีแนวคิดใหมๆ ได อยางไร 
ก็ตาม หลายหนวยงานก็ประสบความสําเร็จในการกําหนดประเด็นโดยใชพรสวรรคของบุคคล
ภายในหนวยงาน 
  2) ภาวะผูนํา (Leadership) 
   ความสามารถในการระดมทุนมักจะเกี่ยวของโดยตรงกับพันธสัญญาของผูนํา              
ในหนวยงาน  ผูนําที่มีความสามารถ อุทิศตนมักจะอยูเบื้องหลังของความสําเร็จและความกาวหนา
ของหนวยงาน และหนวยงานที่ไมประสบความสําเร็จมักจะดวยเหตุผลหนึ่งคือการดึงดูด และ 
คงไวซ่ึงระดับและชนิดของภาวะผูนําที่หนวยงานตองการ 
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   คณะกรรมการนโยบายเปนกุญแจสําคัญที่ใชวัดความเขมแข็งของภาวะผูนําของ
หนวยงาน   ความสามารถในการสรางใหชุมชนตระหนักในพันธสัญญา และการมีอิทธิพล                  
ในชุมชนของกรรมการเหลานี้จะเปนผูกําหนดระดับการมีประสิทธิภาพของหนวยงาน และเปนฐาน
ของการไดรับการสนับสนุน  เปนภาพลักษณทั้งในแงการบริหาร และการสรางความสําเร็จหรือ
ความลมเหลวในการสรางฐานของการสนับสนุน ปรากฏวามีหนวยงานที่ดําเนินการไดดีถึงแมวาจะ
มีคณะกรรมการที่ออนหรือไมริเร่ิม และมีหนวยงานที่มีกรรมการที่มีช่ือเสียงในชุมชนที่ลมเหลว         
ในการพัฒนาหนวยงานใหกาวหนา ซ่ึงเปนสิ่งที่ ผิดปกติ โดยความเปนจริงแลว หนวยงาน                    
ที่มีความสามารถในการระดมทุนจําเปนตองมีคณะกรรมการนโยบายที่เปนผูนําที่แทจริงในชุมชน 
และเปนผูนําที่สามารถนําหนวยงานไดอยางแทจริง 
   คณะกรรมการบริหารมักจะเปนแหลงผูนําที่ สําคัญ  ผูบริหารสูงสุดจําเปน                    
ตองมีคุณสมบัติความเปนผูนํา ผูบริหารฝายพัฒนาจะตองมีคุณสมบัติความเปนผูนําเชนเดียวกัน 
ภายในคณะกรรมการบริหารมักจะมีกรรมการบางคนที่มีบทบาทเฉพาะ ที่ไมถูกระบุในเอกสาร                
ที่จะตองเกี่ยวของโดย ตรงและโดยออม กับการพัฒนาหนวยงานและกิจกรรมการระดมทุน 
   ส่ิงที่ไมควรมองขามคือศักยภาพความเปนผูนําของบุคลากร บุคลากรคือผูทํางาน
ร วมกับชุมชน  ผู ซ่ึ งมี ส วนร วมหรื อดํ า เนิ นการ เกี่ ย วกั บกิ จก ารพิ เ ศษของหน วยง าน                            
ผูซ่ึงมีประสบการณของการเปนอาสาสมัคร บุคลากรดังกลาวมีประสิทธิภาพสูงในการจัดระบบ
และการประชาสัมพันธ โครงการรณรงค และการชวยขยายขอมูลของหนวยงานใหแพรหลาย           
ในชุมชนไดกวางขวางขึ้น 
  3) แหลงของทุนที่บริจาค (Gift Sources) 
   ตามทฤษฎีแลวแหลงทุนที่ใหการสนับสนุนหนวยงานหรือองคกรไดแกบุคคลหรอื
องคกรที่สนใจในกิจกรรมและโครงการหรือไดรับผลประโยชน หรือประทับใจในผลงานของ
หนวยงานแหลงทุนดังกลาวควรจะตองมีการจัดเปนหมวดหมู จัดเปนประเภทและกําหนดเปนชื่อ
ของบุคคลหรือหนวยงานที่จะตองมีการวิจัย รวบรวม และขั้นสุดทายคือการรองขอความชวยเหลือ
ตามความเหมาะสมกับชวงระะเวลาและลําดับความสําคัญ หรืออาจจะกลาวไดวาความหมายที่กวาง
ขึ้นของคําวา “แหลงทุน” คือสวนหนึ่งของแผนแมบทสําหรับการพัฒนาและการระดมทุน 
   หลายหนวยงานพบวา วิธีการระดมทุนแบบตอเนื่องเปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพ
มากจํานวนยอดบริจาคมากที่สุดมาจากผูบริจาครายใหญๆ เพียงไมกี่ราย ตามหลักทฤษฎีแลวระดับ
ของพันธสัญญา และระดับของการบริจาคของบุคคลที่คาดวาจะเปนผูบริจาครายใหญ จะเปน
ตัวกําหนดจังหวะของการบริจาคในระดับอื่น ความสําเร็จของการระดมทุนแบบนี้ขึ้นอยูกับ                
การจัดลําดับของผูคาดวาจะบริจาคไดอยางถูกตองตามศักยภาพของการบริจาค ความเปนไปได         



 76

ในการบริจาค และยังขึ้นอยูกับความตองการของหนวยงานที่จะเกาะติดกับกระบวนการรับบริจาค 
ที่ตอเนื่องนี้ตลอดโครงการรณรงคเมื่อพบขอจํากัดหรืออุปสรรคจําเปนตองมีการยืดระยะเวลา
ออกไปจนกวาจะถึงเวลาที่เหมาะสมที่สามารถดําเนินการได  สําหรับการระดมทุนแบบนี้ ผูคาดวา
จะบริจาคลําดับแรกๆ จะตองดําเนินการติดตอเปนการสวนบุคคลหรือเปนกลุมเพื่อน กระบวนการ
ที่เขากลายเปนกลุมเปาหมายที่เรียกวา การรณรงคเฉพาะ (Tailor-made Campaigns) ยอดบริจาค              
ที่ตองการจากบุคคลเหลานี้ มักจะเปนอัตราสวนที่สําคัญของเปาหมายการรณรงคทั้งหมด วิธีการนี้
ไมปรากฏวาใชเวลาหรือความพยายามมากเกินไป ตลอดระยะเวลาที่ผานมาหนวยงานทุกขนาด              
ไดยอมรับประสิทธิผลของการระดมทุนดวยวิธีนี้ 
   การระดมทุนดวยวิธีการอื่นๆ ก็ยังคงมีอยู ถึงแมวาจะมีประสิทธิภาพเทากับวิธีการ
ระดมทุนอยางตอเนื่องนี้ ยอดบริจาคจํานวนมากมักเกิดจากการระดมทุนแบบรองขอเฉพาะกิจ การ
ดึงดูดความสนใจของคน หรือ จากมวลชน ซ่ึงการดําเนินการดังกลาวมักไมเปนสวนหนึ่งของ
แผนพัฒนา ขอบกพรองของวิธีการดังกลาว ก็คือในขณะที่ประสบความพึงพอใจกับระดับของ
รายไดจากการบริจาคในชวงระยะเวลาที่กําหนด แตจะขาดการสรางฐานของการสนับสนุน                    
ในอนาคตโดยการละเลย หรือมองขามบุคคลหรือกลุมคาดวาจะบริจาคที่หลากหลายไป ซ่ึงนําไปสู
ความลมเหลวที่จะไดรับระดับการสนับสนุนที่คาดหวังไว 
   บุคคล หางหุนสวน มูลนิธิ ชมรม และองคกรอื่นๆ ประชาคม และหนวยงาน
ภาครัฐก็สามารถเปนทุนสําหรับการบริจาคได และคําวาบุคลากรนี้รวมถึงคณะกรรมการนโยบาย 
เพื่อน ผูบริหารและบุคลากร ซ่ึงอาจจะรวมถึงสมาชิกอื่นๆ ในหนวยงาน เชน ศิษยเกา ศิษยปจจุบัน 
ผูปกครองและคนไขที่มีความกตัญู ก็สามารถเปนแหลงทุนไดเชนเดียวกัน 
   บริษัทธุรกิจเอกชนทองถ่ินที่มีความใกลชิดกับกรรมการบริหารหรือบุคลากรของ
หนวยงานก็ เปนแหลงทุนที่จะขอรับบริจาคไดโดยการวางแผนจะตองแสวงหาเพื่อจับคู                       
ใหสอดคลองกันระหวางเปาหมายของหนวยงานกับความสนใจที่หลากหลายของภาคธุรกิจเอกชน
ในชุมชนของตนและชุมชนอ่ืนๆ หลักการในการขยายแหลงทุนก็คือการคิดวาบริษัทที่ใหการ
สนับสนุนสวนมากไดรับผลประโยชนตอบแทน เชนไดรับประโยชนจากผลการวิจัยของหนวยงาน 
การเขามาใชหองปฏิบัติการพิเศษเพื่อทดสอบเครื่องมือหรือกระบวนการพัฒนา และการมีโอกาสได
เขามารับสมัครบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาเขาทํางาน 
   มูลนิธิก็เปนอีกแหลงหนึ่งที่มีเปาหมายเฉพาะในการใหการสนับสนุนหนวยงาน 
องคประ กอบของประสิทธิผลและประสิทธิภาพอยูที่การแสวงหามูลนิธิที่มีนโยบายสนับสนุน              
มีพื้นที่ที่ใหการสนับสนุน และชนิดของการใหการสนับสนุนสอดคลองกับเปาหมายของหนวยงาน
ถึงแมวาโครงการของทุนจะไดรับการพิจารณาอยางไมมีอคติบนพื้นฐานของคุณธรรมของมูลนิธิ
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นั้นๆ แตอยางไรก็ตามการสรางสายสัมพันธระดับผูนําที่เชื่อมโยงกับมูลนิธิไดนั้นก็เปนสิ่งที่ควรทํา
เมื่อมีความเปนไปได 
  4) การจัดระบบการทํางาน (Organization) 
   ความพยายามในการระดมทุนที่ประสบความสําเร็จขึ้นอยูกับทักษะและการคิด
อยางละเอียดละออวาจะตองจัดระบบงานอะไรบาง  การใชเวลาในการวางแผนและการจัด
ระบบงาน ณ จุดเริ่มตนจะกอใหเกิดผลประโยชนในภายหลังไมเพียงแตประสิทธิภาพในการระดม
ทุนเทานั้น แตยังชวยใหหนวยงานดําเนินการอยางมั่นใจ และดําเนินการอยางสม่ําเสมอตามแผนเดิม
มากกวาการตองปรับเปลี่ยนแผนเปนระยะๆ การรับผิดชอบในการวางแผนและดําเนินการ                
ตามแผนการระดุมทุนจะเปนหนาที่ของผูอํานวยการฝายพัฒนา ซ่ึงเปนทํางานเพียง 1 คร้ัง                      
ที่มีความสําคัญมากที่จะรวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆที่เหมาะสมเปนปจจัยปอน และปจจัยเหลานี้
ตองไดรับการพิจารณาและกําหนดน้ําหนักอยางระมัดระวัง คําแนะนําจากที่ปรึกษามืออาชีพ                   
มีความจําเปน และอาจจะยังคงอยูในชวงหัวเล้ียวหัวตอนี้ ผูบริหารบางโครงการลังเลที่จะ                       
ขอคําแนะนําจากที่ปรึกษาจากภายนอกซึ่งมีประสบการณที่ยากจะเลียนแบบได และปราศจากอคติ 
รูปแบบพื้นฐานของการจัดระบบนี้รวมไปถึงบทบาทของอาสาสมัคร บุคลากร ครอบครัว ภายใน
หนวยงาน และที่ปรึกษามืออาชีพ 
  5) การประชาสัมพันธ (Public Relationship) 
   การประชาสัมพันธเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับความพยายามของการพัฒนาหนวยงาน 
การประชาสัมพันธที่ดีและวิธีการประชาสัมพันธที่เหมาะสมชวยกอใหเกิดและสนับสนุนประเด็น     
ที่ขอรับการสนับสนุนขั้นพื้นฐานของหนวยงาน สํานักงานประชาสัมพันธ หรือฝายประชาสัมพันธ
คือสถานที่ที่แทนภาพลักษณของหนวยงาน ภาพลักษณก็มีผลตอเจตคติของผูคาดวาจะบริจาค               
ทุกระดับ ไมวาจะเปนมูลนิธิ บริษัทหางราน อาสาสมัคร และลูกคา หรือผูบริจาคที่เปนผูรับบริการ
ของหนวยงานซึ่งอาจจะไดแกนักเรียน ผูปกครอง ผูฟง ฯลฯ 
   คณะกรรมการบริหาร ฝายพัฒนาหนวยงานและที่ปรึกษามืออาชีพ จะตอง
ตระหนักถึงบทบาทที่สําคัญของการประชาสัมพันธที่นําไปสูการระดมทุน ดังที่การพัฒนา
หนวยงานในปจจุบัน เปนกระบวนการตอเนื่อง ดังนั้นจําเปนตองมีทัศนะวาการประชาสัมพันธที่ดี
ตองเปนสิ่งที่มีความจําเปนไมใชเพียงเพื่อการสนับสนุนความพยายามของหนวยงานเทานั้น แต            
เปนการกระตุนความพยายามในการดําเนินงานทุกดาน 
  6) งบประมาณ (Budgets) 
   เปนเรื่องจริงที่หนวยงานจะตองใชเงินเพื่อการระดมทุน ดังนั้นจึงจําเปนตอง                
ตั้งงบประมาณที่เหมาะสมเพื่อใหงานดําเนินไปไดดวยดี คําถามที่มักจะพบอยูเสมอคือเราจะตองใช
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เงินดําเนินการจํานวนมากเทาไร แนนอนวาคําตอบยอมแตกตางกันไปแลวแตหนวยงานทั้งนี้ขึ้นอยู
กับองคประกอบ เชน แหลงทรัพยากรที่มีอยูเพียงพอหรือไมในการขยายเปาหมายของการระดมทุน 
   กฎขอหนึ่งที่จําเปนตองกลาวถึงคือ การขาดเงินทุนที่จําเปนตอการทํางานให
สมบูรณ ไมควรจะไดรับการยอมรับใหเปนขอแกตัวสําหรับการดําเนินงานที่เลว ทั้งนี้เนื่องจากไมมี
ความพยายามใดที่สําคัญตออนาคตของหนวยงานยิ่งไปกวาการพัฒนาความสามารถในการระดม
ทุน ความตองการนี้จะตองไดรับการจัดอันดับงบประมาณเทียบเทากับความตองการดานอื่น 
องคประกอบอื่นที่ควรไดรับการพิจารณา เชนความเพียงพอของบุคลากรในหนวยงาน ความ
ตองการเกิดขึ้นเมื่อเร่ิมหรือขณะปฏิบัติงาน ซ่ึงจะตองไดรับการอนุมัติ ใหใชเงินงบประมาณเปน
ระยะเพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตลอดป และตองระลึกเสมอวาเพื่อการคงไวซ่ึงการแขงขัน
สําหรับการไดรับสวนแบงของการบริจาคเพื่อการกุศล  หนวยงานตองใหมีการเปรียบเทียบ
งบประมาณเพื่อการระดมทุนกับหนวยงานอื่นที่มีลักษณะคลายกัน  การประเมินผลสุดทาย คือ               
การได รับผลตอบแทนกลับคืนจากกการลงทุน  และประสิทธิภาพของค าใช จ ายของ                        
โครงการรณรงคระดมทุน 
  7) การรณรงคบริจาคประจําปกับการรณรงคบริจาคพิเศษ (Annual Campaign & 
Capital Campaign) 
   การกําหนดแยกความแตกตางระหวางการรณรงคทั้ง 2 ประเภททั้งนี้เปนเรื่องยาก 
แผนพัฒนาที่เขียนไวเปนอยางดีมักจะหลงทาง เนื่องจากไมสามารถกําหนดไดชัดเจนวาการบริจาค
ประจําปกับการบริจาคพิเศษมีความสัมพันธอยางไรทั้งจากทัศนะของหนวยงานและจากทัศนะของ
ผูบริจาค 
   การบริจาคประจําปเปนความพยายามของหนวยงานที่จะระดมยอดเงินบริจาคทกุป 
ซ่ึงโดยปกติแลวจะเพิ่มขึ้นทุกป สําหรับหลายหนวยงานที่ขาดแคลนมักจะพบวาการบริจาคประจําป 
คืออาหารที่หลอเล้ียงชีวิตของหนวยงาน ความสําเร็จของการบริจาคประจําปของหนวยงานเชน 
สมาคมศิษยเกาของมหาวิทยาลัย แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของหนวยงานในการจัดการศึกษา
ใหกับประชาชนในเขตพื้นที่ การเปดตัวของการรณรงคบริจาคพิเศษสามารถดําเนินการตอยอด  
จากความสําเร็จของการบริจาคประจําป แมวาคําวาการบริจาคพิเศษอาจจะมีความชัดเจนกับบุคคล                
ที่มีความคุนเคย แตผูบริจาคจํานวนมากไมคุนเคยกับคํานี้ โครงการรณรงคบริจาคพิเศษมักแสวงหา
ทุนเพื่อเปาหมายเฉพาะเจาะจงที่ไมเกี่ยวของกับการบริจาคเพื่อเปนคาใชจายประจําปของหนวยงาน 
เนื่องจากคาใชจายประจําปของหนวยงานยังคงเทาเดิมหรือมีแนวโนมจะสูงขึ้น ขณะที่ดําเนินการ
รณรงคการบริจาคพิเศษนี้ การใหผูบริจาครายบุคคลยังคงไวซ่ึงระดับการบริจาคประจําปได                 
เทาที่เคยบริจาคผานมาจึงเปนเรื่องสําคัญ   ความยุงยากที่หลีกเลี่ยงไมไดคือการอธิบายอยางชัดเจน
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ถึงความสัมพันธระหวางการบริจาคทั้ง 2 ประเภทกับเปาหมายการพัฒนาหนวยงานโดยรวม และ       
ส่ิงที่หนวยงานรองขอใหผูสนับสนุนในการบริจาค 2 ประเภทนี้ คืออะไร การดําเนินการดังกลาว
จําเปนตองมีการสื่อสารที่ดีและความรวมมืออยางเต็มที่ของผูบริหารฝายตางๆ กับฝายตางๆ                    
ที่เกี่ยวของ แผนการระดมทุนที่ดีจะตองนําเสนอความตองการในการแลกเปลี่ยนขอมูลที่คลองตัว
และความรวมมืออยางจริงใจจากผูบริหารและบุคลากรฝายรับบริจาคประจําปและฝายรับบริจาค
พิเศษและฝายประชาสัมพันธ 
  8) การใชจายอยางมีประสิทธิภาพและสามารถชี้แจงได (Cost Effectiveness and 
Accountability) 
   การใชจายอยางมีประสิทธิภาพและความสามารถชี้แจงไดเปนประเด็นพื้นฐานของ
การระดมทุนของหนวยงาน ระดับการไดรับการสนับสนุนเพื่อการกุศลจะตองดําเนินการ                     
บนพื้นฐานของจุดคุมทุนและคงไวซ่ึงความโปรงใส การพัฒนาหนวยงานและความพยายาม ในการ
ระดมทุนตองกอใหเกิดผลผลิตและเพิ่มระดับความเชื่อมั่นทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน ซ่ึง          
เปนสิ่งที่จําเปนตอการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
   กฎมาตรฐานของการใชจายอยางมีประสิทธิภาพคือคาใชจายในการระดมทุน
ทั้งหมดจะตองไมเกินอัตรารอยละที่แนนอนของยอดที่ไดรับบริจาคแตละป โดยปกติจะกําหนด              
ที่รอยละ 15 การขยายความพยายามในการระดมทุนจะตองดําเนินการโดยการคงไวหรือ การ                
ลดคาใชจายในทางใดทางหนึ่งหรือหลายๆทางของการดําเนินการระดมทุน การตัดสินใจที่จะคงไว
ซ่ึงที่ปรึกษามืออาชีพก็จะตองนําความจําเปนนี้ประกอบการตัดสินใจในการตั้งงบประมาณสําหรับ
การระดมทุนดวยเชนกัน 
 
 2.5  ทฤษฎีเก่ียวกับการระดมทุน 
  1) ทฤษฎีโครงสรางและหนาท่ี (Structure functional theory) 
   Parson (1990 อางถึงใน สมศักดิ์ ศรีสันติสุข, 2536) ไดกลาวถึง ทฤษฎีโครงสราง 
และหนาที่  (Structure functional theory) ซ่ึงสรุปไดวา  สังคมเปนระบบยอย  ระบบหนึ่ง 
ที่ประกอบดวยระบบ ยอยๆ เปนขั้นๆ (Hierarchy of subsystem) มีความสัมพันธ ซ่ึงกันและกัน 
ระบบการ กระทําทุกระบบไมวา จะเปนระบบวัฒนธรรม ระบบสังคม และระบบ อินทรียภาพ                 
จะมีการสรางสมดุลเพื่อการอยูรอด คือ 
   1.1) มีการปรับตัว (Adaptation) เพื่อใหบรรลุเปาหมายของการกระทํา  
   1.2) มีการบูรณาการโดยการรวมหนวย (Integration) เพื่อใหเกิดความรวมมือ 
และพึ่งพาอาศัยกันและกัน  
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   1.3) มีการดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมาย (Goal achievement) ซ่ึงหมายถึง 
การระดมทรัพยากรตางๆ รวมทั้งหาวิธีการเพื่อกอใหเกิดความสําเร็จตามเปาหมาย และ 
   1.4) มีการคงไวซ่ึงแบบแผน และลดความตึงเครียด (Pattern maintenance and 
tension management) หมายถึง การกระทําซึ่งกันและกันของระบบ หรือกลุมจะตองรักษาแบบ 
แผนของการปฏิบัติ หรือการโตตอบซึ่งกันและกัน และลดความตึงเครียดเพื่อการรักษาไวซ่ึง 
ความสัมพันธ และความรูสึกของสมาชิก เพื่อความมั่นคงของระบบ 
   จากทฤษฎีโครงสรางและหนาที่ที่กลาวถึงการสรางความสมดุลเพื่อการอยูรอดของ
ระบบการกระทําทุกระบบดังกลาว จะเห็นไดวาการบูรณาการโดยการรวมหนวย (Integration) 
เพื่อใหเกิดความ รวมมือและพึ่งพาอาศัยกันและกัน เปนรูปแบบหนึ่งของการรักษาความสมดุล 
ของสังคมหรือองคการ กลาวคือ เมื่อสวนประกอบหนึ่งของสังคมหรือองคการเปลี่ยนแปลงไป  
สวนประกอบอื่นจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามไปดวย เพื่อใหเกิดความสมดุล เพื่อการอยูรอด 
โดยที่อาจมีการปรับตัว เขาหากัน มีการระดมทรัพยากรตางๆ  มีการพัฒนากลยุทธหรือเทคนิค 
ในการดําเนินงาน ขณะเดียวกันกย็ังคงตองรักษาแบบแผนของการปฏิบัติ บางอยางไว และหาวิธีการ
ลดความตึงเครียดเพื่อความมั่นคงของระบบหรือสังคม  สําหรับระบบความสัมพันธ  ที่มี
ตอกันและกัน นอกจากสมาชิกจะตองคํานึงถึง “หนาที่” (Function) ซ่ึงหมายถึงบทบาทของ 
สมาชิกที่มีตอกลุม หรือแนวประพฤติปฏิบัติซ่ึงกันและกันของบุคคลในฐานะที่ เปนสมาชิก                    
ที่มีตอกลุมหรือสังคม โดย หหนาที่มี 2 ประเภท คือ หนาที่ที่เปนวัตถุประสงคโดยตรง คือ หนาที่ 
มุงใหเกิดผลจากการกระทําโดยตรง ซ่ึกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือปรับตัวของระบบ และหนาที่ 
แฝง คือ หนาที่ที่กอใหเกิดผลโดยไมไดตั้งใจภายใตสถานการณเดียวกัน 
   สมศักดิ์ ศรีสันติสุข (2536) กลาววาทฤษฎีโครงสรางและหนาที่อธิบายให 
เห็นถึงระบบความสัมพันธที่มีตอกันและกัน และพัฒนาการของสังคมที่พยายามสรางสรรค 
กระบวนการพัฒนาเพื่อ ตอบสนองตอปญหาและความจําเปน พัฒนาการอยางหนึ่งที่สังคม 
สรางสรรคขึ้น เพื่อการเผชิญกับปญหาและความจําเปนตางๆ ที่เกิดขึ้น คือ การพัฒนาเครือขาย 
ความรวมือ ซ่ึงทฤษฎีดังกลาวนี้ สวนหนึ่งชวยอธิบายใหเห็นการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะทาง 
โครงสราง โดยพารสันไดอธิบายใหเห็นถึงวิธีการศึกษากลุมทําหนาที่ตางๆ ซ่ึงตามทฤษฎีของ พาร
สันมีขั้นตอนตางๆ ดังตอไปนี้ 
   1) ระบบตางๆ จะสามารถดํารงอยูไดก็ตอเมื่อ มีการปฏิบัติหนาที่ใหมี
ประสิทธิผล กลาวคือ ตองศึกษาวาอะไรคือลักษณะจําเปนในระดับตางๆ ในการพัฒนากลุม 
   2) ตองศึกษาความสัมพันธในเชิงโครงสราง และกระบวนการในการปฏิบัติ
หนาที่ตามความจําเปนที่จะตองตอบสนอง  
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   3) ถาไมสามารถตอบสนองความจําเปนได จะตองหากลไกอื่นมาทดแทน 
เพื่อใหระบบ สามารถทํางานไดตามปกติอยางมีประสิทธิผล  
   4) ตองศึกษาและพัฒนาโครงสรางที่จะทําใหระบบสามารถทํางานได  
   การบริหารภายใตความรวมมือจึงมีความสําคัญ (มงคล ดานธานินทร และคนอื่นๆ, 
2553: ธีระพงษ แกวหาวงษ, 2542) 
   1) ความรวมมือนําไปสูการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร การแลกเปลี่ยน
ทรัพยากร  บุคคลและวัสดุ อุปกรณ  การแลกเปลี่ยนประสบการณในการพัฒนางาน  และ                        
การประสานงานทาง วิชาการ 
   2) กอใหเกิดการทํางานรวมกันในระดับนโยบาย ทั้งในดานการวางแผน การ
ปฏิบัติ และการรวมมือในการติดตามตรวจสอบโครงการตางๆ 
   3) เปนการระดมทรัพยากรที่มีอยูมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด และชวย
แกไข หรือผอนคลายปญหาการขาดแคลนทรัพยากรได ไมวาจะเปนทรัพยากรบุคคล สถานที่ วัสดุ
อุปกรณ รวมทั้งเทคโนโลยีตางๆ ทําใหองคการสามารถคงอยูได หรือเพิ่มมาตรฐานของผลผลิตและ
บริการไวได 
   4) ทําใหเกิดการยอมรับซึ่งกันและกันในเรื่องของขอแตกตาง และวิธีการ
ทํางาน ของทั้งสองฝาย และหากความรวมมือมีประสิทธิภาพแลว องคการความรวมมือจะมีความ
เขมแข็ง และมีอํานาจในการตอรองกับองคหรือหนวยงานอื่นๆ 
   ในการทํางานรวมกันที่จะกอใหเกิดความสําเร็จตามนโยบายและเปาหมายที่
ตองการนั้น เรวัตร ชาตรีวิศิษฐ (2539) ไดใหแนวคิดการทํางานภายใตความรวมมือกันพัฒนางานให
บรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   การปฏิบัติงานรวมกันนั้นยอมมีการกระทบกระทั่งหรือมีความคิดเห็นที่ไมตรงกัน 
ทั้งนี้เนื่องจากระบบการทํางานและพฤติกรรมขององคการที่ตางกัน พฤติกรรมและคานิยมของ
ผูปฏิบัติงานเปนสิ่งสําคัญ เนื่องจากอาจจะกอใหเกิดปญหาหรือความขัดแยงขึ้นได จึงควรปรับหรือ
เปลี่ยนความรูสึก คานิยมของแตละฝายไมวาจะเปนการทํางานกับภาคราชการหรือภาคเอกชนก็ตาม 
ดังนี้ 
   1) สรางทัศนคติที่ดีตอกัน ไมแบงพรรคแบงพวก แตความคิดวาเปนเพื่อน
รวมงานกัน ทํางานเพื่อใหเกิดประโยชนตอสังคม มีส่ิงใดที่สามารถชวยเหลือซ่ึงกันและกันไดก็ยินดี
ที่จะใหความชวยเหลือดวยความเต็มใจ  ตั้งใจแนวแนที่จะจับมือรวมกันทํางานใหบรรลุ
วัตถุประสงค   
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   2) สรางความคิดใหตรงกัน โดยคิดวาการทํางานรวมกันก็เพื่อผลประโยชน
ของสังคม และประเทศชาติ ซ่ึงทั้งสองหนวยงานก็จําเปนตองมีผลตอบแทนและผลประโยชน
รวมกัน และควรจะอยูในระดับที่พอใจทั้งสองฝาย อยาคิดวาถาเปนหนวยงานเอกชนก็มักทํางาน 
เพื่อผลประโยชนของตน ถาเปนหนวยงานราชการก็มกัทํางานลาชา และมีระบบทํางานที่ไมยืดหยุน
องคการตางๆ จะตองปรับใหเขาหากันใหได  
   3) ระบบการทํางานที่ยึดติดกับกฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ หากมีปญหาใน
การปฏิบัติงาน จะตองปรึกษาเพื่อปรับหรือเปล่ียนแปลงขอกําหนดใหสามารถทํางานไดอยาง
สะดวกไมมีอุปสรรค 
   4) การเอื้ออํานวยดานขอมูลขาวสาร ควรมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและ
จัดหาขอมูลที่เปนประโยชนตอกันและกัน โดยเนนดานขอมูลของโครงการหรืองานที่เกี่ยวของ กับ
แตละฝายเพื่อใหมีการปรับตัวของทั้งสองฝายไดทันตามเหตุการณผันแปรของสภาวะภายนอก 
   5) ทําความรูจักกับผูเกี่ยวของ การทํางานรวมกันหากผูรวมปฏิบัติงานไมรูจัก
หรือคุนเคยกันแลว จะทําใหการทํางานเกิดอาการเกร็ง การรวมประชุมหรือโตแยงจะรุนแรงและ
บางครั้งอาจจะกอใหเกิดปญหาระหวางผูรวมงาน หากผูปฏิบัติงานไดรูจักสนิทสนมกันแลว                
หากมีปญหาในเรื่องการทํางานเกิดขึ้นจะสามารถตกลงและปรับความเขาใจกันไดงาย การทําความ
รูจักกันนั้นอาจทําในรูปของการรวมสัมมนา การรับประทานอาหาร หรือการดูงาน แลกเปลี่ยนและ
ใหความ ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เปนตน 
   ลักษณะของการปฏิบัติงานรวมกันนั้น มี 2 ลักษณะ คือ (Thomas and Robert, 
1982 อางถึงใน ธีระพงษ แกวหาวงษ, 2542) 
   1) การตกลงรวมกัน (Bargaining) คือ การตกลงรวมกันระหวางองคการ              
2 องคการ หรือมากกวา เพื่อแลกเปลี่ยนผลตอบแทนซึ่งกันและกัน 
   2) การเขารวมกัน (Coordination) คือ การรวมกันปฏิบัติงานระหวาง                
2 องคการ หรือมากกวาเพื่อเปาหมายอันเดียวกัน 
   จากหลักการและแนวปฏิบัติของความรวมมือ จะเห็นไดวาการศึกษาองคประกอบ
ทางการบริหารเพื่อพัฒนาความรวมมือระหวางหนวยระดมทุนระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย 
จําเปนตองศึกษาวาอะไรคือรูปแบบหรือระบบความรวมมือที่สามารถทํางานได อีกทั้งตองศึกษา 
การจัดโครงสรางและกลไกที่จะทําใหระบบความรวมมือสามารถทํางานได การศึกษาลักษณะ               
ที่ จําเปนและสําคัญในความรวมมือ เพื่ออธิบายโครงสรางและหนาที่ของกลุมที่จะตองตอบสนอง
ภายใตความรวมมืออันจะนําไปสูความรวมมือที่มีประสิทธิผล ไดแก (เรวัตร ชาตรีวิศิษฎ, 2539; 
อมรรัตน ภิญโญอนันตพงษ, 2546) 
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   1) ทุกคนเขาใจวัตถุประสงคและขอบเขตภารกิจ  
   2) รวมแรงรวมใจปฏิบัติภารกิจ ภายใตบรรยากาศที่อบอุน สรางสรรคริเร่ิม
และจริงใจตอกัน  
   3) การจัดการ ไดแก การจัดโครงสรางของกลุมหรือทีมที่มีประสิทธิภาพ 
การจัดระบบการสื่อสารและการประสานงาน การสงเสริมการมีสวนรวม ความพอเพียงของ
ทรัพยากร  
   4) ผูนํากลุมหรือองคการทั้งสองระดับ มีความเขาใจและสงเสริมความ
รวมมือและมีการทําขอตกลงรวมกัน 
   5) มีการแลกเปลี่ยน ประสานขอมูล ระหวางหนวยงาน  
   ดังนั้น จากแนวความคิดดานการบริหารและการพัฒนาตามทฤษฎีโครงสรางและ 
หนาที่ ของพารสัน สามารถนํามาปรับใชไดกับระบบการระดมทุนของหนวยงานตางๆ ในสถาบัน
ทางการศึกษา กลาวคือ การระดมทุนถือเปนสวนหนึ่งของระบบบริหารสถานศึกษา ซ่ึงเปนระบบ
ยอยระบบหนึ่งของระบบการศึกษา และอยูภายใตระบบเศรษฐกิจและสังคม เมื่อระบบเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นระบบการบริหารสถานศึกษาก็ตองมีการปรับ คือ               
มีการระดมทุนทั้งระดับสถานศึกษาและระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซ่ึงจะตองมีความรวมมือและ
พึ่งพาอาศัยกัน และกัน ในการระดมทุนมีการปรับตัวเขาหากัน มีการระดมทรัพยากรตางๆ                 
มีการพัฒนากลยุทธหรือเทคนิคในการดําเนินงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับองคการ โดยที่ระบบหรือ
องคการยังคงตองรักษาแบบแผนของการปฏิบัติที่สําคัญไว และขณะเดียวกันตองหาวิธีการรวมมือ
ในการปฏิบัติงานโดยการใหอิสระกับหนวยงานในการปฏิบัติภารกิจ ภายใตเงื่อนไขความรวมมือ
โดยไมสูญเสียพันธะหรือขอตกลงที่มีรวมกัน 
 2) ทฤษฎีการแลกเปล่ียนทางสังคม (Social Exchange Theory)  
  Wallace and Wolf (1995 อางถึงใน ปณิธี สุขสมบูรณ, 2545) ไดกลาวถึง ทฤษฎี
การแลกเปลี่ยน (Exchange theory) วามีความเกี่ยวของหรือ เปนสวนหนึ่งของ Theories of rational 
choice ซ่ึงไดรับอิทธิพลจากแนวความคิดทางดาน เศรษฐศาสตร จิตวิทยาและมานุษยวิทยา ทฤษฎีนี้
มี ข อสมมติ ฐ าน เกี่ ย วกับธรรมชาติ ของมนุษย ว ามนุษย เ ป น ผู ที่ มี เ หตุ ผล  (Rationality)                           
ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดอันจะนําไปสูการบรรลุเปาหมาย ของพวกเขา นอกจากนี้มนุษยยังมี    
ความตองการที่จะหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดและแสวงหา  ความพึงพอใจสูงสุด โดยจะธํารง
ความสัมพันธที่มีอยูเดิมไวถาเขาเชื่อวาความสัมพันธนั้น จะทําใหไดรับรางวัล (Rewards) มากกวา
ทุนที่ตองเสียไป (Cost) และเลือกสิ่งที่เขาคิดวาใหประโยชนสูงสุด (Utilitarian) 
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  การแลกเปลี่ยนเปนกระบวนการทางสังคมที่มีความสําคัญอยางมากตอชีวิต                  
ทางสังคม  ผูกระทําจะเขามาเกี่ยวของกับการปฏิสัมพันธเชิงแลกเปลี่ยนดวยวัตถุประสงค                      
ที่มุงผลประโยชนของตนเองเปนหลัก (Self-oriented reason) แตเมื่อเวลาผานไปการปฏิสัมพันธนั้น
จะพัฒนาไปที่ วัตถุประสงคของกลุม (Collective orientation) มากขึ้นและนําไปสูการเกิดขึ้นของ
แบบแผน ความสัมพันธ และการแลกเปลี่ยนในชีวิตประจําวันของบุคคลจะเกิดขึ้นไดตองอยูภายใต
เงื่อนไขหรือกระบวนการพื้นฐาน 3 ประการ คือ 1. บุคคลรับรูโอกาสในการแลกเปลี่ยน 2. บุคคล
แสดงพฤติกรรมแลกเปลี่ยนระหวางกัน และ 3. การแลกเปลี่ยนที่ผูแลกเปลี่ยนไดรับผลประโยชน
ทั้งสองฝาย (Olsen, 1978; Turner, 1982)  
  Olsen (1978) ไดกลาวถึง ทฤษฎีแลกเปลี่ยนวามีขอสมมติฐาน เกี่ยวกับผูกระทํา
ทางสังคมและกิจกรรมตาง ดังนี้  
  1) ผู กระทําทางสั งคมจะปฏิ สัมพันธกับ ผู อ่ืนที่สามารถตอบสนอง                  
ความตองการ ของตนหรือชวยใหตนบรรลุเปาหมายที่พึงปรารถนาได  
  2) การกระทําทั้งหลายกอใหเกิดตนทุน (Cost) แกผูกระทํา เชน สูญเสียเวลา 
พลังงานหรือทรัพยากรตางๆที่มีอยู เปนตน  
  3) ผูกระทําทางสังคมทั้งหลายจะพยายามทําใหตนทุน (Cost) จากการ 
กระทําของพวกเขามีสัดสวนที่เทากันหรือนอยกวาผลประโยชน (Outcome or benefit) ที่ไดจากการ
กระทํานั้นๆ  
  4) เมื่อเลือกระหวางการกระทําที่มีหลายทางเลือก (Alternative courses of 
action) ผูกระ ทํามีแนวโนมที่จะเลือกการกระทําที่ใหผลตอบแทนมากที่สุดและลงทนุนอยที่สุด  
  5) ผูกระทําจะยุติการกระทําที่มีตนทุนสูงกวาผลประโยชนที่ไดรับ 
  สามารถ ศรีจํานงค (2527) ไดอธิบายถึงทฤษฎีการแลกเปลี่ยนวาทฤษฎีนี้อธิบายถึง
เหตุที่มนุษยสรางความสัมพันธทางสังคมขึ้นมา เนื่องจากมนุษยมีความตองการอะไรหลายอยาง           
ในชีวิต ลําพังตัวเองไมสามารถตอบสนองความตองการของตนเองไดทั้งหมด จึงตองอาศัยบุคคล
อ่ืนมาชวยสนองตอบความตองการเหลานั้น โดยทุกคนตางแสวงหาผลตอบแทนที่ พวกเขาพอใจ 
ทั้งโดยรูตัวและไมรูตัว จากความสัมพันธทางสังคมนั้นๆ การที่บุคคลยังคงดํารง ความสัมพันธ             
ในลักษณะเชนนี้ จึงเปนการสรางพันธะแหงการตอบแทนซึ่งกันและกัน ดังนั้น อาจกลาวไดวา
กระบวนการปฏิสัมพันธทางสังคมโดยทั่วไป แทจริงแลวคือกระบวนการแลกเปลี่ยนที่ผูกระทํา           
ทางสังคมทั้งหลายมาแลกเปลี่ยนสินคาและบริการตางๆ รวมทั้งสิ่งที่เปนวัตถุและไมใชวัตถุ เชน 
อาหาร ที่พักอาศัย การยอมรับทางสังคม ความเห็นอกเห็นใจ เปนตน การอธิบายวาผูกระทํา                 
ทางสังคมจะมีปฏิสัมพันธตอกันและกันอยางไรนั้น ทฤษฎีนี้เสนอวาใหมองผูกระทําเหลานั้น             
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ในฐานะที่เปนผูตัดสินใจที่มีเหตุมีผลในโลกของทรัพยากรที่หายากและขาดแคลน ซ่ึงบุคคล                 
จะตัดสินใจวาจะเขารวมในการแลกเปลี่ยนหรือไมนั้น เมื่อพวกเขาไดคํานึงถึงผลไดหรือผลเสียจาก
ทางเลือกตางๆ ของการกระทํานั้นๆ แลวจึงตัดสินใจเลือกวิถีทางที่ดึงดูดใจมากที่ สุดหรือ                      
ใหประโยชนสูงสุด อยางไรก็ตามในการปฏิสัมพันธเชิงแลกเปลี่ยนนั้น บางครั้งบุคคลอาจไมได
คาดหวังวาจะตองไดรับผลตอบแทนสูงสุดเสมอไป อาจเปนผลตอบแทนที่บุคคลยอมรับไดหรือ
เปนผลตอบแทนที่พวกเขาพึงพอใจก็ได 
  Olsen (1978) อธิบายเพิ่มเติมวาการปฏิสัมพันธทางสังคมจะเกิดขึ้นเมื่อผูกระทํา
ทางสังคมหนึ่งๆ (อาจเปนปจเจกบุคคลหรือองคการก็ได) ใหบางสิ่งบางอยางแกอีกคนหนึ่ง โดย
หวังวาจะไดรับผลประโยชนที่พึงปรารถนากลับคืนมา ถาผูอ่ืนใหตอบแทนมาในลักษณะ เหมาะสม
กัน แสดงวาการดําเนินการแลกเปลี่ยน (Exchange transaction) เกิดขึ้นแลว ซ่ึงลักษณะ                     
การแลกเปลี่ยนก็มีหลายรูปแบบ เชน แลกเปลี่ยนวัตถุ ส่ิงของ บริการ ความพึงพอใจหรือทําใหผูอ่ืน
บรรลุเปาหมายที่ตองการได เปนตน และยังมีหลักพื้นฐานของการปฏิสัมพันธเชิงแลกเปลี่ยน 
เกี่ยวกับบรรทัดฐานของการตอบแทนซึ่งกันและกัน (Norm of reciprocity) ที่วาถาบุคคลหนึ่ง               
ใหบางสิ่งบางอยางกับบุคคลอีกบุคคลหนึ่ง บุคคลที่เปนฝายไดรับจะรูสึกเปนหนี้บุญคุณจนกวา              
จะไดใหตอบแทนกลับคืนไป ความรูสึกนี้จึงจะหมดไป และยังไดกลาววาสําหรับรูปแบบของ            
การแลกเปลี่ยนนั้น เนื่องจากการแลกเปลี่ยนมีความหมายที่กวางมากในทฤษฎีการแลกเปลี่ยนจึงได 
แบงรูปแบบของการแลกเปลี่ยนเปน 2 ลักษณะใหญๆ คือ การแลกเปลี่ยนทางสังคม (Social 
exchange) กับการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ (Economic exchange) (Blau, 1975 ; อางถึงใน Wallace 
and Wolf, 1995, Emerson, 1982 และ สามารถ ศรีจํานงค, 2527) แสดงทัศนะไวตรงกันวาการ
แลกเปลี่ยนทางสังคม (Social exchange) มีความแตกตางจากการ แลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ 
(Economic exchange) กลาวคือ ในการแลกเปลี่ยนทางสังคมนั้น ผลประโยชนหรือส่ิงที่นํามา
แลกเปลี่ยนกันจะไมมีการระบุคาของสิ่งที่แลกเปลี่ยนอยางตายตัว ไมกําหนดหรือวางเงื่อนไข               
ในการใหตอบแทนกลับมาอยางชัดเจน (Social exchange obligation) เปนการคาดหวังการตอบ
แทนอยางไมจํากัดรูปแบบและระยะเวลาในการตอบแทน 
  Wallace and Wolf (1995) กลาววาการแลกเปลี่ยนทางสังคมกอใหเกิด                     
ความไววางใจระหวางบุคคลและประสานปจเจกบุคคลทั้งหลายเขาสูกลุมทางสังคม เนื่องจาก             
เปนการยากที่บุคคลจะวัดและประเมินคาของสิ่ งที่พวกเขากํา ลังแลกเปลี่ ยนอยู  ดังนั้น                         
การแลกเปลี่ยนจึงมีแนวโนมที่จะเริ่มตนจากการแลกเปลี่ยนเล็กๆ นอยๆ และคอยๆ พัฒนาขึ้น            
อยางชาๆ  การตอบแทนซึ่งกันและกันและการแลกเปลี่ยนจะขยายเพิ่มขึ้นไปพรอมๆ  กับ                    
ความไววางใจซึ่งกันและกันที่มีมากขึ้น ดังนั้นกระบวนการตางๆ ของการแลกเปลี่ยนทางสังคม         
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จะกอใหเกิดความไววางใจในความสัมพันธทางสังคมผานการแลกเปลี่ยนของพวกเขาที่กระทําซ้ําๆ 
และขยายเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละนอย โดยสิ่งที่เปนฐานของกระบวนการแลกเปลี่ยนทางสังคมนี้              
คือบรรทัดฐานทางสังคมของการตอบแทนซึ่งกันและกัน (Social norm of reciprocity) ซ่ึงจะเปน 
ตัวกําหนดการดําเนินการแลกเปลี่ยน (Exchange transaction) และการละเมิดบรรทัดฐานนี้                    
จะนําไปสูการ Sanction หรืออาจยุติความสัมพันธในการแลกเปลี่ยนได สวนการแลกเปลี่ยน               
ทางเศรษฐกิจจะมีการระบุคาของสิ่งที่จะแลกเปลี่ยนกันอยางชัดเจน พันธะตอบแทนจะอยูในรูป
ของการทําสัญญา (Contractual obligation) และมักมีการกําหนดและเจรจาเกี่ยวกับเงื่อนไขการตอบ
แทนอีกดวย สวนการใหกลับคืนหรือตอบแทนกลับคืนนั้น ในการแลกเปลี่ยนทางสังคมไมสามารถ
ที่จะถูกตอรองได  ผลประโยชนหรือส่ิงที่นํามาแลกเปลี่ยนอาจไมไดอยูในรูปของสิ่งของ                      
เพียงอยางเดียว แตอาจอยูในลักษณะของการปฏิสัมพันธทางสังคมตอกันหรือส่ิงที่เปนสัญลักษณ
สะทอนใหเห็นถึงความรูสึก เชน การยอมรับนับถือ เกียรติภูมิหรือมิตรภาพ เปนตน ขณะที่                  
การแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจนั้นจะมีการตอรองกัน มีเงินตราเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน คุณคา
ของการแลกเปลี่ยนอยูที่คุณคาในตัวของวัตถุที่นํามาแลกเปลี่ยนกัน 
  Olsen (1978) ไดสรุปในเรื่องการดําเนินการทางสังคม (Social transaction)                    
ที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธเชิงแลกเปลี่ยนวามีความแตกตางจากการดําเนินการทางเศรษฐกิจ 
(Economic transaction) อยู 3 ประการ ดังนี้  
  1) การแลกเปลี่ยนทางสังคมไมจําเปนตองอาศัยส่ือในเชิงปริมาณ เชน 
เงินตรา เพียงอยางเดียว 
  2) ในการแลกเปลี่ยนทางสังคมจะใชหลักเหตุผลนอยกวาการแลกเปลี่ยน 
ทางเศรษฐกิจ กลาวคือในชีวิตทางสังคมของมนุษยนั้น บุคคลอาจไมสามารถแสวงหาขอมูลความรู
เกี่ยวกับผลได (Benefit) หรือผลเสีย (Cost) ของทางเลือกเกี่ยวกับการกระทําตางๆ ไดอยางสมบูรณ
แบบ หรืออาจไมไดคํานวณผลไดผลเสียที่จะไดรับจากการเลือกการกระทําในทุกๆ คร้ัง  
  3) ในการแลกเปลี่ยนทางสังคมผูกระทําจะไมคํานึงถึงผลไดสูงสุด และ
ผลเสียต่ําสุด  แตจะคํานึงถึงผลไดและผลเสียที่พอยอมรับไดคือจะคํานึงถึงความพึงพอใจ 
(Satisfying) มากกวาหลักกําไรสูงสุด (Maximizing principle) 
  และอธิบายเพิ่มเติมวาบริบททางสังคม (Social context) ยังมีผลกระทบตอ                 
การแลก เปลี่ยนทางสังคมในหลายๆ ทาง คือ 1) ผูเขารวมการแลกเปลี่ยนแตละคนมีความสัมพันธ
เปนจํานวนมากกับผูกระทําคนอื่นๆ ดวย จึงกอใหเกิดทรัพยากรตางๆ ที่จะนํามาแลกเปลี่ยน และ
ความจํากัด (limitation) ในการแลกเปลี่ยนนั้นๆ 2) ชุดของการดําเนินการทั้งหมด (Set of transactions)               
ที่เกิดขึ้นระหวางกลุมของผูกระทําทั้งหลาย จะกอใหเกิดอัตราของการแลกเปลี่ยน (Rate of exchange) ที่มี
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ผลกระทบตอการดําเนินการในการแลกเปลี่ยนแตละอันที่เฉพาะเจาะจง 3) ในการแลกเปลี่ยนนั้น
อาจไมจําเปนตองเปนการแลกเปลี่ยนกันโดยตรงเสมอไป อาจเปนการแลกเปลี่ยนโดยออมผาน
เครือขายที่มีความซับซอนของผูกระทําทั้งหลายที่มีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน  
  Olsen and Blau (1978 cited from Wallace and Wolf, 1995) ไดเสนอแนวคิดเรื่อง 
Exchange and power วาในการแลกเปลี่ยนทางสังคมนั้นมีแนวโนมที่จะเกิดความไมสมดุลยขึ้นได 
เนื่องจากบุคคลหนึ่งอาจไดรับทรัพยากรมากกวาการที่เขาใหกลับคืนแกบุคคลอีกบุคคลหนึ่ง หรือ
บุคคลหนึ่งอาจพึ่งพิงอีกบุคคลมากเกินไป  ส่ิงเหลานี้กอให เกิดความแตกตางทางอํานาจ 
(Differentiation of power) ระหวางผูที่มาแลกเปลี่ยนรวมกัน และถาบุคคลหนึ่งสามารถจัดหา                 
ส่ิงที่คนอื่นตองการและหาไมไดจากแหลงอื่นแสดงวาบุคคลนั้นมีอํานาจ ซ่ึงจะทําใหความสัมพันธ
เปลี่ยนจากการแลกเปลี่ยนแบบตางตอบแทน ซ่ึงกันและกันไปเปนแลกเปลี่ยนแบบที่มีการใชอํานาจ
ควบคุมแตเพียงฝายเดียว บลาวยังไดอธิบายเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนระหวางกันวาเปนที่มาของ
อํานาจที่บุคคลหนึ่งจะมีเหนือบุคคลอื่น กลาวคือ ผูใหทรัพยากรตางๆ (Resources) จะมีอํานาจเหนือ
ผูรับโดยผูใหจะยิ่งมีอํานาจเหนือผูรับภายใตเงื่อนไข 4 ประการ ดังนี้ 1) ผูรับไมสามารถ                       
ใหทรัพยากรตอบแทนกลับคืนมาไดเทากับหรือมากกวาที่ไดรับจากผูใหหรือผูรับไมมีทรัพยากร
หรือส่ิงตอบแทนกลับคืนที่ผูใหตองการ 2) ผูรับไมมีทรัพยากรที่เปนทางเลือกอื่นๆ ในการใหตอบ
แทนกลับ 3) ผูรับไมสามารถใชกําลังบังคับหรือขมขู (Coercion) ตอผูให เพื่อที่จะดึงทรัพยากรตางๆ 
ที่ผูรับตองการได 4) ผูรับไมสามารถยอมรับการอยูดวยตัวของตัวเองโดยที่ไมตองพึ่งพาทรัพยากร
จากผูใหหรือไมสามารถหาทรัพยากรจากแหลงทางเลือกอื่นๆ มาทดแทนได 
  Blau (1964 อางถึงใน สามชาย ศรีสันต, 2541) ยังไดกลาวถึงกระบวนการ
กอใหเกิดความมีบูรณาการทางสังคม (Social integration) วาเกิดขึ้นจากการที่บุคคลคาดหวังรางวัล
จากผูอ่ืน โดยไดประเมินทางเลือกอื่นแลว พบวา การปฏิสัมพันธกับบุคคลที่เขาเลือกจะทําให               
เขาประสบผลสําเร็จ (ไดรับรางวัล) ที่เขาตองการมากที่สุด ดังนั้นเขาจะมีความรูสึกตองการจะติดตอ
สัมพันธกับบุคคลที่เขาเลือกที่จะมีสัมพันธภาพดวย (Association) นอกจากนั้นกระบวนการดังกลาว
นําไปสูการถูกควบคุมโดยผูอ่ืนดวย เนื่องจากการที่บุคคลจะตองพึ่งพารางวัลที่ไดรับจากผูอ่ืนหรือ 
ส่ิงที่ บลาว เรียกวาการพึ่งพาทางสังคม (Social dependence) จะกอใหเกิดการยอมรับในสถานภาพ  
ต่ํากวาที่ตนเองมีอยู ทั้งนี้ภายใตเงื่อนไขที่วาตนเองไมสามารถตอบสนองรางวัลไดเทาเทียมกับ 
รางวัลที่ตนไดรับมา ดังนั้นความแตกตางเชิงอํานาจเปนผลมาจากการแลกเปลี่ยนที่ผูรับไมสามารถ
ตอบสนองผู ใหไดอยางเพียงพอ  นําไปสูการยอมรับและความเห็นพองกันในลักษณะที่                           
อยูในสถานภาพที่เปนรอง (Subordinate) ตอสิทธิอํานาจของผูให (Authority) ดังนั้นโลกทางสังคม
จึงดําเนินไปอยางเปนระบบ 
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  ชาติชาย ณ เชียงใหม (2526) อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิดของ บลาว ในเรื่องนี้
ไวเชนกันวาการแลกเปลี่ยนทางสังคมเปนการกระทําโดยสมัครใจของบุคคลที่ถูกจูงใจ โดย
ผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับจากการมีความสัมพันธทางสังคมกับผูอ่ืน การแลกเปลี่ยนรางวัลหรือ
ผลตอบแทนเหลานั้นจึงเปนกลไกอันหนึ่งที่ทําใหสายสัมพันธระหวางบุคคลดํารงอยูได และ             
ชวยใหขายของความสัมพันธขยายกวางขึ้นเมื่อบุคคลหนึ่งมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชนกับ                
อีกบุคคลหนึ่งมากขึ้น พวกเขาจะรูสึกผูกพันที่ตองตอบแทนผลประโยชนตอกันมากขึ้น และ             
มีสายสัมพนัธระหวางกันแนนแฟนขึ้น 
  Cook (1982) ใหความสนใจกระบวนการสรางเครือขายทางสังคมและการใช             
เครือ ขายเหลานี้ในฐานะที่เปนทรัพยากรทางสังคมตางๆ (Social resource) ในการ แลกเปลี่ยนและ
การกระทํารวมกัน (Collective action) และอธิบายวากระบวนการตางๆ ระดับจุลภาคของ                  
การแลกเปลี่ยนทางสังคมจะทําหนาที่เปนฐานสําหรับการทําความเขาใจเครือขาย ทางสังคม                 
ในฐานะที่ เปนโครงสรางสังคมในฐานะเครือขายตางๆ ซ่ึงประกอบขึ้นเปนชุดตางๆ ของ
ความสัมพันธเชิงแลกเปลี่ยนที่เชื่อมโยงกัน (Sets of connected exchange relations) เครือขายเหลานี้
อาจรวมทั้ง Nodes หรือ Actors ตางๆ ทั้งที่เปนบุคคลหรือกลุมที่ดําเนินการผานหนวย (Agent) 
ตางๆ และไดเสนอแนวคิดเพิ่มเติมเรื่อง Power and position in exchange networks วาความสัมพันธ
เชิงแลกเปลี่ยนเปนการเชื่อมโยงทั้งในทางบวกและทางลบที่กอใหเกิดเครือขายการแลกเปลี่ยน 
สามารถที่จะศึกษาอํานาจไดในความสัมพันธตอตําแหนง (Position) หรือ Location ในโครงสราง
เครือขายนั้น นักสังคมวิทยามักจะมองอํานาจในฐานะที่เปนหนาที่หนึ่งของตําแหนง (Position)              
ทั้งในลําดับชั้น (Hierarchy) ของบทบาทหรือสถานภาพที่สัมพันธซ่ึงกันและกันหรือ                        
ในบาง Location ภายในความสัมพันธตางๆ หลักเรื่องการพึ่งพิงเชิงอํานาจ (Power-dependence 
principles) ถูกนํามาประยุกตใชเกี่ยวกับการวิเคราะหตําแหนงตางๆ ในเครือขายเพื่อแสดงใหเห็นถึง
ความสัมพันธเชิงอํานาจภายในเครือขายหนึ่ง และไดเสนอกรอบการศึกษา (Framework) ที่เปน
ประโยชนสําหรับการวิเคราะหเครือขายทางสังคม กลาวคือ 1) ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนจะเนน 
“Purposive action” โดยมีขอสมมติวาควรเชื่อมโยงหรือสายสัมพันธ (Links or ties) ระหวาง 
ผูกระทําทั้งหลายจะถูกสราง ธํารงหรือแตกสลายตามลักษณะของคุณคา (Value) ที่ถูกใหโดย 
ผูกระทําเหลานั้นภายใตความสัมพันธเชิงแลกเปลี่ยนทั้งโดยตรงและโดยออม 2) เครือขายการ 
แลกเปลี่ยนชวยแสดงใหเห็นถึงการไหลของทรัพยากรตางๆ (Flow of resources) ภายในโครงสราง
สังคมหนึ่งๆ ของความสัมพันธเชิงการแลกเปลี่ยนที่ถูกเชื่อมโยง 3) เนื่องจากเครือขาย                         
การ แลกเปลี่ยนตางๆ สะทอนใหเห็นถึงโครงสรางของการพึ่งพาทรัพยากรตางๆ ระหวางผูกระทํา 
ทั้งหลาย เครือขายตางๆ เหลานี้สามารถถูกมองในฐานะโครงสรางอํานาจที่มีพลวัตอันเปนผลมาจาก
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ความพยายามของผูกระทําทั้งหลายผานกลไกของการไดมาซึ่งอํานาจ (Power-gaining mechanism) 
และกลไกของการทําใหอํานาจสมดุล (Power-balancing mechanism) เพื่อ เปลี่ยนแปลงเครือขาย
และกระจายอํานาจใหมอีกครั้งหนึ่ง (Redistribute power) 
  จะเห็นไดวาทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคมอธิบายถึงการปฏิสัมพันธทางสังคม 
หมายถึง กระบวนการแลกเปลี่ยนที่ผูกระทําทางสังคมทั้งหลายมาแลกเปลี่ยนสินคา บริการ รวมทั้ง
ส่ิงที่เปนวัตถุและไมใชวัตถุ เชน ส่ิงของ อาหาร การยอมรับทางสังคม เกียรติภูมิ ซ่ึงในการ 
ปฏิสัมพันธเชิงแลกเปลี่ยนทางสังคม บุคคลอาจไมไดคาดหวังวาจะตองไดรับผลตอบแทนสูงสุด
เสมอไป แตอาจเปนผลตอบแทนที่บุคคลพึงพอใจหรือพอยอมรับได โดยอาศัยบรรทัดฐาน                  
ทางสังคมของการตอบแทนซึ่งกันและกัน (Social norm of reciprocity) เปนตัวกําหนดการดําเนินการ 
แลกเปลี่ยน และเมื่อการแลกเปลี่ยนระหวางบุคคลหรือกลุมดําเนินตอไปจะกอใหเกิดความ 
ไววางใจซึ่งกันและกัน และเกิดเปนแบบแผนของการแลกเปลี่ยนที่มีความเชื่อมโยงสัมพันธกันจน
เกิดเปนเครือขายของการแลกเปลี่ยน อยางไรก็ตามภายใตกระบวนการแลกเปลี่ยนทางสังคม
ความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกลุมที่มาแลกเปลี่ยนกันอาจไมจําเปนตองมีความสัมพันธ                 
แบบสมดุลเสมอไป แตอาจเปนลักษณะของความสัมพันธเชิงแลกเปลี่ยนที่ไมเทาเทียมกัน มีการใช
อํานาจ มีการพึ่งพิงแตกตางกันไปตามเงื่อนไข สถานการณและบริบททางสังคมระหวางผูกระทํา
ทางสังคมทั้งหลาย  
 3) แนวคิดการมีสวนรวม 
  ปริศนา โกละสุด (2534) ไดกลาวถึงแนวคิดของการมีสวนรวมวาเกิดจากแนวคิด 
ที่สําคัญ 3 ประการ คือ 
  3.1) ความสนใจและความหวงกังวลรวมกัน ซ่ึงเกิดจากความสนใจ และ             
ความหวงกังวลสวนบุคคลซึ่งบังเอิญพองตองกันกลายเปนความสนใจและความหวงกังวลรวมกัน
ของสวนรวม  
  3.2) ความเดือดรอนและความไมพึงพอใจรวมกันที่มีตอสภาวการณ                    
ที่เปนอยางนั้น ผลักดันใหมุงไปสูการรวมกลุมวางแผนและลงมือกระทํารวมกัน  
  3.3) การตกลงใจรวมกันที่จะเปลี่ยนแปลงกลุมหรือชุมชนไปในทิศทาง               
ที่พึงปรารถนา การตัดสินใจรวมกันจะตองรุนแรงมากพอที่จะทําใหเกิดความคิดริเร่ิมกระทําการ            
ที่สนองตอบ ความเห็นชอบของคนสวนใหญที่เกี่ยวของกับกิจกรรมนั้น  
  รุจิรา จริยพันธฃ (2546  อางถึงใน Cohen & Uphoff, 1988) ไดใหความหมายไววา 
ประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ การดําเนินงานตามกิจกรรมตัดสินใจ รวมรับ
ผลประโยชนจากกิจกรรมพัฒนานั้นๆ และ/หรือเขารวมติดตามประเมินผลกิจกรรมดังกลาวดวย 
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นอกจากนั้นอัพฮอฟฟยังไดเสนอกรอบแนวคิดเบื้องตน ในการวิเคราะหการมีสวนรวมในการ
พัฒนาชนบทไววามี 3 มิติ (Dimension) ไดแก  
  1) การมีสวนรวมเกี่ยวกับอะไรบาง (What) ไดแก การมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ (เร่ิมคิดตัดสินใจ ระบุความตองการของประชาชน จนเกิดโครงการ) ระหวางดําเนินการ 
(โครงการเริ่มทํา) และตัดสินใจในการดําเนินการ (โดยองคการชุมชนหรือชาวบาน) การมีสวน            
ในการดําเนินงาน (การสนับสนุนทรัพยากรตางๆ การบริหารกิจกรรมและประสานงาน) การมีสวน
รวมไดรับผลประโยชน (ในทางวัตถุและทางสังคมของแตละบุคคล) การมีสวนรวมในการ
ประเมินผล การดําเนินงาน 
  2) การมีสวนรวมกับบุคคลใดบาง (Who, When) ไดแก การมีสวนรวมกับ
ประชาชน ผูนําชุมชน เจาหนาที่ของรัฐบาล เจาหนาที่ตางชาติ (จากองคการที่ใหทุน เปนตน) ทั้งนี้
ใหพิจารณา คุณลักษณะทางประชากร สังคมและเศรษฐกิจของผูเขามามีสวนรวมในเรื่องอายุ เพศ 
สถานภาพครอบครัว ระดับการศึกษา ระดับชั้นในสังคม อาชีพ ระดับรายได ระยะเวลาที่อยูอาศัย 
การถือครองที่ดิน 
  3) ลักษณะการมีสวนรวมอยางไร (How) ไดแก ลักษณะพื้นฐานของ                   
การมีสวนรวม (ถูกบังคับใหเขารวมกิจกรรมหรือมีแรงจูงใจ) รูปแบบการมีสวนรวม (โดยผาน
องคการประชาชน ทางออมหรือโดยตรง) ขนาดของการมีสวนรวม (ระยะเวลามีรายละเอียด
กิจกรรม) ผลที่เกิดจากการมีสวนรวม (เปนการเสริมสรางอํานาจขององคการประชาชน หรือ               
เปนแตเพียงการติดตอสัมพันธกันระหวางประชาชนกับนักพัฒนาเทานั้น)  
  จากความหมายการมีสวนรวมดังกลาว อาจสรุปไดวา การมีสวนรวม หมายถึง  
การดําเนินกิจกรรมใดๆ รวมกัน โดยมีสวนรวมในการรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมวางแผน                   
รวมลงมือปฏิบัติ รวมรับผลประโยชน และรวมประเมินผลกิจกรรมดวย ทั้งนี้การมีสวนรวมของ
ศิษยเกาหรือ ผูเห็นประโยชนของสถาบันการศึกษา ในการระดมทุน ไดแก การมีสวนรวมในการ
จัดทําเปาหมาย วัตถุประสงค การมีสวนรวมในการวางแผน การมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม               
การมีสวนรวมในการประเมินผลและการมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการระดมทุน 
 4) เหตุผลท่ีคนบริจาคเงินใหกับกิจการสาธารณประโยชน  
  Burnelt (1996) กลาววา “การระดมทุน (Fund-raising) อยางมีประสิทธิภาพนั้น             
ผูที่ทําการรณรงคจะตองมีความเขาใจในตัวประชาชนผูมีจิตศรัทธาที่บริจาค การที่องคการ
สาธารณประโยชนคาดหวังใหผูบริจาคเขาใจองคการโดยที่องคการไมเขาใจผูบริจาคเลยนั้น              
เปนไปไมได” และผูระดมทุน (Fundraisers) จําเปนตองใชเวลาสวนหนึ่งในการศึกษาทําความเขาใจ
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เกี่ยวกับผูบริจาคอยางใกลชิด และนํามาวิเคราะหวาอะไรเปนสาเหตุที่ทําใหบุคคลเหลานี้ ตัดสินใจ
บริจาคเงินใหกับกิจกรรมขององคการ ซ่ึงอาจมีสาเหตุไดหลายประการ เชน 
  1) เพื่อนําไปลดหยอนภาษี เชน ภาษีมรดก (Tax planning to escape  
exinheritance tax)  
  2) เพื่อระลึกถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง (The quest for immortality)  
  3) เพื่อตอบสนองทางอารมณที่ตองการบริจาค (Emotional response)  
  4) สัญชาติญาณในการปกปองตนเอง เชน การวิจัยโรคมะเร็ง โรคหัวใจ 
(Self-preservation ex. Cancer/heart research)  
  5) เพื่อเปนที่ระลึก (In memoriam)  
  6) การใหเพื่อตอบแทนสังคม (Giving something back)  
  7) การสืบทอดทางศาสนา (Religious heritage)  
  8) ความปรารถนาทางสังคม (Social ambition) 
  9) ความละอาย/ความรูสึกผิด (Guilt)  
  10) การปฏิบัติที่เห็นแกประโยชนผูอ่ืนเปนที่ตั้ง (Altruism)  
  11) ความเห็นอกเห็นใจ (Compassion)  
  12) เพื่อเกียรติภูมิ/อํานาจบารมี (Authority)  
  13) ถูกรองขอหรือเชิญชวนใหบริจาค (Because they were asked)  
  14) ทําใหรูสึกด ี(Because it feels good, people like to give)  
  Brakeley (1980) ไดกลาวถึง แรงจูงใจ (Motivators) วา เปน การประยุกตใช
จิตสํานึกเพื่อสรางแรงจูงใจในการบริจาคขึ้นอยูกับสามัญสํานึกและความเขาใจที่ถูกตองของ                  
ผูบริจาค รวมถึงความสนใจ ความมุงมาดปรารถนา และความตองการขั้นพื้นฐานของแตละบุคคล 
และ คีออค (Kiok, 1996) ไดจําแนกแรงจูงใจในการบรจิาคไวดังตอไปนี้  
  1) บุคคลจะวินิจฉัยดวยเหตุผล (People identify with the cause) แรงจูงใจ 
เบื้องตนสําหรับการบริจาคจะแยกแยะวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุผลเปนหลัก บอยคร้ังที่บุคคลเหลานี้ 
ยินดีที่จะบริจาคเพียงเพราะเหตุผลที่พวกเขาเชื่อ  
  2) ความรูสึกละอายหรือรูสึกผิด (Guilt feelings) การบริจาคของบุคคล
เหลานี้ เปนไปเพื่อที่จะลดความรูสึกละอายใจหรือรูสึกผิด โดยจะพิจารณาตนเองในฐานะเปน               
“ผูที่มี” ซ่ึงควรเปนผูใหแก “ผูที่ไมมี” การใหความชวยเหลือของพวกเขาจึงเปนไปเพื่อหวังที่จะชวย
ลดหรือบรรเทาความรูสึกผิดที่เกิดขึ้นในจิตใจของเขา  
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  3) ประสบการณสวนบุคคล (Personal experience) ประสบการณสวนบุคคล
ของ ผูบริจาคจะนําไปสูการเกี่ยวของกับกิจกรรมเพื่อการสาธารณประโยชน และเหตุผลสําหรับ 
การบริจาคก็คือผูบริจาคอาจจะไดรับผลประโยชนตอบแทนจากบริการของหนวยงานหรือองคการ 
ดังกลาว โดยอาจจะเปนสมาชิกในครอบครัวหรือตัวผูบริจาคเองที่ไดรับประโยชนจากการ
ใหบริการของกิจการเพื่อการสาธารณประโยชน  
  4) การถูกรองขอหรือเชิญชวนใหบริจาค (Being asked) บอยครั้ง                     
ที่การบริจาคเกิดขึ้นเพราะถูกรองขอหรือเชิญชวนใหบริจาค ซ่ึงการรองขอหรือเชิญชวนใหบริจาค 
ก็เปนวิธีการหนึ่ง ที่สําคัญสําหรับการระดมทุน  
  5) เพื่อระลึกถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง (The quest for immortality) ความปรารถนา
ที่จะบริจาคเพื่อระลึกถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยรูปแบบของการระลึกถึงเหลานี้มักปรากฏออกมา
ในรูปของการจารึกเปนชื่อสถาบัน อาคาร การบริจาคเกาอี้ หรือใหทุนการศึกษา เปนตน  
 5) รูปแบบจําลองการแลกเปลี่ยนทางสังคมสําหรับการให (The social exchange 
model for giving)  
  การระดมทุน เปนกระบวนการของการแลกเปลี่ ยนทางสั งคมสํ าห รับ                         
การใหระหวางผูบริจาคกับผู รับบริจาค  เปนไมตรีจิตที่คนในสังคมพึงมีใหแกกันและกัน                    
เปนความสัมพันธอันดีระหวางองคการสาธารณประโยชนกับผูบริจาคเพื่อใหเกิดผลดีและ
ประโยชนตอคนในสังคม (กวินดา วัชรสิงห, 2544) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่24 รูปแบบจําลองการแลกเปลี่ยนทางสังคมสําหรับการให (กวนิดา วัชรสิงห, 2544) 
 
 ในรูปแบบจําลองนี้สามารถอธิบายไดวา ในเบื้องตนกิจการสาธารณประโยชน
แสดง ใหเห็นถึงการใหบริการของกิจการสาธารณประโยชนและความจําเปนในการระดมทุน เพื่อ
นํามาใชในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ขององคการ โดยการแสดงใหเห็นถึงความจําเปนที่จะตองมี

กิจการสาธารณประโยชน / 
สื่อ (Agency/Media) 

ความจําเปน (Needs) ทรัพยากร:เงิน เวลา 
(Resource) ความพอใจ (Satisfactions) 

ผูบริจาค 
(Prospect) 

ปจจัยทางจิตวิทยาและทางสังคม 
(Psychological and social)
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การระดมทุน  ดังกลาวอาจอยูในรูปแบบของการจูงใจโดยตรง  เชน  การสงจดหมาย  เพื่อ                     
แจงรายละเอียดของ โครงการ หรือกิจการสาธารณประโยชน การใชส่ือตางๆ เขามาชวย เพื่อ             
ใหผูบริจาคไดเห็นถึง สภาพการณของปญหาตลอดจนความจําเปนในการที่องคการจะตองระดมทุน 
เพื่อใหผูบริจาคตระหนักถึงความจําเปนที่ทุกคนในสังคมจะตองใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
และเมื่อผูบริจาคเกิดการรับรูและเขาใจถึงสภาพการณของปญหาดังกลาวก็จะตอบรับกลับมา                 
ยังองคการ สาธารณประโยชนโดยการบริจาคเงิน การเขารวมในกิจกรรมตางๆ ขององคการ หรือ
การเขามาทํางานเพื่อชวยเหลือและพัฒนาสังคมเปนตน 
 Mixer (1993 อางถึงใน กวินดา วัชรสิงห, 2544) ไดใหความเห็นเพิ่มเติมภายหลัง
จากที่ผูบริจาคตัดสินใจที่จะบริจาค หรือสละเวลาเขามามีสวนรวมในกิจกรรมขององคการแลววา 
“เพื่อใหเกิดความสัมพันธที่ตอเนื่อง  องคการเพื่อการสาธารณประโยชนตางๆ  อาจแสดง                     
ความขอบคุณและชื่นชมผูบริจาคโดยอาจอยูในรูปแบบตางๆ เชน การจัดสงจดหมายขอบคุณ              
การจารึกชื่อลงบนอาคาร การมอบเหรียญตราเพื่อเปนที่ระลึก เปนตน” โดยประเด็นที่สําคัญก็คือ 
ระดับของความพอใจของผูบริจาคที่ไดรับจากองคการสาธารณประโยชนที่ไดแสดงความขอบคุณ
และช่ืนชมนั้นจะกลายมาเปนตัวกําหนดการใหหรือการบริจาคในครั้งตอไป ความพอใจของผู
บริจาคจะเพิ่มขึ้นตามระดับของความภาคภูมิใจตนเอง (Self esteem) สถานภาพใหม (A new status) 
ความรูสึกเปนเจาของ (A sense of belonging) และ มิกเซอร ไดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม                   
ถึงอิทธิพลที่สําคัญอีกอยางหนึ่งตอการบริจาคของผูบริจาคก็คือความเชื่อที่วา “การใหถือเปน            
ความพอใจซึ่งเปนความจําเปนและเปนความปรารถนาขั้นพื้นฐานที่ สําคัญของผูบริจาค”                      
การตอบสนองขององคการสาธารณกุศลตอผูบริจาคมีสวนสําคัญอยางมากตอการบริจาคในครั้ง
ตอไป การตอบสนองขององคการที่มีตอผูบริจาคเปนสิ่งที่ผูบริจาคมักจะคาดหวังเสมอ และยังเปน
การสรางความมั่นใจและเชื่อมั่นแกผูบริจาค ความสัมพันธทางสังคมระหวางผูบริจาคและองคการ
เพื่อการสาธารณประโยชนนั้นสามารถมีไดหลายรูปแบบ อาทิเชน สมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อน
สนิทของผูบริจาคไดรับประโยชนจากการใหบริการขององคการ หรือความยินดีที่จะบริจาคเงิน
ใหแกสถาบัน ที่ตนเคยศึกษาของกลุมศิษยเกาของแตละสถาบัน และกลาววา ยิ่งบุคคลมีความ
เกี่ ยวพันกับสาเหตุต างๆ  มากเท าใด  ความสัมพันธระหว างบุคคลกับองคการเพื่ อการ
สาธารณประโยชนก็ยิ่งแนนแฟนมากขึ้น ความสัมพันธของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม แสดงให
เห็นถึงความคาดหวังของสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาในอนาคต กิจกรรมขององคการสาธารณประโยชน
ไมไดตองการเพียงเพื่อใหเกิดการบริจาคเพียงครั้งเดียวเทานั้น แตเปนไปเพื่อนําไปสูการบริจาค
อยางตอเนื่อง ดังนั้นความซื่อสัตยจึงถือเปนสิ่งสําคัญที่สุดในการรักษาความสัมพันธดังกลาว 
องคการเพื่อการสาธารณประโยชนตางๆ จะตองรับผิดชอบและซื่อสัตยตอจุดมุงหมายที่วางไว 
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 โครงสรางที่กําหนดการบริจาคของบุคคล (a framework for determining why 
people give) Mixer (1993 อางถึงใน กวินดา วัชรสิงห, 2544) ไดเสนอแนะ โครงสรางที่จะชวย
กําหนดการตัดสินใจการบริจาคของแตละบุคคล โดยโครงสรางนี้จะแสดงถึง เหตุผลทั้งจากภายใน
บุคคลและอิทธิพลภายนอกของผูบริจาค โดยเหตุผลภายในของผูบริจาคจะถูกกระตุนโดยอิทธิพล
ภายใน ดังนี้  
 แรงจูงใจภายใน (Internal motivations)  
 ปจจัยสวนบุคคล (Personal of “I” factors)  
 -  ความภาคภูมิใจตนเอง (acceptance of self or self-esteem)  
 -  ความสําเร็จ (achievement) 
 -  ความสนใจ (cognitive interest) 
 -  การเจริญเติบโต (growth)  
 -  การลดความรูสึกผิด (guilt reduction or avoidance)  
 -  จุดมุงหมายของชีวิต (meaning or purpose of life)  
 -  ประโยชนที่บุคคลจะไดรับ (personal gain or benefit)  
 -  ความมุงมั่น (spirituality)  
 -  ความเปนอมตะ (immortality)  
 -  การดํารงชีวิต (survival)  
 -  การลดหยอนภาษี (tax deduction) 
 ปจจัยทางสังคม (Social or “we” factors)  
 -  สถานภาพ (status)  
 -  การเขารวมเปนสมาชิก (affiliation)  
 -  กลุม (group endeavor)  
 -  การพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน (interdependence)  
 -  การเห็นประโยชนของผูอ่ืนเปนที่ตั้ง (altruism) 
 -  ครอบครัวและคนรุนหลัง (family and progeny)  
 -  อํานาจ (power)  
 ปจจัยดานลบ (Negative or “they” factors)  
 -  การพบอุปสรรค (frustration)  
 -  สถานการณที่ไมทราบ (unknown situations)  
 -  ความไมปลอดภัย (insecurity)  
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 -  ความกลัวและความกังวล (fear and anxiety)  
 -  ความสลับซับซอน (complexity)  
 อิทธิพลภายนอก (External influences)  
 สิ่งตอบแทน (Reward)  
 -  การยอมรับ (recognition)  
 -  บุคคล (personal)  
 -  สังคม (social)  
 สิ่งกระตุน (Stimulation)  
 -  ความตองการของมนุษย (human needs)  
 -  ความตองการสวนบุคคล (personal request)  
 -  วิสัยทัศน (vision)  
 -  การตัดสินใจสวนบุคคล (private initiative)  
 -  ประสิทธิผล, ประสิทธิภาพ (effectiveness, efficiency)  
 -  การลดหยอนภาษี (tax deduction)  
 สถานการณ (Situations)  
 -  ความเกี่ยวพันกับบุคคล (Personal involvement)  
 -  การวางแผน, การตัดสินใจ (planning and decision making) 
 -  ความเกี่ยวพันกับครอบครวั (family involvement)  
 -  วัฒนธรรม (culture)  
 -  ประเพณี (tradition)  
 -  บทบาทเชิงอัตลักษณ (role Identity)  
 -  การจัดการรายได (disposable income) 
 
 2.6  การรณรงคในการหาทุน  
  กวินดา วัชรสิงห (2544) ไดกลาวถึง การรณรงคเปนกิจกรรมที่ตองอาศัย การประสาน
ของสื่อหลายๆ ชนิดเขาดวยกันเพื่อใหการดําเนินกิจกรรมนั้นสามารถบรรลุถึงเปาหมายในดานของ
การรณงคเพื่อโฆษณาชักชวน หรือเพื่อใหขอมูลที่ชัดเจนกับกลุมเปาหมายตามที่ ผูสงสารไดกําหนด
หรือเลือกสรรไวแลว ตัวอยางที่เห็นชัดเจนที่สุดก็คือ การรณรงคในทางการเมือง การรณรงค               
เพื่อการโฆษณา การรณรงคเพื่อระดมทุน และการรณรงคเพื่อการใหขอมูลดานสาธารณสุข และ
ความปลอดภัย โดยรูปแบบลักษณะที่สําคัญของการรณรงคก็คือ การมีเปาหมายเฉพาะและเปดเผย 
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มีชวงระยะเวลาที่กําหนดและจํากัดไวอยางแนนอน จึงจะทําใหการรณรงคนั้นสามารถบรรลุผล
สําเร็จไปได อนึ่ง การใชส่ือเพื่อการรณรงคนั้นเปนหนาที่ของผูมีอํานาจและไดรับการยอมรับ              
จากคนในองคการ อยางชอบธรรมใหเปนผูตัดสินใจในการสนับสนุน สําหรับเปาหมายของ               
การรณรงค โดยทั่วไปจึงมัก สอดคลองกับคานิยมของสังคมนั้น และมักเปนเปาหมายหลักของ
สถาบันสังคมตางๆ เชน สถาบันการศึกษา สถาบันสาธารณสุข เปนตน  
  การรณรงคได รับการนิยามไวหลายแบบทั้ งโดยนักทฤษฎีและนักปฏิบัติ ซ่ึงมี                      
ความแตกตางกันไปตามจุดประสงค ระยะเวลาที่ใช ผลกระทบที่ตั้งใจจะใหเกิดขึ้น หนวยของ              
การวิเคราะห ประเมินผล ประโยชนหลักที่จะเกิด และชองทางของการสื่อสารที่ใชซ่ึง เพสเล 
(Paisley, 1981 อางถึงใน กวินดา วัชรสิงห, 2544) ไดใหคํานิยามในแงองคประกอบของการรณรงค
ที่เนน (ก) จุดประสงค (ข) กระบวนการของการรณรงค ซ่ึงหมายถึงแนวทางที่ใชกิจกรรมที่จัดอยาง
ตอเนื่องเพื่อกอใหเกิดการปรับเปลี่ยนแนวคิดของตน สวนแนวคิดของโรเจอร (Rogers, 1983) เนน
ที่การจัดเตรียมกลุมของกิจกรรมการสื่อสารไวกอนลวงหนา โดยเลือกใชชนิดของสารเฉพาะ             
อยางใดอยางหนึ่ง ซ่ึงปกติแลวมักใชแนววิธีการเขาถึงกลุมเปาหมายดวยส่ือหลายๆ ชนิด และ                
ไดอธิบายถึงการรณรงค ดงนี้  
  1) คํานิยามของคําวา การรณรงค (Campaign) จะพิจารณาถึงลักษณะเดนๆ ดัง ตอไปนี้ 
   1.1) เปนการกระทําที่มีเปาหมาย (A campaign is purposive) ในการกระทํา
การรณรงคใดๆ ผูทําการรณรงคจะตองคาดหวังผลตอบกลับที่จะเกิดจากการสื่อสารของตนไปยัง 
กลุมเปาหมาย ซ่ึงผลตอบรับดังกลาวนั้นครอบคลุมตั้งแตระดับบุคคลไปจนกระทั่งถึงระดับสังคม
เปนสวนรวม ผลตอบรับดังกลาวจะกอใหเกิดผลประโยชนตอผูรับหรือผูสงก็ได  
   1.2) การรณรงคจะมุงเปาหมายไปยังชนกลุมใหญ (A campaign is aimed at a 
large audience) การที่ใชคําวา “ชนกลุมใหญ” ก็เพื่อจะแยกคําวา การรณรงคออกจากการสื่อสาร
ระหวางกลุมยอยๆ กลุมเปาหมายของการรณรงคจะถูกกําหนดโดยจุดประสงค/เปาหมายของ               
การรณรงคนั้นๆ อยางไรก็ตาม กลุมเปาหมายของการรณรงคก็อาจเปนไดตั้งแตกลุมพนักงาน           
เพียงไมกี่รอยคนของบริษัทหนึ่งไปจนถึงกลุมประชากรทั้งหมดของประเทศใดประเทศหนึ่งก็ได 
   1.3) การรณรงคจะตองมีกําหนดเวลาและชวงเวลาของการรณรงคที่กําหนดไว
อยางแนนอน ซ่ึงชวงเวลาดังกลาวจะเริ่มนับตั้งแตการเริ่มรณรงคจนกระทั่งถึงการประเมินผล             
ความสัมฤทธิ์ผลของการรณรงค อยางไรก็ตามชวงเวลาของการรณรงคอาจจะยากที่จะกําหนดลงไป
ได ชัดเจนตายตัว ในกรณีที่การรณรงคนั้นๆ มีเปาหมายที่เปนแบบระยะยาว เชน การรณรงคปองกัน
โรคหัวใจของมหาวิทยาลัยสแตนฟอรด เปนตน โดยทั่วไปแลวการรณรงคแตละครั้งมักจะกําหนด
ชวงเวลาการรณรงคไวอยางชัดเจนเชนเปนอาทิตยหรือเปนเดือนเปนตน  
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   1.4) การรณรงคประกอบดวยชุดของการสื่อสารที่มีการเตรียมและวางแผนไว 
ลวงหนา ซ่ึงชุดของการสื่อสารดังกลาวมักถูกจัดเตรียมขึ้นเพื่อเจาะกลุมเปาหมายที่ส่ือที่มีอยูกอนแลว 
ไมเหมาะสมหรือไมพอเพียงตอการเจาะกลุมเปาหมายที่ตองการได ส่ือหรือกิจกรรมที่มักใชกัน
อยางเห็นไดชัดก็คือ การใชส่ือขอความและการกระจายขอความนั้นไปสูกลุมผูฟง ซ่ึงความสัมฤทธ์ิ
ผลของการรณรงคมักจะขึ้นอยูกับวิธีการสื่อสารที่ใชจะมีการประสานกันดีมากนอยเพียงใด  
  2) ลักษณะสําคัญของการรณรงคประกอบดวย  
   2.1) การรณรงคมักจะเกี่ยวของกับพฤติกรรมที่มีลักษณะแนนอน มีระบบ
ระเบียบเปนสถาบัน ซ่ึงแนนอนวา พฤติกรรมดังกลาวยอมสอดคลองเขากันไดอยางดีกับปทัสถาน
และ คานิยมของสังคม และบอยคร้ังทีเดียวที่พฤติกรรมดังกลาวเปนการชี้นํา เปนการตอกย้ําและ 
เปนการกระตุนแนวโนมที่นําไปสูเปาหมายที่สังคมยอมรับอยูแลว เชนการไปออกเสียงเลือกตั้ง  
การซื้อสินคา การบริจาคเงินเพื่อการกุศล การยกระดับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย เปนตน 
โดยผานสื่อ แตละสื่อซ่ึงก็ขึ้นอยูกับกลยุทธส่ือสารของผูสงสารที่จะเปนผูตัดสินใจวาจะเลือกใชส่ือ
ชนิดใดมาเปนเครื่องมือในการชวยผลักดันแผนการรณรงคใหเปนไปในทิศทางตามที่องคการหรือ
สถาบันตางๆ ตองการ 
   2.2) การรณรงคเปนกระบวนการที่สงขาวสารไปใหผูรับที่เปนปจเจกบุคคล
เพื่อใหเกิดปฏิกิริยาตอบสนองกลับมา อยางไรก็ตามสําหรับลักษณะของการรณรงคที่มีการจัดระบบ
ระเบียบอยางดีและครอบคลุมผูคนจํานวนมากนั้นก็จําเปนจะตองมีการออกแบบจําลองเสียใหม
เพื่อใหการสรางอิทธิพลมีประสิทธิภาพมากกวาเดิม 
 

 
แหลงผูสง 
รวมหมู 

 
ชองทาง  
หลายๆ  
ชอง 

 
ขาวสาร  
หลายๆ  
ประเภท 

 
เงื่อนไขที ่ 
ทําหนาที ่
กล่ันกรอง 

 
การเขาถึง  
กลุม
สาธารณะ 
ในระดบัตางๆ 

 
ผลที่จะ 
เกิดขึ้น 
 

 - ความสนใจ  
- การรับรู  
- สภาพการณของกลุม 
 

-ความเขาใจ  
-ความรูสึก  
-พฤติกรรม 

 
ภาพที ่25 แบบจําลองแสดงกระบวนการสรางอิทธิพลจากการรณรงค (กวินดา วัชรสิงห, 2544) 
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    แบบจําลองดังกลาวมีกระบวนการดังตอไปนี้ คือ  
    (1)  แหลงหลักของการรณรงคมักจะไมใชปจเจกบุคคล แตจะเปน
กลุมเสมอไมวาจะเปนพรรคการเมือง รัฐบาล วัด องคการสาธารณกุศล กลุมผลักดัน หรือบริษัท
ธุรกิจ ฯลฯ ฐานะตําแหนงของแหลงผูสงเหลานี้มักเปนที่รูจักกันอยางดีในสังคม ซ่ึงฐานะดังกลาว
จะมีสวนอยางมากในการกําหนดโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในการรณรงค  
    (2)  ตามปกติแลว การรณรงคมักประกอบดวยเนื้อหาขาวสารหลายๆ 
แบบ ผานชองทางสื่อสารหลายๆ ชนิด ดังนั้น โอกาสที่จะเขาถึงผูรับและผลที่อาจจะเกิดขึ้น                
จึงแปรไปตามลักษณะของชองทางและเนื้อหา 
    (3)  จะมีกลุมของ “เงื่อนไขที่ทําหนาที่กล่ันกรอง” หรืออาจจะเรียกวา 
“กําแพงคั่นกลาง” (ระหวางผูรับ-ผูสง) ที่อาจจะทําหนาที่สนับสนุนหรืออาจจะกลายเปนอุปสรรค
ของการไหลของขาวสารที่จะไปถึงกลุมเปาหมายที่เจาะจงเอาไว  
 2.3) การรณรงคนั้นจะตองมีลักษณะที่สามารถเรียกรองความสนใจจากผูรับได
เพราะหากปราศจากความสนใจตั้งใจรับสารแลวยอมไรผล ความสนใจ และความตั้งใจที่จะรับ           
สารนั้น เกิดมาจากความนาสนใจและความสอดคลองของเนื้อหาที่มีตอผูรับ ตอแรงจูงใจและ                 
ตอความพรอม การรณรงคควรวางน้ําหนักอยูที่ความสัมพันธระหวางผูสงและผูรับเปนอยางมาก 
และมีวิธีการอยูหลายอยางที่จะสงเสริมใหความสัมพันธอันนี้เอื้ออํานวยตอความสําเร็จของการ
รณรงค ความ นาเชื่อถือของสื่อและแหลงผูสงที่สําคัญดูจะเปนประเด็นเรื่องความสัมพันธดาน
อารมณ ความรูสึก และดานศีลธรรมระหวางผูรับกับสื่อ รวมทั้งความเชื่อถือของผูรับที่วาแหลงผูสงนั้น
มีความเที่ยงตรงและไมมีผลประโยชนเขามาเกี่ยวของ 
 Rhodes (1997) ไดกลาวถึง การระดมทุนวาเปนกิจกรรมที่ตอเนื่องที่จะทําให
สถาบันการศึกษามีความเขมแข็งมีเงินทุนไปพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา โดยโรเดสไดกลาววา ในการ
รณรงคระดมทุนนั้น ในแตละสถาบันอุดมศึกษาจะมีการระดมทุนที่แตกตางกัน โดยโรเดส                     
ไดกลาวถึงหลักทั่วๆ ไป และแนวทางในการรณรงคระดมทุน ดังนี้  
 1) การรณรงค  เปนกิจกรรมเมื่อสถาบันอยูในภาวะตองการทุน  เปน                  
การแกปญหา การบริจาคประจําปของสถาบันที่ลดลง เปนการกระตุนแรงขับของกองทุนที่ลดลง 
และเปนตัวรับประกันความสําเร็จในการระดมทุนโดยอัตโนมัติ  
 2) การรณรงค เปนกิจกรรมตองใชเวลา (Time-consuming activity) เปน
กิจกรรมที่สรางสถาบัน (Institution-building activity) เปนการยอมรับ และเชื่อมั่นในอนาคต การ            
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มี ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสําเร็จในการรับบริจาคในแตละครั้ง การมีประสิทธิภาพ หมายถึง 
ในการรับบริจาคประจําป จะมียอดการบริจาคสูงขึ้น  
 3) การรณรงคจะตองตั้งเปาหมายและวัตถุประสงคไวอยางชัดเจน วิเคราะห
และสังเคราะหความตองการ ลําดับความเรงดวน และคาใชจายของการรณรงค ความมีช่ือเสียงของ
สถาบัน การศึกษาความเปนไปได ซ่ึงตองทําทุกครั้ง การจัดทํารายละเอียดในเรื่องลําดับความสําคัญ 
เปาหมาย ชวงเวลา และความรับผิดชอบใหชัดเจน รายละเอียดทั้งหมด และรายงานการบริจาคของ
ศิษยเกาที่ เคยบริจาคแลว  ภาวะผูนําและการมีสวนรวมของอธิการบดี และคณะกรรมการ
มหาวิทยาลัย จํานวนเงินที่คาดหวังวาจะไดรับ เชิญชวนอาสาสมัครที่เห็นดวยกับการรณรงค เพื่อ
ชวยเหลือในการรณรงค มีการเริ่มตนอยางไมเปนทางการ มีแผนยุทธศาสตรที่มีประสิทธิภาพ และ
ปรับแผนเปนประจําตามภาวะการณ มีการประชาสัมพันธอยางมืออาชีพ โดยเฉพาะการเริ่มตน และ
การนําสูสาธารณชน มีการรายงานสูสาธารณชนอยางสม่ําเสมอ และอยางละเอียด มีการประเมิน
กิจกรรมการรณรงคอยางตอเนื่อง  
 4) การรณรงคจะตองดําเนินการดังนี้ มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร และ              
การจัดลําดับความ สําคัญในการจัดการ มีการบริจาครายใหญ เกิดขึ้น มีโครงการใหมๆ และ                
การสนับสนุน โครงการตางๆ เกิดขึ้น มีการรณรงคบริจาคประจําป มีการยอมรับ การตกลงรวมกัน 
การเปน Unity การไวใจ และความภูมิใจในสถาบัน มีกิจกรรมอยางตอเนื่อง ภายหลังการรณรงคหาทุน  
 5) การระดมทุนที่ประสบความสําเร็จจะทําใหมีการบูรณาการของกองทุน
เกิดขึ้น โดยการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ จะตองมีการบูรณาการ ดังนี้ มีการบูรณาการของสถาบัน
กอนมี การระดมทุน มีการรวมมือของสมาชิกในสถาบันอยางดี มีการบูรณาการของโครงการและ
ขอเสนอในการระดมทุน ใหสอดคลองกับความตองการของสถาบัน มีการสรางความสัมพันธ
ระหวาง สถาบันอุดมศึกษากับผูบริจาค มีการใหของแลกเปลี่ยน กับผูที่บริจาคเงินใหกับ
สถาบันอุดมศึกษา มีการประกาศยกยองชมเชยแกผูที่บริจาคเงินใหกับสถาบันอุดมศึกษา มีการ             
เชื้อเชิญผูบริจาคเงินทุนใหแกสถาบันอุดมศึกษามารวมงานในโอกาสสําคัญของสถาบัน จัดทําบัญชี
รับจายเงินบริจาค และแจงใหผูบริจาคทราบ ใชจายเงินบริจาคที่ผูบริจาคใหตามวัตถุประสงคของ            
ผูบริจาค 
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 2.7  เคร่ืองมือท่ีใชในการระดมทุนขององคการสาธารณประโยชน  
  Jones (n.d. อางถึงใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2532) ไดแบงรูปแบบของ
เครื่องมือที่นิยมใชในการระดมทุนขององคการสาธารณประโยชนไวดังตอไปนี้คือ  
  1) ขายสิ่งของที่ระลึก (Sale of Seals) เชน ดวงตราตางๆ สติกเกอร พวงกุญแจ เข็ม
กลัด เหรียญที่ระลึก เสื้อยืด ฯลฯ  
  2) การสงจดหมายเชิญชวน (Direct mail) คือการสงจดหมายเชิญชวนถึงตัวบุคคล 
โดยตรง เชน สงไปยังผูนําชุมชน บุคคลชั้นนําในสังคม ผูที่มีจิตศรัทธาบริจาคเพื่อการกุศล และ 
กลุมประชาชนทั่วไป  
  3) หนังสือพิมพ (Newspaper Promotion) ดวยการลงขาวเผยแพรหรือลงภาพ เผยแพร
ติดตออยางสม่ําเสมอ 
  4) โทรทัศน (TV appeals & marathons) คือ การจัดรายการพิเศษทางโทรทัศน            
มีการฉายสไลดหรือภาพยนตรนั้นๆ เพื่อประชาสัมพันธอยางสม่ําเสมอ และการจัดรายการพิเศษ 
โดยใชชวงระยะเวลายาวนาน เชน จัดรายการสมทบทุนบริจาค สลับรายการบันเทิงในวันหยุด               
สุดสัปดาห โดยเปดรับบริจาคทั้งที่หองสงสถานีและทางโทรศัพท ฯลฯ  
  5) การออกเรี่ยไรตามบานเรือน (Direct door-to-door canvass) ดวยการสง เจาหนาที่ 
หรืออาสาสมัครออกเรี่ยไรหรือรอรับบริจาคตามบานเรือน  
  6) ภาพยนตร (Motion pictures) ดวยการจัดภาพยนตรรอบพิเศษ หรือรอบการกุศล
เก็บเงินบํารุงองคการ  
  7) กลองรับบริจาค (Donor boxes) โดยวางกลองรับบริจาคไวตามที่ชุมชน เชน 
เคานเตอรของธนาคารตางๆ เปนตน หรือใหอาสาสมัครเดินแถวรับบริจาคตามโรงภาพยนตรหรือ 
ขอความรวมมือใหสนับสนุนบริจาคชวยเหลือองคการผานธนาคาร เปนตน  
  8) จัดงานการกุศล (Bazaars, balls and dinners) ไดแก งานนิทรรศการ งานลีลาศ         
การกุศล เดินแฟชั่นการกุศล งานเลี้ยงอาหารค่ํา งานออกรานขายของ เชน งานกาชาด เปนตน                 
โดยนําเงินรายไดจากการจัดงานบํารุงการกุศลแกองคการ  
  9) สลากรับเงินรางวัล (Sweepstake) ออกสลากรางวัลการกุศล ถาถูกไดรับรางวัล   
เงินสด หรือของมีคาตางๆ ถาไมถูกเงินก็เขาบํารุงการกุศล เชน สลากกาชาด เปนตน  
  10) ส่ิงพิมพ (Printed media) ใชส่ิงพิมพตางๆ เผยแพรสูประชาชน เชน จุลสาร                
แผนพับ ใบปลิว วารสาร จดหมายขาว เปนตน  
  11) การจัดประกวด (Contest) เปนการจัดประกวดตางๆ ที่มุงสงเสริมในสิ่งที่ 
สรางสรรค และเปนประโยชนตอสังคมสวนรวม รวมถึงการจัดแขงขันรถ (Rallies) ตางๆ ดวย  
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  12) การจัดวันรับบริจาคสมทบทุนการกุศล (Tag day) โดยใหกลุมอาสาสมัครของ
องคการ ออกรับเงินบริจาคของประชาชนตามสถานที่ตางๆ และยานชุมชนทั่วไป เชน วันทหาร 
ผานศึก วันมหิดล ฯลฯ 
  Sheridan (1968) ไดกลาวถึง การเลือกวิธีการระดมทุนมีหลายวิธีดังตอไปนี้  
  1) การขายของในสิ่งที่คนตองการซื้อ โดยมีวิธีการคือ สํารวจสิ่งที่ประชาชนตองการ 
ขายของที่มีราคาและไดราคาดี เตรียมพนักงานออกเรขาย 
  2) กิจกรรมทางสังคมที่คนรวมสนุกไดดวย เชน การจัดงานเล็กๆ เชน จัดงาน เตนรํา 
จัดเลี้ยงอาหารเพื่อระดมทุน ขายของทั่วไป เชน ขายหนังสือ ประมูลสินคา โชวศิลปะ จัดกิจกรรม
เสี่ยงโชค เชน ขายบัตรเสี่ยงโชค เพื่อรับของรางวัล จัดงานดานการแสดง เชน การแสดงดนตรี              
ในยามค่ําคืน การจัดการแสดงโชวตองใชเงินมาก ถาสมาชิกทั้งหมดไมชวยกันก็ ไมควรจัด                           
การจัดแขงกีฬา เชน การแขงขันกอลฟ โบวล่ิง บริการรับจาง เชน รับเลี้ยงเด็ก เปนตน  
  นอกจากนี้ Matani (1980 อางถึงใน ทัศนีย ลักขณาภิชนชัช, 2540) ไดกลาวถึงวิธีการ
รณรงคหาทุนวาเปนงานที่ยากลําบากในสังคมที่มีความยุงยากซับซอนและมีการกระจายรายไดไม
เทาเทียมกัน องคการการกุศลตางๆพยายามเรียนรูถึงวิธีการขอบริจาคเงินจาก สาธารณชน และ
พบวาปจจัยที่สําคัญอยางหนึ่งคือ ทัศนคติของผูบริจาค (The attiude of the doner) ประชาชนสวน
ใหญนิยมความสนุกสนานและผลรับกลับคืนบางประการ ยิ่งไปกวานั้นคือชอบความแปลกใหมและ
มีแนวโนมไมชอบบริจาคเงินใหกับองคการเดิมเดียวกันนั้น ดวยปญหาอยางเดิม และดวยวิธีการ
อยางเดิม ฉะนั้นองคการกุศลตางๆ จึงพยายามที่จะสรางความแปลกใหมในการรณรงคหาทุนทุกป 
มาตานิ ไดแนะนําถึงวิธีการรณรงคหาทุน พอสรุปไดดังนี้  
  1) การติดตอสวนตัว (Personal Contact) เปนวิธีการรณรงคหาทุนที่นิยมกันมากที่สุด 
เพราะงายและอาศัยความสัมพันธสวนตัว ระหวางเพื่อน เชน เพื่อนนักเรียน เพื่อนรวมงาน เพื่อน
บาน ญาติ และเพื่อนในวงธุรกิจ กระทําโดยการโทรศัพท เขียนจดหมาย เยี่ยมเยียน พบปะ พูดคุยกัน 
เปนวิธีการซึ่งสามารถที่จะอธิบายวัตถุประสงคไดอยางมาก และเปนวิธีการเขาถึงที่ดี แตถาจะใหดี
ยิ่งขึ้นแลวองคการตางๆ เหลานั้นควรมีการประชาสัมพันธโครงการหรือบริการนั้นอยาง กวางขวาง
ไวกอนแลวจึงคอยดําเนินการติดตอสวนตัวซ่ึงจะไดผลงานมากกวา ขอเสียคือ ผูบริจาคจะไมไดรับ
อะไรตอบแทนคืนเหมือนแบบอื่นๆ เชน ซ้ือบัตรงาน ฯลฯ นอกจากการสมานไมตรีซ่ึงกันและกัน
มากขึ้น (ยกเวนกรณีไมเต็มใจบริจาค)  
  2) การขอบริจาคตามบาน (Door-to-door collection) เปนวิธีการรณรงคหาทุน               
แบบไปเยี่ยมบานโดยสวนตัว  เพื่อสามารถอธิบายใหเขาใจในวัตถุประสงคของกิจกรรม                 
ที่จัดขึ้น เปนวิธีการแบบดั้งเดิมที่ทํากันมานานแลว วิธีการนี้หนวยงานจําเปนที่จะตองฝกอบรม              
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ใหผูเขาไปขอบริจาคไดเขาใจในวัตถุประสงคของโครงการกิจกรรมดังกลาว และเรียนรูถึงการสราง
ความสัมพันธกับคนแปลกหนาในชุมชนที่ตองการรณรงคหาทุน  โดยมากแลวหนวยงาน                   
มักจะกําหนดเปนสัปดาหของการ รณรงคหาทุนดานตางๆ เชน สัปดาหสงเคราะหเด็กพิการ เปนตน 
และมีการประชาสัมพันธอยางกวางขวางลวงหนาแลวจึงสงเจาหนาที่ของหนวยงานเขาไปเยี่ยมบาน
เพื่อขอรับบริจาคเงินหรือวัสดุส่ิงของตามความจําเปน 
  3) การสรางภาพลักษณที่ดี (Building up an Image) เปนวิธีการที่หนวยงานจัดสง
คณะเจาหนาที่เขาไปติดตอประสานงานกับหัวหนาครอบครัวในชุมชนหนึ่ง เพื่ออธิบายโครงการ 
กิจกรรมที่จัดขึ้นและมีการกําหนดวันขอรับเงินบริจาคที่แนนอน เชน โครงการอุปถัมภเด็กกําพรา 
ยากจนในถิ่นทุรกันดารปละ 3 คร้ัง หรือเดือนละครั้ง เปนตน เปนการประชาสัมพันธและ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง วิธีนี้เปนการสรางภาพลักษณที่ดีใหแกหนวยงานเพราะเปนการติดตอกับ
ประชาชน  โดยตรงสามารถสื่อสารได เขาใจทั้งสองทางคือผูใหและผู รับ  และเปนการดี                      
แกผูบริจาคเงินรายยอย แตอาจเปนการรบกวนสําหรับผูประสงคจะบริจาคเงินกอนใหญ และ
ตองการชื่อเสียงอยางรวดเร็ว วิธีการนี้จําเปนตองอาศัยบุคลากรในการทํางานคอนขางมาก และ
แตกตางกับวิธีการขอบริจาค ตามบาน ตรงที่มีวิธีการนี้ใชกับโครงการบริการสังคมตอเนื่อง                 
เปนเวลานานกวาและเปนลักษณะของงานประจํา  
  4) การรวบรวมขายของเกา (Collection and sale of old articles) เปนอีกวิธีการหนึ่ง
ของการรณรงคหาทุน ซ่ึงผูหาทุนจะเขาไปพบกับแมบานและขอบริจาคสิ่งของที่ใชแลว เชน 
กระปอง กระดาษหนังสือพิมพ ขวด เสื้อผา เครื่องประดับ ฯลฯ แลวนํามาซอมแซมดัดแปลงเปน
วัสดุที่นาใชแลวนําไปขายในราคาถูกแตสวยงาม  นํากําไรเขาหนวยงานเพื่อดํา เนินงาน             
โครงการตางๆ ตอไป วิธีการนี้ใชตนทุนต่ําแตหมดเปลืองในเรื่องคาพาหนะ การจัดเก็บรักษาของ
เกา และการซอมแซมเล็กนอย และอาศัยบุคคลที่มีความคิดริเร่ิมและฝมือในการประดิษฐเศษวัสดุ              
ใหสามารถนํามาใชประโยชนได โดยรวมถึงการประมูลส่ิงของเครื่องใชของบุคคลสําคัญ                        
ที่มีช่ือเสียงดานตางๆ เชน ส่ิงของเครื่องใชเครื่องประดับของ จอหน เลนนอน นักรองชื่อดัง                
ในอังกฤษการบริจาคเสื้อผาของดาราที่มีช่ือเสียง เปนตน  
  5) การจัดงานเลี้ยงอาหารค่ําและงานสังสรรค (Through dinners and parties) เปน
วิธีการรณรงคหาทุนที่นาสนใจและพึงพอใจ มักมีกิจกรรมประกอบตางๆ ที่สนุกสนานและสนอง
ความตองการของผูมารวมงาน ไดแก การรับประทานน้ําชา อาหารรวมกัน มีกิจกรรมประเภท การเลน 
นิทรรศการการสาธิต การแสดงละครดนตรี แฟชั่นโชว หรือพิธีการเฉพาะสําหรับกลุม ตัวอยางเชน 
พิธีตอนรับสมาชิกใหมของสโมสรไลออนส ซ่ึงสมมติวาสมาชิกเกาเปนเจาบาน (Host) และตอนรับ
สมาชิกใหม (Bear) มการเก็บคาปรับสําหรับสมาชิกเกาผูไมติดเหรียญของสโมสรไลออนส และ       
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นําเงินนั้นมารวมเปนกองทุนเพื่อดําเนินงานบริการสังคมตางๆ ในการจัดงานดังกลาว อาจจะมีการ
เชิญแขกพิเศษที่เปนบุคคลสําคัญมารวมงานหรือกลาวสุนทรพจน หรือเปนประธาน  ในพิธีเปด เพื่อ
จูงใจใหบุคคลมารวมงานมากขึ้น รายจายในงานดังกลาวจะเก็บจากสมาชิกผูมารวมงานถาเปนกลุม
เล็กๆ มีลักษณะคลายๆ “กินเลี้ยงโตะแชร” ซ่ึงกําลังเปนที่นิยมอยูในปจจุบัน 
  6) การขายของที่ระลึก (Collection through tokens) เปนวิธีการรณรงคหาทุนโดย          
เก็บเงินรวบรวมที่ไดมาจากขายของที่ระลึกในระยะหนึ่งๆ ของที่ระลึกอาจเปนเหรียญ ธง รูปภาพ 
สติกเกอร ดอกไม และอ่ืนๆ ที่เปนสัญลักษณของความสําคัญอยางใดอยางหนึ่ง เชน การขาย            
ดอกปอปปในวันทหารผานศึก  เพื่อนํา เงินมาสงเคราะหทหารผานศึก  การขายดอกมะลิ                  
ในงานวันแมของสภาสังคมสงเคราะห ขายสติกเกอรรูปเด็กของมูลนิธิเด็ก การขายบัตร ส.ค.ส                
ในวันปใหม ของหนวยงานตางๆ ฯลฯ  
  7) การขายบัตรงานรับเชิญ (Tickets for entertainment) ในขณะที่เงินเปนสิ่งที่หายาก
ขึ้นทุกวัน คนสวนใหญมักจะคิดถึงผลประโยชนที่ไดรับกลับคืน หนวยงานที่จะทําการรณรงค              
หาทุนจึงจะนําความสนุกสนาน เปนที่พึงพอใจ เชน จัดฉายภาพยนตร การแสดงรอบการกุศล การ
แสดงละคร งานเตนรํา การแสดงแบบเสื้อ การประกวดความงาม การจัดงานพิธีตางๆ และอื่นๆ ซ่ึง
เปนการดึงดูดใจใหคนมารวมงานเปนจํานวนมากๆ ผูจัดจะตองทําเรื่องขอยกเวนภาษีมหรสพ 
จัดพิมพบัตรเชิญเพื่อออกจําหนายและเพิ่มราคาสูงขึ้นเล็กนอย (ราคาการกุศล) เพื่อนําเงินรายได          
ที่หักตนทุนแลวไปใชสําหรับการจัดบริการสังคมของหนวยงานนั้น จัดพิมพสูจิบัตรแสดงรายการ
จําหนายคูกับบัตรหรือแจกฟรี (ถาไดคาโฆษณาจากหนวยงานมาสนับสนุน) รายการบันเทิง
สวนมากมักจะจัดในวันสุดสัปดาห เชน วันศุกรหรือเสารตอนเย็นเพื่อที่ผูรวมงานจะไดมีเวลา
พักผอนมากในวันรุงขึ้นซึ่งไมใชวันทํางาน  เชน  งานเตนรําเปนตน  แตบางรายการ  เชน                        
ฉายภาพยนตรอาจจัด ตอนเชากอนกําหนดฉายภาพยนตรประจําวันของโรงภาพยนตร หรือ               
เวลาอื่นๆ ตามความเหมาะสม การจัดรายการบันเทิงตางๆ ตองอาศัยการเตรียมการลวงหนา และ                  
ใชเวลานานพอสมควรตามขนาดความยิ่งใหญหรือเล็กของรายการเหลานั้น 
  วิธีการรณรงคหาทุนดังกลาว  เปนการเสนอแนะแนวทางในการจัดหาเงินทุนมา
สนับสนุนการจัดโครงการกิจกรรม เพื่อบริการสังคมสําหรับกลุมบุคคลประเภทตางๆ ตาม
วัตถุประสงคของหนวยงานที่รณรงคหาทุนนั้นวิธีการรณรงคหาทุนอาจกระทําสําเร็จเพียงคนเดียว
หรือเปนกลุมบุคคลหรือในนามของหนวยงาน ขึ้นอยูกับประเภทของวิธีการรณรงคหาทุนวามีความ
ยากงายอยางไร และจํานวนเงินทุนตามเปาหมายที่ตองการมากนอยเพียงไร อยางไรก็ตามการ
รณรงคหาทุนนั้นอาศัยความจริงใจซื่อสัตย และบริสุทธิ์ใจของผูหาทุนทั้งอาสาสมัครผูมาชวยเหลือ
และคณะเจาหนาที่ของหนวยงานผูรับผิดชอบ  
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  นอกจากนี้ Caayupan (1991 อางถึงใน ชินรัตน สมสืบ, 2539) ไดอธิบายยุทธวิธีในการ
ระดมทุนดังตอไปนี้  
  1) ยุทธวิธีทางตรง (Direct action tactics)  
   ยุทธวิธีดําเนินการโดยเจาหนาที่ที่เขาไปกระทํา หรือติดตอโดยตรงกับประชาชน
ในลักษณะตอไปนี้  
   1.1) การพูดคุยสนทนาตัวตอตัว  
   1.2) การรณรงคในกลุมเพื่อนบาน จากบานหนึ่งไปสูอีกบานหนึ่ง เพื่อมุงให
เกิดผลกับสมาชิกในครอบครัวเหลานั้น  
   1.3) การอภิปรายกลุม  เปนการอภิปรายกลุมแบบไม เปนทางการ  เชน                    
ในรานทอง รานตัดผม การรวมกันทางสังคมกลุมเล็กๆ และกลุมเยาวชนชนบท เปนตน  
   1.4) การรวมกลุมหลักขององคการ และสถาบันตางๆ เชน ผูนํา (ทางการและ
ไมเปนทางการ) ของกลุมสตรี เยาวชน เกษตรกร และกลุมผลประโยชนตางๆ 
   1.5) การประชุมแบบเปนทางการกับกลุมผลประโยชนที่มีขนาดใหญ  
   1.6) กลวิธีการเจรจาตอรองเจาหนาที่ใหความหวังลวงหนา แกประชาชน              
ใหรวมในการดําเนินการแลกเปลี่ยน เพื่อไดส่ิงที่ดีกวาเดิมหากประชาชนคิดวาเขาจะไมได
ประโยชนเขาจะถามถึงสิ่งที่ดีกวาเดิม เชน “เราจะรวมถาเราไดส่ิงนั้น”  
   1.7) การแนะนําชักชวน  
  2) ยุทธวิธีทางออม (Indirect action tactics)  
   ยุทธวิธีทางออมเปนวิธีที่ เจาหนาที่ ไมไดพบปะติดตอโดยตรงกับประชาชน                
ส่ิงเหลานี้ไดแก  
   2.1) การโฆษณา และการโฆษณาชวนเชื่อ  
   2.2) การสงขาวสารผานสื่อทันสมัยทุกชนิด  
   2.3) การสงขาวสารผานสื่อในชุมชน ตัวอยาง เชน การพูดคุยซุบซิบ การพูด
ตอๆ กันไปเหมือนเครือองุน  
   2.4) ใชคานิยมทางประเพณี วิถีประชา และจารีต เปนเครื่องมือ เพื่อทําใหเกิด
การมีสวนรวม  
   2.5) การสาธิตภาคสนาม และมีวันฝกปฏิบัติ  
   2.6) การทัศนศึกษา  
   2.7) การใชทรัพยากรบุคคลและผูนํา ซ่ึงบุคคลเหลานี้จะเปนที่นาเชื่อถือ            
จากประชาชน  
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   2.8) ใชศูนยการเรียนรู หรือศูนยทองถ่ิน โปสเตอร และกระดานดํา ที่ใชกับ
ประชาชน  
   2.9) ใชการรวมประชาชนตามปกติ  หรือตามประเพณี  เชน  ตามโบสถ                 
สภาตําบล การประชุมหมูบาน การประชุมในวาระตางๆ ฯลฯ  
   2.10) การแสดงบทบาทสมมติ  ละคร  และกิจกรรมทางวัฒนธรรม  เชน                
เพลงพื้นบาน  
   สรุปไดวา วิธีการระดมทุนสามารถแบงออกเปน 2 วิธีการคือ  
   1) วิธีการระดมทุนโดยทางตรง คือวิธีการติดตอโดยตรงกับกลุมเปาหมาย
โดยใชวิธีการดังตอไปนี้ เชน การพูดคุยสนทนาตัวตอตัว การขอบริจาคตามบาน การจัดงาน               
การกุศล การขายของที่ระลึก และการขายของเกา เปนตน  
   2) วิธีการระดมทุนโดยทางออม คือ  วิธีการที่ไมไดติดตอโดยตรงกับ
กลุมเปาหมาย โดยใชวิธีการประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ เชน หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน 
อินเทอรเน็ต เปนตน 
 
 2.8  กฎในการระดมทุน (Rules in fund-raising)  
  Stenbeck (1996) กลาวถึงกฎในการระดมทุนวาประกอบดวย 
  1) เตรียมพรอมอยูเสมอ (Be ready) คือเตรียมความพรอมอยูเสมอสําหรับทุกๆ 
โอกาส ที่เกิดขึ้นอันจะนําองคการไปสูจุดมุงหมายที่วางไว ไมวาจะเปนการอานหนังสือพิมพ              
วิทยุ หรือดูโทรทัศน จะตองนําสิ่งที่ไดดูไดเห็นและไดยินมาใชใหเปนประโยชน การเตรียม              
ความพรอม ยังหมายถึงความรวดเร็วพรอมที่จะดําเนินการโดยทันทีดวย  
  2) มีความชัดเจน (Be bold) องคการจะตองดําเนินการภายใตขอเท็จจริง                    
อยางตรงไปตรงมา  
  3) กระตุนอารมณ (Be passionate) องคการตองพึงระลึกไวเสมอวา การระดมทุน 
เปนเรื่องของไมตรีจิตที่พึงมีใหกันในสังคม นอยคร้ังมากที่บุคคลจะบริจาคเพราะเหตุผล สวนใหญ
แลวจะเปนการใหเพราะอารมณ การระดมทุนมิใชเปนเรื่องของเงินเพียงอยางเดียว แตเปนเรื่อง 
เกี่ยวกับบุคคล ประชาชน และความจําเปนตางๆ ดังนั้น ขาวสารหรือโครงการตางๆ ขององคการ
จะตองกระตุนอารมณกลุมเปาหมายใหตระหนักถึงความจําเปนขององคการ  
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 2.9  จริยธรรมในการระดมทุน (Ethical in fund-raising)  
  Stenbeck (1996) ไดกลาวถึงจริยธรรมในการระดมทุนวา ประกอบดวย  
  1) ความเคารพกฎหมาย (Lawful) เปนสิ่งจําเปนที่ผูทําหนาที่ระดมทุนจะตอง                   
ใหความสําคัญและยึดมั่น  
  2) ความซื่อสัตย (Truthful) หมายถึง การเปดเผยเกี่ยวกับการดําเนินงานทุกอยางของ
องคการอยางตรงไปตรงมาในการระดมทุน องคการเพื่อสาธารณประโยชนจะตองไมปดบัง บางสิ่ง
บางอยางกับผูบริจาค โดยองคการควรที่จะแจกแจงรายละเอียดเกี่ยวกับคาใชจาย การบริหารจัดการ
เงินทุนที่ไดรับบริจาคมาวาองคการไดมีการใชจายอยางไรบาง  
  3) ความรับผิดชอบ (Accountable) หมายถึง ความรับผิดชอบเมื่อมีส่ิงผิดพลาด 
เกิดขึ้น องคการตองสามารถอธิบายใหไดวาความผิดพลาดดังกลาวมีสาเหตุมาจากอะไร  
  4) ความเคารพ (Respectful) หมายถึง องคการเพื่อการสาธารณประโยชนจะตองให
ขอมูลที่ถูกตองแกผูบริจาค เพื่อใหพวกเขาไดเห็นวาเงินทุนที่พวกเขาบริจาคไปนั้นเอื้ออํานวย              
ตอการดําเนินงานขององคการใหเกิดประสิทธิผลอยางไรบาง 
 
 2.10  ปจจัยท่ีมีผลตอคาใชจายในการระดมทุน  
  Association of Fundraising Professional (2008) ไดกลาวถึงปจจัยที่มีผลตอคาใชจายของ
การระดมทุนและจํานวนการไดรับบริจาค ดังนี้  
  1) อายุขององคการ องคการที่มีช่ือเสียงยอมไดรับเงินบริจาคมากกวาองคการที่ตั้งขึ้นใหม 
  2) อายุของหนวยระดมทุน ผูทําหนาที่มืออาชีพและผูมีประสบการณจะดําเนิน
โปรแกรมการระดมทุนใหมีผลกลับมาสูงในการลงทุนมากกวาหนวยงานใหมๆ ที่เพิ่งเริ่มปฏิบัติการ
ระดมทุนใหมๆ  
  3) วิธีการที่ใชในกระบวนการระดมทุน ซ่ึงจะใหผลที่แตกตางกัน เชน  
   3.1) ผูบริจาคที่เคยสงไปรษณีย ไปใหแลวจะไดรับการบริจาคนอยกวาผูบริจาค
ที่สงไปรษณียไปใหใหม  
   3.2) การระดมทุนจะใหผลตอบแทนที่สูงกวาโปรแกรมการหาทุนประจําป  
   3.3) การวางแผนโปรแกรม การรับบริจาคใหมๆ อาจจะไมไดรับผลตอบแทน
เลยใน 2-3 ปแรก  
   3.4) ผลตอบแทนการลงทุนในโอกาสพิเศษ อาจจะต่ํากวาโปรแกรมการ 
บริจาคที่สําคัญ  
   3.5)  สมาคมขององคการ อาจมีผลตอผลตอบแทนของการลงทุน  
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   3.6) ช่ือเสียงขององคการ ที่ตั้งและเศรษฐกิจของประเทศและชุมชน  
   3.7) การยอมรับของชุมชน ระดับการยอมรับของชุมชนจะมีผลตอจํานวน           
การไดรับบริจาค  
   3.8) การแขงขัน การขอรับบริจาคขององคการอื่น  
 
 2.11  แนวทางการระดมทุนท่ีประสบผลสําเร็จ (Roadmap to Fundraising Success) 
  Seiler (2003) ไดปรับปรุงวงจรการระดมทุน Fund Raising Cycle จากหนังสือ Achieving 
Excellence in Fund Raising ของ Hank Rosso และสรุปเปนแนวทางการระดมทุนที่ประสบความสําเร็จ 
(Roadmap to Fundraising Success) กอนที่จะเริ่มดําเนินการระดมทุนหนวยงานตองเขาใจหลักการ
ตลาดและนํามาประยุกตในกระบวนการระดมทุน การตระหนักในเรื่องดังกลาว หนวยงาน                
ตองพัฒนาระบบงานขอมูลยอนกลับ ที่จะวัดและตรวจสอบอยูเสมอเกี่ยวกับความตองการ การรับรู
และคานิยมของผูคาดวาเปนผูบริจาค ผูคาดวาจะบริจาคแสวงหาอะไรในการดําเนินชีวิตที่เขาคิดวา
จะไดคนพบจากการมีสวนรวมกับหนวยงาน ถาหนวยงานเขาใจเรื่องการแลกเปลี่ยนมากเทาไร       
ก็จะสามารถจัดการกับวงจรการระดมทุนมากขึ้นเทานั้นวงจรการระดมทุน  ประกอบดวย                       
15 ขั้นตอน ดังนี้ 
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การขอรับการ 
บริจาค 

การมีสวนรวมของ
อาสาสมัคร 

การตรวจสอบความถูกตอง
ของการกําหนด 
ความตองการ 

การกระตุนกลุม 
อาสาสมัคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 26 แนวทางการระดมทุนที่ประสบผลสําเร็จ (Timothy L. Seiler,  2003) 
 
 1) การตระหนักในหลักการของการตลาด (Awareness of Marketing Principles) 
  การตระหนักในหลักการของการตลาดเพื่อการระดม หมายถึง การดําเนินการวิจัย
การตลาดกอนการระดมทุนในเรื่องใดๆ ก็ตามเพื่อศึกษาความเปนไปไดในการระดมทุนโดย              
การสอบถามจากบุคคลทุกฝาย ไมวาจะเปนบุคลากรในหนวยงาน จากบุคคลที่คาดวาจะบริจาค             
รายใหญ จากคณะกรรมการสถานศึกษา จากบุคคลที่ใหการสนับสนุนอื่นๆ ฯลฯ เพื่อนําขอมูล               
มาวิเคราะหและสรุปผลกําหนดแผนการระดมทุนที่สามารถดําเนินการได หรือ ยกเลิกความคิด            
ที่จะระดมทุนเพราะกลุมบุคคลที่เกี่ยวของยังไมเห็นความจําเปนใหมีการระดมทุน หรืออาจจะ           
เล่ือนการระดมทุน เปนตน 
 
 

การตระหนักในหลักการของการตลาด

การตรวจสอบประเด็นเพื่อขอรับการสนับสนุน 

การวิเคราะหตลาดทุนที่ตองการ 

การเตรียมการกําหนดความตองการ 

การนิยามวัตถุประสงค 

การแสดงความรับผิดชอบตอเงินบริจาคและการ
เร่ิมตนขอรับบริจาคใหม 

การเตรียมแผนการสื่อสาร

การเตรียมแผนการระดุมทุน 

การกําหนดแหลงทุนทีม่ีศักยภาพ 
ในการบริจาค การคัดเลือกกลยุทธในการระดมทุน

การประเมินตลาดของแหลงทุน 
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 2) การตรวจสอบประเด็นเพื่อขอรับการสนับสนุน (Examine the Case for Support) 
  การตั้งประเด็นเพื่อขอการสนับสนุนเปนศูนยรวมของเหตุผลทั้งหมดวา เพราะเหตุ
ใดบุคคลจึงควรบริจาคใหหนวยงาน หนวยงานทุกแหงจะตองพัฒนาประเด็น (Case) บนพื้นฐาน
ของการดําเนินการใหประเด็นสอดคลองกับความตองการของชุมชน ใหประเด็นสามารถอธิบายวา
หนวยงานจะบริการชุมชนและเสนอผลประโยชน และเพิ่มคุณคาไดอยางไร การตั้งประเด็นอาจจะ
เกิดขึ้นจากการตอบคําถามตอไปนี้ 
  2.1) ทําไมหนวยงานจึงตั้งขึ้น คําตอบของคําถามนี้ตองเกี่ยวกับปญหาของ
สังคม หรือปญหาของมนุษยชาติ หรือความตองการที่ถูกกําหนดโดยหนวยงานซึ่งจะกลายเปน
ภารกิจของหนวยงาน 
  2.2) โครงการหรือบริการของหนวยงานคืออะไร เพื่อเปนการแกปญหา
ดังกลาว 
  2.3) ผูคาดวาจะบริจาคบริจาคดวยเหตุผลใด และอะไรคือผลประโยชนของ
ผูวาจะบริจาค 
 3) การวิเคราะหตลาดทุนท่ีตองการ (Analyze market requirement) 
  หนวยงานตองทดสอบภารกิจของตนเองโดยผานประเด็นเพื่อขอรับการบริจาค              
ที่กําหนดขึ้นวาสดคลองกับความตองการและแหลงทุน (Gift Sources) ที่หนวยงานแสวงหา                 
ที่จะรับบริจาคหรือไม ตลาดของแหลงทุนเพียงอยางเดียวเทานั้นที่เปนการทดสอบวาหนวยงาน             
จะไดดําเนินการแกปญหาสังคมหรือปญหาของมนุษยชาติที่หนวยงานกําหนดไวหรือไม                     
การตรวจสอบความถูกตองของตลาดทุนเปนสิ่งสําคัญสําหรับความสําเร็จของการระดมทุน                 
ถาตลาดทุนไมเขาใจหรือไมยอมรับความสําคัญของความตองการที่หนวยงานกําหนดขึ้น การระดม
ทุนก็จะพบกับอุปสรรค แยยิ่งกวานั้นก็คือ  ถาตลาดทุนไมรูจักหนวยงาน ไมรูจักภารกิจที่หนวยงาน
กําหนดการระดมทุนก็เปนไปไมได ผูบริจาคจะบริจาคใหกับหนวยงานที่ตนสนใจและดําเนินงาน           
ที่ตนเองสนใจ   
 4) การเตรียมการกําหนดความตองการ (Preparation of a Needs Statement) 
  ขั้นนี้เปนการวางแผนงานของหนวยงานที่จะปฏิบัติใหบรรลุผลตามภารกิจ ซ่ึง           
เปนการวางแผนกําหนดแผนพัฒนารายป และแผนพัฒนาระยะยาว แผนการเงินจะถูกกําหนด              
ตามแผนพัฒนา  รวมทั้งนิยามทรัพยากรที่ตองการสําหรับดําเนินการโครงการและการใหบริการ
ตามแผนพัฒนา ซ่ึงรวมถึงการอธิบายแหลงรายไดที่ตองการเพื่อสนับสนุนแผนพัฒนานี้ นี่คือเหตุผล
ของการระดมทุน การเตรียมการกําหนดความตองการทุนเกี่ยวของกับภาวะผูนําของอาสาสมัครของ
หนวยงาน การเลือกผูบริจาคหลักและอาสาสมัครอื่น ผูที่มีผลตอหนวยงานและการระดมทุน
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ประโยคความตองการที่จะพัฒนานั้นจะตองระบุเปาหมายการระดมทุนในอนาคตทั้งที่เปนการ
ระดมทุนรายปและแผนการระดมทุนระยะยาว 
 5) การนิยามวัตถุประสงค (Define Objective) 
  โครงการจากแผนพัฒนาที่จะดําเนินการใหบรรลุผลกิจไดนั้น จะตองมีการแปลง
ใหมีความเฉพาะเจาะจง มีแผนปฏิบัติการที่วัดผลได เพื่อแกปญหาที่หนวยงานนั้นเกิดขึ้นถา
ประโยคภารกิจ  อธิบายทําไม (Why) ประโยคเปาหมายจะบอกคืออะไร (What) และประโยค
วัตถุประสงคจะบอกวาอยางไร (How) เพื่อใหเกิดความหนาเชื่อถือกับตลาดทุน วัตถุประสงค
จะตองปฏิบัติไดและบรรลุผลไดดวยทรัพยากรของหนวยงาน คําวา SMART จะชวใหบรรลุวัตถุ
ประสงชัดเจน 
   S : ระบุวัตถุประสงคใหมีความจะจลเฉพาะ (Specific) 
   M :   วัตถุประสงคตองวัดผลได (Measurement) 
   A :    วัตถุประสงคจะตองสามารถทําใหบรรลุผลได (Achievement) 
   R : วัตถุประสงคตองเนนผลลัพธ (Result–Oriented) 
   T : วัตถุประสงคตองมีการกําหนดกรอบระยะเวลา (Time-determined) 
   การอธิบายที่เฉพาะเจาะจงวาหนวยงานตั้งใจจะทําอยางไรเพื่อใหเห็นภาพความ
เชื่อมโยงงบประมาณของโครงการกับเหตุผลของการระดมทุน 
 6) มีสวนรวมของอาสาสมัคร (Involvement of Volunteers) 
  ขั้นตอนกอนหนานี้เปนภารกิจของคณะกรรมการและอาสาสมัครในการวางแผน 
ในขั้นนี้ เปนการแสวงหาอาสาสมัครเพื่อการมีสวนรวมในการพัฒนาและดําเนินกลยุทธ 
ประสิทธิภาพของอาสาสมัครผูขอบริจาค ขึ้นอยูกับความเชื่อของอาสาสมัครที่มีตอภารกิจของ
หนวยงาน และมีพันธสัญญาตอการระดมทุนตั้งแตอดีตจนปจจุบัน การรองขอรับบริจาคหรือ             
เชิญชวนใหบริจาคที่มีประสิทธิภาพมากที่ สุด  คือการที่อาสาสมัครขอรับบริจาคจากเพื่อน                
แบบการเชิญชวนใหบริจาคแบบตัวตอตัว (Face-to-Face Solicitation) 
 7) การตรวจสอบความถูกตองของการกําหนดความตองการ (Validate Needs Statement) 
  วิธีการที่มีประสิทธิภาพในการมีสวนรวมของอาสาสมัคร คือ การมีสวนรวม               
ในการทบทวนความตองของการกําหนดความตองการ คณะกรรมการและอาสาสมัครอื่นๆ                 
การทบทวนความถูกตองของการกําหนดความตองการ คณะกรรมการและอาสาสมัครอื่นๆ
อาสาสมัครที่ เปนทั้งผูบริจาคและขอรับการบริจาคจะตองการมีสวนรวมในการตรวจสอบ                  
การกําหนดความตองการอีกครั้ง การมีสวนรวมดังกวาเปนสิ่งที่มีความสําคัญมาก กอนเริ่มโครงการ
ระดมทุน 
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 8) การประเมินตลาดของแหลงทุน (Evaluate Gift Markets) 
  การประเมินตลาดทุน คือการพิจารณาความสามารถ การรับรูความยินดีที่บริจาค
ใหกับหนวยงาน ขั้นนี้เปนการตัดสินใจวาแหลงทุนใดที่จะดําเนินการ และยอดบริจาคที่ตองการ 
เปนจํานวนเทาไร แหลงทุนไดแก บุคคล หนวยงาน ภาคเอกชน และภาครัฐ สมาคม มูลนิธิ 
โดยทั่วไปแลวพบวารายบุคคลบริจาคคิดเปน 83% บุคคลที่รํ่ารวยไดจัดตั้งมูลของครอบครัว และ
มูลนิธิของชุมชนซ่ึงมูลนิธิดังกลาวเปนแหลงทุนที่เจริญเติบโตอยางรวดเร็ว หลายหนวยงาน                
ยังไมเคยมีประสบการณจากการบริจาครายบุคคล หรือ รายบุคคลกับมูลนิธิ จุดเนนของการประเมิน
ตลาดทุน คือการสรางและคงไวซ่ึงแหลงทุนที่หลากหลายใหมากที่สุดเทาที่จะมากได ยิ่งมีแหลงทุน
ที่หลากหลายมากเทาไร ยิ่งทําใหหนวยงานสามารถคงไวซ่ึงบรรยากาศของการระดมทุน และ             
ยิ่งสามารถตอบสนองตอความตองการของตลาดทุนมากขึ้น 
 9) การคัดเลือกกลยุทธในการระดมทุน (Select Fund Raising vehicle or Strategies) 
  หลังจากที่มีการประเมินตลาดทุนแลว บุคลากรดานการระดมทุน และอาสาสมัคร
จะตองกําหนดเทคนิคที่มีประสิทธิภาพของแตละตลาดทุน กลยุทธวิธีการการระดุมทุนไดแก               
การสงจดหมายโดยตรง (Direct Mail) Phonathons การจัดรายการพิเศษ (Special Events) การหาทุน 
(Grant Searhing) การขอรับบริจาครายบุคคล (Personal Solicitation) การยกยองเกียรติคุณ 
(Recognition Groups) ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) และเครือคายคอมพิวเตอร (Internet) 
  โครงการระดุมทุน รวมถึงทุนประจําป (Annual Fund) การรณรงคพิเศษ (capital 
campaigns) การบริจาคผูบริจาครายใหญ (Special or Major Gifts) และการจัดตั้งกองทุน 
(Endowment Program) โครงการระดมประเภทหลังนี้ขึ้นอยูกับการวางแผนการบริจาค (planned 
Giving หรือที่เรียกวา Deferred Giving) ที่ผูบริจาคจะบริจาคยอดเงินที่มีจํานวนมากกวาการบริจาค
ในโครงการบริจาครายป หรือบริจาคพิเศษ 
  โครงการระดุมที่จะประสบความสําเร็จในการระดุมทุนนั้น  จําเปนตองมี               
การวิเคราะหทุกกลยุทธที่ใชในการระดมทุน ตองมีการตรวจสอบและประเมินประสิทธิผลตอ           
อัตราการคุมทุนของแตละกลยุทธที่ใชในการระดมทุน และการวัดความสําเร็วอ่ืนๆ 
 10) การกําหนดแหลงทุนท่ีมีศักยภาพในการบริจาค (Identify Potential Giving Sources) 
  การกําหนดแหลงทุนที่มีศักยภาพในการบริจาคเปนขั้นการคัดเลือก กล่ันกรอง 
ประเมินตลาดทุนจากรายชื๋อผูคาดวาจะบริจาค ผูคาดวาจะอยูในทุกๆ ตลาด เชน บุคคล บริษัท 
มูลนิธิ ผูคาดวาบริจาคทุกกลุมถูกระบุและกําหนด โดยเกณฑ 3 ขอ คือ 
 
 



 112

  1) สายสมพันธที่มีตอหนวยงาน (Linkage to the organization) 
  2) ความสามารถในการบริจาคจากระดับที่ตองการขอรับบริจาค (ability to 
Give Gifts at the level being sought) 
  3) ความสนใจที่มีภารกิจของหนวยงาน (interest in the organization’s work) 
แมว ากิจกรรมการคนหาผู คาดว าจะบริจาคเริ่ มดวยการระบุบุคคล  บริษัท  และมูลนิ ธิ                               
ที่มีความสามารถจะบริจาคได แตกิจกรรมนี้ก็ไมเปนประโยชนถาผูบริจาคขาดความสนใจงานหรือ
ขาดความเชื่อมโยงกับหนวยงาน เขาก็จะไมบริจาคถึงแมวาเขามีศักยภาพที่จะบริจาคได 
 11) การเตรียมแผนการระดุมทุน (Prepare Fund Raising Plan) 
  ขั้นเตรียมแผนการระดุมทุน เปนขั้นวางแผนเพื่อปฏิบัติการ บุคลากรจะรางแผน
ระดมทุนและเชิญชวนใหผูนํา อาสาสมัครเขารวมพิจารณารางเพื่อจัดทําแผนที่สมบูรณและถูกตอง 
ในแผนการระดมทุนตองกําหนดการบริหารงานที่เหมาะสม โดยการจัดสรรทรัพยากรที่จําเปน              
ตอการดําเนินงานและรวมถึงการนิเทศและการประเมินผลเพื่อปรับแผนเมื่อจําเปน 
  แผนการระดุมทุนจําเปนตองประกาศยอดเงินที่ตองการ และระดุมทุนโครงการ
ระดมทุกแบบใด ภายในกรอบระยะเวลานานเทาไรและใชวิธีการหรือกลยุทธใดในการระดมทุน
รวมถึงระบุบทบาทของอาสาสมัครและบุคลากร การเขาใจภารกิจหนวยงานและแผนการระดมทุน 
โดยผูคาดวาจะบริจาคผู ซ่ึงจะไดรับการรองขอใหบริจาค การสิ่งที่มีความสําคัญมากสําหรับ
ความสําเร็จของการระดมทุน 
 12) การเตรียมแผนการสื่อสาร (Preparation of Communication plan) 
  การระดมทุนที่ประสบผลสําเร็วนั้น การสื่อสารเปนมากกวากระจายขาวสารขอมูล
การสื่อสารตองกระตุนอารมณและความรูของผูที่ จะบริจาค  การสื่อสารการระดมทุน                              
ที่มีประสิทธิภาพจะตองสัมผัสถึงปญญาและความรูสึกของผูที่คาดวาจะบริจาค (Effective fund 
raising communication touches the heart and head) 
  วัตถุประสงคของการสื่อสารคือการที่ทําใหผูคาดวาจะบริจาคเกิดความเขาใจ 
ยอมรับเปาหมายและภารกิจที่หนวยงานจะดําเนินการ การสิ่งสารสองทาง จะชวยใหผูคาดวา                 
จะบริจาคไดแสดงความรูสึก แสดงความคิดเห็น เปนการเปดโอกาสใหแลกเปลี่ยนคานิยม ซ่ึง              
การสื่อสารดังกลาวเปนพื้นฐานของความสําเร็วของการระดมทุน 
 13) การกระตุนกลุมอาสาสมัคร (Activate Volunteer Cops) 
  การระดมทุนเปนความสมพันธที่สรางขึ้นจากความใจและความเอาใจใส                      
ซ้ึงกันและกันบุคคลจะเห็นวาการระดมทุน คือการที่บุคคลเสียสละใหบุคคลอยางมีเหตุผล ขั้นตอไป
ของวงจรคือการกระตุนอาสาสมัครที่จะเปนผูทําหนาที่ขอรับบริจาค การระดุมทุนเปนกิจกรรม
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อาสาสมัครที่ดําเนินการโดยบุคคลที่บริจาคและมีความกระตือรือรนที่จะเชิญชวนใหบุคคลอื่น
มารวมบริจาคไมมีการขอรับบริจาคใดที่เปนการบังคับ  ปจจุบันนี้ระบบอาสาสมัครในการระดมทุน
ยังคงมีความเขมแข็งและมีแนวโนมจะเขมแข็งมากขึ้นในหนวยงานขนานใหญ  ซ้ึงพึ่งพาทีมงาน                 
ที่ไดรับการฝกอบรมเรื่องการรับบริจาคมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการขอรับบริจาครายใหญของ
มหาวิทยาลัยและวิทยาลัย หรือแมแตโรงพยาบาลหรือศูนยการแพทย การระดมทุนจากผูบริจาค           
รายใหญ (Major Gift) กลายเปนทีมงานไดรับคาตอบแทน มากกวาที่จะเปนอาสาสมัคร 
  หนวยงานจะตองขยายกลุมอาสาในการระดมทุนเพื่อการขยายฐานจํานวนผูบริจาค
เกณฑที่เปนที่ยอมรับคือ อาสาสมัคร 1 คน จะตองเขาพบและรองขอรับบริจาคจากผูบริจาค              
จํานวน 5 คน 
 14) การขอรับการบริจาค (Solicit Gift) 
  เมื่อดําเนินการขั้นที่ 12 เรียบรอยแลวก็เปนเวลาของการรองขอรับการบริจาค              
ยอมเงินส วนหนึ่ งของการบริ จาค  มาจากคณะกรรมการ  บุคลากรและแนนอนที่ สุ ด                           
มาจากอาสาสมัครซึ่งการดําเนินการขอรับบริจาคนี้อาจจะเปนสวนหนึ่งของขั้นตอนตนๆในวงจร            
ก็ได แตในขั้นที่ 13 นี้เปนการดําเนินการตามแผนการระดมทุนในการขยายฐานบริจาคและบริจาค
และเปนจุดสุงสุดของเรื่องที่ตองดําเนินการ 
  ขั้นการรองขอรับบริจาค เปนการเขาพบผูบริจาค เปนการอธิบายและเชิญชวนให 
ผูคาดวาจะบริจาค ใหความชวยเหลือเพื่อใหภารกิจของหนวยงานบรรลุผล ขั้นการขอรับบริจาคนี้ 
เปนกระบวนการที่รองขอที่สมภาคภูมิเพื่อรับบริจาคเพื่อการกุศลที่จะชวยกิจกรรมของหนวยงาน
ดําเนินไปไดดวยดี 
  การรองขอและการได รับการบริจาคไมใช ส้ินสุดของกระบวนการ  เปน                    
เพียงจุดเริ่มตนของความสัมพันธระหวางผูบริจาคกับหนวยงาน หนวยงานตองแสดงออกถึง               
ความขอบคุณที่เหมาะสมหนวยงานจะตองเปดเผยการใชจายเงินจากยอดบริจาคอยางไร และ            
แสดงใหเห็นถึงความโปรงใสระดับสูงสุดในการใชจายเงิน และความรับผิดชอบตอการใชจายเงิน
บริจาคอยางชาญฉลาด 
 15) การแสดงความรับผิดชอบตอเงินบริจาคและการเริ่มตนขอรับบริจาคใหม                         
(Demonstrate Stewardship and Renew the Gift) 
  การแสดงการขอบคุณผูบริจาคที่เหาะสม การรายงานการใชจายเงินบริจาค และ
การแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอยอดเงินบริจาคที่ไดรับ การใชจายทุนบริจาค อยางชาญฉลาด
ชวยทําใหมีการเริ่มตนบริจาคใหมดําเนินการไดงายขึ้น กระบวนการเริ่มตนใหมเปนกระบวนการ            
ที่ 14 จะเริ่มตนวงจรของการระดมทุนใหม ประเด็นเพื่อขอรับการสนับสนุนจะตองมีการตรวจสอบ
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ใหม ทามกลางกลุมผูใหการสนับสนุน การเริ่มตนใหมนี้จําเปนตองมีการวิเคราะหอยางตอเนื่องวา
หนวยงานไดตอบสนองอยางมีประสิทธิภาพตอความตองการของแหลงทุนไดอยางไร   
  การระดมทุนเปนกระบวนการที่เปนศูนยรวมของศาสตรตางๆ การมีสวนรวมของ
บุคลากรและอาสาสมัคร เปนจํานวนมากในขั้นตอนตางๆ ดังนี้ไดอธิบายมาแลว ในวงจรของการ
ระดมทุน ความรับผิดชอบหลักของฝายบริหารงานการระดมทุน คือการจัดการกระบวนการรวมทั้ง
การทําหนาที่เปนผูกระตุนและเปนพี่เล้ียงในทุกเรื่องที่เกี่ยวของกับระดมทุน 
  จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการระดมทุนที่ไดกลาวมาแลวขางตน สรุปไดวา 
ศึกษาขั้นพื้นฐานมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการระดมทุนเพื่อนํามาใชในการพัฒนาสถาน 
ศึกษาใหสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ โดยการที่สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหคณะกรรม การ
สถานศึกษา นักเรียน อาสา สมัคร ที่เห็นประโยชนของสถานศึกษาในการจัดการศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตอตัวนักเรียน มารวมมือกันและเชื้อเชิญใหบุคคล องคกรเอกชน 
ชุมชน  สถาบันทางสังคมอื่นๆ บริจาคเงิน  ทรัพยสิน  หรือ หลักประกันของทรัพยสิน  เพื่อ                      
การสนับสนุนเปนคาใชจายของสถานศึกษา เชน การพัฒนาการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมกีฬา
ภายใน การทัศนศึกษานอกสถานที่ เปนตน ทั้งนี้ เพื่อมุงสาความเปนเลิศทางวิชาการ และมุงให
นักเรียนเปนบุคคลที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรูความสามารถ            
ตามหลักสูตร และสามารถอยูในสังคมรวมกันไดอยางมีความสุข โดยหลักการของการระดมทุนนั้น 
ผูนําขององคการที่ระดมทุนจะตองมีลักษณะผูนําที่ดี สรางความสัมพันธระหวางผูบริจาคกับ
สถานศึกษา และเขาใจในกระบวน การของการระดมทุน โดยที่การระดมทุนจะประสบผลสําเร็จจะ 
ขึ้นอยูการเลือกผูนําในการระดมทุนที่เหมาะ สม และเสนอเหตุผลในการขอรับบริจาคที่ถูกตอง และ
จํานวนเงินทุนที่ขอรับบริจาคที่เหมาะสม โดยเสนอโครงการในเวลาที่เหมาะสม และการนําเงิน                 
ที่ไดรับไปใชอยางถูกตอง จึงจะทําใหการวางแผน และการดําเนินการระดมทุนของสถานศึกษา
ประสบผลสําเร็จได 
  นอกจากนี้ผูที่จะทําการระดมทุน จะตองมีความเชื่อวาจะมีประชาชนบริจาคเงิน
ใหกับองคการสาธารณประโยชน หรือสถาบันการศึกษาตางๆ ซ่ึงในการบริจาคนั้น ผูบริจาค               
จะมีเหตุผลตางๆ และในการระดมทุนของสถานศึกษา หรือองคการสาธารณประโยชนผูระดมทุน
จะตองเขาใจปจจัยทางจิตวิทยาและสังคมของผูบริจาค รวมทั้งแรงจูงใจภายในและอิทธิพลภายนอก
ของผูบริจาค ส่ิงที่สําคัญประการหนึ่งในการระดมทุน คือ การสื่อสารประชาสัมพันธ ใหผูบริจาคได
ทราบถึงเหตุผลและวิธีการของการระดมทุนที่สถาบันการศึกษาจะนําเงินทุนนั้นไปทําอะไร ซ่ึง           
เปนหลักการของการรณรงคการหาทุน และผูระดมทุนจําเปนตองทราบถึง เครื่องมือตางๆ ในการ
ระดมทุน รวมทั้งกฎระเบียบจริยธรรมในการระดมทุน ปจจัยที่มีผลตอ คาใชจายในการระดมทุน 



 115

และแนวทางการระดมทุนที่ประสบผลสําเร็จ ซ่ึงจะทําใหการระดมทุนของสถาบันการศึกษาหรือ
องคการประสบผลสําเร็จ 
 
3.  แนวคิดเกี่ยวกับทรัพยากรทางการศึกษา 
 ในการวิจัยเร่ือง กลยุทธการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
รัฐในจังหวัดมหาสารคาม ผูวิจัยไดทําการศึกษาเอกสาร ตํารา บทความทางวิชาการ งานวิจัยตางๆ 
เกี่ยวกับแนวคิดในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อนําไปสูการวิเคราะห สังเคราะหใหเห็น
กรอบแนวคิดและการสรางเครื่องมือสําหรับการวิจัยในครั้งนี้ ดังนี้ 
 3.1  ทรัพยากรทางการศึกษา 
  1) ความหมายของทรัพยากรและทรัพยากรทางการศึกษา 
   ในการบริหารโรงเรียน จะตองอาศัยทรัพยากรเปนปจจัยสําคัญ ในการบริหารงาน
เพื่อใหการดําเนินกิจกรรมตามภาระหนาที่ประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่วางไวได                            
มีผูใหความหมายของทรัพยากรไว หลายแนวคิดดังนี้ 
   ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2525 ทรัพยากร หมายถึง 
ส่ิงทั้งปวงอันเปนทรัพย คําวา ทรัพย หมายถึง เงินตรา สมบัติพัสถาน วัตถุอันมีรูปรางโดยปริยาย
หรือหมายถึงสิ่ งที่ ถือว ามีค า  อาจไมมี รูปร างก็ได  เชน  มีปญญาเปนทรัพย ,  อริยทรัพย 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2525) 
   ตามความหมายในพจนานุกรม ทรัพยากร หมายถึง ทรัพยส่ิงของทั้งปวงและคําวา
ทรัพยหมายถึงเงินตรา สมบัติ เงิน ของมีคา โดยสวนใหญแลวเรามักจะเขาใจความหมายของ
ทรัพยากรในรูปแบบใดแบบหนึ่ง  เชน  ทรัพยากรมนุษย  ทรัพยากรการเงิน  เปนตน  ซ่ึง                        
โดยความหมายแลวไมวาจะเปนทรัพยากรอะไรก็ตามจะหมายถึงสิ่งที่ชวยสนับสนุนสงเสริม เพื่อ  
ทําใหการดําเนินกิจกรรม หรือภารกิจขององคการหรือหนวยงานสําเร็จได 
   Webster (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537) ไดใหความหมายของทรัพยากร
ไววา ทรัพยากร คือ ปจจัยทุกสิ่งที่ทําใหการดําเนินการขององคการหรือหนวยงานบรรลุเปาหมาย 
   กลาวโดยสรุป ทรัพยากร ไดแก ส่ิงที่เปนตัวกลางซึ่งอาจจะอยูในรูปของคน วัสดุ 
เงินหรืออ่ืนๆ จะเปนเครื่องชวยในการดําเนินงานการบริหารโรงเรียนใหประสบผลสําเร็จได 
   สวนทรัพยากรทางการศึกษาไดมีผูใหความหมายไวดังนี้ 
   ชัยอนันต สมุทวณิช (2541) ไดใหความหมายของ ทรัพยากรทางการศึกษาไว               
2 แนวทาง ดังนี้ 
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   1) ความหมายที่แคบ  ทรัพยากรทางการศึกษา  หมายถึง  ปจจัยนําเขา                       
ที่นําไปใชเพื่อการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภทภายในสังคม ปจจัยนําเขานี้สวนใหญจะเปน          
รูปของเงินงบประมาณทั้งรายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานประจํา เชน เงินเดือนและคาตอบแทน 
คาใชจาย วัสดุอุปกรณและการลงทุน 
   2) ความหมายที่กวาง ทรัพยากรทางการศึกษา หมายถึง ปจจัยนําเขาและ
ปจจัยกระบวนการจัดการในการแปรเปลี่ยนปจจัยนําเขานั้นใหบังเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล 
ความสามารถในการดึงการระดมสรรพกําลังในสังคมเขามาสนับสนุน สงเสริมเกื้อหนุนการศึกษา
ในรูปแบบตางๆ ซ่ึงไมจําเปนตองเปนเงินหรือวัสดุอุปกรณ หรือเวลาที่จัดเปนการใหโอกาสทางการ
ศึกษา ในแงของการสละเวลามาใหทางการศึกษาของบุคคลในสังคม ซ่ึงไมใชครูอาจารยประจํา 
นอกจากนั้นทรัพยากรทางการศึกษา ยังหมายถึง ทรัพยากรมนุษยที่เกี่ยวของทั้งทางตรงและ
ทางออมกับการใหบ ริการทางการศึกษา ตลอดจนถึงสื่ออุปกรณตางๆ เชน โทรทัศน ดาวเทียม 
อินเทอรเน็ต ซ่ึงสามารถนํามาใชประโยชนเพื่อการศึกษา 
   วิจิตร ศรีสอาน (2534) ไดใหทัศนะ ทรัพยากรทางการศึกษา เปนปจจัย พื้นฐาน          
ที่ทําใหการบริหารการศึกษาประสบความสําเร็จตามเปาหมาย โดยอาศัยบุคลากรที่มีคุณภาพและ
ปริมาณอยางเพียงพอ ไดรับงบประมาณสนับสนุนมากพอ มีวัสดุสนับสนุนตามความตองการและ
ตองมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
   จากการการประชุมสัมมนาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ               
ไดกลาวถึง ทรัพยากรทางการศึกษา หมายถึง ทรัพยากรที่มิใชตัวเงินและทรัพยากรทางการเงิน 
ทรัพยากรที่มิใชตัวเงิน หมายรวมถงึ ปจจัยการผลิต ที่ดิน แรงงาน ทุน และการประกอบการ ตามนัย
นี้ทรัพยากรทางการศึกษา จึงหมายถึง บุคคล ที่ดิน ส่ิงกอสราง วัสดุอุปกรณการเรียนการสอนและ
การผสมผสานการใชปจจัยตางๆ เขาดวยกัน (ยุทธศาสตรการลงทุนทางการศึกษา, 2544) 
   กลาวโดยสรุป ทรัพยากรทางการศึกษา เปนปจจัยทุกสิ่งทั้งทางตรงและทางออม           
ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาซึ่งประกอบดวยทรัพยากรหลัก 4 อยางคือ บุคลากร งบประมาณ 
วัสดุอุปกรณและการจัดการที่ดีทรัพยากรและทรัพยากรทางการศึกษาซึ่งมีความเกี่ยวของสัมพันธ
กัน  จะเปนปจจัยสนับสนุนใหการจัดการศึกษาประสบความสํา เร็จตามเป าหมายของ                   
การจัดการศึกษา 
  2) ความสําคัญของทรัพยากรทางการศึกษา 
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2537) กลาวถึงการบริหารโรงเรียนวา ทรัพยากร
เปนปจจัยสําคัญ ที่ทําใหการบริหารประสบความสําเร็จการดําเนินงานหรือประกอบภารกิจของ
องคการนั้น มีองคประกอบพื้นฐานที่สําคัญ 3 ประการคือ 1) กิจกรรมหรือภารกิจ 2) ทรัพยากร               
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3) คน องคประกอบทั้งสามดาน ทรัพยากรถือวาเปนตัวกลางที่ทําใหกิจกรรมหรือภารกิจของ
โรงเรียนบรรลุเปาหมายหรือสําเร็จได บทบาทของทรัพยากร ในการดําเนินกิจกรรมของโรงเรียน           
มีความสําคัญ 2 ดาน คือ ดานปริมาณ และดานคุณภาพ  
   2.1) ดานปริมาณ ปริมาณของทรัพยากรมีผลตอการดําเนินกิจกรรม ไดแก 
ประสิทธิภาพของกิจกรรม ถาหากทรัพยากรมีเพียงพอ การดําเนินกิจกรรมขององคการจะดําเนินไป
ไดอย างมีประสิทธิภาพ  ในทางตรงกันขามถาหากปริมาณของทรัพยากรมีไม เพียงพอ                         
การดําเนินงานของกิจกรรมจะไมสามารถมีประสิทธิภาพได และประสิทธิผลของกิจกรรม ถาหาก
ปริมาณของทรัพยากรมีไมเพียงพอ การดําเนินกิจกรรมก็อาจจะไมบรรลุเปาหมายไดหากขาด
ทรัพยากรหรือทรัพยากรไมเพียงพอแลวการดําเนินกิจกรรมก็ไมสามารถบรรลุเปาหมายหรือ              
มีประสิทธิผลได ในสวนของการเลือกกิจกรรมที่จะปฏิบัติ ปริมาณจะเปนตัวกําหนดตัวหนึ่งในการ
เลือกกิจกรรมที่เหมาะสมในการดําเนินกิจกรรมตามความเปนจริงนั้นกิจกรรมจะเปนตัวกําหนด
ทรัพยากร แตในบางกรณีทรัพยากรจะเปนตัวกําหนดกิจกรรมเนื่องจากขอจํากัดของทรัพยากรและ
ความจําเปนที่จะตองดําเนินกิจกรรมใหบรรลุหรือสําเร็จภายในเวลาที่จํากัด 
   2.2) ดานคุณภาพคุณภาพของทรัพยากรมีผลตอการดําเนินกิจกรรมของ
องคการมีนัยคลายคลึงกับปริมาณของทรัพยากรดังที่ไดกลาวมาแลวประสิทธิภาพของกิจกรรม
คุณภาพของทรัพยากรจะมีผลตอประสิทธิภาพของกิจกรรมคอนขางสูงในบางครั้ง แมทรัพยากรจะ
มีจํานวนมาก  แตถาหากเปนทรัพยากรที่ปราศจากคุณภาพการดําเนินกิจกรรมก็ปราศจาก
ประสิทธิภาพได เชน ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ถาหากโรงเรียนมีครูที่มีความรู
ความสามารถสูง การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนั้นก็จะบรรลุเปาหมาย คือ สัมฤทธิ์ผลของ
นักเรียนสูง ประสิทธิผลของกิจกรรม ประสิทธิผลของกิจกรรมหรือประสิทธิผลขององคการ  
มีความสัมพันธคอนขางสูงกับคุณภาพของทรัพยากร ถาหากการดําเนินกิจกรรมใดทรัพยากร                  
มีคุณภาพไมดี ประสิทธิผลอาจจะมีแตจะคอนขางต่ํากวาการมี ทรัพยากรที่มีคุณภาพสูง คุณภาพ 
ของกิจกรรม คุณภาพของกิจกรรมมีความสัมพันธเปนอยางมากกับคุณภาพของทรัพยากร ถาหาก
การดําเนินกิจกรรมใดไดทรัพยากรที่มีคุณภาพสูง คุณภาพของกิจกรรมก็ดีไปดวย จากตัวอยางการ
จัดการเรียนการสอน ถาหากไดผูสอนซึ่งเปนทรัพยากรบุคคลที่มีประสบการณสูง ก็จะทําใหผูสอน
สามารถคิดหาวิธีการสอนที่ดีที่เหมาะสมกับผูเรียนอันจะทําใหผูเรียนประสบความสําเร็จสูงไปดวย
กลาวโดยสรุป ทรัพยากรเปนตัวกลางหรือตัวกระตุนที่ทําใหกิจกรรมของโรงเรียนหรือหนวยงาน
ดําเนินไปได และทรัพยากรจะมีบทบาทตอกิจกรรม หรือการดําเนินภารกิจของโรงเรียน หรือ
หนวยงานทั้งในดานของปริมาณและคุณภาพทําใหการทํางานสําเร็จลงไดดวยดี 
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   นคร ตังคะพิภพ (2549) กลาววาการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาในสถานศึกษา
เปนภารกิจสําคัญประการหนึ่งของผูบริหารสถานศึกษา เพราะทรัพยากรเปนปจจัย (Input) สําหรับ
การบริหารจัดการศึกษา ปจจุบันสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐไดรับงบประมาณที่จัดสรรจาก
สํานักงานคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปนงบอุดหนุนคาใชจาย               
รายหัวสําหรับจัดการศึกษาตามจํานวนนักเรียนคาใชจายสําหรับการดําเนินงาน ซ่ึงไดแกเงินเดือน
ครูและบุคลากรและงบประมาณในโครงการพิเศษอื่น ๆ ดังนั้น ความจําเปนในการบริหาร
สถานศึกษาของไทย จึงใหความสําคัญตอการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาเสมอ จึงขอเสนอ
ความสําคัญของการรระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาไว 2 ประเด็น ดังนี้ 
   1) งบประมาณภาครัฐ ใหเทาไรก็ไมเพียงพอ 
    เปนที่ทราบกันดีวา คาใชจายรายหัวที่รัฐจัดสรรใหสําหรับการศึกษา              
ขั้นพื้นฐานในระยะแรก คือ ประถมศึกษา 1,100 บาท มัธยมศึกษาตอนตน 1,800 บาท และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 2,700 บาทนั้น ไมเพียงพอที่จะจัดการศึกษาใหมีคุณภาพได เมื่อผลการศึกษา
ที่ผานมายืนยันวางบประมาณดังกลาวไมเพียงพอจึงทําใหรัฐบาลตองตัดสินใจเพิ่มคาใชจายรายหัว 
แตกระนั้นในมุมมองของโรงเรียนจํานวนหนึ่งก็ยังเห็นวาไมเพียงพออยูดี 
    จากงานการวิจัยเร่ืองการวิเคราะหประสิทธิภาพของการใชจาย เพื่อ
การศึกษาสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โครงการความรวมมือระหวาง
ธนาคารโลกและกระทรวงศึกษาธิการเพื่อการพัฒนาประเทศดานการศึกษาภายใตกองทุน ASEM 
พบวางบประมาณรายจายของภาครัฐในระดับมัธยมศึกษาของประเทศไทยมีสัดสวนที่ต่ํากวา 
ประเทศอื่นๆ  อยูมาก  โดยประเทศไทยใชจ าย เงินสํ าหรับมัธยมศึกษาเพียงรอยละ  20                               
ของงบประมาณการศึกษาทั้งหมด  ในขณะที่ประเทศอื่นๆ  ยกเวนฟลิปปนส  ใชจาย  เพื่อ                         
การมัธยมศึกษา ระหวางรอยละ 34 ถึง 47 โดยประเทศไทยมีการลงทุนเพื่อมัธยมศึกษาลดลงในดาน
งบลงทุน และแมวางบดําเนินงานที่ไมใชงบบุคลากรจะเพิ่มขึ้น แตสวนใหญเปนงบที่สวนกลาง
จัดสรรใหกับเขตพื้นที่การศึกษา มีเพียงบางสวนที่จัดสรรใหโรงเรียนโดยตรง ทําใหงบประมาณ            
ที่โรงเรียนสามารถใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษามีนอย ดังนั้น การที่รัฐตองการใหคนไทยทุก
คนมีโอกาสเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพไดอยางทั่วถึงและเทาเทียมกันก็ยากที่จะบรรลุวัตถุประสงค 
    นอกจากนี้ งานวิจัยดังกลาวยังพบวา ทรัพยากรที่โรงเรียนไดรับเปนปจจัย
ที่มีผลบวกตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การเพิ่มขึ้นของงบประมาณทางการศึกษา (นอกเหนือจาก
เงินเดือนครูและเงินชดเชย) มีผลตอการเพิ่มขึ้นของคะแนนการทดสอบโดยเฉลี่ยอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ กลาวคือ ถางบ ประมาณตอหัวของนักเรียนเพิ่มขึ้น 10,000 บาท คะแนนการทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GAT) จะเพิ่ม ขึ้นประมาณ 3.2 คะแนน หากใหมีการใชปจจัยอ่ืนๆ คงที่ 
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ไมเปลี่ยนแปลง งานวิจัยดังกลาวจึงมีขอเสนอแนะใหรัฐสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อ                
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซ่ึงนอกจากงบประมาณที่รัฐสนับสนุนแลว รัฐสามารถเรงระดม
ทรัพยากรจากภาคเอกชนและครัวเรือนมาใชในภาคการศึกษาใหมากขึ้น  
   2) การศึกษาไทยพัฒนาจากชุมชนเปนฐาน 
    ในอดีตการศึกษาไทยจัดโดยทองถ่ิน โรงเรียนกับชุมชนมีความใกลชิดกัน 
โรงเรียนเปนของชุมชน ครูเปนลูกจางของชุมชน โดยเฉพาะโรงเรียนประชาบาลนั้นเปนโรงเรียน
ของชุมชนมาแตแรกเริ่ม ดังที่ ศาสตราจารย ดร. กอ สวัสดิพาณิชย ไดบันทึกถึงสภาพความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับทองถ่ินในอดีตไวในหนังสือ “อีสานเมื่อวันวาน” โดยกลาวถึงฐานะของครู
ประชาบาลในชุมชนวา ครูไดรับเงินเดือนจากเงินศึกษาพลี ประพฤติตนอยางชาวบาน และเปนมิตร
ของชาวบาน มีฐานะเหนือชาวบานไมมากนัก แตครูประชาบาลเปนคนมีความรู อานออกเขียนได 
จึงเปนที่พึ่งของชาวบาน นอกจากนี้ ชาวบานยังควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของครู คอยเปนหูเปนตา
ใหแกทางราชการไดเปนอยางดี ถาครูคนไหนดีก็ใหความเคารพนับถือ ถาครูคนใดประพฤติตน
เหลวไหลอยางรายแรงชาวบานอาจพากันไปฟองรองธรรมการอําเภอได  
    ตอมาหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งไดเกิดสภาวะตกต่ําทางเศรษฐกิจ                  
จนตองยกเลิกระบบ “เงินศึกษาพลี” โรงเรียนตองพึ่งงบประมาณจากสวนกลาง ทําใหเกิดการรวม
อํานาจเขาสูศูนยกลางจนถึงปจจุบัน โรงเรียนไมใชของชุมชนอีกตอไป 
    แตจากขอกําหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542            
หมวด 5 ที่วาดวยการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 39 กําหนดใหกระทรวงกระจายอํานาจ 
การบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหาร
ทั่วไปไปยังคณะกรรมการ และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
โดยตรง ทําใหสถานศึกษามีอิสระในระดับหนึ่งที่จะบริหารงบประมาณอยางคลองตัวมากขึ้น และ
จากการศึกษาเรื่องการกระจายอํานาจของประเทศออสเตรเลีย ไดความคิดเปรียบเทียบวา การ
กระจายอํานาจทางการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย หมายถึง การที่รัฐบาล มลรัฐ กระจายอํานาจ
การตัดสินใจในการบริหารจัดการศึกษาลงสูโรงเรียนโดยตรง (แทนการกระจายอํานาจใหแกรัฐบาล
ทองถ่ิน) โดยมีความเชื่อพื้นฐานวา การปฏิรูปการศึกษาใดๆ จะไมเกิดผลสําเร็จชัดเจน                        
หากไมจัดการที่โรงเรียนและในหองเรียน ซ่ึงเปนหนวยปฏิบัติที่สําคัญที่สุดและใกลชิดนักเรียนมาก
ที่ สุด  และเชื่อวาโรงเรียนที่มี อิสระในการบริหารจัดการศึกษาเพื่อบุตรหลานของตนเอง                       
ยอมจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากกวาการจัดการศึกษาโดยโรงเรียน                    
ที่ควบคุมโดยรัฐ การจัดการศึกษาโดยใหโรงเรียนมีอํานาจในการบริหารจัดการตนเอง ภายใตกรอบ 
นโยบายของรัฐ เพื่อใหบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด เรียกวา self-managing school  
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  3) ประเภทของทรัพยากรทางการศึกษา 
   นคร ตังคะพิภพ (2549) ไดจําแนกประเภทของทรัพยากรเพื่อการศึกษาของ            
สถานศึกษาออกเปน 6 ประเภท คือ 
   3.1) เงินทุน ไดแก เงินทุนการศึกษา เงินพัฒนาสถานศึกษาในลักษณะตางๆ               
ที่สามารถจะนํามาจัดซื้อจัดจางทําสิ่งของ หรือจัดสรางสิ่งกอสรางตาง ๆ และการใชจาย เพื่อ                 
ทํากิจกรรมหรือทําประโยชนทางการศึกษาใหมากขึ้น 
   3.2) วัสดุอุปกรณ การระดมทรัพยากรเพื่อใหไดมาซึ่งวัสดุอุปกรณ ไดแก 
ช้ินสวนตางๆ ที่สามารถนํามาประกอบเปนสิ่งของที่ใชได และส่ิงของที่สามารถใชไดทันที เชน  
ส่ือการสอน คอมพิวเตอร เปนตน 
   3.3) ที่ดินและสิ่งกอสราง ไดแก ที่ดินที่ใชประโยชนในการจัดการศึกษา 
อาคารเรียน อาคารประกอบอื่นๆ และสิ่งกอสรางตางๆ ที่มีผูสรางใหโดยไมตองใชงบประมาณแผนดิน 
   3.4) บุคคล ซ่ึงไดแก ผูเชี่ยวชาญหรือภูมิปญญาทองถ่ินที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะเรื่องที่โรงเรียนไดรับความอนุเคราะหมาถายทอดความรูและประสบการณใหกับครู บุคลากร 
และนักเรียน 
   3.5) แหลงเรียนรูที่มนุษยสรางขึ้น ไดแก สถานประกอบการ สาธารณสถาน 
โบราณสถาน สถานที่ราชการและเอกชน ซ่ึงนํามาใชประโยชนเพื่อการจัดการเรียนการสอนได  
   3.6) แหล ง เ รี ยน รู ต ามธรรมชาติ  ได แก  ทรัพยากรธรรมชาติที่ มี อยู                        
อยางหลากหลาย เชน ภูเขา ปาไม แมน้ําลําธาร น้ําตก ปาชายเลน ทะเล เปนตน ถาโรงเรียน  
สามารถเสาะแสวงหาและนํามาใชประโยชนในการจัดการศึกษา ก็จะเปนทรัพยากรทางการศึกษา           
ที่มีอยูแลวตามธรรมชาติโดยไมตองลงทุน จะเห็นวา ในการที่จะระดมทรัพยากรทางการศึกษา               
3 ประเภทแรกนั้น อาจจะมีจุดเนนของการระดมจาก รายใหญเปนบุคคลหรือเปนรายยอยก็ได ซ่ึง
ตองมียุทธศาสตรพิเศษที่จะระดมทรัพยากรจากบุคคลเหลานี้เปนกรณีๆ ไป 
   เนื่องจากทรัพยากรเปนปจจัยที่ทําใหการบริหารประสบความสําเร็จ ไดมีผูให
แนวคิดทาง ดานประเภทของทรัพยากรไวพอสรุปได 4 ประเภท ดังนี้ 
   1) ประเภทของทรัพยากรตามแนวคิดทางดานเศรษฐศาสตร 
    ตามแนวคิดทางดานเศรษฐศาสตร ไดแบงทรัพยากรเพื่อการดําเนิน
กิจกรรมทางดานเศรษฐกิจออกเปน 4 ประเภทดวยกันคือ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537) 
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    1.1) ทรัพยากรมนุษย  ไดแก  บุคลากรที่ เกี่ ยวของกับกิจกรรม                 
ทางเศรษฐกิจทุกระดับ 
    1.2) ทรัพยากรทางกายภาพ ประกอบดวย ที่ดิน (Land) เครื่องอํานวย
ความสะดวก (Facilities) เครื่องมือ (Equipment) วัสดุ หรือพลังงาน (Materials and/orEnergy) 
    1.3) ทรัพยากรการเงิน ไดแก เงิน และสิ่งอื่น ๆ ที่สามารถใชแทนเงินได 
    1.4) ขอสนเทศ ประกอบดวย ขอมูล (Data) ความรู (Knowledge) 
ละมุนภัณฑ (Software) อุปกรณ (Hardware) 
  2) ประเภทของทรัพยากรตามแนวคิดทางการบริหาร 
   สําหรับทรัพยากรพื้นฐานตามแนวคิดทางการบริหารนั้นมีแนวคิด
แตกตางกันออกไปหลายแนวคิดคือ (วิจิตร ศรีสะอาน, 2534) 
   แนวคิดแรก กลาววาทรัพยากรในการบริหารที่สําคัญมีอยู 4 ประการ               
ที่รูจักกันในนามของ “4M’s” อันไดแก คน (Man) เงิน (Money) วัสดุส่ิงของ (Materials) และ       
การจัดการ (Management) 
   แนวคิดที่สอง  คิดวาทรัพยากรพื้นฐานของการบริหารนั้นมี เพียง               
3 ประการ หรือที่เรียกวา “3M’s” ซ่ึงประกอบดวย คน (Man) เงิน (Money) และการจัดการ 
(Management) โดยคิดวาเมื่อมีเงินและสามารถจัดซื้อจัดหาวัสดุได 
   แนวคิดที่สาม เปนแนวคิดทางฝายธุรกิจเอกชนโดยแบงทรัพยากรในการ
ดําเนินงานออกเปน 6 ประเภทที่เรียกวา “6M’s” ประกอบดวย คน (Man) เงิน (Money) วัสดุส่ิงของ 
(Materials) วิธีการ (Method) ตลาด (Market) และเครื่องจักรกล (Machine) 
   จากแนวคิดเกี่ยวกับประเภทของการทรัพยากรนั้น สรุปไดเปนสอง
แนวคิด คือ แนวคิดทางเศรษฐศาสตร ไดจัดทรัพยากรออกเปน 4 ประเภท ไดแก ทรัพยากรมนุษย 
ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรการเงิน และทรัพยากรขอสนเทศ และแนวคิดทางการบริหาร                 
แบงประเภทของทรัพยากรการบริหารออกออกเปน 4 ประเภทไดแก คน เงิน วัสดุ และการจัดการ 
ซ่ึงถาหากพิจารณาใหดีแลวจะพบวาทั้งสองแนวคิดมีสวนที่ลายคลึงกันมากโดยเฉพาะทรัพยากร
มนุษยและทรัพยากรการเงิน สวนที่คลายคลึงกันและอาจจะรวมเขาเปนประเภทเดียวกันคือ 
ทรัพยากรทางกายภาพและทรัพยากรวัสดุ สวนประเภทที่แตกตางกัน คือทรัพยากรขอสนเทศ และ
ทรัพยากรวิธีการ ซ่ึงถาหากพิจารณาใหลึกซึ้งแลวจะเห็นวาทรัพยากรทั้งสองประเภทนี้จะเกี่ยวของ
กันคอนขางมาก คือ ทรัพยากรขอสนเทศนั้นใชเปนขอมูลแลว ผูบริหารเลือกใชวิธีการโดยอาศัย
ขอมูลนั้นในการพิจารณาดําเนินการหรือกิจกรรมของหนวยงานหรือองคการก็จะปราศจาก
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการบริหารทรัพยากรนั้นมีหลักการกวางๆ คือ เพื่อเปนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหนวยงาน 
  3) ประเภทของทรัพยากรในชุมชน 
   สําหรับทรัพยากรในชุมชนมีนักการศึกษาไดจัดแบงประเภทของ
ทรัพยากรในชุมชนไวหลายทาน ดังนี้ 
   ดิเรก แจมสุริยา (2536) ไดแบงประเภททรัพยากรในชุมชน ดังนี้ 
   (1) ทรัพยากรบุคคล ไดแก บุคคลทั่วไป ขาราชการ บุคคลสาขา
อาชีพตางๆ 
   (2) ทรัพยากรธรรมชาติ ไดแก ทุกสิ่งทุกอยางทางธรรมชาติ เชน ดิน 
หิน แมน้ํา ปาไม สัตวปา เปนตน 
   (3) ทรัพยากรที่มนุษยสรางขึ้น ไดแก บรรดาวัตถุ สถานที่ ถนน และ
ทุกสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นมา เปนตน 
   (4) ทรัพยากรทางวัฒนธรรม  ไดแก  ขนบธรรมเนียมประเพณี 
วัฒนธรรม ความเปนอยูตางๆ เชน ชีวิตชาวเขา ประเพณีแหนางแมว เพลงเรือ เพลงฉอย เปนตน 
   วินัย อยูเจริญ (2537) ไดสรุปประเภททรัพยากรในชุมชนไดดังนี้ คือ 
   (1) ทรัพยากรบุคคล ไดแก บุคคลทั่วไป ผูมีความชํานาญในเรื่องใด
เร่ืองหนึ่งเปนพิเศษ ผูมีความชํานาญในวิชาชีพตางๆ เปนตน 
   (2) ทรัพยากรธรรมชาติ ไดแก ทุกสิ่งทุกอยางที่มีอยูตามธรรมชาติ 
   (3) ทรัพยากรที่มนุษยสรางขึ้น ไดแก บรรดาวัตถุ สถานที่ 
   (4) ทรัพยากรทางวัฒนธรรม ไดแก ขนบธรรมเนียมประเพณีความเปนอยู 
   (5) ทรัพยากรทางสังคม ไดแก ส่ิงตาง ๆ ที่สังคมสรางขึ้นและดํารง
อยูในสังคม เชน สมาคมตางๆ วัด โบสถ สุเหรา สถานประกอบการ เปนตน 
   Nichols (1971) ไดเขียนลงในสารานุกรมการศึกษา (Encyclopedia of 
education) วาทรัพยากรในชุมชนมีดังนี้ 
   (1) ผูชํานาญพิเศษ (Specialists) ผูที่มีความชํานาญ เชน นักดนตรี 
จิตรกร นักกีฬา พอคา นักธุรกิจ นายธนาคาร นักอุตสาหกรรม แมบาน ชาวนา 
   (2) พอแมหรือผูปกครองนักเรียน  (Parents of students) เปน
ทรัพยากรบุคคลที่สําคัญ 
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   (3) ผูแทนองคการตางๆ (Agency representative) บุคคลที่ เปน
ตัวแทนของสังคม องคการเกี่ยวกับวัฒนธรรม รวมทั้งพนักงาน คณะกรรมการดานธุรกิจตางๆ และ
หนวยงานอื่น 
   (4) ผูแทนดานธุรกิจและอุตสาหกรรม (Business and industrial 
representative) บุคคลที่ทํางานในโรงงานตางๆ การขนสง เหมืองแร การเกษตร กิจการคาตางๆ 
การเงินและการประกันภัย 
   (5) ผูแทนของรัฐบาล (Government representative) เชน ผูที่อยู             
ในระดับการบริหารงานของประเทศ  นายกเทศมนตรี ตํารวจ เจาหนาที่อนามัย วุฒิสมาชิก 
ผูแทนราษฎร เปนตน 
   (6) คณะกรรมการผูที่ใหคําปรึกษาแนะนําแกประชาชน (Citizens 
advisory committees) เชน กรรมการศึกษา คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะที่ปรึกษาโรงเรียน 
คณะครูของโรงเรียน 
   (7) ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural resources) ประกอบดวย พืชสัตว
ปา น้ํา ดิน แร และวัตถุทางธรรมชาติอ่ืน ๆ 
   (8) ส่ิงที่มนุษยสรางขึ้น (Man-made resources) มนุษยไดสราง               
ส่ิงตางๆ ไวเปนจํานวนมากซึ่งมีคุณคาทางการศึกษาและเปนสิ่งที่สําคัญที่ใชในการสอนการเรียนรู 
ไดแก อาคารสถานที่ เครื่องบิน รถไฟ หองพิพิธภัณฑ รูปปน และทรัพยากรที่ใชในโรงเรียน เชน 
กระดานดํา โตะเรียน โทรทัศน เกาอี้ เปนตน 
   จากการที่มีผูจําแนกประเภทของทรัพยากรในชุมชน ที่สามารถใชในการ
จัดการศึกษาได ซ่ึงมีการจัดหมวดหมูที่แตกตางกันไป พอจะสรุปการจัดประเภททรัพยากร                    
ในชุมชนไดคือทรัพยากรบุคคล ไดแก บุคคลทั่วไป ขาราชการ บุคคลอาชีพตางๆ ที่มีความชํานาญ
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเปนพิเศษ สวนทรัพยากรธรรมชาติ ไดแก ทุกสิ่งที่มีอยูตามธรรมชาติ เชน              
ดิน หิน แมน้ํา สัตวปา แรธาตุ ส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ ทรัพยากรที่มนุษยสรางขึ้นไดแก              
บรรดาวัตถุสถานที่ถนน และทุกสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นมา และทรัพยากรทางสังคม ไดแกส่ิงตางๆ              
ที่สังคมสรางสรรคขึ้นมา และดํารงอยูในสังคม เชน ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเปนอยู 
วัฒนธรรม กิจกรรมตางๆ ในชุมชน เปนตน 
  4) ประเภทของทรัพยากรที่ใชในการบริหารโรงเรียน 
   ในการบริหารโรงเรียนจะตองใชทรัพยากรเปนปจจัยสําคัญ ทรัพยากร               
ที่ใชในการบริหารการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา ประกอบดวยทรัพยากร 4 อยาง คือ บุคลากร 
เงิน วัสดุอุปกรณ และการจัดการ ตามกรอบแนวคิดในการวิจัย จะนําเสนอตามลําดับ ดังนี้ 



 124

   ทรัพยากรดานบุคลากร  
   ในการจัดการศึกษาจะตองใชบุคลากรเปนจํานวนมากอาจกลาวไดวา              
ไมมีภารกิจใดที่ใชคนมากเทาการจัดการศึกษา เพราะการศึกษามีหลายระดับ ทั้งในระบบ                  
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย มีทั้งผูใหโอกาสและผูรับโอกาส ในการบริหารจึงจําเปนตอง
มีรูปแบบและวิธีการเฉพาะของตนเองที่มาทําหนาที่ใหโอกาสทางการศึกษา กลุมของบุคลากรที่มา
ปฏิบัติหนาที่จึงตองเปนบุคคลที่มีความรู มีประสบการณสูงกวากลุมขาราชการอื่นเพราะภารกิจ
ทางการศึกษามีผลตอชีวิตของคนเปนจํานวนมาก แตการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาซึ่ง
สวนใหญอยูตามชนบท มีปญหาการขาดแคลนบุคลากร ทางโรงเรียนจึงแกปญหาโดยใชบุคลากร
ในทองถ่ินมาชวยในการจัดการศึกษา บุคลากรที่โรงเรียนขอความชวยเหลือไดแก บุคคลที่เปน
ประชาชนทั่วไปที่สถานศึกษาสามารถติดตอขอความรวมมือในการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของ
สถานศึกษาการจัดการศึกษามีความจําเปนจะตองใชทรัพยากรบุคคลทั้งในชุมชนและนอกชุมชนให
เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา ไดมีนักการศึกษากลาวถึง ทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
   นิพนธ ศุขปรีดี (2528) กลาววา ทรัพยากรบุคคลที่โรงเรียนสามารถ
นํามาใชโดยการเชิญมาเปนวิทยากร ไดแก ขาราชการ ชาวนา ชาวสวน ชางไม ตํารวจ กํานัน 
ผูใหญบาน พระสงฆ เปนตน 
   อุทัย บุญประเสริฐ (2539) กลาววา ทรัพยากรบุคคล ไดแก ประชาชนหรือ
บุคคลประเภทตาง ๆ ในทองถ่ิน เชน พระ เจาหนาที่การเกษตร เจาหนาที่อนามัย พอคา นักธุรกิจ 
เจาของโรงงานอุตสาหกรรม ผูนําทางศาสนา ผูนําชาวนา ผูนําเกษตรกร เปนตน ซ่ึงโรงเรียน
สามารถนํามาใชใหเกิดประโยชนในการพัฒนาการศึกษาของตนได 
   กฤษณา สวางแสง (2542) ไดกลาวถึงทรัพยากรบุคคลวาไดแก บุคคล
ตางๆ ในทองถ่ินที่โรงเรียนเชิญมาเปนวิทยากรอาจเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ผูนําทองถ่ิน เจาของ
สถานประกอบการ ทรัพยากรเหลานี้เปนประโยชนตอการจัดการศึกษาและโรงเรียนสามารถ                
ใชประโยชนจากทรัพยากรเหลานี้ไดเปนอยางดี 
   ประเวศ วะสี (2544) ไดกลาวถึง ทรัพยากรบุคคลในฐานะที่เปนภูมิปญญา
ไทยไววา เปนผูที่สรางสมประสบการณหรือจัดเจนจากวิถีชีวิตและสังคมในทองถ่ินหนึ่งๆ                   
จึงมีความเปนบูรณาการสูงทั้งทางรางกาย จิตใจ สังคมและสิ่งแวดลอม มีวัฒนธรรมเปนฐาน                
มีการเชื่อมโยงไปสูนามธรรมที่ลึกซึ้งสูงสง และเนนความสําคัญของจริยธรรมมากกวาวัตถุ 
   องคการยูเนสโก ไดใหความหมายของผูทรงภูมิปญญา อันเปนทรัพยากร
บุคคลไววา เปนผูที่มีทักษะและเทคนิคในการคิดสรางสรรค ส่ิงที่ดําเนินการอยูในชีวิตประจําวันมา
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สรางสรรคใหเปนผลงาน ที่เปยมดวยศิลปะอันวิจิตรบรรจง สามารถสืบทอดไปยังอนุชนรุนหลัง 
เปนสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติ (การปโตรเลียมแหงประเทศไทย, 2544) 
   กรมวิชาการ (2545) กลาวถึงทรัพยากรบุคคลในทองถ่ินวาไดมีการศึกษา
และนําเสนอถึงทรัพยากรที่ลํ้าคาของชาติและทองถ่ิน ดังนี้ 
   (1) ภูมิปญญา  (Wisdom) ที่ เกิดจากการสรางสมประสบการณ                
ในสภาพแวดลอมที่แตกตางกันและถายทอดกันมาเปนวัฒนธรรม 
   (2) ปราชญชาวบาน ซ่ึงเปนบุคคลที่ไดรับการยอมรับจากชุมชน           
ใหสามารถถายทอด ช้ีแนะใหความเห็นตอชุมชนทองถ่ินนั้นๆ 
   (3) แหลงวิทยาการใหการศึกษาในชุมชน เชน สถาบันครอบครัว 
ชุมชน วัดหรือสถาบันศาสนา และสถานประกอบการเปนตน 
   กลาวโดยสรุป ทรัพยากรมนุษยในฐานะผูทรงปญญา เปนทรัพยากร
บุคคลที่มีคา เพราะเปนผูที่สรางสมความรูและประสบการณ เปนผูที่สามารถใชทักษะเทคนิค                
มาสรางสรรคผลงาน และสามารถสืบทอดไปยังอนุชนรุนหลัง 
   ในการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาจะตองอาศัยบุคคล
โดยเฉพาะคนในชุมชน บุคคลที่จะใหความชวยเหลือโรงเรียน อาจแบงไดเปนสองพวก คือ 
   (1) พวกที่มีสวนไดรับผลประโยชนจากโรงเรียนโดยตรง ไดแก               
ผูที่ทํางานเกี่ยวของกับโรงเรียน เชน ครู นักเรียน ผูปกครองนักเรียนหรือผูใชบริการของโรงเรียน 
อยูเปนประจํา 
   (2) พวกที่ไมมีสวนไดรับผลประโยชนจากโรงเรียนโดยตรง ไดแก    
ผูที่มุ งสนับสนุนชวยเหลือโดยไมได รับหรือใชบริการของโรงเรียนในขณะนั้นโดยตรง                      
แตมุงชวยเหลือเพราะศรัทธาตอบุคลากรหรือการดําเนินกิจการของโรงเรียน เชน ผูมีจิตกุศล
ทั้งหลาย เปนตน 
   ธวัชชัย เปรมปรีดิ์ (2543) กลาววาในสวนของบุคลากรที่อาจเขามา
เกี่ยวของกับการจัดการศึกษามีหลายกลุมและอาจมีความคิดเห็นที่ตางกัน ปจจุบันบันไดมี                  
การแบงกลุมบุคคลตามแนวคิดของวิทยาการสมัยใหมเปน 4 ประเภท คือ  
   (1) ประเภทที่มีความคิดกาวหนา เปนพวกที่ช างริ เ ร่ิม  คนคิด 
(Innovator) ไดรับการชี้แนะเพียงเล็กนอยก็สามารถเขาใจไดหมด 
   (2) ประเภทรับรูไดไว (Early adopter หรือ Early majority) สามารถ
รับรูและปฏิบัติไดอยางรวดเร็ว 
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   (3) ประเภทรับรูไดชา (Late adopter หรือ Late majority) สามารถ
รับรูและปฏิบัติไดชา 
   (4) ประเภทลาหลัง (Laggard) ไมยอมรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น 
   ศุภร บุญราช (2544) กลาววาบุคคลที่อาจจะเขามามีสวนรวมในการ               
จัดการศึกษาทุกประเภทที่กลาวมา โรงเรียนจะตองเลือกใชใหเหมาะสม เพราะมิฉะนั้นบุคลากร
เหลานี้อาจจะสรางปญหาในการบริหารงานใหแกโรงเรียนได สวนของบุคลากรในโรงเรียนอาจมี
บุคลากรหลายฝาย แตที่สําคัญที่สุดไดแก คณะครู ซ่ึงผูบริหารอาจดําเนินการ ดังนี้ 
   (1) กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบใหชัดเจน โดยยึดหลักความเสมอ
ภาค ความรูความสามารถ ความสนใจ ตลอดภารกิจหลักของโรงเรียน ทั้งนี้จําเปนตองใชบุคลากร          
มีหนาที่หลัก หนาที่สนับสนุน และหนาที่บริการประกอบกันเสมอ 
   (2) ติดตามและดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางใกลชิดและ
สม่ําเสมอโดยวางแผนไวลวงหนาชัดเจน 
   (3) นิเทศหรือใหความชวยเหลือ สนับสนุน หรือรวมแกปญหา               
ที่เกิดขึ้นขณะบุคลากรปฏิบัติงาน 
   (4) ประเมินผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องและเปนระบบ กอรป           
ทั้งใชผลการประเมินประกอบการวางแผน พิจารณาความดีความชอบ หรือสงเสริมความกาวหนา 
ทั้งนี้จําเปนตองบํารุงขวัญใหกําลังใจ หรือเสริมแรงอยางตอเนื่องใหเหมาะสมและยุติธรรมโดย             
ยึดระบบคุณธรรมเปนสําคัญ  
   สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541) ไดสรุป
เกี่ยวกับบุคลากรไววา บุคลากรมีความสําคัญตอการบริหารโรงเรียนเปนอยางยิ่ง เพราะบรรดาปจจัย
ทางการบริหารคนมีความสําคัญมากที่สุด การบริหารจะประสบความสําเร็จผูบริหารจะตองมีความรู 
ความเขาใจ และมีความสามารถสูงในการบริหารงานบุคคล การจัดบุคลากรใหปฏิบัติงานได
เหมาะสมกับความรูความสามารถ จะมีสวนทําใหบุคลากรมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานและ             
จะเปนผลใหงานไดรับความสําเร็จตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ การพัฒนาบุคลากรใหเปน         
ผูมีความรู ความสามารถอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง จะทําใหบุคลากรไดใชความสามารถพัฒนางาน  
ใหเจริญกาวหนาไดดียิ่งขึ้น  การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรจะมีประโยชนตอ                    
การพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพของงาน และการพิจารณาความดีความชอบ ผูบริหารจะตอง
ตระหนักและทรงไวซ่ึงความเปนธรรม  
   กลาวโดยสรุป บุคลากรมีความสําคัญตอการจัดการศึกษาเปนอยางมาก
เพราะบุคลากรจะเปนปจจัยช้ีขาดในความสําเร็จหรือความลมเหลวในการบริหาร ถาในโรงเรียน           
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มีบุคลากรที่มีคุณภาพ บุคลากรก็จะสามารถแกปญหา อุปสรรคตางๆ ได การบริหารงานของ
โรงเรียนการจัดการศึกษาจะสําเร็จบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ ถาในหนวยงาน                   
มีบุคลากรที่ไมมีคุณภาพการบริหารงานก็ประสบความสําเร็จไดยาก เพราะฉะนั้นทุกหนวยงาน           
จึงตองการบุคลากรที่มีคุณภาพเขามาทํางาน 
   ทรัพยากรดานการเงินหรืองบประมาณ  
   งบประมาณ  จะเปนสิ่งสนับสนุนการบริหารงานอื่นๆ  ใหประสบ
ความสําเร็จนั้น ไดมีผูใหความหมายของงบประมาณ ไวหลายแนวคิด ดังนี้ 
   พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2525) ใหความหมายวา งบประมาณ 
หมายถึง บัญชีหรือจํานวนเงินที่กําหนดเปนรายรับและรายจาย  
   สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541) กลาววา 
งบประมาณ (Budget) มาจากคําภาษาฝรั่งเศสโบราณวา Bougette สวนประเทศอังกฤษแตเดิมคําวา 
Budget หมายถึง กระเปาหนังใบใหญที่เสนาบดีคลังของกษัตริยใชบรรจุเอกสารตางๆ ที่แสดงถึง
ความตองการของประเทศ นอกจากนี้ยังกลาววางบประมาณในความหมายของนักบัญชี หมายถึง 
การแสดงรายรับและรายจาย  
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2537) ไดกลาวถึงความหมายของ
งบประมาณในทัศนะของนักปกครองและนักบริหารไว ดังนี้ 
   นักปกครองจะใหคํ าจํ ากัดความงบประมาณวา  งบประมาณคือ                    
แผนสําหรับการใชจายในรัฐวิสาหกิจหรือรัฐบาลในชั่วระยะเวลาหนึ่งอันแนนอน ซ่ึงฝายบริหาร         
จะเปนผูจัดเตรียม และนําเสนอตอฝายนิติบัญญัติ 
   นักบริหารไดใหคําจํากัดความงบประมาณไวดังนี้ งบประมาณ หมายถึง 
แผนงานที่แสดงออกในรูปของตัวเงินสําหรับระยะเวลาหนึ่งอันแนนอนเกี่ยวกับโครงการ
ดําเนินงานของรัฐบาล  
   สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  (2534) ไดให
ความหมายของงบประมาณสถานศึกษาในทัศนะของนักวิชาการแตละดานเพิ่มเติมและแตกตางกัน 
ดังนี้  
   (1) นักภาษาศาสตร เห็นวา งบประมาณ คือ จํานวนเงินที่กําหนดไว
เปนรายรับและรายจาย 
   (2) นักบริหารเห็นวา งบประมาณ คือ แผนการใชจายทรัพยากร             
ในการที่จะดําเนินการใดๆ 
   (3) นักบัญชี เห็นวา งบประมาณ คือ การแสดงรายรับ และรายจาย 
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   ความหมายของงบประมาณตามความเห็นของนักวิชาการขางตน                 
หากนํามาพิจารณาในแงงบประมาณสถานศึกษาก็อาจกลาวไดวา งบประมาณสถานศึกษา คือ 
แผนงานที่สถานศึกษาก็อาจกลาวไดวา งบประมาณสถานศึกษา คือ แผนงานที่สถานศึกษาจัดทําขึ้น
เพื่อประมาณการตัวเลขรายรับและรายจาย ในการดําเนินกิจการตาง ๆ ของสถานศึกษา เพื่อใหบรรลุ
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายในชวงเวลาที่กําหนด 
   จากความหมายของงบประมาณสถานศึกษาตามที่กลาวมาแลว พอจะสรุป
ไดวาประกอบดวยลักษณะงานที่สําคัญๆ 3 ประการคือ 
   (1) การประมาณการรายรับรายจายไวลวงหนา ในการรับหรือ              
จายจริง อาจไมเปนไปตามจํานวนที่กําหนดไวก็ได 
   (2) การกําหนดงานหรือโครงการที่จะจัดทําทั้ งหมด  ภายใน
สถานศึกษาที่ตองการจะใหบรรลุตามความประสงค 
   (3) การระบุชวงเวลาที่ชัดเจนวาวงเงินที่ประมาณการไวในขอ 1 เพื่อ
ดําเนินงานตามขอ 2 จะใชเวลาเทาไร เชน คร่ึงป หนึ่งป หรือหาป เปนตน 
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2537) กลาววา การงบประมาณของ
สถานศึกษา หากพิจารณาในเชิงภาระหนาที่ทางการบริหารแลว การงบประมาณก็คือ การจัดการ
ดานการเงินในเงื่อนไขและขอจํากัดทางการจัดการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดานตางๆ งบประมาณ
ของสถานศึกษามีความสําคัญตอการบริหารงาน เพราะจะเปนตัวสนับสนุนการบริหารโรงเรียน          
ใหประสบความสําเร็จ งบประมาณสถานศึกษามีความสําคัญดังนี้ 
   (1) ชวยใหสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด  ใหเกิด
ประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น เนื่องจากทรัพยากรไมวาจะเปน คน เงิน และวัสดุอุปกรณตางๆ ในสถานศึกษา
มีอยูจํากัด อาจกลาวไดวา ไมมีสถานศึกษาใดที่มีทรัพยากรเพียงพอกับความตองการ ทรัพยากรทุก
อยางที่เราสามารถสรรหามาได เพื่อการดําเนินกิจกรรมตางๆ ลวนมีอยางจํากัดทั้งสิ้น วิธีการ               
ของบประมาณจะเปนเครื่องมือในการใชจาย หรือจัดสรรทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพสูงสุด โดย          
มีการวางแผนการใชจายทรัพยากร โดยเฉพาะเรื่องเงินใหสอดคลองกับรายไดวา จะจัดเพื่อ                 
การดําเนินงานดานใด เทาไร มีการจัดลําดับความสําคัญของงาน โครงการหรือกิจกรรมตางๆ            
การกําหนดระดับและปริมาณที่ควรจะใชรวมทั้งการติดตามกํากับการปฏิบัติงานนั้น การดําเนินงาน
ของสถานศึกษาจึงสามารถกอใหเกิดประโยชนสูงสุด ภายใตภาวะทรัพยากรซึ่งมีอยูอยางจํากัด 
   (2) เปนประโยชนในการการตรวจสอบดูแลการปฏิบัติงาน เนื่องจาก
งบประมาณไดระบุการใชจายเงินแตละงานหรือโครงการไวชัดเจน จึงสามารถตรวจสอบติดตาม
การดําเนินการในแตละเรื่องไดวา ผลของงานที่ไดรับกับเงินที่ใชจายไปนั้นสอดคลองกันมากนอย
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แคไหนโดยเฉพาะความสัมพันธของเงินกับวัตถุประสงค เปาหมายและระยะเวลาของงานที่ปฏิบัติ
ในแตละชวงเวลา นอกจากนั้นผูบริหารยังสามารถอาศัยงบประมาณเปนเครื่องมือในการประสาน
แผนหรือโครงการตาง ๆ ภายในสถานศึกษา เพื่อใหสามารถชวยกันทํางานสนองนโยบาย หรือ
วัตถุประสงคหลักรวมกัน ไมขัดแยงหรือตางฝายตางทําไปพรอมๆ กับการติดตามควบคุม และ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของแตละหนวยงานยอยภายในองคการ 
   นอกจากงบประมาณทางการศึกษาที่ เปนตัวเงิน มีนักวิชาการไดให
ความเห็นถึงงบประมาณที่ไมใชตัวเงิน ซ่ึง ชัยอนันต สมุทวณิช (2544) ใหความเห็นวา งบประมาณ
ที่ไมใชตัวเงิน เชน ส่ือตางๆ ที่มีอยูภายในโรงเรียนชุมชน การลงทุนหลายอยางไมตองใชเงิน เชน 
วิทยุชุมชน ซ่ึงคนในชุมชนสามารถใหความรูผานสื่อตาง ๆ ไดโดยไมตองลงทุน  
   การปโตรเลียมแหงประเทศไทย (2544) กลาวถึงแนวคิดในเรื่องการระดม
ทรัพยากรเพื่อการลงทุนวามี 3 แนวทาง คือ 
   (1) การจัดเก็บภาษีเพื่อการศึกษาโดยจัดสรรจากภาษีสินคาฟุมเฟอย 
ภาษีสรรพสามิต ภาษีสถานบันเทิง 
   (2) การออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อระดมเงินจากประชาชนทั่วไป              
มาใชสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   (3) การตั้งธนาคารเพื่อการศึกษา 
   สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541) กลาวถึง
ความสําคัญของงบประมาณ มีทั้งงบประมาณที่เปนตัวเงินและงบประมาณที่มิใชตัวเงิน ที่สามารถ
ระดมทรัพยากรดังกลาวมาใชประโยชนในการจัดการศึกษา เชน ส่ือตางๆ ที่มีอยูในชุมชนที่
โรงเรียนสามารถเขาไปใชได โดยไมตองใชเงินหรืองบประมาณแตอยางใด นอกจากนี้งบประมาณ
มีความสําคัญในแงการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ 3 ประการ ดังนี้ 
   (1) ความสําคัญตอการวางแผน การงบประมาณเปนเครื่องมือสําคัญ
ในการวางแผนของฝายบริหารเพราะในการจัดงบประมาณ จะตองวิเคราะหทางเลือกที่เหมาะสม
โดยประหยัด เปนประโยชนและมีความเปนไปได ซ่ึงจะตองกําหนดวัตถุประสงคเปาหมายของงาน
ที่จะทําและระยะเวลาของการบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว ตลอดจนหนาที่หรือกิจกรรมที่สวนตางๆ 
ตองรับผิดชอบเพื่อใหงานบรรลุเปาหมายในรูปของแผนพัฒนาหรือแผนของเงิน 
   (2) ความสํ า คัญต อก ารประสานง าน เมื่ อ กํ าหนดนโยบาย
วัตถุประสงค เปาหมาย แนวทางในการดําเนินงานใหบรรลุผลสําเร็จแลวเปนหนาที่ของหัวหนา
หนวยงานที่จะตองวางแผนดําเนินงานในหนวยงานใหประสานสอดคลองกันทั้งภายในและระหวาง
หนวยงานอื่นซึ่งเราเรียกวา การประสานแผนในรูปของแผนปฏิบัติการหรือแผนการใชเงินหรือ 
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แผนงบประมาณจะมีผลชวยลดความซ้ําซอนความสูญเปลาความขัดแยงตลอดจนประโยชนสูงสุด
การใชงบประมาณซึ่งมีอยูคอนขางจํากัดเปนอยางดี 
   (3) ความสําคัญตอการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงาน 
นอกจากงบประมาณจะมีความสําคัญตอการวางแผนงานและการประสานงานระหวางหนวยงาน
ตางๆ แลว ฝายบริหารยังสามารถใชแผนงบประมาณเปนเครื่องมือควบคุมกํากับติดตามและ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ ในขั้นการบริหารแผนและการติดตาม ประเมินผล 
แผนซึ่งจะทําใหทราบความกาวหนาปญหา อุปสรรค เพื่อปรับปรุงแกไขปญหา ไดทันตอเหตุการณ 
และเปนขอมูลในการวางแผน ปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
   โดยสรุปแลว งบประมาณเปนทรัพยากรการบริหารที่มีความสําคัญยิ่ง             
ที่จะสงผลตอประสิทธิภาพขององคกร ตลอดจนเปนปจจัยพื้นฐานที่จะนํามาซึ่งทรัพยากรบริหาร
ดานอื่นๆ เชน บุคลากร วัสดุอุปกรณ เทคนิค วิธีการ หรือเทคโนโลยีสมัยใหม จนมักมีผูกลาวเสมอ
วา คนมีเงินเปนผูมีอํานาจในทุกยุคทุกสมัยที่ผานมา 
   ทรัพยากรดานเทคโนโลยีและวัสดุอุปกรณ 
   ในการจัดการศึกษาจําเปนตองอาศัยเทคโนโลยีและวัสดุอุปกรณเปน
จํานวนมาก โดยเฉพาะการนําเอาเทคโนโลยีมาชวยดําเนินการเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ
จัดการศึกษา ซ่ึงคําวา เทคโนโลยี ไดมีผูใหความหมายไว ดังนี้ 
   ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2525) ไดใหความหมายของ 
เทคโนโลยี วาหมายถึง ทักษะความรูและกระบวนการที่ประดิษฐและสรางสรรคส่ิงตางๆ                     
ที่เปนประโยชน  
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (2537)  ไดใหความหมายของ 
เทคโนโลยี วาหมายถึง วิทยาการที่เกี่ยวของกับศิลปในการนําวิทยาศาสตรไปประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนในการปฏิบัติ นอกจากนี้ เทคโนโลยีมีความสําคัญยิ่งตอการบริหารทรัพยากรการศึกษา 
ดวยเหตุผลหลัก 2 ประการ คือความจําเปนที่จะตองใชทรัพยากรในอัตราเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่
ทรัพยากรมีอยูจํากัด บางอยางลดนอยลง เชน สภาพแวดลอมทางธรรมชาติหรือความพรอมดาน
บุคลากรในบางชุมชน ซ่ึงสภาพดังกลาวเปนแรงกดดันใหการบริหารตองแสวงหาเทค โนโลยีใน
รูปแบบของเครื่องมือ  วัสดุ อุปกรณ  หรือวิ ธีการเพื่อใชทรัพยากรเทาที่มีอยูหรือขยายขีด
ความสามารถดานทรัพยากรใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการได คือ 
   (1) จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรรมเปนอุตสาหกรรม
และบริการทําใหเกษตรกรจํานวนไมนอยขายที่ดินและเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอ่ืนบุตรหลาน             
จึงไมมีที่ดินประกอบอาชีพเกษตรกรรมตอไป ซ่ึงสงผลกระทบตอการศึกษาตอหลายดาน เชน 
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ปริมาณการผลิตนักศึกษาในสาขาเกษตรกรรมจะตองลดลง และปรับคุณภาพดานวิธีการเรียน           
การสอนโดยใชเทคโนโลยีสูงขึ้น เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาสามารถทําการเกษตรแนวใหม                     
ซ่ึงหลากหลายในรูปแบบ ไดผลผลิตสูงขึ้นในพื้นที่ที่นอยลง ในรูปแบบของการทําการเกษตรแบบ
ผสมผสาน หรือปรับเปลี่ยนสาขาที่จะเปดสอนซึ่งจะสงผลกระทบตอวิธีการในการผลิตครูใหม            
เขาสูระบบ และการฝกอบรมครูเกาใหสามารถปฏิบัติหนาที่ในรูปแบบใหมได การที่จะสามารถ
แกไขปญหาดังกลาวใหไดรวดเร็วทันการณ  ยอมจะตองอาศัยเทคโนโลยีในรูปแบบของ                    
วัสดุ อุปกรณ และวิธีการ 
   (2) การเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมเปนสังคมขาวสาร (Information 
society) ทําใหเกิดการไหลเวียนของขอมูลขาวสารอยางรวดเร็ว มีการแขงขันสูง ผูที่จะอยูรอดและ
กาวหนาไดจะตองฉับไวตอการติดตามขอมูลการเปลี่ยนแปลง เพราะขาวสารขอมูลเปนทรัพยากร         
ที่มีความสําคัญในอันดับสูงตอการจัดการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งในสาขาที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วและการแขงขันสูง ดวยเหตุนี้การบริหารขาวสารและเวลาไมสามารถทําได                     
อยางมีประสิทธิภาพถาปราศจากเทคโนโลยี 
   (3) นโยบายของรัฐทําใหเกิดความจําเปนที่จะตองใชทรัพยากร
เพิ่มขึ้น จนไมสามารถจะบรรลุวัตถุประสงคไดดวยวิธีการบริหารทรัพยากรแบบเดิม ตัวอยางเชน 
รัฐมีนโยบายที่จะจัดใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาระดับกอนประถมศึกษาอยางนอย 1 ป ตองการ           
ใหเด็กทุกคนเรียนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนตน ตองการแขงขันกับตลาดโลกใหไดในเชิงเศรษฐกิจ 
ซ่ึงกอใหเกิดความจําเปนในการเพิ่มครู อาคารสถานที่ ส่ือการเรียนการสอน การเรงปรับปรุง             
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทําใหเกิดการขาดแคลนบุคลากรในหลายสาขา ในขณะเดียวกัน
มาตรการบางอยางของรัฐ เชน การปรับปรุงระบบราชการโดยการวางระบบจํากัดจํานวนขาราชการ
และลูกจาง การนําเทคโนโลยีช้ันสูงมาชวยในการปฏิบัติราชการ การระบุสาขาขาดแคลน ซ่ึง             
จะไดรับผลตอบแทนเปนพิเศษ ทําใหระบบการศึกษาตองปรับตัวเพื่อใหไดผลงานมากขึ้น                    
ในทรัพยากรเทาเดิมหรือเพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ํากวา รวมทั้งการปรับปรุงวิธีการเพื่อดํารงรักษาคนดี  
ในระบบไวใหได 
   (4) ปญหาในสังคมที่ เกิดขึ้น  เชน  พฤติกรรมทางการเมืองที่                      
ไมพึงประสงค สภาพแวดลอมตามธรรมชาติที่เสื่อมโทรมลง มลภาวะ การเปลี่ยนแปลงโครงสราง
ประชากรที่ทําใหสัดสวนคนที่มีอายุสูงขึ้น ทําใหเกิดการเรียกรองใหการศึกษารับภาระในการ
พัฒนาคนเพื่อปองกันและแกไขปญหาดังกลาว ซ่ึงการศึกษาในฐานะที่เปนระบบยอยของสังคม 
เปนระบบที่ใหญจนเปนอุปสรรคตอการเปลี่ยนแปลงใหรวดเร็ว และเปนระบบซึ่งมักจะตอง               
รับผลกระทบจากระบบอื่น เชน เมื่อเกิดปญหาในดานซึ่งเห็นผลเสียหายชัดเจนกวาการศึกษา 
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ทรัพยากรก็จะถูกนําไปใชในดานอื่นกอน การศึกษาจึงตองมีการเคลื่อนไหวเพื่อหาวาวิธีการใหมๆ 
เพื่อแกปญหาอยูเสมอ 
   (5) จากสภาพการมีทรัพยากรที่จํากัด  โดยที่วัตถุประสงคและ
นโยบายทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น ทําใหผูบริหารตองใชความสามารถในการใชวิธีการที่จะทําให
ผูเกี่ยวของเกิดความพอใจ และยอมรับในผลของการจัดสรรทรัพยากรหรือตองหาวิธีการขยาย
ทรัพยากรซ่ึงในเรื่องทรัพยากร โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการจัดสรรรัฐไดใหแนวทางไวชัดเจนวา 
จะใหมีการระดมและจัดสรรทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาเสียใหม ระหวาง ภาครัฐ เอกชน ชุมชน 
สถานประกอบการ ตลอดจนผูรับบริการการศึกษา สวนการจัดสรรทรัพยากรภาครัฐควรปรับ                
ใหมีประสิทธิภาพและเกิดความเปนธรรมแกสวนรวมและเอื้อตอการกระจายโอกาสทางการศึกษา
แกผูขาดแคลนและดอยโอกาสในระดับและประเภทการศึกษาตางๆ  
   สําหรับเทคโนโลยีในรูปแบบของวัสดุอุปกรณที่สามารถนําไปใช                 
ในการศึกษา จะมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ทั้งนี้เนื่องจากภายนอกมีความกาวหนา
รวดเร็วมาก แตในความจริง การเปลี่ยนแปลงในทางการศึกษาของเอกชนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี 
จะเปลี่ยนแปลงไดรวดเร็วกวาองคการทางการศึกษาของรัฐโดยทั่วไป สวนหนึ่งเนื่องจาก                    
โดยธรรมชาติเอกชนจําเปนตองยอมรับและอยูภายใตภาวะกดดันที่จะตองเปลี่ยนแปลงใหอยูรอดอยู
เสมอ เชน ผูสําเร็จการศึกษาจะตองมีความสามารถเปนที่ยอมรับของตลาด องคการจึงจะสามารถอยู
ได  องคการเอกชนจึงตองลงทุนในดานความทันสมัยของเทคโนโลยีภายนอก  เชน  การ                        
ใชคอมพิวเตอรและอื่นๆ ที่ทันสมัยในการเรียนการสอน ในขณะที่ผูบริหารการศึกษาของรัฐ                 
ตองอยูภายใตภาวะจํากัดแตมีหลายวัตถุประสงคที่จะตองทําใหสําเร็จตามนโยบาย สวนของ
ทรัพยากรการศึกษาจําเปนตองใชเทคโนโลยีในการบริหารทั้งทรัพยากรที่เปนรูปธรรม เชน คน เงิน 
วัสดุอุปกรณ อาคารสถานที่และที่เปนนามธรรม เชน เวลา ขาวสารหรือสารสนเทศ (Information) 
   การใชเทคโนโลยีในการบริหารทรัพยากรการศึกษา สามารถนําไปปฏิบัติ
ภารกิจการบริหารแตละงาน  และในแตละขั้นตอนของกระบวนการตั้ งแตการวางแผน                         
การเอื้ออํานวยใหมีการปฏิบัติตามแผน และการควบมีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อการประหยัด
ทรัพยากรและชวยใหสามารถทําตามวัตถุประสงคไดมากยิ่งขึ้น เชน การใชคอมพิวเตอร ในการ
บริหารจะชวยในการเก็บขอมูลและประมวลผลได ซ่ึงทําใหการวิเคราะหขอมูลรวดเร็วกวาการใช
สมองมนุษยโดยปกติ ผูบริหารจึงสามารถวางแผนงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไมวาจะเปน
ขั้นตอนของการกําหนดวัตถุประสงคทางการเลือกซึ่งอาจใชรูปแบบจําลองทางคณิตศาสตร               
การตรวจสอบควบคุมงานการใชเวลาและงบประมาณ การนําวิธีการใหมมาใชในการบริหารงาน
บุคลากร เชน การอบรมทางไกลซึ่งจะชวยใหการพัฒนาบุคลากรทําไดกวางขวางรวดเร็ววิธีการ           
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ที่ทันสมัย ในการบริหารอาคารสถานที่ สามารถปรับเปลี่ยนความรูสึกและพฤติกรรมของคน               
ในองคกรใหตื่นตัว เพิ่มปฏิสัมพันธ ลดความเมื่อยลา หรือรักความสะอาด ความเปนระเบียบมากขึ้น
การสรางเครือขายการประสานงานทั้งภายในและภายนอกองคการก็สามารถทําใหเกิดความสัมพันธ
ที่เกื้อหนุนตอความสําเร็จของงาน โดยเฉพาะการขยายฐานทรัพยากรขององคการได แตทั้งนี้
ผูบริหารจะตองตระหนักถึงขอจํากัดของเทคโนโลยีแตละอยางที่จะนํามาใช จึงจะสามารถควบคุม
ใหการใชเกิดผลตามที่ตองการได เชน ขอจํากัดของการใชระบบสํานักงานอัตโนมัติทําใหคน                 
มีปฏิสัมพันธตอกันนอยลง ผูบริหารก็จะตองหากลไกลอื่น เชน การจัดกิจกรรมในรูปแบบตางๆ 
ทดแทนใหคนมีปฏิสัมพันธตอกันมากขึ้น เพื่อปองกันความหางเหินอันจะนําไปสูความขัดแยงไดงาย 
   ทรัพยากรดานการจัดการ 
   การจัดการเปนสิ่งที่มีความสําคัญ ประสิทธิภาพการบริหารขึ้นอยูกับ            
การจัดการ กลาวไดวา การจัดการเปนกระบวนการดําเนินการที่ประกอบดวย การวางแผน การจัด
รูปงาน การเรงรัดและการควบคุมการดําเนินงานของบุคคลอื่นเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด
ไวการจัดการที่ดีทําใหการบริหารงานของโรงเรียนประสบความสําเร็จบรรลุเปาหมายซึ่งเปนหนาที่
ของผูบริหารโรงเรียน ซ่ึง ปรีชา คัมภีรปกรณ (2528) ไดกลาวถึงบทบาทหนาที่ของผูบริหารในดาน
การจัดการไว สรุปไดดังนี้ 
   (1) การจัดสายงาน  หมายถึง การแบงงานตางๆ ที่ เกี่ยวกับงาน
วิชาการของโรงเรียนเปนหมวดหมู 
   (2) การจัดบุคลากรเขาสายงาน หมายถึง การจัดครูใหเขารับผิดชอบ
ในสายงานที่จัดแบงไว โดยคํานึงถึงความรูความสามารถและความสมัครใจ ของครูแตละคน 
   (3) การจัดทรัพยากรและเครื่องอํานวยความสะดวกในการทํางาน 
เปนหนาที่ของผูบริหารที่จะตองหาอุปกรณและเครื่องอํานวยความสะดวกในการพัฒนางาน                
การสอนเพื่อบริการแกครูในโรงเรียน 
   (4) การจัดอบรมเพิ่มพูนความรูใหแกบุคลากร เพื่อใหบุคลากร                
มีความรูความสามารถทันการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 
   (5) การวางแผนการดําเนินงาน  เพื่อเปนการเตรียมตัวในการ
ดําเนินงานไวลวงหนา อันจะเปนผลใหการพัฒนางานของโรงเรียนเปนไปอยางมีเปาหมายและ
ทศิทางมากขึ้น 
   (6) การประเมินผลการทํางาน ผูบริหารโรงเรียนจะตองติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานเปนระยะเพื่อหาทางปรับปรุง แกไข ชวยเหลือ แกปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น 
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   สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2528) ไดเสนอแนะ
วา ผูบริหารโรงเรียนควรมีบทบาทหนาที่ ดังนี้ 
   (1) กําหนดนโยบาย เปาหมาย วัตถุประสงค และวางแผนงานโครงการ 
   (2) ควบคุม กํากับ ติดตามและนิเทศงานอยางเปนระบบ 
   (3) จัดหาหลักสูตร เอกสารหลักสูตร ใหเพียงพอตามสภาพของโรงเรียน 
   (4) จัดใหครูผลิต จัดหาสื่อการเรียนการสอน ควบคุมดูแลใหครู
นําไปใชประกอบการเรียนการสอน 
   (5) จัดใหมีมุมหนังสือหองสมุดใหเหมาะสมตามสภาพของโรงเรียน 
   (6) จัดใหโรงเรียนมีการวัดผลประเมินผลการเรียนการสอน                
ตามระเบียบวาดวยการวัดผล 
   (7) สงเสริมและนําเทคนิคใหมๆ มาใชในการดําเนินงานวิชาการของ
โรงเรียน 
   โดยสรุปแลว บทบาทหนาที่ของผูบริหาร ในดานการจัดการ คือ การ
กําหนดนโยบาย การวางแผน การนิเทศ กํากับ ติดตาม การสนับสนุนวัสดุอุปกรณและงบประมาณ 
หรือผูบริหารมีหนาที่โดยตรงในการจัดการเพื่อใหการบริหารงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 4) การใชทรัพยากร 
  ทรัพยากรในชุมชน  เปนทรัพยากรที่มีความสําคัญและมีความจําเปนที่จะ                 
ตองนํามาใชเพื่อเปนการแกปญหาการขาดแคลนทรัพยากร โดยเฉพาะโรงเรียนประถมศึกษา                
ที่มีทรัพยากรอยางจํากัด จึงมีความจําเปนที่จะตองเสาะแสวงหาทรัพยากรที่มีอยูในชุมชนมาใช             
ใหเกิดประโยชนตอการจัดการศึกษา 
  การใชทรัพยากรในชุมชนเพื่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา 
จําเปนตองอาศัยทรัพยากรในชุมชนมาใชในการจัดการศึกษาในโรงเรียน เพื่อเปนการแกปญหา         
การขาดแคลนทรัพยากร ไดมีผูเสนอวิธีนําทรัพยากรมาใชหลายวิธี ดังนี้ 
  ไพฑูรย สินลารัตน (2534) ไดเสนอรูปแบบการดําเนินงานในการใชทรัพยากร            
ในชุมชน ตามลักษณะของทรัพยากร ดังนี้ 
  1) ทรัพยากรมนุษย เชน เปนที่ปรึกษา เปนวิทยากรชวยสอน เปนตน 
  2) ทรัพยากรการเงิน เชน การบริจาค สมทบเฉพาะเรื่อง ตั้งเปนกองทุน 
  3) ทรัพยากรอุปกรณ เชน การจัดนิทรรศการใหรูทั่วกัน การแลกเปลี่ยนกัน
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน โรงเรียนยืมใชเปนครั้งคราว การบริจาคใหโดยตรง 
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  4) ทรัพยากรวัสดุ เชน การใชวัสดุเหลือใช วัสดุส้ินเปลือง การขอบริจาค 
การซื้อในราคาถูก เปนตน 
  5) ทรัพยากรอาคารสถานที่ เชน  การขอใชอาคารสถานที่ การใหเด็ก                
ไดฝกปฏิบัติในสถานที่จริง 
  6) ทรัพยากรธรรมชาติ เชน การศึกษาธรรมชาติ การเรียนรูจากของจริง            
การจดัการเกี่ยวกับสภาพแวดลอม 
  7) ทรัพยากรดานเทคโนโลยี ไดแก การศึกษาความรูดานเทคโนโลยี               
จากสถานประกอบการ เชน โรงงาน โรงเล่ือย โรงสี โรงงานอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพื้นบานตางๆ 
  วินัย  อยู เจริญ (2537) ไดเสนอวา โรงเรียนสามารถใชทรัพยากรในชุมชน            
ในการศึกษาได 2 วิธี คือ 
  1) นําบุคคล ส่ิงของ หรือทรัพยากรเขามาใหความรูแกนักเรียนในโรงเรียน 
ในรูปวิทยากรประจําวิชา ในรูปวัสดุอุปกรณการฝกปฏิบัติงาน เปนตน 
  2) นําหรือจัดใหนักเรียนออกไปยังชุมชนรับการเรียนรูจากทรัพยากร
ภายนอกโรงเรียนในรูปการจัดใหนักเรียนปฏิบัติงาน โครงการเรียนที่บาน หรือจัดใหนักเรียนไปรับ
การเรียนรูและการฝกปฏิบัติจากสถานฝกอาชีพ อาจจะเปนแหลงวิทยากรทางอาชีพของรัฐและ
เอกชน รวมทั้งสถานประกอบการอาชีพอิสระของเอกชนในทองถ่ินนั้นๆ 
  กฤษณา สวางแสง (2542) ไดสรุปการใชทรัพยากรในทองถ่ินไว 2 รูปแบบ คือ 
  1) การนําตัวบุคคล ส่ิงของ ทรัพยากรตางๆ ในทองถ่ินเขามาสูโรงเรียน 
  2) การนําโรงเรียนไปสูชุมชนหรือแหลงทรัพยากร เชน การจัดศูนยอาชีพ 
การเยี่ยมชุมชน การรวมกิจกรรมของชุมชน 
  Micchaelis (1972) ไดสรุปแบบการใชทรัพยากรในทองถ่ินในการจัดการศึกษาไว 
คือ การนําประสบการณในชีวิตประจําวันของนักเรียนมาใชในการเรียนการสอน  (Daily 
experiences) การจัดทัศนศึกษา (Study trips) เชิญผูที่มีความรูความชํานาญมาบรรยายหรือสาธิต 
และใหนักเรียนไปสัมภาษณผูรูผูชํานาญในเฉพาะดานของทองถ่ิน 
  จากวิธีการในการใชทรัพยากรจากชุมชนในการจัดการศึกษา สามารถสรุปไดวา 
การใชทรัพยากรในชุมชนกระทําได 2 วิธี คือ นําบุคคลหรือทรัพยากรในทองถ่ินมาสูหองเรียนหรือ
โรงเรียนและนํานักเรียนออกไปยังแหลงทรัพยากรโดยตรงจะเห็นไดวาการบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาซึ่งเปนสถาบันของชุมชน สามารถที่จะเลือกใชทรัพยากรในชุมชนไดหลายทาง เพื่อ
เปนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียน 
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 3.2  การระดมทรัพยากร 
  1) ความหมาย 
   ในการจัดการศึกษาจะตองอาศัยปจจัยหลายอยางในการสนับสนุน ปจจัยที่สําคัญ
อยางหนึ่ง คือ ทรัพยากร สําหรับโรงเรียนประถมศึกษาซึ่งสวนใหญตั้งอยูในชนบท ปจจัยที่                    
จะมาสนับสนุนจึงเปนทรัพยากรในทองถ่ิน หรือทรัพยากรในชุมชน ดังนั้นการระดมทรัพยากร         
ในทองถ่ินจึงมีความจําเปน สําหรับโรงเรียนประ ถมศึกษา มีผูใหความหมายของการระดม
ทรัพยากรไวพอสรุปไดดังนี้ 
   พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2525) ใหความหมายของการระดมวา
หมายถึงการรวบรวม การแสวงหา การรวบรวมอยางฉับพลัน สวนการระดมทรัพยากร หมายถึง 
การรวบรวม การแสวงหาทรัพยากร 
   ศุภร บุญราช (2544) ใหความหมาย การระดมทรัพยากร วาเปนการแสวงหา             
การรวบรวมทรัพยากรมาใชในการจัดการศึกษา  
   สําหรับทรัพยากรในทองถ่ิน มีผูใหความหมายพอสรุปได ดังนี้ 
   นิพนธ ศุขปรีดี (2528) ใหความหมายของทรัพยากรในทองถ่ินไววาหมายถึง 
ทรัพยากรทุกสิ่งที่มีอยูในชุมชนที่สามารถนํามาใชในการจัดการศึกษาได เชน พิพิธภัณฑ สถานที่
ราชการ โบราณสถาน สวนสัตว โรงงาน หรือบุคคลที่โรงเรียนเชิญมาเปนวิทยากร 
   กฤษณา สวางแสง (2542) ใหความหมายของ ทรัพยากรทองถ่ิน ไววาหมายถึง 
บุคคล สถานที่ และวัตถุที่มนุษยสรางขึ้น ส่ิงที่อยูตามธรรมชาติและกิจกรรมตางๆ ในทองถ่ิน                 
ที่สามารถนํามาใชในการจัดการศึกษาได 
   ศุภร บุญราช (2544) ใหความหมายของ ทรัพยากรในทองถ่ิน โดยสรุปวา เปนสิ่งที่
นํามาใชในการจัดการศึกษาในโรงเรียนทั้งหมด ทั้งในรูปของทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรธรรมชาติ 
ทรัพยากรทางวัตถุที่มนุษยสรางขึ้น ทรัพยากรทางสังคมและทรัพยากรทางการเงิน 
   โดยสรุป การระดมทรัพยากรในทองถ่ิน เปนการรวบรวมแสวงหาทรัพยากรที่มีอยู
ในทอง ถ่ินทั้ งหมด  ทั้ งทรัพยากรบุคคล  ทรัพยากรการ เงิน  ทรัพยากรทางสั งคม  และ
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อนํามาใชในการบริหารโรงเรียนเพื่อใหการจัดการศึกษาประสบความสําเร็จ
ตามเปาหมายของการจัดการศึกษา 
  2) นโยบายการระดมทรัพยากร 
   แนวนโยบายเกี่ยวกับการจัดทรัพยากรเพื่อการศึกษา ที่ยึดถือเปนแนวปฏิบัติ 
สําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการศึกษา จะนําเสนอตามลําดับ ดังนี้ 
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   สํานักงานปฏิรูปการศึกษา (2544) กลาววา การจัดการศึกษาเปนการลงทุน เพื่อ
อนาคต เนื่องจากการพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และ
สติปญญา คุณธรรม จริยธรรม สังคมจะไดประโยชนอยางยิ่งหากคนมีคุณภาพ ดวยเหตุนี้สังคม           
จึงควรลงทุนเพื่อการศึกษาและในการลงทุนเพื่อการศึกษานั้นควรเปดโอกาสใหทุกสวนของสังคมมี
สวนรวม พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดบัญญัติเกี่ยวกับ การจัดสรรทรัพยากร
และการบริหารจัดการทรัพยากรไว ดังนี้ 
   2.1) แนวทางการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของรัฐ 
    การระดมทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา ไดยึดหลักการมีสวน
รวมในหลักการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบัน และองคกรตางๆ ในสังคม 
สําหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงปจจุบันปงบประมาณ 2545 มีสัดสวนรอยละ 60:35 ของ
งบประมาณรายจายดานการศึกษา ที่รัฐจัดสรรใหนั้น สวนใหญเปนการเก็บภาษีรายไดทางออมเก็บ
ตามความสามารถในการเสียภาษี จึงถือวาประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาดวย (สํานักงาน
ปฏิรูปการศึกษา, 2544) การระดมทรัพยากรทางการศึกษานั้นแหลงงบประมาณสวนใหญมาจาก
งบประมาณแผนดิน และบางสวนมาจากการระดมทุนทุกสวนของสังคมเพื่อจัดการศึกษาดวย
มาตรการตางๆ ดังนี้ (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, 2544) 
    (1) การใชมาตรการทางดานภาษี  เปนเครื่องมือในการระดม
ทรัพยากรและการลงทุน คือ การลดตนทุนการระดมทุน ไดแก การลดหยอน การยกเวนภาษี
โรงเรือนและที่ดินสําหรับสถานศึกษาเอกชน การลดหยอนหรือยกเวนภาษีสินคานําเขาที่ใช                
เพื่อการศึกษา 
    (2) การกันรายไดจากการจัดเก็บภาษี มาใชเพื่อการศึกษา ไดแก การ
จัดเก็บภาษีมรดก โดยกําหนดมูลคาขั้นต่ําของมรดกที่จะเก็บ และใหกันรายไดจากภาษีดังกลาวมา              
ใชเพื่อการศึกษา 
    (3) การสนับสนุนใหมีการบริจาค ไดแก การเพิ่มรายการบริจาค เพื่อ
การศึกษาเปนรายการหักลดหยอนภาษีเงินได แยกตางหากจากรายการลดหยอนภาษีการบริจาค เพื่อ
การกุศลอื่นๆ 
    (4) การยกเวนคาธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย ที่บริจาค เพื่อ
การศึกษาหากมีการจัดเก็บภาษีมรดก ใหยกเวนภาษีการรับมรดกที่บริจาคเพื่อการศึกษา 
    (5) การใหผูเรียนมีสวนรวมรับภาระคาใชจาย กําหนดใหผูเรียน
ระดับอุดมศึกษามีสวนรวมในการรับภาระคาใชจายสูงขึ้นไมต่ํากวารอยละ 35 ของตนทุนคาใชจาย
ในการจัดการศึกษา 
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    (6) การใหสถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการทรัพยสินของ
สถานศึกษาไดแก รายไดและผลประโยชนของสถานศึกษาและบุคลากร 
    (7) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ไดแก การจัดทําแผนที่
การศึกษา การกําหนดขนาดและรูปแบบที่เหมาะสมของสถานศึกษา การกําหนดขนาดและ
อัตรากําลังครูในสถานศึกษา การจัดใหมีมาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 ประการ การเปลี่ยน
ระบบบัญชีจากเกณฑเงินสดยอยมาเปนบัญชีตามเกณฑพึงรับพึงจาย 
    (8) การระดมทรัพยากรจากแหลงอื่น ไดแก การออกพันธบัตร
การศึกษา การออกสลากกินแบงรัฐบาล เพื่อนํารายไดมาใชสําหรับการศึกษา การสนับสนุน                 
ใหสถานศึกษามีเงินทุนระยะยาว โดยการนํางบประมาณเหลือจายเขาเปนเงินทุนสะสมของ
สถานศึกษาโดยไมตองนําสงกระทรวงการคลัง การกําหนดอัตราคาสาธารณูปโภคสําหรับบริการ
ทางการศึกษาในอัตราพิเศษ เปนตน 
    หลักการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
    การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการศึกษา เปนไปตามหลักเกณฑ ดังนี้ 
    (1) หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล หมายถึง ตนทุนของการจัด
การศึกษาจะตองสะทอนถึงประสิทธิภาพการจัดการศึกษาภายใตทรัพยากรที่มีอยางจํากัด และ            
ใชทรัพยากรอยางประหยัดและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
    (2) ห ลั ก ก า ร มี ส ว น ร ว ม ต า ม ป ร ะ โ ย ช น ที่ ผู เ รี ย น ไ ด รั บ                          
ตามความสามารถในการจายการใหผูเรียนรับภาระตามตามหลักประโยชนที่ไดรับ โดยคํานึงถึง
ความสามารถในการจายของผูเรียน การจัดสรรงบประมาณในสวนนี้ควรคํานึงถึง สัดสวน                
การรับภาระคาใชจายที่เหมาะสมระหวางรัฐกับผูเรียน โดยใหสถานศึกษาจัดเก็บคาธรรมเนียม
การศึกษาที่สะทอนถึงตนทุนของการจัดการศึกษา ควบคูสําหรับผูเรียนที่ดอยโอกาสและยากจน 
เพื่อใหไดรับโอกาสและความเสมอภาคในการเขารับการศึกษา 
    (4) หลักความเปนธรรม  การจัดสรรงบประมาณ  โดยคํานึงถึง            
ความแตกตางของแตละบุคคลและปจจัยแวดลอม จัดสรรงบประมาณที่แตกตางกันใหผูเรียน                
ที่มีลักษณะและความตองการจําเปนที่แตกตางกัน เพื่อความเสมอภาคในโอกาสและเทาเทียมกัน         
ในการไดรับการศึกษาของผูเรียน (Vertical equity: equity) 
    (4) หลักความเสมอภาคเปนการจัดสรรงบประมาณที่ เทากัน                   
ใหผูเรียนทุกคนโดยไมคํานึงถึงความแตกตางของแตละบุคคลและปจจัยแวดลอม (Horizontal 
equity: equality) 
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    (5) หลักเสรีภาพในการเลือก ใหผูเรียนมีสิทธิการเลือกเขาเรียน            
ในสถานศึกษาที่ตองการภายใตการแขงขันตามกลไกของตลาด ทําใหผูเรียนไดรับบริการการศึกษา
ที่มีคุณภาพทําใหเกิดการแขงขันในดานคุณภาพการจัดการศึกษาระหวางสถานศึกษา 
    (6) หลักการกระจายอํานาจ สถานศึกษามีความเปนอิสระคลองตัว 
ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อสนองความตองการของผูเรียนตามแนวทาง              
การบริหารจัดการที่ใชโรงเรียนเปนฐาน ตามโครงสรางการกระจายอํานาจ อีกทั้งเปนการสงเสริม
ใหสถานศึกษาสามารถแขงขันในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ภายใตหลักความเสมอภาค และ          
เปนธรรม 
   2.2) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
    ตามแนวทางแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนด
เกี่ยวกับการระดมทรัพยากรทางการศึกษาไวในหมวดที่ 8 ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
ตามมาตรา 58-62 ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
    มาตรา 58 ใหมีการระดมทรัพยากรและการลงทุน ดานงบประมาณ
การเงินและทรัพยสิน ทั้งจากรัฐองคกรปกครองสวนทองถ่ิน บุคคลครอบครัวชุมชนองคกรชุมชน
เอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น และตางประเทศมาใช
จัดการศึกษา ดังนี้ 
    (1) ใหรัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาโดยอาจเก็บภาษีเพื่อการศึกษาไดตามเหมาะสม ทั้งนี้ใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 
    (2) ใหบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  เอกชน  องคกรชุมชน  องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอื่น ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยเปนผูจัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษาบริจาค
ทรัพยสินและทรัพยากรอื่นใหแก สถานศึกษา และมีสวนรวมภาระคาใชจายทางการศึกษา                 
ตามเหมาะสมและความจําเปนทั้งนี้ ใหรัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สงเสริมและใหแรงจูงใจ
ในการระดมทรัพยากรดังกลาว โดยการสนับสนุน การอุดหนุนและมาตราการลดหยอนหรือยกเวน
ภาษีตามความเหมาะสมและความจําเปน ทั้งนี้ใหเปนไปตามกฎหมายกําหนด 
    มาตรา 60 ใหรัฐจัดสรรงบประมาณแผนดินใหกับการศึกษาในฐานะ             
ที่มีความสําคัญสูงสุดตอการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ โดยจัดสรรเปนเงินงบประมาณ เพื่อ
การศึกษา ดังนี้ 
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    (1) จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป เปนคาใชจายรายบุคคล ที่เหมาะสมแก
ผูเรียน การศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดโดยรัฐและเอกชนใหเทาเทียมกัน 
    (2) จัดสรรทุนการศึกษาในรูปของกองทุนกูยืมใหแกผูเรียนที่มาจาก
ครอบครัวที่มีรายไดนอย ตามความเหมาะสมและความจําเปน 
    (3) จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเปนพิเศษ         
ใหเหมาะสม และสอดคลองกับความจําเปนในการจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความตองการเปน
พิเศษแตละกลุม ตามมาตรา 10 วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ โดยคํานึงถึงความเสมอภาคในโอกาส
ทางการศึกษาและความเปนธรรม  ทั้ งนี้ ให เปนไปตามหลักเกณฑและวิ ธีการที่กํ าหนด                         
ในกฎกระทรวง 
    (4) จัดสรรงบประมาณเปนคาใชจายดําเนินการ  และงบลงทุน                
ใหสถานศึกษาตามนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติและภารกิจของสถานศึกษาโดยใหมี
อิสระในการบริหารงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาทั้งนี้ใหคํานึงถึงคุณภาพ และ                 
ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา .จัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป                  
ใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่เปนนิติบุคคล และเปนสถานศึกษาในกํากับของรัฐหรือ
องคการมหาชน 
    (5) จัดสรรกองทุนกูยืมดอกเบี้ยต่ํ าใหสถานศึกษาเอกชน  เพื่อ                  
ใหพึ่งตนเอง 
    (6) จัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาของรัฐและเอกชน 
    มาตรา 61 ใหรัฐจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษา ที่จัดโดยบุคคล ครอบครัว 
องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิพาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคม
อ่ืนตามความเหมาะสม และความจําเปน 
    มาตรา 62 ใหมีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล การใชจายงบประมาณการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับหลักการศึกษาแนวการ    
จัดการศึกษาและคุณภาพมาตรฐานการศึกษา โดยหนวยงานภายในและหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่
ตรวจสอบภายนอก 
    จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ในหมวดที่ 8 วาดวย
ทรัพยากและการลงทุนเพื่อการศึกษา กลาวโดยสรุปวา ใหมีการระดมทรัพยากรทางการศึกษา             
จากทุกดานทั้งภาครัฐ เอกชน องคกรตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อมาจัดการศึกษา               
ตามความเหมาะสมและจําเปน 
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   2.3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (2550-2554) 
    สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดกําหนด
ยุทธศาสตรในการพัฒนาในสวนที่เกี่ยวกับการระดมทรัพยากรทางการศึกษาไว พอสรุปไดดังนี้ 
    (1) การสร าง เครือข ายการศึกษาในรูปแบบต างๆ  ระหว าง
สถาบันการศึกษาดวยกัน ภาคเอกชน ชุมชน วิชาการองคกรวิชาชีพตลอดจนประชาสังคมในการ 
จัดหลักสูตรการเรียนการสอน รวมทั้งพัฒนาความสัมพันธและการสรางเครือขายกับตางประเทศ 
เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาสูความเปนสากล 
    (2) ส ง เ ส ริ ม ก า ร ให ค ว า ม รู แ ล ะ ก า ร จั ด แหล ง ก า ร เ รี ย น รู                           
ดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีแกประชาชนอยางเพียงพอและกวางขวาง เพื่อเสริมสรางความคิด             
อยางมีเหตุผล และสามารถนําความรูดานวิทยาศาสตรไปประยุกตใชอยางสมดุลในวิถีชีวิต                   
ที่มีจริยธรรม 
    (3) สนับสนุนใหชุมชนในทองถ่ินและภาคเอกชนมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษาและดูแลเด็กปฐมวัยและผูดอยโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งตรวจสอบการดําเนินงาน
การจัดบริการสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   2.4) นโยบายการดําเนินการระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาของโรงเรียน 
    จากแนวนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 
โรงเรียนประถมศึกษานํามากําหนดเปนวิสัยทัศน และแนวทางการดําเนินงานดังนี้ (ศุภร บุญราช, 2544) 
    (1) วิสัยทัศน 
     การบริหารจัดการในการพัฒนาโรงเรียน จะเกิดผลตอนักเรียน
อยางแทจริงไดนั้น ทุกฝายทุกคนในชุมชนตองใหความรวมมือ ทุกคนในชุมชนมีความรูสึก                
เปนเจาของโรงเรียน รักโรงเรียนเขารวมคิดรวมทําในการวางแผนการจัดการศึกษาและพัฒนา
โรงเรียนทั้งสนับสนุนบุคลากรและงบประมาณ 
    (2) เงื่อนไขและปญหา 
     (2.1) โรงเรียนสวนใหญขาดความเชื่อมั่นในศักยภาพของ
ชุมชน เกี่ยวกับการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
     (2.2) โรงเรียนบริหารงานโดยมีทรัพยากรอยางจํากัด 
     (2.3) โรงเรียนและองคกรทองถ่ิน ชุมชนยังไมไดรวมมือ              
ในการจัดการศึกษาอยางจริงจัง 
     (2.4) องคกรทองถ่ิน ชุมชน ยังไมเกิดความรูสึกเปนเจาของ
โรงเรียนอยางแทจริง 
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     (2.5) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชนเขาใจวาการจัด
การศึกษาเปนหนาที่ของโรงเรียนเทานั้น 
    (3) แนวทางการดําเนินการของโรงเรียน 
     (3.1) จัดทําขอมูลองคกรทองถ่ิน  ผูนําทองถ่ิน  ภูมิปญญา
ทองถ่ินตลอดจนถึงแหลงความรูตางๆ ในทองถ่ิน 
     (3.2) ศึกษาบทบาทอํานาจหนาที่ขององคกรทองถ่ินตางๆ              
ในชุมชน 
     (3.3) ผูบริหารและคณะครู เขาไปรวมกิจกรรมขององคกร
ทองถ่ินและชุมชนอยางสม่ําเสมอ เพื่อเปนการสรางความสัมพันธ ความคุนเคย และความรูสึกที่ดี 
ตอกัน เพื่อสรางความเขาใจระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
     (3.4) ประชาสัมพันธโรงเรียนเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ และ            
การใหบริการแกชุมชน 
     (3.5) แตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา และชี้แจงบทบาท
หนาที่ความรับผิดชอบใหคณะกรรมการเขาใจอยางชัดเจน 
     (3.6) จัดกิจกรรมพัฒนาโรงเรียน โดยมีคณะกรรมการรวมคิด 
รวมวางแผนและรวมดําเนินการ  พรอมทั้งการประเมินผล  เพื่อปรับปรุงแกไขทุกครั้งที่มี                      
การดําเนินการ 
     (3.7) จัดกิจกรรมรวมกับชุมชนในทุกดาน และเผยแพรผลงาน
ของโรงเรียนรวมทั้งการรายงานการจัดการศึกษาใหผูปกครองและชุมชนรับทราบ 
    กลาวโดยสรุป นโยบายเกี่ยวกับการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา
จะตองปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ในหมวดที่ 8                   
วาดวยทรัพยกรและการลงทุนทางการศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (2550-2554) ในเรื่องการกําหนดยุทธศาสตรในการระดมทรัพยากร เพื่อ
การศึกษาและจะตองปฏิบัติตามนโยบายของหนวยงานในการจัดทําวิสัยทัศนและกําหนดแนวทาง
ในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนหรือหนวยงานเพื่อใหการจัดการศึกษา                
ประสบผลสําเร็จในที่สุด 
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 3) กฎหมายที่เก่ียวของกับการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  
  นคร  ตังคะพิภพ (2549) ไดสรุปประเด็นกฎหมายที่ เกี่ยวของกับการระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา ที่จะเปนขอสนับสนุนใหการทํางานดานการระดมทรัพยากรจากแหลง
ตางๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น อาจเปนสวนหนึ่งของแรงจูงใจใหเกิดการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาในวงกวางมากขึ้นได ปจจุบันมีกฎหมายหลายฉบับที่เอื้อตอการระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา ดังนี้ 
  3.1) พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวน
รัษฎากร (ฉบับท่ี 420) พ.ศ. 2547 ณ วันท่ี 17 สิงหาคม 2547 มีสาระสําคัญท่ีเอ้ือตอการระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา ดังตอไปนี้ 
   มาตรา 3 ใหยกเวนภาษีเงินไดตามสวน 2 และสวน 3 หมวด 3 ในลักษณะ 
2 แหงประมวลรัษฎากร สําหรับเงินไดที่จายเปนคาใชจายเพื่อสนับสนุนการศึกษาใหแกสถานศึกษา
ของทางราชการ สถานศึกษาขององคการของรัฐบาล โรงเรียนเอกชน ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวย
โรงเรียนเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
ดังนี้ 
   (1) สําหรับบุคคลธรรมดา  ใหยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินได                 
พึงประเมินหลังจากหักคาใชจายและหักคาลดหยอนตามมาตรา 47 (1) (2) (3) (4) (5) หรือ                   
(6) แหงประมวลรัษฎากรเปนจํานวนสองเทาของรายจายที่จายไปเปนคาใชจายเพื่อสนับสนุน
การศึกษา แตตองไมเกินรอยละสิบของเงินไดพึงประเมินหลังจากหักคาใชจายและหักคาลดหยอน
ดังกลาวนั้น  
   (2) สําหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ใหยกเวนภาษีเงินได
สําหรับเงินไดเปนจํานวนเงินหรือมูลคาของทรัพยสินเปนจํานวนสองเทาของรายจายที่จายไปเปน
คาใชจายเพื่อสนับสนุนการศึกษา แตตองไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิกอนหักรายจาย เพื่อ                 
การกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน และเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬา ตาม              
มาตรา 65 ตรี (3) แหงประมวลรัษฎากร  
   คาใชจายเพื่อสนับสนุนการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ตองเปนคาใชจายสําหรับ
โครงการที่กระทรวงศึกษาธิการใหความเห็นชอบ และเปนคาใชจายสําหรับรายการดังตอไปนี้ 
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   (1) จัดหาหรือจัดสรางอาคาร อาคารพรอมที่ดิน หรือที่ดินใหแก
สถานศึกษา เพื่อใชประโยชนทางการศึกษา  
   (2) จัดหาวัสดุอุปกรณเพื่อการศึกษา  แบบเรียน  ตํารา  หนังสือ              
ทางวิชาการ ส่ือ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ตลอดจนวัสดุอุปกรณอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษา
ใหแกสถานศึกษาตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนด  
   มาตรา 4 ใหยกเวนภาษีเงินไดตามสวน 2 และสวน 3 หมวด 3 ภาษีมูลคาเพิ่ม 
ตามหมวด 4 ภาษีธุรกิจเฉพาะตามหมวด 5 และอากรแสตมปตามหมวด 6 ในลักษณะ 2 แหงประมวลรัษฎากร 
ใหแกบุคคลธรรมดา หรือบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล สําหรับเงินไดที่ไดรับจากการ                     
โอนทรัพยสิน หรือการขายสินคา หรือสําหรับการกระทําตราสารอันเนื่องมาจากการดําเนินการ
สนับสนุนการศึกษา ตามโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการใหความเห็นชอบตามมาตรา 3 โดยผูโอน
จะตองไมนําตนทุนของทรัพยสินหรือสินคา ซ่ึงไดรับยกเวนภาษีดังกลาวมาหักเปนคาใชจาย               
ในการคํานวณภาษีเงินไดของบุคคลธรรมดา หรือบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ทั้งนี้ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด” 
   โดยสรุป ผูมีเงินไดซ่ึงบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษามีสิทธินําเงิน            
ที่บริจาคไปหักเปนคาลดหยอนไดเปนจํานวนสองเทาของเงินไดที่ไดจายไปแตตองไมเกิน               
รอยละ 10 ของเงินไดพึงประเมินหลังจากหักคาใชจายและคาลดหยอนอื่น คาใชจายเพื่อสนับสนุน
การศึกษาที่สามารถนํามาหักลดหยอนตองเปนคาใชจายสําหรับการจัดหาหรือจัดสรางอาคาร  
อาคารพรอมที่ดิน หรือที่ดินใหแกสถานศึกษาเพื่อใชประโยชนทางการศึกษา หรือจัดหาวัสดุ
อุปกรณเพื่อการศึกษา แบบเรียน ตํารา หนังสือทางวิชาการ ส่ือ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
ตลอดจนวัสดุอุปกรณอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษา โดยตองเปนคาใชจายสําหรับโครงการ                  
ที่กระทรวงศึกษาธิการใหความเห็นชอบ ไดแก สถานศึกษาตามโครงการพระราชดําริ สถานศึกษา
ตามนโยบายที่จะระดมพลังเพื่อเรงรัดปรับปรุงคุณภาพ และสถานศึกษาที่รองรับพัฒนาเด็กดอย
โอก าส  เ ด็ กพิ ก า ร  และ เป นก า รบริ จ า ค ให แ ก สถ านศึ กษ าต ามร า ยชื่ อสถ านศึ กษ า                                         
ที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด ทั้งนี้ ผูบริจาคตองมีหลักฐานจากสถานศึกษาที่พิสูจนไดวา
เปนคาใชจายเพื่อสนับสนุนการศึกษาตามโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการใหความเห็นชอบ 
  3.2) พระราชกฤษฎีกาวาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ               
อันเปนท่ีสรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ พ.ศ. 2538 
   ไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขสําหรับการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณดังกลาวไวในมาตรา 8 วาตองเปนการกระทําความดีความชอบที่มีผลงานอัน
เปนประโยชนแกประเทศ ศาสนา และประชาชน ซ่ึงจําแนกออกไดเปนสองประเภท ดังนี้ 
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     2.1 การกระทําความดีความชอบที่มีผลงานอันเปนประโยชนแกประเทศ 
ศาสนา และประชาชน 
     2.2 การกระทําความดีความชอบที่เปนการบริจาคทรัพยสินเพื่อ
สาธารณประโยชน 
    มาตรา 13 การกระทําความดีความชอบที่เปนการบริจาคทรัพยสินเพื่อ
สาธารณประโยชนตามมาตรา 8 (2) ตองมีลักษณะดังนี้ 
     1. เปนการบริจาคทรัพยสินเพื่อสาธารณประโยชน เชน เพื่อการศาสนา 
การศึกษา การสาธารณสุข การแพทย การพัฒนาชุมชน การสังคมสงเคราะห หรือความมั่นคงของ
ชาติ และ 
     2. ทรัพยสินที่บริจาคตองเปนของผูบริจาคหรือที่ผูบริจาคมีสิทธิบริจาค
ไดในนามของตน  
    ทั้งนี้ การกระทําความดีความชอบตามมาตรา 8 (2) ตองมีหนังสือรับรอง
แสดงรายการการบริจาคทรัพยสินจากหนวยงานที่ไดรับบริจาคโดยมีผูลงลายมือช่ือตามหลักเกณฑ  
    จากพระราชกฤษฎีกานี้ จะเห็นวาผูบริจาคทรัพยสินเพื่อการศึกษามีโอกาส
ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ ถาการบริจาคเปนไป
ตามหลักเกณฑดังกลาว ซ่ึงเปนแรงจูงใจสําคัญประการหนึ่งสําหรับการระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาของสถานศึกษา การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา จะประสบความสําเร็จบรรลุ
วัตถุประสงคหรือไม และนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนของสถานศึกษาหรือไม ขึ้นอยูกับกลยุทธหลาย
ประการที่ผูบริหารสถานศึกษาตองพิจารณาเลือกสรรและนํามาใช โดยเฉพาะสถานศึกษาขนาด
ใหญที่อยูในชุมชนเมืองซึ่งมีความเจริญกาวหนาทางวิทยาการและเทคโนโลยี มีครูจํานวนมากที่มี
ความรู และมีผูเรียนที่หลากหลายนั้น การบริหารยอมมีความยากและซับซอน ผูบริหารจําเปนตอง
บริหารอยางมืออาชีพและใชกลยุทธตางๆ ในการบริหารที่มีพื้นฐานทางวิชาการรองรับ จะบริหาร
ตามความเคยชินโดยไมใชหลักวิชาการไมได ฉะนั้นการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาจึงถือวาเปน
ภารกิจสําคัญประการหนึ่งที่ตองใชกลยุทธและหลักวิชาการในการดําเนินงานผูบริหารสถานศึกษา
ควรใหความสําคัญในเรื่องนี้ดวย 
  3.3) ปญหาการระดมทรัพยากร 
    สํานักงานปฏิ รูปการศึกษา  (2545) กลาวถึง  การระดมทรัพยากร                     
ทางการศึกษาซึ่งเปนหนาที่ของโรงเรียน ใหโรงเรียนควรมีบทบาทหนาที่ในการวางแผนการรณรงค 
สงเสริมการระดมทุนทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษา จัดทําขอมูลสารสนเทศและระบบการ           
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รับจายทุนทางการศึกษา เชิดชูเกียรติผูสนับสนุนทุนการศึกษาและทุนเพื่อพัฒนาสถานศึกษา ในการ
ระดมทรัพยากรทางการศึกษานั้นมีปญหาในการปฏิบัติดังนี้ 
    (1) ปญหาการระดมทรัพยากรบุคคล 
     ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยปกติแลวแตละสถานศึกษา
จะขาดแคลนทรัพยากรทางการบริหารทุกประเภท แตละโรงเรียนจึงตองใชความสามารถ                      
ตามศักยภาพ ในการระดมทรัพยากรมาเพื่อใชในการบริหารการศึกษา ในสวนของการระดม
ทรัพยากรบุคคลไดพบปญหาอุปสรรคโดยทั่วไป พอสรุปได ดังนี้ (สํานักงานการประถมศึกษา
อําเภอครบุรี, 2544) 
     ปญหาการระดมทรัพยากรบุคคล 
     - บุคลากรในทองถ่ิน มีจํานวนนอยมาก 
     - บุคลากรไมมีเวลาที่จะมาถายทอดความรูและประสบการณ
อยางเต็มที่เนื่องจากตองประกอบอาชีพ สวนคาตอบแทนที่โรงเรียนจายใหมีจํานวนจํากัด 
     - บุคลากรขาดทักษะในการถายทอดความรูและประสบการณ 
     - บุคลากรที่มีถ่ินที่อยูหางจากโรงเรียน เปนปญหาอุปสรรค
ในการเดินทาง 
     ปญหาเกี่ยวกับโรงเรียน 
     - ขาดการวางแผนเกี่ยวกับการใชบุคลากรจากภายนอก 
     - ไมมีการสํารวจขอมูลบุคคลภายนอกที่จะเชิญมาเปน
วิทยากรใหความรูแกนักเรียน 
     - ผูบริหารขาดความสนใจที่จะเชิญวิทยากรจากภายนอก 
     กลาวโดยสรุปปญหาในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา                
ในดานทรัพยากรบุคคลในดานการเขามามีสวนรวมนอยมาก สวนปญหาและอุปสรรคของ
ทรัพยากรบุคคลคือ บุคคลที่เปนทรัพยากรไมมีเวลาวางเพียงพอ และบุคลากรที่เปนทรัพยากรบุคคล
ขาดทักษะการนําเสนอ 
    (2) ปญหาการระดมทรัพยากรการเงินหรืองบประมาณ 
     ในสวนของปญหาการระดมทรัพยากรดานงบประมาณหรือ
การเงินจากการสํารวจปญหาโดยทั่วไปเกี่ยวกับการระดมทรัพยากรดานการเงินพบปญหาดังนี้ 
(สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอครบุรี, 2544) 
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     - ทรัพยากรดานการเงินในชุมชน หรือในเขตบริการของ
โรงเรียนมีจํานวนจํากัด ไมเพียงพอกับความตองการและความจําเปนของโรงเรียน ทําใหตองไปหา
จากแหลงอื่นนอกชุมชน 
     - การใชเวลาในการติดตอประสานงานตองใชเวลานาน            
ทําใหครูตองเสียเวลาและคาใชจายดังกลาวมากขึ้น 
     - เปนการเพิ่มภาระทางเศรษฐกิจใหแกครูอาจารยและ
ผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน 
     - ทําใหครูอาจารยเสียเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
    (3) ปญหาความยากจนของผูปกครองนักเรียน 
     วินัย อยูเจริญ (2537) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรค
ของการใชทรัพยากรในชุมชน พบวาที่โรงเรียนสวนใหญประสบไดแก เร่ืองงบประมาณไมเพียงพอ 
และจากการศึกษาของ  ดิเรก  แจมสุริยา (2536) พบวา ครูประสบปญหาและอุปสรรคของ                      
การใชแหลงทรัพยากรในชุมชนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  คือ ไมมีงบประมาณ                   
เปนคาใชจายในการใชแหลงทรัพยากรในชุมชน 
     กลาวโดยสรุป การระดมทรัพยากรดานการเงินหรืองบประมาณ
จะตองอาศัยความรวมมือของประชาชนในพื้นที่เขตบริการของโรงเรียน ซ่ึงมีปญหา คือทรัพยากร 
มีจํานวนจํากัดและไมเพียงพอ เพราะบางพื้นที่มาจากปญหาดานเศรษฐกิจของประชาชนหรือ
ผูปกครองนักเรียน จึงทําใหการระดมทรัพยากรดานการเงินทําไดเปนบางครั้ง 
    (4) ปญหาการระดมทรัพยากรดานวัสดุอุปกรณ 
     สําหรับปญหาการระดมทรัพยากรดานวัสดุอุปกรณทรัพยากร
ดานวัสดุอุปกรณเปนสิ่งสําคัญ สําหรับการจัดการศึกษาที่ทุกโรงเรียนมีความจําเปนตองใชในการ
จัดการศึกษา วัสดุอุปกรณจะเปนตัวเสริมงานดานอื่นๆ ใหสําเร็จตามเปาหมายและจะสงผลถึง
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนตอนักเรียนดวย แตการจัดสรรวัสดุอุปกรณสําหรับ
โรงเรียนโดยทางราชการจัดใหไมเพียงพอกับความตองการ ทางโรงเรียนจึงแกปญหาดวยการระดม
ทรัพยากร ดานวัสดุอุปกรณจากชุมชนและแหลงอื่นๆ เทาที่จะทําได ไดมีการสํารวจปญหา
โดยทั่วไปเกี่ ยวกับการระดมทรัพยากรดานวัสดุ อุปกรณของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน                          
การประถมศึกษาอําเภอครบุรี (2544) พบปญหา ดังนี้ 
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     - แหลงทรัพยากรดานวัสดุอุปกรณที่โรงเรียนตองการ                
มีจํานวนนอยไมเพียงพอ 
     - วัสดุอุปกรณที่มีในชุมชนไมตรงตามความตองการของ
โรงเรียน 
     - วัสดุอุปกรณในทองถ่ินบางอยางไมมีคุณภาพเพียงพอ 
     - วัสดุอุปกรณที่มีในทองถ่ินสวนใหญจะเปนวัตถุดิบจะตอง
นํามาผลิตเปนวัสดุตามที่ตองการอีกครั้งหนึ่ง 
    ศุภร บุญราช (2544) ไดศึกษาในดานปญหาเกี่ยวกับการใชทรัพยากร              
ในชุมชนและได สรุปปญหาสําคัญไดดังนี้ 
    1) สถานที่ตั้ง ปญหาเรื่องสถานที่ตั้งของทรัพยากรในชุมชน ที่ตั้งอยู
ห างไกลศูนยกลางของชุมชน  หรือแหลงทรัพยากรในชุมชนที่มีอยูแลวตามธรรมชาติ                    
อยางวนอุทยานสวนปาสาธารณะ นอกจากนั้นโบราณสถานบางแหงก็อยูหางไกลยานใจกลางของ
ชุมชนการคมนาคมไปมาไมสะดวกตอการใชบริการ 
    2) กฎและระเบียบในการใช ปญหาเรื่องระเบียบการใชทรัพยากร 
ในชุมชนเปนปญหาและอุปสรรคที่สําคัญประการหนึ่ง โดยเฉพาะทรัพยากรในชุมชนที่สังกัด
หนวยงานของทางราชการที่มีระเบียบรัดกุมมาก ผูใชสวนหนึ่งจึงไมนิยมเขาไปใชแหลงทรัพยากร
ในชุมชนที่มีระเบียบเชนนั้น 
    3) เวลาที่ใหบริการทรัพยากรในชุมชนบางประเภท เชน หองสมุด
ประชาชนพิพิธภัณฑสถาน โบสถ วิหาร ศาสนสถานตางๆ สวนใหญจะมีเวลากําหนดเปดปด                 
ที่แนนอนตายตัว ผูที่ไปใชบริการผิดเวลาก็ไมสามารถไปใชบริการได ส่ิงเหลานี้เปนขอจํากัด                
ในการไปใชแหลงทรัพยากรในชุมชนอีกประการหนึ่ง 
    4) กิจกรรมที่ใหบริการไมนาสนใจ 
    5) ขาดการประชาสัมพันธเพื่อใหความรูแกผูมีหนาที่รับผิดชอบ
ผูเกี่ยวของและผูมาใชบริการ ขาดการประชาสัมพันธผานสื่อมวลชนที่จะเผยแพรความรูสูคนสวนใหญ 
    6) บุคลากร แหลงทรัพยากรในชุมชนสวนใหญจะประสบปญหา
ดานบุคลากรเปนการขาดทั้งดานปริมาณคือ จํานวนบุคลากรไมเพียงพอ รวมทั้งขาดบุคลากร                
ที่มีความเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบที่จะใหบริการแกผูมาใชแหลงทรัพยากรในชุมชน            
ใหเกิดประสิทธิภาพ 
    7) เจตคติของประชาชนตอการใชแหลงทรัพยากรในชุมชน                   
ที่ยังมีความคิดแบบดั้งเดิมวาทรัพยากรในชุมชนบางประเภท เชน หองสมุดประชาชนหรือ                       
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ที่อานหนังสือเปนสถานที่สําหรับคนบางกลุม เชน ครู อาจารย นักเรียน นักศึกษา เทานั้นคนทั่วไป
จะไมเขาไปใชบริการมากนัก เพราะคิดวาตนไมมีสวนเกี่ยวของ และมองไมเห็นประโยชนตอ             
การเขาไปใชบริการ 
    กลาวโดยสรุป ปญหาในการระดมทรัพยากรดานวัสดุอุปกรณ  คือ 
โรงเรียนจะตองเปนผูดําเนินการในการจัดหาหรือจัดทําเอง และจะตองเสียคาใชจายเองทําให             
เปนการเพิ่มภาระใหทางโรงเรียนโดยเฉพาะครูอาจารย จึงทําใหการดําเนินการมีปญหาและ
อุปสรรคมาก 
    (5) ปญหาดานการจัดการ 
     รุง แกวแดง (2540) กลาวถึงสภาพของปญหาในดานการจัดการ
วา การจัดการหรือการบริหารงานภายในโรงเรียนเปนสิ่งที่มีความสําคัญที่จะทําใหการบริหาร
การศึกษาประสบความสําเร็จหรือลมเหลว ไดมีนักวิชาการไดเสนอปญหาในดานการจัดการหรือ
การบริหารสถานศึกษาของไทย ดังนี้  
     - ปญหาการรวมอํานาจสูสวนกลาง สถานศึกษาทุกแหง            
ตองขึ้นตอสํานักงานในสวนกลางสถานศึกษาไมมีอํานาจในการบริหารตนเองทั้งดานวิชาการ 
งบประมาณและบุคลากร 
     - ผูบริหารโรงเรียนไมมีอํานาจในการตัดสินใจทําหนาที่ 
เปนเพียงตัวแทนของสวนกลาง เปนผูประสานงานมากกวาจะเปนผูบริหาร เมื่อพูดถึงบทบาทหนาที่
ของผูบริหารทั้ง 6 ประการ คือ งานการเรียนการสอน งานกิจกรรมนักเรียน งานบุคลากร งานอาคาร
สถานที่ งานการเงิน และความสัมพันธกับชุมชน จะพบวา ผูบริหารสถานศึกษาของไทยมีอํานาจ
การตัดสินใจเพียงนอยนิด ดานหลักสูตรและการเรียนการสอนนั้น แนวทางการดําเนินงาน                   
ถูกกําหนดมาโดยสวนกลางทั้งสิ้น ดานการบริหารบุคคล โรงเรียนก็ไมไดตัดสินใจเอง การคัดเลือก
การบรรจุ การเลื่อนตําแหนง การโยกยาย เปนอํานาจของกรม ยกเวนการประถมศึกษาเทานั้น                    
ที่ใหอํานาจในบางระดับลงไปถึงจังหวัด แตก็นับวานอยมาก การสอบคัดเลือกครูยังเปนอํานาจของ
สวนกลางหรือระดับจังหวัด โรงเรียนจะมีสวนรวมอยูบางก็เฉพาะเรื่องการพิจารณาความดี
ความชอบในสวนที่เปนอํานาจตามแบบที่ออกโดยสวนกลางเทานั้น ดานกิจกรรมนักเรียน และ            
ดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนนั้น ถึงแมวาจะดําเนินการโดยโรงเรียนเอง แตกิจกรรม
ก็ถูกกําหนดมาจากสวนกลาง นอกจากนี้ดานการบริหารการเงิน ก็ยังตองพึ่งงบประมาณจาก
สวนกลางเกือบทั้งหมด ผูบริหารสถานศึกษาของไทยมีอํานาจในการบริหารที่จํากัดมาก ตองคอยฟง
การตัดสินใจจากสวนกลางทุกเรื่อง ดังจะเห็นไดจากสัดสวนของการใชอํานาจระหวางสวนกลางกับ
สถานที่ศึกษาในปจจุบัน 
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     - ผูบริหารใหความสําคัญกับผูบังคับบัญชามากกวานักเรียน 
เราจะพบวาเวลาที่ผูบังคับบัญชาระดับสูง เดินทางไปราชการตางจังหวัด จะมีผูบริหารสถานศึกษา
เกือบทุกแหงในภาคนั้นๆ เดินทางไกลจากหลายจังหวัดเพื่อมาคอยตอนรับและหอมลอมติดตาม
ดูแล เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหผูบริหารไมอยูสถานศึกษา ถาเปรียบเทียบอํานาจการบริหารโรงเรียน
ระหวางของไทยกับตางประเทศจะพบวาแตกตางกันมาก ผูบริหารโรงเรียนในตางประเทศนั้น                 
มีอํานาจ มีอิสระที่จะบริหารงานใหประสบความสําเร็จโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง ใหความสําคัญ
กับครูและนักเรียนซึ่งเปนลูกคามากกวาผูบริหารจากกระทรวง แตบรรยากาศเชนนี้จะไมคอยพบ             
ในโรงเรียนของประเทศไทยที่ผูบริหารตองทําตามคําสั่งของสวนกลาง และเนนการบริหารงาน
ธุรการมากกวางานวิชาการ 
     - ชุมชนและผูปกครองไมมีบทบาทในการจัดการศึกษา             
แมจะมีแนวความคิดใหชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษามานานแลวก็ตาม แตเนื่องจาก
การบริหารการศึกษาของไทยสั่งตรงลงไปจากสวนกลาง งบประมาณเกือบทั้งหมดไปจากสวนกลาง
โรงเรียนจึงไมคอยเปดโอกาสใหชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยางจริงจัง หรือ 
การแกปญหาครูผิดวินัย บทบาทของชุมชนในการบริหารโรงเรียนมีนอยมาก แมแตพอแม
ผูปกครองในฐานะผูที่ไดรับบริการการศึกษาโดยตรงก็ไมมีสิทธิ์ไมมีเสียงในการจัดการศึกษาของ
ลูกหลาน  จะมีอยูก็ เฉพาะการบริจาคเงินชวยเหลือโรงเรียนหรือบริจาคแรงงานเทานั้น                      
แมจะมีกิจกรรมรวมกันอยูบางก็คงไมพนเรื่องการหาเงินสมทบทุนนั่นเอง 
     - การเรียนไมสอดคลองกับวิ ถีชีวิตของคนในทองถ่ิน              
การบริหารดานวิชาการนั้นกระทรวงศึกษาธิการไดคุมเขมมาตลอดทั้งในเรื่องของเนื้อหาหลักสูตร 
การเลือกใช ส่ือการเรียนการสอนและระยะเวลาที่ ใชในการเรียน  ที่ สําคัญคือการวัดผล                             
ซ้ึ ง เนนจุดประสงค เชิ งพฤติกรรมอย างละเอียด  มีหลายกรณีที่ เนื้ อหาวิชาในหลักสูตร                           
ไมใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของชุมชน ภูมิปญญาทองถ่ินไมไดรับการเอาใจใส             
ใหเขามาอยูในระบบการศึกษา นักเรียนเรียนสิ่งที่ไมสอดคลองกับชีวิตในชุมชน นําไปใช                     
ในชีวิตประจําวันไมได 
     กลาวโดยสรุปปญหาดานการจัดการในโรงเรียน เปนปญหา
เนื่องจากการกําหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติมาจากสวนกลาง โรงเรียนไมมีอํานาจการ
ตัดสินใจ การมีสวนรวมของชุมชนมีนอยมาก โรงเรียนตองรอรับการจัดสรรทรัพยากรจาก
สวนกลางในทุกดาน จึงทําใหการบริหารจัดการไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร 
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 3.3  การบริหารทรัพยากร 
  1) กระบวนการบริหาร 
   โรงเ รียนประถมศึกษาเปนโรงเรียนที่อยู ในชุมชน  ทรัพยากรจากชุมชน                      
จึงเปนปจจัยที่สําคัญสําหรับการบริหารโรงเรียน การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพจะตองใช
กระบวนการบริหารที่มีประสิทธิภาพเชนกัน การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาก็ใชหลักการและ
กระบวนการบริหารเชนเดียวกันกับการบริหารงานทั่วไป ไดมีนักการศึกษากลาวถึงกระบวนการ   
ในการบริหารงานหลายทาน ดังนี้ 
   ปราชญา  กลาผจัญ  และสมศักดิ์  คงเที่ ยง  (2542)  ไดใหความสําคัญของ
กระบวนการบริหารโดยไดวิเคราะหและประมวลกระบวนการบริหารออกเปน 5 ขั้นตอน คือ 
   1) การวางแผน ซ่ึงมีความสําคัญตอการบริหารทุกประเภท ถาขาดการ
วางแผนกิจกรรมนั้น  จะไมสามารถดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ  การตัดสินใจสั่งการ                         
ซ่ึงเปนหัวใจสําคัญของกระบวนการบริหาร 
   2) การจัดองคการ ทําใหเกิดความมีระบบระเบียบในการปฏิบัติงาน กําหนด
อํานาจหนาที่ และตําแหนงตางๆ อยางชัดเจน 
   3) การอํานวยการ เปนความสามารถในการจูงใจ การแกปญหาในหนวยงาน 
เพื่อความสําเร็จตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
   4) การควบคุม เปนการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน การวัดผลและการแกไข 
   5) การจัดบุคลากรลงสูหนวยงาน  เกี่ยวกับการสรรหา  การบรรจุคน                    
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่ 
   สุรพันธ ยันตทอง (2533) ไดกลาวถึง กระบวนการบริหารโดยยึดวัตถุประสงค 
(Management by objectives หรือ MBO) ไววา การบริหารตามวัตถุประสงคที่จะนําไปใชในการ
บริหาร สรุปเปนขั้นตอนที่สําคัญ 4 ประการ คือ 
   1) การกําหนดวัตถุประสงคและการวางแผน หลักการที่สําคัญอันดับแรก คือ 
การกําหนดวัตถุประสงคขององคการ โดยผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชากําหนดวัตถุประสงค
รวมกัน นักวิชาการบริหารบางทานวิจัยแลวพบวา การบริหารที่มีประสิทธิภาพนั้น การกําหนด
วัตถุประสงคจะตองไมกําหนดจากเบื้องบนลงสูเบื้องลาง หรือจากเบื้องลางขึ้นไปสูเบื้องบน แต
จะตองรวมกันกําหนดวัตถุประสงคแลวจึงวางแผนการปฏิบัติงานรวมกัน โดยจัดลําดับความสําคัญ
ของงานที่ทํากําหนดระยะเวลาดําเนิน การกําหนดงบประมาณ  ตลอดจนกําหนดมาตรฐาน                   
การปฏิบัติงาน 
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   2) การมอบหมายงานและหน าที่ รั บ ผิดชอบแก ผู ใ ตบั งคับบัญชา                      
งานขั้นนี้ เปนการแจงใหผูใตบังคับบัญชาไดรับรูถึงขอบเขตของอํานาจหนาที่ที่มีอยูและสามารถ
กําหนดวัตถุประสงคในการทํางานดวยตัวเอง โดยมอบความไววางใจและความเปนอิสระ ในการ
ทํางานให ทั้งนี้จะตองชี้แจงใหผูใตบังคับบัญชาทราบถึงงานหลักและมาตรฐานงานที่ตองการ เพื่อ
เปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหเปนไปตามเปาหมายรวมขององคการ โดยผูบังคับบัญชา                
พรอมที่จะใหคําปรึกษาหารือเมื่อผูใตบังคับบัญชาตองการ 
   3) ตรวจสอบและแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางมีระบบ งานในขั้นนี้
เปนการตรวจสอบวาการดําเนินงานที่ไดกําหนดไวกาวหนาไปมากนอยเพียงใดและมีส่ิงใด                 
ที่ควรปรับปรุงแกใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
   4) การประเมินผลงาน การประเมินผลงานตามหลักของMBO นี้เปนการ
ประเมินผลงานที่เนนวัตถุประสงคและผลงาน (Result-centered หรือ Method appraisal by results) 
เปนสําคัญโดยมีหลักและวิธีการประเมินผลงานที่สําคัญดังนี้ คือ 
    4.1) ผูประเมินและผูไดรับการประเมินผลงาน จะตองตั้งวัตถุประสงค
และปจจัยในการประเมินผลงานรวมกันตั้งแตตอนตนป หรือกอนกําหนดแผนการดําเนินงาน 
    4.2) การประเมินผลงานตามหลักการนี้มีจุดมุงหมายเพื่อนําไปใช              
ในการพัฒนาบุคคล และเพิ่มประสิทธิภาพงานมากกวาที่จะใชการประเมินผลเพื่อพิจารณความดี
ความชอบหรือการลงโทษ 
    4.3) เนนการวัดผลการปฏิบัติงานที่ผลงานขั้นสุดทาย นอกจากนั้น           
ยังเนนความสําเร็จของผลงาน และการแกไขปญหาเฉพาะหนามากกวาความประพฤติของ
ผูปฏิบัติงาน 
    4.4) ใชวัตถุประสงคและผลงาน เปนตัวประเมินมากกวาการใหคะแนน 
    4.5) การประเมินผลงานกระทําเมื่อผลงานขั้นสุดทายเสร็จสิ้นลง            
โดยผูประเมินและผูไดรับการประเมินไดมีโอกาสปรึกษาหารือรวมกัน ทั้งในระยะกําหนด
วัตถุประสงคและระยะประเมินผลงาน 
   ปราชญา กลาผจัญ และสมศักดิ์ คงเที่ยง (2542) กลาวถึงกระบวนการบริหาร                
ที่โรงเรียนนิยมนํามาใชในการบริหาร ในปจจุบัน คือ PAPOSDCoRB 
   1) ความเขาใจและการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy) มีความสามารถ
ปฏิบัติงานโดยยึดถือนโยบายของผูบริหารระดับสูง หลักการตามวิชาชีพ และกฎหมายที่เกี่ยวของ 
   2) การใชอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติงาน (Authority) มีความสามารถในการ
ใชอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสม 
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   3) มีความสามารถในการคาดคะเนและจัดทําแผนงาน  (Planning)                        
มีความสามารถอยางเพียงพอตอการคาดการณลวงหนา จัดทําแผนงานอยางมีเหตุผลและคํานึงถึง
ความเปนไปได 
   4) ความสามารถในการจัดโครงสรางและระบบงาน  (Organizing)                     
มีความสามารถในการจัดโครงสรางและระบบงานที่จําเปนเพื่อใหผูปฏิบัติงานในหนวยงานหรือ
โครงการรวมกันทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 
   5) ความสามารถในการจัดบุคลากรลงหนวยงาน (Staffing) มีความสามารถ
ในการสรรหาคัดเลือกมอบหมายงานใหบุคลากรทํางานในหนาที่ตางๆ ตามหลักการ จัดคนลง               
ใหเหมาะกับงาน 
   6) ความสามารถในการอํานวยการการเปนผูนํา (Directing) มีความสามารถ
ในการนําผูอ่ืนดวยการจูงใจผูใตบังคับบัญชาอยางเหมาะสม สามารถตัดสินใจแกไขปญหาและ
ตอบสนองตอสถานการณรอบดานไดอยางเหมาะสม 
   7) การรวมมือประสานงานประชาสัมพันธ (Coordinating) มีความสามารถ
ในการประสานงาน ใหไดรับความรวมมือรวมใจจากทุกฝาย เพื่อใหงานของหนวยงานดําเนินไป
โดยราบรื่น 
   8) ความสามารถในการจัดทํารายงาน (Reporting) มีความสามารถในการ
จัดทํารายงานใหแกฝายตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งการจัดประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานการ
จัดเก็บเอกสารขอมูลอยางเปนระบบ 
   9) ความสามารถในการจัดการควบคุมทรัพยากร คาใชจายในการบริหารงาน 
(Budgeting) มีความสามารถในการจัดทําขอเสนอเพื่อกําหนดคาใชจายตางๆ มีความสามารถ                 
ในควบคุมประสิทธิผลของตนทุน 
   โดยสรุป การบริหารทั่วไปใชกระบวนการในการบริหารเพื่อใหงานสําเร็จ                
ตามวัตถุประสงค โดยใชกระบวนการวางแผน  การจัดองคกร การจัดสายงาน  การติดตาม
ประเมินผล การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก และการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อใหการบริหารจัดการ
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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  2) กระบวนการบริหารทรัพยากรของโรงเรียนประถมศึกษา 
   สําหรับสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  ใหโรงเรียน
ประถมศึกษาใชกระบวนการบริหารทรัพยากร โดยมีขั้นตอนสําคัญ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
   2.1) การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ 
    การศึกษาสภาพปจจุบันจะทําใหมองเห็นความสัมพันธระหวาง                 
ความตองการกับความพรอมในการปฏิบัติงานของโรงเรียน เปนขอมูลสําคัญยิ่งในการวางแผน            
การบริหาร ซ่ึงสามารถพิจารณาจากเรื่องตางๆ ไดดังนี้ 
    (1) ระดับคุณภาพการศึกษาสภาพปจจัยและกระบวนการจัดการ
ปญหาเกี่ยวกับทรัพยากรที่ใชในการจัดการศึกษา รวมทั้งการใชหลักสูตรและกระบวนการเรียน           
การสอนอัตราการตกซ้ําชั้นและการมาเรียนของนักเรียน 
    (2) ปญหาเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร ระดับ
คุณภาพของครูประจําการและสิ่งสนับสนุนการบริหารของโรงเรียน ขณะเดียวกันไดเสนอแนวทาง
ในการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อใหไดขอมูลที่เที่ยงตรงและครอบคลุม โดยมีวิธีการงายๆ ที่ไมตองใช
เทคนิคมากนัก ไดแก วิธีการสํารวจ การระดมความคิดจากคณะครูผูปกครองเฉพาะเรื่องและการใช
กลองรับฟงความคิดเห็น 
   2.2) การวางแผน 
    การวางแผนเปนขั้นตอนหนึ่ งของกระบวนการบริหารโรงเรียน                      
การวางแผนเปนการคิดไวลวงหนาวาจะทําอะไร ทําอยางไร ทําเมื่อไร และใหใครทํา และ                 
ผลที่คาดวาจะไดรับในอนาคตการวางแผนจะตองมีการเตรียมการเรื่องขอมูล การเตรียมทรัพยากร
การวิเคราะหขอมูล การวางแนวทางในการแกปญหา การกําหนดขั้นตอนในการปฏิบัติ และ
ประเมินผล 
   2.3) การดําเนินการตามแผน 
    การดําเนินการตามแผนเปนการลงมือปฏิบัติตามแผนที่กําหนดไว                 
ในขั้นตอนการดําเนินการตามแผน สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ ไดเสนอแนะกิจกรรม           
ที่ตองปฏิบัติคือ การนําเสนอแผนเพื่อพิจารณา การประสานงาน การอนุมัติโครงการการเตรียม
บุคลากรเทคนิควิธีการและทรัพยากรที่จําเปนการนิเทศงานตามโครงการ  การแกไขปญหา
ขอขัดของจากการปฏิบัติการสนับสนุนทรัพยากรและบริการตางๆ การควบคุม กํากับ ติดตาม และ
นิเทศงาน 
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   2.4) การประเมินผล 
    การประเมินผลการบริหารงานของโรงเรียน  เปนการสรุปผลรวม                  
การบริหารงานโครงการทั้งหมดโดยจะตองครอบคลุมถึงทรัพยากรที่ใชในการปฏิบัติ และผลผลิต
ของงานสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ไดกําหนดใหมีการประเมินผล                 
การปฏิบัติงานเปน 4 ระยะคือ 
    (1) การประเมินกอนเริ่มดําเนินการเปนการประเมินความเปนไปได
และความคุมคาของการลงทนุ 
    (2) ประเมินขณะดําเนินการเปนการประเมินกระบวนการดําเนินงาน 
    (3) ประเมินหลังสิ้นสุดโครงการเปนการประเมินผลสําเร็จของงาน 
    (4) ประเมินผลกระทบเปนการประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ 
    กลาวโดยสรุปในการบริหารโรงเรียนการใชกระบวนการบริหารจะสงผล
ถึงความสําเร็จและประสิทธิภาพของงาน เพราะกระบวนการบริหารประกอบดวย การวางแผน            
การจัดองคการ การอํานวยการ การประสานงาน การติดตามและประเมินผล เปนขั้นตอนสําคัญ             
ที่ทําใหการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาประสบความสําเร็จ 
  3) กระบวนการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาในแตละประเภท 
   การบริหารทรัพยากรของโรงเรียนประถมศึกษา ตามแนวทางการบริหารของ
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541) โดยจําแนก ในแตละประเภท ดังนี้ 
   3.1) การบริหารทรัพยากรบุคคล 
    ตามแนวทางของสํ านักงานการประถมศึกษาแหงชาติ  กํ าหนด
กระบวนการการบริหารที่สําคัญ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
    ขั้นตอนที่  1  การศึกษาสภาพปจจุบัน  ปญหา  และความตองการ                      
ดานบุคลากรในเรื่องตอไปนี้ 
    (1) พิจารณาความตองการบุคลากรของหนวยงาน โดยพิจารณา             
ถึงจํานวนบุคลากรในโรงเรียนทุกสายงาน  ไดแก สายงานบริหาร สายงานปฏิบัติการสอน                   
สายสนับสนุนการสอน และสายงานลูกจาง การคิดคํานวณครูในสถานศึกษา โดยใชเกณฑ
มาตรฐานอัตรากําลังครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติฉบับปรับปรุง   
พ.ศ. 2541 
    (2) ศึกษาจํานวนและคุณสมบัติของบุคลากรในหนวยงาน โดย
จําแนกวุฒิการศึกษา วิชาเอก ความถนัด ความสามารถพิเศษ ประสบการณทํางาน ตําแหนง             
ระดับเงินเดือน หนาที่และความรับผิดชอบ 
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    (3) พิจารณาจํานวนบุคลากรที่ขอยาย โอน 
    (4) พิจารณาจํานวนหองเรียนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง และจํานวนหองเรียน 
    (5) ปญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
    ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน เปนขั้นตอนการนําสภาพปจจุบันปญหาและ
ความตองการ มาวางแผนรวมกับบุคลากรในโรงเรียน ดังนี้ 
    (1) กําหนดความตองการดานบุคลากร  ไดแก จํานวนบุคลากร                  
ที่ตองการในอนาคต  2-3 ป  และคุณสมบัติของบุคลากรที่ตองการในอนาคต  วิชาเอก  วุฒิ 
ความสามารถพิเศษ โดยเสนอความตองการไปที่สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเพื่อนําเสนอตอไป 
    (2) การวางแผนจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงาน โดยยึดหลักจัดตามวิชาเอก 
ความถนัดความสนใจ โดยผูบริหารรวมกับคณะทํางานในการดําเนินการ 
    (3) การกํากับ ติดตามและนิเทศบุคลากร ดําเนินการโดยกําหนด
ผูรับผิดชอบจัดทําปฏิทินปฏิบัติงาน กําหนดวิธีกํากับ ติดตามและรายงานผล 
    (4) การพัฒนาและธํารงรักษาบุคลากร โดยการจัดทําโครงการพัฒนา
บุคลากรตามลักษณะงาน โครงการดานสวัสดิการ และการอํานวยความสะดวก 
    (5) การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยการกําหนด
ผูรับผิดชอบการประเมินผล กําหนดแนวทางการประเมินที่ชัดเจน การจัดทําเครื่องมือ และ                 
การรายงานผล 
    ขั้นตอนที่ 3 การดําเนินการตามแผน ดําเนินการดังนี้ 
    (1) การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ กฏ ระเบียบ โครงการหรือ
ขอตกลงรวมกัน 
    (2) การกํากับ ดูแล การติดตามผล การดําเนินการตามแผน 
    (3) เปนที่ปรึกษาของบุคลากรและเมื่อพบขอบกพรองใหการชวยเหลือ
และแกไข 
    ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผล โดยปฏิบัติดังนี้ 
    (1) กําหนดใหมีผูรับผิดชอบในการประเมินผล 
    (2) กํากับดูแล การใชเครื่องมือในการประเมินผล 
    (3) ดําเนินการประเมินผลตามแผนที่กําหนดไว 
    (4) นําผลการประเมินไปใชปรับปรุงขอบกพรอง 
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   สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541) ไดกําหนดภาระงาน
หลักที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน โดยสรุป มี 4 ประการ คือ 
   1) การจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงาน ควรปฏิบัติ ดังนี้ 
    1.1) กําหนดขอบขายภาระงานของโรงเรียนใหครอบคลุมทุกดาน 
    1.2) พิจารณาบุคลากรเปนบุคคล  ทั้งดานความรูความสามารถ 
ประสบการณและพฤติกรรมตางๆ 
    1.3) การกําหนดหนาที่และมอบหมายงานใหปฏิบัติตามความรู
ความสามารถ 
    1.4) การจัดทําแผนภูมิการบริหารโรงเรียน  เพื่อแสดงให เห็น                     
สายบังคับบัญชาและความสัมพันธกับภาระงานที่ไดรับมอบหมาย 
    เมื่อจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงานเสร็จแลว กอนเริ่มปฏิบัติงานควรจัดใหมี
การปฐมนิเทศ เพื่อใหมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานในหนาที่ พรอมทั้งจัดทําทะเบียนประวัติ 
   2) การพัฒนาและธํารงรักษา 
    บุคลากรของโรงเรียนทุกคนเปน็ ทรัพยากรที่มีคุณคา จําเปนที่จะตอง
บํารุงรักษาใหอยูปฏิบัติงานในโรงเรียนใหเกิดประโยชนมากที่สุดและอยูกับหนวยงานได                  
อยางมีความสุข พรอมทั้งไดรับการพัฒนาใหเปนผูมีคุณภาพ และเจริญกาวหนาในตําแหนงหนาที่
ราชการผูบริหารสถานศึกษาควรปฏิบัติการดังตอไปนี้ 
    2.1) สนับสนุนและสง เสริมใหบุคลากรเปนรายบุคคล  ได รับ                     
การพัฒนาอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง เชน การสงไปฝกอบรมหลักสูตรตางๆ หรือศึกษาตอ 
    2.2) จัดใหมีการประชุม อบรม สัมมนา เปนหมูคณะในโรงเรียน 
    2.3) จัดใหมีการไปศึกษาดูงานหรือแลกเปลี่ยนบุคลากรภายในกลุม
โรงเรียน 
   3) การรักษาระเบียบวินัย 
    วินัยขาราชการครู คือ ปทัสถานแหงความประพฤติหรือขอกําหนด                   
ที่ขาราชการครูตองปฏิบัติตาม หากกระทําผิดวินัยแลวจะอางวาไมรูหรือแกตัวใดๆ คงไมได                
วินัยที่ขาราชการครูตองปฏิบัติมีหลายประการ เชน สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ราชการ รักษาความลับของราชการ                
ปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา ปฏิบัติราชการโดยไมกระทําขามผูบังคับบัญชา ไมรายงานเท็จ
ตอผูบังคับบัญชา ถือและปฏิบัติตามระเบียบแบบแผน อุทิศเวลาใหแกราชการ รักษาความสัมพันธ
ระหวางขาราชการ  ปฏิบัติตอประชาชนอยางดี ไมทําการที่ตองหามในหางหุนสวนบริษัท                
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รักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ ผูบริหารสถานศึกษาควรมีมาตรการใหขาราชการครูและบุคลากร                     
ในโรงเรียนไดถือปฏิบัติเพื่อการรักษาระเบียบวินัย ดังนี้ 
    3.1) การใหความรูและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบวินัย ควรจัดทําเปน
เอกสารเกี่ยวกับสิทธิ หนาที่ที่จะตองปฏิบัติ และความรูดานวินัย ตลอดทั้งแนวทางปฏิบัติหรือ            
แนวทางการรักษาวินัย เพื่อใหเกิดความชัดเจนควรจัดใหมีการอบรมหรือประชุมสัมมนาภายใน
โรงเรียนเกี่ยวกับการรักษาวินัยเปนการเฉพาะดวย 
    3.2) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการกํากับควบคุมบุคลากร              
ใหอยูในขอบเขตของวินัย ควรแตงตั้งคณะกรรมการยกรางหลักเกณฑและวิธีการควบคุมกํากับ
บุคลากรใหอยูในขอบเขตของวินัย โดยจัดพิมพยกรางเสนอที่ประชุมครูทั้งโรงเรียน เพื่อรวมกัน
ปรับปรุงแกไขใหสมบูรณตอไป 
    3.3) สนั บ สนุ น ใ ห บุ ค ล า ก รปฏิ บั ติ ต น อ ยู ใ น ร ะ เ บี ย บ วิ นั ย                        
ตลอดทั้งหลักเกณฑที่ไดกําหนดใหมีขึ้น เชน การยกยองชมเชยเมื่อบุคลากรทําดี หรือมีการคัดเลือก
ขาราชการตัวอยาง ขาราชการดีเดน เพื่อมอบโลรางวัลหรือเกียรติคุณบัตรและประกาศใหทราบ            
โดยทั่วกัน 
    3.4) ดําเนินการแกไขบุคลากรที่มีปญหาหรือไมปฏิบัติตามระเบียบ
วินัย เชน เชิญผูที่กระทําผิดวินัยหรือจงใจกระทําผิดมาตักเตือนในที่ลับ หรือใชสังคมนอกโรงเรียน 
เชน กรรมการโรงเรียน เจาอาวาส ชวยกันแกไข เปนตน 
   4) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
    เป นภาระง านที่ สํ า คัญอี กอย า งหนึ่ ง ของผู บ ริหารสถานศึ กษา                      
จะตองดําเนินการใหเปนไปดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรมและโปรงใสเพื่อเปนการสรางขวัญกําลังใจ
และกระตุนใหบุคลากรพัฒนางานใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซ่ึงการประเมินผล            
การปฏิบัติงานมีวัตถุประสงคที่ สําคัญหลายประการและแตละเรื่องผูบริหารสถานศึกษา                       
ควรดําเนินการดังตอไปนี้ 
    4.1) ประเมินเพื่อพิจารณาความดีความชอบ การประเมินในสวนนี้
ผูบริหารสถานศึกษาใหนําระบบเปด ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ มาถือเปน               
หลักปฏิบัติสําหรับขาราชการครู 
    4.2) ประเมินเพื่อเล่ือนตําแหนง ผูบริหารสถานศึกษาควรศึกษา
หลักเกณฑและประชุมชี้แจงหลักเกณฑการประเมินใหครูทุกคนไดรับทราบโดยทั่วกัน เมื่อ                 
ผูขอเล่ือนตําแหนงเสนอผลการปฏิบัติงานเพื่อขอเลื่อนตําแหนง ผูบริหารควรประเมินตาม                 
ความเปนจริงดวยความเปนธรรม 
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    4.3) ประเมินเพื่อพัฒนาบุคลากรควรดําเนินการประเมินหลายดาน 
เชน ประเมินศักยภาพการปฏิบัติงานโดยเปรียบเทียบอดีตกับปจจุบันในดานพฤติกรรมการทํางาน
และผลการปฏิบัติงาน พรอมกันนี้ ใหประเมินความสามารถดานการใชเทคโนโลยี ตลอดทั้ง             
การทําสื่อหรือนวัตกรรมตางๆ มาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนดวย หากพบขอบกพรอง              
ควรเรงพัฒนาบุคลากรตามความตองการจําเปนตอไป 
    4.4) ประเมินเพื่อพัฒนางานดานตางๆ ของโรงเรียน โดยการประเมิน
เร่ืองตางๆ เชน ประเมินโครงการของโรงเรียนที่รับผิดชอบ ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน ประเมินงานพิเศษที่ไดรับมอบหมาย เปนตน วาผลการดําเนินงานเปนอยางไร เพื่อ                   
จะไดปรับปรุงแกไขในสวนที่บกพรองตอไป 
   3.2) การบริหารงบประมาณ 
    (1) แนวทางการบริหารงบประมาณของโรงเรียน 
     การบริหารงานงบประมาณระดับโรงเรียน ปจจุบันการบริหาร
งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน (PBB) มีการกระจายงบประมาณลงสูโรงเรียนโดยตรง โรงเรียน
จะตองมีการประชุมคณะครูกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อกําหนดแนวทางการใชงบประมาณ
เพื่อใหการบริหารงบประมาณรายเปนไปอยางถูกตองเรียบรอยทันตามกําหนดเวลาและเกิด
ประโยชนสูงสุดตอการจัดการศึกษา โดยมีผลงานเปนตัวช้ีวัดความสําเร็จ โรงเรียนจะตอง
ดําเนินการดังนี้ 
     (1.1) แผนปฏิบัติการประจําป เปนรายละเอียดการใชจายเงิน
งบประมาณประจําปเปนงานประจํา ตามระบบงบประมาณแบบแสดงแผนงานโครงการ การจัดทํา
แผนปฏิบัติการตองคํานึงถึงรายละเอียดของ แผนงาน งาน/โครงการ ใหสามารถใชประโยชนใน
การควบคุม กํากับงบประมาณรายจายประจําปดวย กลาวคือ แผนงาน งาน/โครงการในแผนปฏิบัติ
การประจําป ตองแจกแจงงบประมาณที่จะใชดําเนินการไวอยางชัดเจน ไมสับสนและสะดวกในการ
ติดตามควบคุมกํากับของเจาหนาที่ ไดแก ผูรับผิดชอบโครงการนั้นๆ เจาหนาที่การเงินในการ
ควบคุมการเบิกจายและทําบัญชีควบคุมและหัวหนาสวนราชการ ที่จะติดตามความเคลื่อนไหวของ
งบประมาณละเปนเครื่องมือศึกษาความกาวหนาในการปฏิบัติงานตามแผนไดอีกทางหนึ่งดวย 
     (1.2) ปฏิทินควบคุมงาน เปนการควบคุม กํากับและติดตาม
งานตางๆ เชน กําหนดแผนจัดซื้อจัดจาง กําหนดการรายงานการบริหารงบประมาณ กําหนดการ
ประชุมติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของฝายตาง ๆ ซ่ึงควรกําหนดใหสอดคลองกัน                
ทุกระดับทั้งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนควรจัดทําปฏิทินงานของตนเอง                        
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ใหมีความละเอียดไมสับสน งายตอการปฏิบัติและสะดวกตอการควบคุม กํากับและติดตามผล            
การปฏิบัติงาน 
     (1.3) บัญชีคุมงบประมาณ เพื่อใหสามารถตรวจสอบความ
เคลื่อนไหวในการเบิกจายเงินงบประมาณ ใหจัดทําบัญชี ดังนี้ 
      - บัญชี ควบคุ มการใช จ า ย งบประมาณ  โดย                 
ปกติบัญชีควบคุมการใชจายงบประ มาณจะอยูในระบบบัญชีการเงินและพัสดุแลวแต เพื่อ                  
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ควรจัดระบบการลงบัญชีดวยไมโครคอมพิวเตอร โดยแสดงยอดเงิน                 
ที่ไดรับจัดสรร เงินงวดที่ไดรับอนุมัติการกอหนี้ผูกพัน การเบิกจาย และเงินคงเหลือซ่ึงจะทําให
ทราบความเคลื่อนไหวการใชจายงบประมาณ หากเห็นวายอดคงเหลือมากผูบริหารหนวยงาน               
จะสามารถเรงรัดการเบิกจายใหทันตามกําหนดเวลาได 
      - บัญชีคุมสัญญาซื้อ-จาง ผูรับผิดชอบการจัดซื้อ  
จัดจางในระดับโรงเรียน อําเภอ และจังหวัด จะตองจัดทําบัญชีคุมสัญญาซื้อ-จางเพื่อปองกัน              
ความผิดพลาด โดยแสดงรายละเอียดตางๆ ไดแก รายการที่ไดรับจัดสรร วันที่ทําสัญญา และเลขที่
สัญญาวันเริ่ม-ส้ินสุดสัญญา วันครบกําหนดคืนหลักประกันสัญญา ยอดเงินตองเบิกจายแตละงวด 
เจาหนี้หรือผูรับโอนสิทธิ์ และการอนุมัติใหตอสัญญา/เปลี่ยนวันสุดทายของสัญญาเปนวันที่เทาใด 
เปนตน 
      - บัญชีคุมเงินเหลือจาย เจาหนาที่การเงินและพัสดุ
ระดับโรงเรียน อําเภอและจังหวัด จะตองจัดทําบัญชีคุมเงินเหลือจาย เพื่อคุมยอดเงินอยางถูกตอง
และรวดเร็ว โดยแสดงรายละเอียดตางๆ ไดแก รายกายครุภัณฑหรือส่ิงกอสรางตามสัญญาที่เลข
ตางๆ ยอดเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร (ราคากลาง) ยอดเงินในสัญญาซื้อ-จาง-ยอดคงเหลือ-
ยอดเงินคืนคาเข็ม (กรณีอนุมัติงดตอกเข็ม) รวมเงินที่เบิกจายและรวมเงินเหลือจาย 
      - คณะกรรมการติดตามการใชจายงบประมาณ             
ใหแตงตั้งกรรมการติดตามการใชจายงบประมาณในระดับโรงเรียน อําเภอและจังหวัดมีหนาที่
ติดตามการใชจายเงินงบประมาณตลอดจนศึกษาหาสาเหตุของปญหาลาชา ขอขัดของ และแนวทาง
แกไข เพื่อนําเสนอผูบริหารหนวยงานพิจารณาดําเนินการนอกจากดําเนินการดังกลาวแลว เจาหนาที่
ทุกระดับจะตองเขาใจตระหนักในหนาที่ความรับผิดชอบและเสนองานเปนระยะ สามารถเรียก
ตรวจสอบไดตลอดเวลาแตที่สําคัญที่สุด ผูบริหารทุกระดับ จะตองใหความสําคัญ ติดตาม และ
ตรวจสอบอยางใกลชิดเพื่อใหการบริหารงบประมาณรายจายประจําป เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชนสูงสุด 
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    กลาวโดยสรุป สาระสําคัญของการบริหารงบประมาณคือ เปนการจัดการ
งบประมาณที่ มี อย า งจํ ากั ด  ใหมี ก ารใช อย า งมีประ สิทธิภ าพตามระบบงบประมาณ                       
แบบแสดงแผนงานโครงการ  ซ่ึงหนวยราชการในระดับกระทรวง ทบวง กรม จะตองเสนอ                 
ของบประมาณดําเนินงานตามภารกิจในรูปแบบแผนงานซึ่งเรียกวา  แผนพัฒนาประจําป                 
เมื่อรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปผานรัฐสภาแลว หนวยงานระดับตางๆ                 
ตองจัดทํารายละเอียดการใชงบประมาณอีกครั้งหนึ่ง เรียกวา แผนปฏิบัติการประจําป ทั้งนี้เพื่อให
การใชจายเงินงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
    (2) ขั้นตอนการบริหารงบประมาณ 
     เนื่องจากขอจํากัดดานงบประมาณแผนดินและการใชจาย                
ทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ตองดําเนินการใหถูกตองตามระเบียบดังนั้น ผูบริหาร
โรงเรียนตองควบคุมกํากับการใชและบริหารงบประมาณใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยมีขั้นตอน
ดําเนินการ ดังนี้ 
     (2.1) ศึกษาและตรวจสอบงบประมาณ 
      เมื่ อได รับแจ งจัดสรรงบประมาณ  ใหตรวจสอบ
งบประมาณที่ไดรับในแตละรายการใหถูกตองและครบถวนตามหลักเกณฑและเงื่อนไข โดย
งบประมาณรายการใดไมมีความจําเปนหรือไดรับเกินหลักเกณฑและเงื่อนไข ใหรายงานสงคืน 
งบประมาณรายการใดไมถูกตอง ใหแจงขอแกไขหรือเปลี่ยนแปลงใหถูกตอง กอนนําไปกอหนี้ผูกพัน 
     (2.2) จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 
      เพื่อใหงบประมาณที่ไดรับจัดสรร รวมทั้งเงินนอก
งบประมาณที่โรงเรียนมีอยู สามารถนําไปใชตามวัสถุประสงคและเกิดประโยชนสูงสุดโรงเรียน
ควรจัดทําแผนงานหรือโครงการรองรับ การใชจายงบประมาณทุกบาททุกสตางค พรอมแจงใหที่
เกี่ยวของรับทราบโดยมีขั้นตอนดังนี้ 
      - รวบรวมเปนแผนปฏิบัติการประจําป 
      - นําแผนปฏิบัติการเสนอขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการโรงเรียน 
      - ประชุมชี้แจงบุคคลที่เกี่ยวของใหเขาใจในการ
ดําเนินงานตามแผน 
      - มอบหมายผูรับผิดชอบงาน/โครงการตามแผนใหชัดเจน 
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     (2.3) จัดทําปฏิทินการจัดซื้อจัดจาง 
      งบประมาณที่โรงเรียนได รับจัดสรรนั้น  สวนหนึ่ง               
จะเปนคาวัสดุ บางโรงเรียนอาจไดรับงบประมาณคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางดวย ดังนั้น 
เพื่อใหการบริหารงบประมาณดังกลาว สนองตอการดําเนินงานโครงการที่กําหนดไวในแผน 
โรงเรียนควรจะจัดทําปฏิทินการจัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ และการจัดจาง (ถามี) ทุกรายการใหชัดเจน 
และใหครูผูรับผิดชอบงานการเงินและพัสดุโรงเรียนดําเนินการโดยเครงครัด 
    (3) ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปและจัดซื้อ-จัดจาง 
ขั้นตอนการดําเนินการ คือ 
     (3.1) ทุกงาน/โครงการลงมือดําเนินการในแตละกิจกรรม ตาม
วันเวลาที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ 
     (3.2)  ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามปฏิทินที่กําหนด ใหถูกตอง
ตามระเบียบวาดวยการพัสดุ ทั้งนี้ หามแบงซื้อแบงจาง หรือกระทําการโดยไมมีอํานาจหรือเกิน
อํานาจที่ไดรับมอบ 
     (3.3) ผูบริหารโรงเรียนตองใหความสําคัญ กํากับ ดูแล ติดตาม
และอํานวยการใหการดําเนินงาน/โครงการและจัดซื้อจัดจางเปนไปตามปฏิทินกําหนดจนไดผูขาย
หรือผูรับจาง แตจะทําสัญญาหรือขอตกลงไมได หากยังไมไดรับแจงอนุมัติเงินประจํางวด 
    (4) กอหนี้ผูกพันและเบิกจายงบประมาณ 
     (4.1) โรงเรียนจะกอหนี้ผูกพันงบประมาณไดก็ตอเมื่อไดรับ
แจงอนุมัติเงินประจํางวดแลวเทานั้น 
     (4.2) เงินประจํางวดสําหรับหมวดใดๆ ใหใชในหมวดนั้นๆ และ
ที่กําหนดสําหรับแผนงาน งานหรือโครงการใด จะนําไปใชแผนงานหรืองานหรือโครงการอื่น  ๆไมได 
     (4.3) หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ในงานหรือโครงการ
เดียวกันสามารถจายกันได 
     (4.4) การเบิกจ าย เงินงบประมาณ  สามารถดํา เนินการ               
ตามระเบียบและแนวปฏิบัติสวนที่ราชการกําหนด 
    (5) การขอเปลี่ยนแปลงรายการเงินประจํางวด 
      เมื่อไดรับงบประมาณคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ถาตรวจสอบ
รายละเอียดแลว พบวา มีขอผิดพลาด ไมตรงกับขอเท็จจริงของโรงเรียน เชน ช่ือโรงเรียน อําเภอ ไม
ถูกตอง พิมพจํานวนหนวยนับของงานหรือจํานวนเงินผิดพลาด ใหรีบรายงานหนวยเหนือทราบ
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ทันที เพื่อจะดําเนินการขอเปลี่ยนงบประมาณดังกลาวตอผูมีอํานาจอนุมัติโดยปกติ ผูที่จะอนุมัติการ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณได คือ  
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ หัวหนาสวนราชการระดับกรมและผูวาราชการจังหวัดเทานั้น ทั้งนี้ 
หามแกไขหรือเปลี่ยนแปลงเอง แมจะเปนเรื่องเล็กนอย 
  3.3) การบริหารวัสดุอุปกรณ 
   (1) ขั้นตอนการบริหารวัสดุอุปกรณ 
    สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541) 
กลาวถึงการดําเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณของโรงเรียนประถมศึกษา อาจดําเนินการโดยการรับ
บริจาค การจัดซื้อ การจัดทําเอง ใชเงินงบประมาณ หรือเงินนอกงบประมาณ ซ่ึงตองดําเนินการตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุในสวนของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ ไดกําหนดขั้นตอนในการบริหารพัสดุอุปกรณไว พอสรุปไดดังนี้ 
    (1.1) ขั้นเตรียมการ 
     - ตรวจสอบงบประมาณ เงินประจํางวดที่ไดรับการ
จัดสรรและบัญชีรายละเอียดประกอบเงินประจํางวด 
    (1.2) สํารวจความตองการและเหตุผลความจําเปน ที่ตองการใช 
    (1.3) เตรียมการจัดซื้อ แตหามกอหนี้ผูกพันกอนไดรับเงิน
ประจํางวด 
   (2) ข้ันดําเนินการ 
    (2.1) ทํารายงานขอซื้อ ขอความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ พรอม
แตงตั้งกรรมการตรวจรับผูควบคุมการจัดทําเองคณะกรรมการตรวจการปฎิบัติงานในกรณีจัดทําเอง 
    (2.2) ผูบริหารโรงเรียนเห็นชอบและลงนาม 
    (2.3) เจาหนาที่ทําประกาศและเอกสารสอบราคา 
   (3) ขั้นตรวจรับและเบิกจาย 
    (3.1) เมื่อผูขายสงมอบพัสดุคณะกรรมการตรวจรับ และ                
สงมอบแกเจาหนาที่พัสดุ 
    (3.2) เสนอผลการตรวจรับและขออนุมัติเบิกจายเงินใหแกผูขาย 
    (3.3) ลงบัญชคีวบคุมพัสดุ 
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   (4) ขั้นการปฏิบัติงานและรายงาน 
    (4.1) ผูควบคุมการจัดทําเอง เบิกวัสดุเพื่อปฏิบัติงาน 
    (4.2) ผูควบคุมรายงานตอประธานคณะกรรมการ  ตรวจ            
การปฏิบัติงาน 
    (4.3) คณะกรรมตรวจการปฏิบัติงานรายงานตอผูบริหาร
โรงเรียน ผูบริหารรับทราบ 
    การจัดหาพัสดุของโรงเรียน จะตองปฏิบัติ ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ และยังตองปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของหนวยงาน ในเรื่องการควบคุม 
การจัดทําบัญชีและทะเบียน ทั้งจะตองมีการตรวจสอบกอนสิ้นเดือนกันยายนของทุกป รวมทั้งการ
จําหนายและการรายงานใหหนวยเหนือรับทราบ 
  3.4) การนําเทคโนโลยีมาใชเพื่อการบริหารทรัพยากร 
   การนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารทรัพยากร มีขั้นตอนพอสรุปได ดังนี้ 
   ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน ประกอบดวยกิจกรรม ดังนี้ 
   (1) ศึกษาขอมูลความจําเปนที่ตองใชเทคโนโลยี 
   (2) ความพรอมดาน งบประมาณการเตรียมบุคลากร อาคารสถานที่ 
   (3) การกําหนดวัตถุประสงคในการใช 
   (4) การเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
   (5)  การกําหนดวิธีการไดมา เชน ขอบริจาค 
   (6) วางระบบการใชการบํารุงรักษา 
   ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการ 
   (1) จัดหาเทคโนโลยี 
   (2) กระตุนและอํานวยความสะดวกในการใช 
   (3) นิเทศใหความชวยเหลือและแกไขปญหาทันทวงที 
   ขั้นตอนที่ 3 การติดตามประเมินผล 
   (1) ติดตามผลการใช เชน บันทึกการประเมินผลโดยใชแบบสอบถาม 
   (2) ติดตามผลประเมินผลหลังการนําไปใช 
   (3) สรุปผลการใชและการปรับปรุงแกไข 
   (4) การจัดการ 
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  ธวัชชัย เปรมปรีดิ์ (2543) กลาววา การจัดการเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยใหการ
ทํางานมีระบบระเบียบไมขัดกัน งานดําเนินไปดวยดี การจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรจะตองอาศัย
กระบวนและขั้นตอน ดังนี้ 
  1) การวางแผน ไดแกการวางโครงการลวงหนา เพื่อควบคุมอนาคตของ             
การทํางาน ใหอยูในทิศทางที่ตรงกับเปาหมายที่วางไว 
  2) การแสวงหา ไดแก การแสวงหาคน วัสดุอุปกรณ งบประมาณมาใช            
ใหไดตามแผน 
  3) การกระตุน เปนการเรงเรา บํารุงขวัญ เพื่อใหเกิดพฤติกรรมในการทํางาน
ตามแผนที่วางไว 
  4) การเชื่อมความสัมพันธระหวางกลุมตางๆ แบงความรับผิดชอบ รวมมือ
กันทํางานใหบรรลุเปาหมาย 
  5) การประเมินผล เปนการตรวจสอบการทํางานทุกระยะทั้งกอนทํางาน 
ระหวางทํางานและหลังทํางานเสร็จเรียบรอยแลว เพื่อใหการทํางานบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
  นอกจากนี้แลว การจัดการในโรงเรียนยังเปนหนาที่ของผูบริหารโรงเรียน ในดาน
การจัดการ ส่ิงที่ผูบริหารควรคํานึงถึง คือ 
  1) การใชเทคนิควิธีการใหมๆ และการปรับปรุงงานอยูเสมอ เชน ใชระบบ
การควบคุมแบบ PERT การจัดทําแผนระยะสั้นระยะยาว การจัดทําโครงการที่สอดคลองกับ
แผนงานการประเมินผลงานทุกภาคเรียน การประเมินผลงานตามโครงการและแผนงานที่กําหนดไว 
  2) การจัดลําดับความสําคัญของงาน และดําเนินการตามลําดับความสําคัญ
เปนขั้นตอน จะเปนการชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาได 
  3) ใหความสําคัญกับงานวิจัย โดยนําผลงานวิจัยมาประยุกตใชใหเหมาะสม
กับสภาพของโรงเรียน หรือผูบริหารอาจทํางานวิจัย เพื่อหาขอมูลในการบริหาร เพราะการวิจัย        
จะชวยสนับสนุนงานบริหารไดเปนอยางดี 
  4) การสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน โดยใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวม
ในการแสดงความคิดเห็นและการตัดสินแกปญหา 
  โดยสรุป การจัดการจะตองอาศัยความรู ความสามารถ ประสบการณ ความชํานาญ
และทฤษฎีมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับเวลาและสถานการณตามความเหมาะสมสําหรับโรงเรียน
ประถมศึกษา การจัดการ เปนสิ่งที่มีความสําคัญ ที่สงผลถึงความสําเร็จหรือความลมเหลวในการ
บริหาร เพราะการบริหารในโรงเรียนประถมศึกษาเปนการบริหารในภาวะที่ขาดแคลนทรัพยากร 
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ในทุกดาน เพราะฉะนั้นผูบริหารจะตองเปนนักจัดการที่ดี จึงจะทําใหการบริหารงานในโรงเรียน
ประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว 
  ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยจึงกําหนดนิยามศัพทของการระดมทรัพยากรทางการศึกษา 
วาหมายถึง การที่สถานศึกษาดําเนินการระดมทรัพยากรทางการศึกษา ไดแก เงินทุน บุคคล วัสดุ
อุปกรณ ที่ดินและสิ่งปลูกสราง และแหลงเรียนรู ดวยวิธีการและกลยุทธตางๆ เพื่อใหไดมาซึ่งปจจัย
ทุกสิ่งทั้งทางตรงและทางออมที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา และสนับสนุนใหการจัดการศึกษา
ประสบความสําเร็จตามเปาหมายของการจัดการศึกษา 
 
4.  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจัยที่เกี่ยวของ ทั้งหลักการ แนวคิด ทฤษฎีดังกลาวขางตน 
ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดองคประกอบของกลยุทธในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเปน             
2 องคประกอบ คือ องคประกอบที่เปนวัตถุประสงคของกลยุทธ (strategic objective) และ
องคประกอบที่เปนแนวทางการดําเนินงานเชิงกลยุทธ (strategic means) ทั้งนี้ องคประกอบที่เปน
วัตถุประสงคของกลยุทธ (strategic objective) ประกอบดวยการพิจารณาถึงทิศทางเชิงกลยุทธของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ อันไดแก เปาประสงค (goals) สวนองคประกอบที่เปนแนวทางของ
การดําเนินงานเชิงกลยุทธ (strategic means) ไดแก กลยุทธ (strategies) มาตรการ (measures) และ 
ตัวช้ีวัด (indicators) ทั้งนี้ องคประกอบที่เปนวัตถุประสงคของกลยุทธ ประกอบดวยการพิจารณา 
ถึงทิศทางของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ อันไดแก  เปาประสงค ตามประเด็นกลยุทธในการ
ระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาซึ่งจะนําเสนอใน 5 ประเด็น สวนองคประกอบ
ที่เปนแนวทางการดําเนินงานเชิงกลยุทธ ไดแก กลยุทธ (strategies) มาตรการ (measures) และ 
ตัวช้ีวัด (indicators) เกิดจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมจะนําเสนอในภาพรวม สวนการกําหนด 
กลยุทธ มาตรการ กลไกการนํากลยุทธไปปฏิบัติ การควบคุมและการประเมินกลยุทธตามตัวช้ีวัด 
ซ่ึงจะนําเสนอในแตละประเด็นนั้น สามารถสังเคราะหและเขียนเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย 
(conceptual framework) ไดดังภาพที่ 27 
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ภาพที่ 27 กรอบแนวคดิในการวิจัย 

กลยุทธ 
(Strategies) 

เปาประสงค 
(Goals) 

 

วัสดุอุปกรณและเทคโนโลยี 

 

เงินทุนหรืองบประมาณ 

 

แหลงเรียนรู 

 

ที่ดินและสิ่งกอสราง 

 

บุคคล 

มาตรการ 
(Measures) 

ตัวช้ีวัด 
(Indicators) 

 

ประเด็นกลยุทธ 
ของการระดมทรัพยากรทางการศึกษา

 

องคประกอบของกลยุทธ 

แนวคิดเก่ียวกับกลยุทธและ
การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับ
การระดมทุน 

แนวคิดเก่ียวกับ 
ทรัพยากรทางการศึกษา 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 
 การวิจัย เร่ือง กลยุทธการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
รัฐในจังหวัดมหาสารคาม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและพัฒนากลยุทธ                
การระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐในจังหวัดมหาสารคาม 
จากวัตถุประสงคดังกลาว ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัย 2 ระยะ คือ 1) การศึกษาบริบทเพื่อจัดทํา                    
รางกลยุทธ และ 2) การพัฒนาและตรวจสอบกลยุทธ 
 
1. ขั้นตอนการวิจัย 
 1.1 ระยะท่ี 1 การศึกษาบริบทเพื่อจัดทํารางกลยุทธ 
 ในการศึกษาบริบทเพื่อจัดทํารางกลยุทธการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาสถานศึกษา                
ขั้นพื้นฐานของรัฐในจังหวัดมหาสารคาม เพื่อใหมีแหลงขอมูลที่หลากหลายแหลงตามหลักการ 
สามเสา (Triangulation approach) ซ่ึงเนนลักษณะขอมูลหลายแหลง (multiple data sources) โดย
ดําเนินการวิจัย 4 วิธีการในลักษณะดําเนินการเปนคูขนาน (parallel) ดังนี้ 
 1)  การศึกษาเอกสาร (documentary study) เพื่อศึกษา วิเคราะห และสังเคราะหปจจัย
ภายนอกและปจจัยภายในที่ สําคัญทั้งนโยบาย  กฎหมาย  ระเบียบ หรือแผนงานระดับชาติ                    
ระดับกระทรวงศึกษาธิการ ระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับจังหวัด
มหาสารคาม และระดับสถานศึกษาที่มีอิทธิพลตอการระดมทรัพยากรทางทางการศึกษา เพื่อ            
พัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐในจังหวัดมหาสารคาม 
 2)  การศึกษาพหุกรณี  (multiple-case study) เปนการศึกษาสถานศึกษาที่ประสบความสําเร็จ
ในการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศ จํานวน 3 แหง เพื่อหาขอมูล
เกี่ยวกับจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนา
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ 
 3)  การสนทนากลุม (focus group discussion) ประกอบดวยคณะกรรมการสถานศึกษา                
ขั้นพื้นฐาน ผูบริหารสถานศึกษาและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนตางๆ 
ซ่ึงเปนผูมีประสบการณทางการบริหารที่เชื่อถือได ตลอดจนผูเกี่ยวของ เพื่อหาแนวคิด และแนวทาง
ในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐในจังหวัด
มหาสารคาม 
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 4)  การศึกษาเชิงสํารวจ (survey study) เปนการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและ
ขอเสนอกลยุทธการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ                  
ในจังหวัดมหาสารคาม 
  ผลจากการศึกษาขอมูลพื้นฐานและบริบททั้งสี่กรณี ผูวิจัยจะไดขอมูลสารสนเทศ
ซ่ึงจะนํามาใชเปนพื้นฐานในการพัฒนาเปน “รางกลยุทธการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของรัฐในจังหวัดมหาสารคาม” เพื่อนําไปสูการพัฒนาเปนกลยุทธฉบับจริงในการวิจัย
ระยะที่ 2 ดังที่จะกลาวถึงตอไป 
 
 1.2 ระยะท่ี 2 การพัฒนาและตรวจสอบกลยุทธ 
 การดําเนินการวิจัยในระยะที่ 2 มีจุดมุงหมายเพื่อนําเอา “รางกลยุทธการระดมทรัพยากร
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐในจังหวัดมหาสารคาม” ที่ไดจากการดําเนินการวิจัย                
ในระยะที่ 1 ไปพัฒนาตอเนื่องเพื่อใหไดกลยุทธฉบับจริง โดยมีขั้นตอนการพัฒนาและตรวจสอบ
กลยุทธ 2 ขั้นตอนยอย ดังนี้ 
 1)  การสัมภาษณเชิงลึกผูทรงคุณวุฒิระดับนโยบาย ที่มีความรู ความเขาใจ และ                  
มีประสบการณเกี่ยวกับการระดมทรัพยากรทางการศึกษา จํานวน 9 ราย โดยผูวิจัยนําเอาผลสรุป
จากการดําเนินการวิจัยในระยะที่ 1 ทั้ง 4 กิจกรรม และ “รางกลยุทธการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนา
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐในจังหวัดมหาสารคาม” ที่ไดจากการดําเนินการวิจัยในระยะที่ 1  
เปนขอมูลประกอบการพิจารณาของผูทรงคุณวุฒิดวย  ผลจากการสัมภาษณเชิงลึกผูทรงคุณวุฒิ              
ทําใหผูวิจัยไดขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อนําไปสูการประชาพิจารณผูมีสวนไดเสีย            
ในขั้นตอนยอยที่ 2 ตอไป 
 2)  การประชาพิจารณผูมีสวนไดสวนเสีย (public hearing of stakeholders) เปนการ
นํา  “รางกลยุทธการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐในจังหวัด
มหาสารคาม” จากผลการวิจัยในระยะที่ 1 และขอเสนอแนะที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึก
ผูทรงคุณวุฒิ ในระยะที่ 2 นําเสนอตอกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย ประกอบดวย กลุมผูบริหาร
สถานศึกษา กลุมประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมครู กลุมผูปกครอง และ             
กลุมผูบริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาจากทุกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไดรวม
พิจารณาเพื่อใหไดขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อใหไดขอเสนอที่จะนําไปสูการปรับปรุง
แกไขใหเปนกลยุทธฉบับจริงที่มีความสมบูรณตามเกณฑที่กําหนดยิ่งขึ้น และเพื่อสรุปเปนผล            
จากการวิจัยในครั้งนี้ 
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2. รายละเอียดของการดําเนนิการวิจัย 
 2.1 ระยะท่ี 1 การศึกษาบริบทเพื่อจัดทํารางกลยุทธ 
 ในการศึกษาบริบทเพื่อจัดทํา “รางกลยุทธการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาสถานศึกษา            
ขั้นพื้นฐานของรัฐในจังหวัดมหาสารคาม” มีการดําเนินการวิจัย 4 วิธี คือ การศึกษาเอกสาร 
(documentary study) การศึกษาพหุกรณี (multiple-case study) การสนทนากลุม (focus group 
discussion) และการศึกษาเชิงสํารวจ (survey study) ผูวิจัยจะกลาวถึงรายละเอียดของการดําเนินการ
วิจัยแตละวิธีตามลําดับดังตอไปนี้ 
 1) การศึกษาเอกสาร  (documentary study) เพื่อศึกษา วิเคราะห และสังเคราะหปจจัย
ภายนอกที่สําคัญทั้งนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ หรือแผนงานระดับชาติ ระดับกระทรวงศึกษาธิการ 
ระดับสํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดับจั งหวัดมหาสารคาม  และ                        
ระดับสถานศึกษาที่มีอิทธิพลตอการระดมทรัพยากรทางทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษา              
ขั้นพื้นฐานของรัฐในจังหวัดมหาสารคาม โดยทําการศึกษาเอกสาร ส่ิงพิมพ ขอมูล สถิติ สารสนเทศ 
การจัดสรรงบประมาณใหแกสถานศึกษาของรัฐบาล แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการปฏิรูป
การศึกษา นโยบายการจัดการศึกษาระดับตางๆ นอกจากนี้ยังเปนการวิเคราะหเอกสารตางๆ ไดแก 
รายงานประจําปและรายงานการประเมินตนเอง รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก แผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา เอกสารที่ตีพิมพเผยแพรอ่ืนๆ ที่สะทอนถึงปจจัยภายในที่เปนจุดเดน จุดดอย 
โอกาส และอุปสรรคในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐใน
จังหวัดมหาสารคาม แลวนําขอมูลมาวิเคราะหและสังเคราะหเนื้อหา (content analysis and 
synthesis) โดยยึดหลักความสอดคลองของขอมูล โดยผลจากการศึกษาจะนํามาเสนอเปน            
“สภาพปจจุบัน ปญหาและแนวทาง” ในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของรัฐในจังหวัดมหาสารคาม 
   
 1.2 การศึกษาพหุกรณี (multiple-case study) 
 การศึกษาพหุกรณี เปนการศึกษาสถานศึกษาที่ประสบผลสําเร็จในการระดมทรัพยากร
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีวิธีดําเนินการวิจัยดังนี้ 
 1) การกําหนดสถานศึกษาเปาหมาย 
  ผูวิจัยไดกําหนดสถานศึกษาเปาหมาย เปนกรณีศึกษา 3 แหง ซ่ึงการเลือก
สถานศึกษาที่ประสบผลสําเร็จในการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เปน
ขั้นตอนสําคัญที่จะทําความเขาใจปรากฏการณของการบริหารจัดการในการระดมทรัพยากร               
ทางการศึกษาจากแหลงตางๆ เพื่อเปนสารสนเทศที่สําคัญอีกสวนหนึ่งในการจัดทํารางกลยุทธ            
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การระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐในจังหวัดมหาสารคามครั้งนี้ การเลือก
สถานศึกษาดําเนินการ ดังนี้ 
  1.1)  ศึกษาขอมูลจากสถานศึกษาในแตละเขตพื้นที่การศึกษาที่มีความโดดเดน
ในเรื่องของงานวิชาการ และการไดรับการรับรองใหเปนสถานศึกษาตนแบบที่ดีในการบริหาร
จัดการดานวิชาการ เชน โรงเรียนในฝน โรงเรียนรูปแบบใหม โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียน โรงเรียน
ที่ดําเนินการสอนสองภาษา โรงเรียนตนแบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน  
  1.2)  ผูบ ริหารสถานศึกษาจากโรง เรี ยนในขอ  1  ลวน เปนบุคคลที่ มี
ความสามารถพิเศษในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู               
อยางจํากัดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  1.3)  ศึกษาขอมูลสถานศึกษา บริบทและที่ตั้งของสถานศึกษา ความสัมพันธ
กับชุมชน  เทคนิคการบริหารจัดการทรัพยากรของผูบริหารสถานศึกษา  ความรวมมือของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาสถานศึกษา การใหความ
รวมมือของผูปกครองนักเรียน ตลอดจนการดําเนินการของสมาคมครูและผูปกครองนักเรียน 
มูลนิธิอ่ืนๆ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรเอกชน และสถาบันทางสังคมอื่นในการรวมมือ
รวมใจในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
  1.4)  ตรวจสอบคุณภาพการบริหารจัดการ โดยศึกษาจากการสังเกต  สัมภาษณ
อยางไมเปนทางการกับผูบริหาร ครู  ผูปกครอง  ประชาชนในละแวกที่สถานศึกษาตั้งอยู                   
ศึกษาเอกสารตางๆ ของสถานศึกษา และพิจารณาจากเกณฑที่กําหนด คือมีระบบการบริหารจัดการที่ดี 
มีกระบวนการบริหารจัดการเปนที่ยอมรับและโปรงใส มีความโดดเดน และมีกระบวนการระดม
ทรัพยากรเพื่อพัฒนาสถานศึกษาที่ เดนชัด ทุกฝายมีสวนรวมในการดําเนินการ ซ่ึงจะทําให                     
ไดขอสรุปเชิงประจักษสอดคลองตามเกณฑการพิจารณาโรงเรียนสําหรับใชในการศึกษาแบบ            
พหุกรณีในการวิจัยคร้ังนี้ จํานวน 3 แหง คือ 
     (1)  โรงเรียนกันทรารมณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 
     (2)  โรงเรียนโรงเรียนบานโพนแพง (เจียรวนนทอุทิศ 5) สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 
     (3)  บาลเมืองเชียงราย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 
 2) การสรางแนวคําถาม 
  หลังการเลือกสถานศึกษาที่ประสบผลสําเร็จในการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนา
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง 3 แหงแลว ผูวิจัยไดสรางแนวคําถาม (guideline) สําหรับการสัมภาษณ
แบบเจาะลึก (in-depth interview) และไดสรางแบบฟอรมสําหรับการวิเคราะหเอกสาร 
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(documentary analysis) ตามกรอบแนวคิดการวิจัยเชิงนโยบายเปนแนวทางในการกําหนดคําถาม
เพื่อใหครอบคลุมแนวทางการจัดทํารางกลยุทธการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานของรัฐ ภายใตขอแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ แลวนําแนวคําถามที่สรางขึ้น
ไปทดลองใชกับผูบริหารสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู ในจังหวัด
มหาสารคาม จํานวน 30 ราย เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของขอคําถามไดตรงประเด็นหรือไม 
สามารถสื่อความหมายใหกับผูใหขอมูลหลักไดเขาใจตรงกันหรือไม ความตอเนื่องของประเด็น
คําถามและคําตอบเปนอยางไร จากนั้นนํามาปรับปรุงขอบกพรองและปรับปรุงแนวคําถามให
สมบูรณและเหมาะสมกอนนําไปใช 
 3) การเก็บรวบรวมขอมูล 
   การเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบลงภาคสนาม ยืดหยุนและสามารถเปลี่ยนแปลงได
ในระหวางที่สัมภาษณ และมีการบันทึกเสียงในการตอบคําถามดวยดังนั้นเพื่อใหขอมูลครบถวน          
มีรายละเอียดเกี่ยวกับการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามวัตถุประสงคของ
การวิจัยและคําถามวิจัย  ผูวิจัยใชการเก็บรวบรวมขอมูล 3 วิธี คือ การสัมภาษณแบบเจาะลึก                
(in–depth interview) การสังเกตและจดบันทึก (observation and field-note) และการวิเคราะห
เอกสาร (documentary analysis) โดยการสัมภาษณเจาะลึกจะมีแนวคําถามซึ่งเปนหัวขอการสนทนา
กวางๆ เปนคําถามแบบปลายเปด ใชเปนแนวทางการพูดคุยกับผูใหขอมูลหลักคือผูบริหาร
สถานศึกษา ผูชวยผูบริหารฝายตางๆ ครูผูรับผิดชอบงานระดมทรัพยากรทางการศึกษา และ
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จากนั้นผูวิจัยนํามาสรุปประเด็นตามแนวคําถามเปน
ระยะๆ เพื่อประกอบการวิเคราะหขอมูลของผูวิจัย สวนการสังเกตและจดบันทึก ผูวิจัยศึกษาสังเกต
สภาพบริบทของสถานศึกษาทั้งสภาพแวดลอมทั้งภายใน ภายนอกสถานศึกษา ทรัพยากรบุคคล
และสิ่งอํานวยความสะดวกของครูและนักเรียน การเรียนการสอน การจัดกิจกรรมตางๆ การบริหาร
จัดการงานวิชาการ การบริหาร งานบุคคล การบริหารงานงบประมาณและการบริหารงานทั่วไป 
สําหรับการวิเคราะหเอกสาร ผูวิจัยศึกษาวิเคราะหเอกสารรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (SAR) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ รายงานผล
การประเมินมาตรฐานสถานศึกษา ธรรมนูญสถานศึกษา การรายงานผลการดําเนินงาน แผนการ
นิเทศติดตามผล เอกสารประเภทแผนพับ แผนปลิว เอกสารความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับ
ผูปกครอง เพื่อตรวจสอบยืนยันสภาพการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ
นํามาเปนขอมูลในการจัดทํารางกลยุทธการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
รัฐตอไป 
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 4)  การวิเคราะหขอมูล 
   การวิเคราะหขอมูลการศึกษาพหุกรณีคร้ังนี้ ผูวิจัยไดใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา 
(content  analysis) เปนหลัก กลาวคือ การวิเคราะหเอกสารจะเปนการอานจับใจความและบันทึก 
ลงในแบบบันทึกขอมูล เนื้อหาสวนนี้จะเกี่ยวของกับบริบทของสถานศึกษาและการดําเนินการ
ระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาสถานศึกษาในรอบปที่ผานมา และการวิเคราะหผลจากการสัมภาษณ            
จะเปนการอานจากบันทึกภาคสนามและการถอดเทปหลังการสัมภาษณ สําหรับขอมูลบางสวน 
เปนการยกขอความที่เปนตอนสําคัญที่ผูใหสัมภาษณกลาวถึงเพื่อเปนการสนับสนุนสาระสําคัญของ
การวิเคราะห ทั้งนี้เพื่ออธิบายปรากฏการณการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน             
ที่ศึกษา 
 
 1.3  การสนทนากลุม (focus group discussion)  
 กลุมเปาหมาย คือ ผูบริหารสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และครูผูรับผิดชอบงานระดมทรัพยากรทางการศึกษา และผูมีสวนไดสวนเสีย เชน ผูบริหาร
การศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก เจาหนาที่งานสงเสริมการจัดการศึกษา 
ผูปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยดําเนินการสนทนากลุม จํานวน          
3 คร้ัง คร้ังละ 12 คน รวมทั้งสิ้น 36 คน สถานที่ใชในการสนทนากลุมครั้งนี้ คือ หองประชุม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 โดยมีจุดมุงหมายของการสนทนากลุม เพื่อ
พิจารณาขอมูลเชิงประจักษที่เปนปจจัยภายใน  คือจุดแข็ง (strength) จุดออน (weakness) และปจจัย
ภายนอก คือโอกาส (opportunity) และอุปสรรค (threat) ของการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนา
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งรายดานและโดยภาพรวม จากนั้นจึงนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและจัดทํา
เปน  “รางกลยุทธการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐในจังหวัด
มหาสารคาม” 
 
 1.4  การศึกษาเชิงสํารวจ (survey study)  
  เพื่อศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและขอเสนอในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อ
พัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐในจังหวัดมหาสารคาม โดยมีวิธีดําเนินการวิจัยดังนี้ 
  1) ประชากรและกลุมตัวอยาง 
    ประชากรที่ใชในการวิจัยในขั้นตอนนี้ ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา                
ขั้นพื้นฐานของรัฐในจังหวัดมหาสารคาม จํานวน 611 คน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา              
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ขั้นพื้นฐาน จํานวน 611 คน ครูผูรับผิดชอบงานระดมทรัพยากรทางการศึกษา จํานวน 611 คน            
รวมประชากรทั้งสิ้น 1,833 คน   
 

เขตพื้นที่การศึกษา 
จํานวนโรงเรียน 

รวม 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ 

มหาสารคาม เขต 1 112 82 23 217 
มหาสารคาม เขต 2 108 94 34 236 
มหาสารคาม เขต 3 82 54 22 158 

รวมทั้งสิ้น 302 230 79 611 
 
   กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในขั้นตอนนี้ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานของรัฐในจังหวัดมหาสารคาม จํานวน 506 คน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน จํานวน 506 คน ครูผูรับผิดชอบงานระดมทรัพยากรทางการศึกษา จํานวน 506 คน 
รวมกลุมตัวอยางจํานวนทั้งสิ้น 1,518 คน ซ่ึงไดมาโดยการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Sampling) 
และกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตาราง Krejcie and Morgan รายละเอียดดังตารางตอไปนี้ 
 

เขตพื้นที่การศึกษา 
จํานวนโรงเรียน 

รวม 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ 

มหาสารคาม เขต 1 87 68 22 177 
มหาสารคาม เขต 2 84 76 32 192 
มหาสารคาม เขต 3 68 48 21 137 

รวมทั้งสิ้น       239       192 75 506 
 
 2) เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
   เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลในขั้นตอนนี้เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
มี 4 ตอนดังนี้ 
   ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 
จํานวน 5 ขอ 
   ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามสภาพปจจุบันและปญหาของการระดมทรัพยากร เพื่อ
พัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐในจังหวัดมหาสารคาม จํานวน 60 ขอ 
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   ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาวะแวดลอมของสถานศึกษาเพื่อการการระดม
ทรัพยากรเพื่อพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐในจังหวัดมหาสารคาม จํานวน 40 ขอ 
   ตอนที่ 4 เปนคําถามปลายเปดเพื่อใหผูตอบแบบสอบถามไดเสนอกลยุทธ หรือ
แนวทางในการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐในจังหวัดมหาสารคาม 
จํานวน 5 ขอ 
 3) การพัฒนาคุณภาพของเครื่องมือ  
  โดยเสนอผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ  จํานวน 9 ทาน ตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหา (content validity) แลวนําผลการตรวจสอบมาวิเคราะหความสอดคลอง โดยการหาคาดัชนี
ความสอดคลอง (Item objective congruence index = IOC)  ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ เพื่อ
พิจารณาคัดเลือกเฉพาะขอคําถามที่มีคา IOC = 0.50 ขึ้นไป ที่แสดงวาขอคําถามนั้นสอดคลองกับ
จุดมุงหมายหรือเนื้อหาที่ตองการ (สุวิมล ติรกานันท, 2548) โดยผูวิจัยกําหนดระดับความคิดเห็น
ของผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญ ดังนี้  
   +1 เมื่อแนใจวา ขอคําถามนั้น ถูกตองเหมาะสม ใชการได 
     0  เมื่อไมแนใจวา ขอคําถามนั้นถูกตองเหมาะสม ใชการได 
    -1 เมื่อแนใจวา  ขอคําถามนั้นผิดพลาด  ไมเหมาะสม ใชการไมได 
   นําคะแนนที่ได มาหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดมุงหมาย
และเนื้อหาที่ตองการวัด ไดคา IOC ของแบบสอบถามทุกขอระหวาง 0.80-1.00 โดยการแทนคา            
ในสูตร ดังนี้ 
        IOC     =    

N
R∑      

   เมื่อ IOC แทน  ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับสิ่งที่ตองการวดั                                           
    ∑R  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒหิรือ 
        ผูเชี่ยวชาญ 
    N  แทน จํานวนผูทรงคุณวุฒหิรือผูเชี่ยวชาญ 
 
 4) การทดลองใช (try-out) เคร่ืองมือ 
  นําขอคําถามที่คัด เลือกไดไปจัดทํ า เปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณแลว                        
นําไปทดลองใชกับผูบริหารสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ                
ครูผูรับผิดชอบงานระดมทรัพยากรทางการศึกษาที่ไมใชกลุมตัวอยางที่จะใชในการวิจัย รวม 90 ราย 
ขอมูลที่ไดจากการทดลองใชเครื่องมือไดนํามาวิเคราะหประสิทธิภาพของเครื่องมือวิจัย ไดแก            
การวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกของแบบสอบถามเปนรายขอ โดยการหาคาสัมประสิทธิ์
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สหสัมพันธอยางงาย (r) ระหวางคะแนนขอขอนั้นกับคะแนนรวมของทุกขอ (Item to total correlation) 
ใชเกณฑคา r ระหวาง .30-1.00 ตัดสินวาขอนั้นมีอํานาจจําแนกที่เหมาะสม (บุญชม ศรีสะอาด, 2538) 
และการวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) 
ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach, 1970 อางถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2545) ซ่ึงหากคาความเชื่อมั่น
สูงกวา 0.70 ก็ถือวาเปนเครื่องมือที่มีคุณภาพสามารถนําไปใชได จากการทดสอบประสิทธิภาพของ
แบบสอบถาม พบวา มีคาอํานาจจําแนกรายขอ (r) อยูระหวาง 0.33-0.89 และมีคาความเชื่อมั่น               
ทั้งฉบับ เทากับ 0.961 
 5) การเก็บรวบรวมขอมูล 
   ผูวิจัยสงแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยางพรอมหนังสือขออนุญาตเก็บขอมูล            
จากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยสงแบบสอบถามทางไปรษณีย และใหผูตอบ
แบบสอบถามสงคืนผูวิจัยตามที่อยูทางไปรษณีย ภายใน 23 กรกฏาคม 2552 
 6)  การวิเคราะหขอมูล 
   ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ และนําไปวิเคราะห
ดังนี้ 
  6.1)  การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล โดย               
ใชโปรแกรมสําเร็จรูปประมวลผลขอมูลเชิงปริมาณ ดวยเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อหาคารอยละ 
(percentage) คาเฉลี่ย (mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และการวิเคราะหเสนทาง 
(path analysis) แลวแปลความหมายของคาเฉลี่ยโดยเทียบกับเกณฑดังนี้ (Best, 1978 อางถึงใน         
บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 
     ขอมูลสภาพปจจุบันในการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาสถานศึกษา                
ขั้นพื้นฐานของรัฐในจังหวัดมหาสารคาม 
     4.51–5.00    หมายถึง    มีการดําเนินการมากที่สุด 
     3.51–4.50    หมายถึง    มีการดําเนินการมาก 
     2.51–3.50    หมายถึง    มีการดําเนินการปานกลาง 
     1.51-2.50    หมายถึง    มีการดําเนินการนอย 
     1.00–1.50    หมายถึง    มกีารดําเนินการนอยที่สุด 
     ขอมูลปญหาในการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
รัฐในจังหวัดมหาสารคาม 
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     4.51–5.00    หมายถึง    มีปญหามากที่สุด 
     3.51–4.50    หมายถึง    มีปญหามาก 
     2.51–3.50    หมายถึง    มีปญหาปานกลาง 
     1.51-2.50    หมายถึง    มีปญหานอย 
     1.00–1.50    หมายถึง    มีปญหานอยที่สุด 
  6.2)  การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลที่ไดรับ
จากแบบสอบถามปลายเปดใน ตอนที่ 3 โดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) แลวสรุปผล
เปนความเรียง 
    ระยะท่ี 2 การพัฒนาและตรวจสอบกลยุทธ 
    ขั้นตอนที่ 1 การสัมภาษณเชิงลึกผูทรงคุณวุฒิ 
    การสัมภาษณเชิงลึกผูทรงคุณวุฒิ (In-depth interviews of experts)            
ทรงคุณว ุฒ ิ ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษาระดับเชี่ยวชาญ  คณาจารยที่ทําการสอนและวิจัย                       
ในระดับอุดมศึกษา ซ่ึงมีความรู ความเขาใจและมีประสบการณเกี่ยวกับการระดมทรัพยากร                   
ทางการศึกษาทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา จํานวน 5 ราย โดยดําเนินการ
ดังนี้ 
    (1) กําหนดคุณสมบัติของผูทรงคุณวุฒิ ดังนี ้
     (1.1) เปนผูบริหารระดับสูงหรือ /อดีตผูบริหารระดับสูง              
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงมีประสบการณเกี่ยวกับการระดมทรัพยากร
เพื่อพัฒนาสถานศึกษา และ/หรือ 
     (1.2)  เปนนักวิชาการอิสระที่มีความรู ความเขาใจศาสตร           
ดานการบริหารการศึกษาและการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาสถานศึกษา และ/หรือ 
     (1.3) เปนอาจารย ผู สอนในสถาบันอุดมศึกษาของรั ฐ                   
ที่มีความรู ความเขาใจ หรือศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาสถานศึกษา และ/หรือ 
     (1.4) เปนผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสถาบันอุดมศึกษา
ที่มีประสบการณ มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนา
สถานศึกษา และ/หรือ 
     (1.5) เปนผูบริหารหรือนักวิชาการของหนวยงานการปกครอง
สวนทองถ่ินที่ทําหนาที่เกี่ยวกับการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 
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    (2)  ขอหนังสือนําตัวจากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
เพื่อไปติดตอกับผูทรงคุณวุฒิเหลานั้น และนัดหมายทําการสัมภาษณ และในชวงเวลาการสัมภาษณ
ไดขออนุญาตบันทึกเสียง ประกอบการจดบันทึกการสัมภาษณ แลวทําการถอดเทปบันทึกเสียงและ
จัดพิมพขอมูล แลวสงใหผูทรงคุณวุฒิ  
    (3)  เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยในขั้นตอนนี้            
เปนแบบสัมภาษณชนิดกึ่งโครงสราง (semi- structured interview) ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเกี่ยวกับ
เปาหมาย กลยุทธ จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรคในการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของรัฐ การพัฒนาคุณภาพของเครื่องมือ ผูวิจัยไดนําเสนอผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน           
ไดตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) เพื่อหาคา IOC วามีความสอดคลองระหวาง
วัตถุประสงคของการวิจัยและขอบเขตเนื้อหาที่ไดจากการสังเคราะหเอกสารหรือไม 
    (4)  การสัมภาษณเชิงลึกผูทรงคุณวุฒิ ในขั้นตอนนี้มีจุดมุงหมาย เพื่อ
ตรวจสอบเปาหมาย กลยุทธ จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรคในการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนา
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐในจังหวัดมหาสารคาม โดยจะนําผลจากการวิจัยในระยะที่ 1 มาเปน
สารสนเทศพื้นฐานประกอบการพิจารณากลยุทธที่มีความเปนไปได (feasible) และการยอมรับ 
(acceptable) จากผูมีสวนไดสวนเสีย ตามทัศนะของ Majchrzak (1984) 
      ขั้นตอนที่  2 การประชาพิ จารณ ผู มี ส วนได เสี ย                                
(public hearing of stakeholders) 
       การตรวจสอบรางกลยุทธการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนา
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐในจังหวัดมหาสารคามครั้งนี้ โดยใชการประชาพิจารณผูมีสวนได
เสีย มีผูเขารวมการประชาพิจารณในครั้งนี้ ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 18 คน 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขันพื้นฐาน จํานวน 18 คน ครูผูรับผิดชอบงานการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษา จํานวน 18 คน ตัวแทนผูปกครองนักเรียนในคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน จํานวน 18 คน ที่ไดมาจากทั้ง 3 เขตพื้นที่การศึกษา จําแนกเปนโรงเรียนขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง และนาดใหญ ขนาดละ 18 คน และผูบริหารการศึกษาและศึกษานิเทศกในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาทุกแหง จํานวน 9 คน รวมท้ังสิ้น จํานวน 81 คน โดยจัดการสัมมนาที่หอง
ประชุมพระราชสารคามมุนี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 โดยผูวิจัยไดนําเสนอ
โดยใช  power point  พรอมทั้งเอกสารประกอบการประชาพิจารณเกี่ยวกับความเปนมาของ
โครงการ  ขั้นตอนและกระบวนการวิจัยเชิงนโยบาย  และผลการวิจัย จากการศึกษาบริบทในระยะ
ที่ 1 ที่ไดจากขอมูลทั้ง 4 แหลง  คือ ผลการศึกษาเอกสาร ผลการศึกษาเชิงสํารวจ ผลการสนทนา
กลุมเปาหมาย ผลการศึกษาพหุกรณีจากสถานศึกษาทั้ง 3 แหง รางกลยุทธการระดมทรัพยากร           
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เพื่อพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐในจังหวัดมหาสารคาม และผลจากการตรวจสอบรางกล
ยุทธการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐในจังหวัดมหาสารคามโดยการ
การสัมภาษณเชิงลึกผูทรงคุณวุฒิ การประชาพิจารณ และเกณฑการประเมินคุณภาพของรางกลยุทธ 
ซ่ึงพิจารณาจากความเปนไปได (feasible) และการยอมรับ (acceptable) จากผูมีสวนไดสวนเสีย 
ตามทัศนะของ Majchrzak (1984) เสนอตอกลุมผูมีสวนไดสวนเสียขางตน เพื่อการวิเคราะห  
วิพากษ วิจารณ  และใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม  ซ่ึงผลจากการดําเนินงาน ผูวิจัยไดสรุปเปนกลยุทธ
การระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐในจังหวัดมหาสารคามตอไป 
 
3. การวิเคราะหขอมูล 
 เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้ สวนใหญเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึงการวิจัยเชิงสํารวจครั้งนี้ ผูวิจัย
ไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติโดยใชคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และรอยละ 
สวนเทคนิคการสัมภาษณเชิงลึก การศึกษาพหุกรณี การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการสนทนา
กลุมเปาหมายในการเก็บรวบรวมขอมูลนั้น ผูวิจัยใชการวิเคราะหขอมูลโดยวิธีการวิเคราะหเนื้อหา 
(content analysis) แลวสรุปผลเปนความเรียงโดยมีวิธีดําเนินการดังนี้  
 2.1 หลังจากที่ทําการสนทนาแตละครั้ง ผูวิจัยไดนําแถบบันทึกเสียงการสนทนาและบันทึก
การสนทนากลุมมาถอดความเปนคําตอคํา (verbatim) ออกมาเปนบทสนทนาที่เปนตัวอักษร 
(transcript) และตรวจสอบความถูกตองของขอมูลอีกครั้งโดยการฟงแถบบันทึกเสียงการสนทนาซ้ํา 
รวมกับการอานบทสนทนาออกมาเปนตัวอักษร และนําขอมูลเชิงคุณภาพ (qualitative data) ที่ได 
มาวิเคราะหในขั้นตอนตอไป  
 2.2  อานบทสนทนาบรรทัดตอบรรทัดซ้ําๆ ไมต่ํากวา 4-5 รอบ เพื่อใหเกิดความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับเรื่องที่ตองการตามวัตถุประสงคการวิจัย พยายามจับประเด็นคําสนทนาใหเปนหมวดหมู 
และดึงประโยคหรือขอความสําคัญที่เกี่ยวของกับความหมาย โดยการขีดเสนใตและเขียนแยก
ขอความเหลานั้นไว   
 2.3 นําขอความหรือประโยคสําคัญที่ทําการแยกไวมากําหนดความหมายในแตละขอความ
ประโยคเพื่อใชในการจัดหมวดหมูของขอความ  
 2.4 นําขอความหรือประโยคที่กําหนดความหมายแลวมาจัดกลุมตามประเภทหรือลักษณะ
ความหมายที่เปนทํานองเดียวกัน โดยทําการวิเคราะหดวยการถอดรหัส (coding) ไวขางบนบท
สนทนาที่อาน และพิจารณาคําตางๆ ที่ถอดรหัสออกมา และนํามาจัดเปนหมวดหมู (category) หรือ
จัดเปนประเด็นยอย (sub-theme) สรุปประเด็นยอยที่มีเนื้อหาอยูในกลุมเดียวกันไวดวยกัน                         
เปนประเด็นหลัก (theme)  
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 2.5 เขียนภาพหรือแผนภูมิเพื่อส่ือขอมูลที่ไดรับในการสนทนากลุม (visual representation of 
reality) ตามประเด็นหลัก (theme) และประเด็นยอย (sub–theme) ที่คนพบ  
 2.6 คัดเลือกและรวบรวมบทสนทนาที่คิดวาใหรายละเอียดของวัตถุประสงคการวิจัย                    
ไดดีที่สุด โดยตัดบทสนทนาที่เปนประเด็นยอยรวมไวดวยกันเปนประเด็นหลัก ใชเทคนิคตัดปะ
โดยใชเครื่องคอมพิวเตอรชวย  
 2.7 ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลในลักษณะเชนนี้ทุกครั้ง หลังจากเสร็จสิ้นการสนทนาแตละ
คร้ัง และไดทําการวิเคราะหรวบยอดเพื่อสรุปรวมทั้งหมดอีกครั้งตามลําดับที่กลาวมา และ  
 2.8 ผูวิจัยดําเนินการจัดทําการวิเคราะหขอมูลกับผูที่มีความเชี่ยวชาญในการทําการวิจัย               
เชิงคุณภาพและการสนทนากลุม 
 วิธีดําเนินการวิจัยในระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ดังกลาวแลวขางตน ผูวิจัยนําเสนอเปน
ภาพประกอบได ดังภาพที่ 28 
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 นําสรุปผลการวิจัยในระยะที่ 1 ประกอบการสัมภาษณเชิงลึกและการประชาพิจารณโดย
คํานึงถึงการไดกลยุทธที่มีความเปนไปได (feasible) และการยอมรับ (acceptable) จากผูมีสวนได
สวนเสีย ตามทัศนะของ Majchrzak (1984) 
 

ภาพที่ 28 ขั้นตอนการวจิัย 

  การศึกษาพหุกรณ ี
1) โรงเรียนกันทรารมณ  
2) โรงเรียนบานโพนแพง 
    (เจียรวนนทอุทิศ 5) 
3) โรงเรียนอนุบาลเมือง 
    เชียงราย  

ระยะท่ี 1 
การศึกษาบริบทเพื่อพัฒนารางกลยุทธ 

ระยะท่ี 2 
การพัฒนาและตรวจสอบกลยุทธ 

ผลการวิจัย 

การสัมภาษณ
เชิงลึก 

ผูทรงคุณวุฒ ิ
จํานวน  
9 ราย 

การสนทนากลุม 
เพื่อหาแนวคิดและ
แนวทางในการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษา 

การศึกษาเชิงสาํรวจ 
เพื่อศึกษาสภาพปจจุบัน 
ปญหาและขอเสนอ 
กลยุทธการระดม

ทรัพยากรทางการศึกษา 

การวิจัยเอกสาร 
เพื่อศึกษานโยบายและ
แผนของสวนกลาง 
และระดับจังหวัด 

ราง 
กลยุทธ 

ปรับ
ปรุง 
ราง 

กลยุทธ 

การประชา
พิจารณ 

โดยผูมสีวน 
ไดสวนเสยี
จํานวน  
81 ราย 

 
กลยุทธ 
การระดม
ทรัพยากร
เพื่อพัฒนา
สถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน
ของรัฐใน
จังหวัด

มหาสารคาม 

ปรับ
ปรุง



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมลู 

 
 
 การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและแนวทางในการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐในจังหวัดมหาสารคาม                   
2) เพื่อพัฒนากลยุทธการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ           
ในจังหวัดมหาสารคามที่มีความเปนไปได ไดรับการยอมรับ และเหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัย 2 ระยะ คือ 1) การศึกษาบริบทเพื่อจัดทํา
รางกลยุทธ และ 2) การพัฒนาและตรวจสอบกลยุทธ ในแตละระยะของการวิจัยมีกิจกรรมการวิจัยที่
แยกยอยลงไปอีก ดังไดกลาวไวในบทที่ 3 ดังนั้น เพื่อใหการนําเสนอขอมูลเปนไปตามกิจกรรมการ
วิจัยที่กําหนดไว ผูวิจัยจะนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 2 ระยะ ดังนี้ 
 ระยะที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อจัดทํารางกลยุทธ ประกอบดวย 
 1.  ผลการศึกษาเอกสาร 
 2.  ผลการศึกษาพหุกรณี 
 3.  ผลการสนทนากลุม 
 4.  ผลการศึกษาเชิงสํารวจ 
 5.  รางกลยุทธการระดมทรัพยากรทางการศึกษา 
 ระยะที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อพัฒนาและตรวจสอบกลยุทธ ประกอบดวย 
 1.  การสัมภาษณเชิงลึกผูทรงคุณวุฒิ 
 2.  การประชาพิจารณผูมีสวนไดสวนเสีย 
 
1. ระยะท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อจัดทํารางกลยุทธ 
 1.1  ผลการศึกษาเอกสาร  
  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ การวิเคราะหและสังเคราะหปจจัยภายนอก
และปจจัยภายในที่มีอิทธิพลตอการระดมทรัพยากรทางทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษา                  
ขั้นพื้นฐานของรัฐในจังหวัดมหาสารคาม  โดยทําการศึกษาเอกสาร  ส่ิงพิมพ  ขอมูล สถิติ  
สารสนเทศตางๆ แลวนําขอมูลมาวิเคราะหและสังเคราะหเนื้อหา (content analysis and synthesis) 
ปรากฏผลดังนี้ 
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  1) ผลการศึกษาบริบทเกี่ยวกับทรัพยากรทางการศึกษา ประกอบดวย 
  1.1) บริบทดานเงินหรืองบประมาณ ผลการวิเคราะหเอกสาร พบวา 
   (1)   ภาพรวมงบประมาณดานการศึกษาในประเทศไทยในป                 
พ.ศ. 2548-2550 งบประมาณดานการศึกษาของประเทศไทยเมื่อเทียบกับ GDP มีสัดสวนรอยละ 3.65 
3.80 และ 4.19 ตามลําดับ (งบประมาณป 2548 จํานวน 262,721 ลานบาท ป 2549 จํานวน 295,623 
ลานบาท และป 2550 จํานวน 355,241 ลานบาท) เมื่อจําแนกงบประมาณในป 2550 ตามประเภท
การศึกษาพบวา เปนการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานถึงรอยละ 69 ระดับอุดมศึกษารอยละ 17 การบริการ
สนับสนุนรอยละ 11 ที่เหลือเปนการศึกษาอื่นรอยละ 3 ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1  งบประมาณสนับสนุนทางการศึกษา ตอ GDP สัดสวนการจัดสรรแยกตามประเภท
  และสัดสวนงบประจํา งบลงทุน (หนวย : ลานบาท) 
 

รายการ 
งบประมาณ 
ประจําป 2548 

งบประมาณ 
ประจําป 2549 

งบประมาณ 
ประจําป 2550 

วงเงิน รอยละ วงเงิน รอยละ วงเงิน รอยละ 
GDP  7,195,000.00 100.00 7,786,200.00 100.00 8,471,400.00  100.00 
งบประมาณ 
ทั้งประเทศ  

1,250,000.00 17.37 1,360,000.00 17.47 1,566,200.00  18.49 

งบประมาณดาน
การศึกษา  

262,721.80  3.65 295,622.80 3.80 355,241.10  4.19 

สัดสวนแยกตามประเภท 
- กอนประถม-    
   มัธยมศึกษา  

184,405.30  70.19 204,010.80 69.01 245,288.80  69.10 

- อุดมศึกษา  40,131.80  15.28 48,095.50 16.27 58,444.30  16.45 
- ไมกําหนด  
   ระดับ  

3,557.60  1.35 334.20 0.11 143.80  0.04 

- บริการ 
   สนับสนุน  

30,704.90  11.69 33,630.90 11.38 39,941.70  11.24 

- การศึกษาอื่น  3,922.20  1.49 9,551.40 3.23 11,222.50  3.16 
งบประจําและงบลงทุน 
- ประจํา  225,150.50  85.70 271,604.40 91.88 309,210.00  87.04 
- ลงทุน  37,571.30  14.30 24,018.40 8.12 46,031.10  12.96 
ที่มา : รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงระบบงบประมาณคาใชจาย
 เกี่ยวกับการจดัการศึกษา เอกสารอัดสําเนา สํานักงบประมาณ ป 2550 
       
       จากตารางที่ 1 พบวา งบประมาณสําหรับการศึกษาทุกประเภท
มากกวารอยละ 85 เปนงบประจํา (สวนมากคืองบดานบุคลากร) และมีเงินเหลือสําหรับนํามาใช             
ในการดําเนินการและลงทุนนอยมาก ซ่ึงในสวนของการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กอนประถม-มัธยม) นั้น 
พบวา ไดรับงบประมาณสนับสนุนมากกวารอยละ 69 และสอดคลองกับงบประมาณที่การศึกษาทุก
ประเภทไดรับจัดสรร กลาวคือ งบประมาณสวนใหญจะเปนงบประจําในดานบุคลากร สวน
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งบประมาณในดานการดําเนินการและลงทุนเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาก็อยูในระดับนอยเชนเดี่ยว
กัน จึงสงผลกระทบตอเนื่องถึงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของประเทศไทยมาโดย
ตลอด 
   (2)   เงินอุดหนุนคาใชจายรายหัวเปนเงินเพื่อใชเปนคาใชจายตางๆ 
ของโรงเรียน ยกเวนคาใชจายบุคลากร คาใชจายในการบริหารงานทั้งในสวนกลางและเขตพื้นที่
การศึกษา งบลงทุนและคาใชจายเพื่อการพัฒนาคุณภาพ ซ่ึงการอุดหนุนคาใชจายรายหัวในแตละ
ระดับและประเภทการศึกษาจะไมเทากัน โดยสํานักงบประมาณไดอนุมัติหลักการการใหอุดหนุน 
คาใชจายรายหวัระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 อัตราเงินอุดหนนุคาใชจายตอหวัการศึกษาในระบบ (หนวย : บาท/คน) 
 

ระดับ/ประเภท 
 ปงบประมาณ 

2549 2550 2551 2552 2553 
ปฐมวัย 600 783 1,149 1,516 1,700 
ประถมศึกษา  1,100 1,233 1,499 1,766 1,900 
มัธยมศึกษาตอนตน  1,800 2,083 2,649 3,216 3,500 
มัธยมศึกษาตอนปลาย      
- ประเภทสายสามัญ 2,700 2,883 3,249 3,616 3,800 
- ประเภทอาชวีศึกษา      
   1) ชางอุตสาหกรรม  4,640 4,950 5,570 6,190 6,500 
   2) พาณิชยกรรม  3,040 3,350 3,970 4,590 4,900 
   3) คหกรรม  3,940 4,200 4,720 5,240 5,500 
   4) ศิลปกรรม  4,940 5,150 5,570 5,990 6,200 
   5) เกษตรกรรม      
- เกษตรกรรมทั่วไป  4,140 4,433 5,019 5,605 5,900 
- เกษตรกรรมปฏิรูป  9,149 9,600 10,520 11,490 11,900 
ที่มา: รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงระบบงบประมาณคาใชจาย     
          เกี่ยวกับการจัดการศึกษา เอกสารอัดสําเนา สํานักงบประมาณ ป 2553 
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   จากตารางที่ 2 พบวา เงินทุนหรืองบประมาณที่สถานศึกษาใชในการ
บริหารและจัดการศึกษาประจําปงบประมาณ 2552 จําแนกได 2 ลักษณะ คือ 1) งบประมาณที่ไดรับ
จัดสรรจากรัฐบาล โดยรัฐไดจัดสรรเปนเงินรายหัวนักเรียนใหตามจํานวนนักเรียนเปนรายคนตอป 
ในระดับปฐมวัยไดรับจัดสรร จํานวน 1,700 บาท/คน/ป ระดับประถมศึกษาไดรับจัดสรร จํานวน 
1,900 บาท/คน/ป ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ไดรับจัดสรร จํานวน 3,500 บาท/คน/ป และ                 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับจัดสรร จํานวน 3,800 บาท/คน/ป สําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก              
จะไดรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรี โดยระดับปฐมวัยกับประถมศึกษา                
(มีนักเรียนนอยกวา 120 คน) ไดรับจัดสรรเพิ่มเติม จํานวน 500 บาท/คน/ป และระดับมัธยมศึกษา 
(มีนักเรียนนอยกวา 300 คน) ไดรับจัดสรรเพิ่มเติม จํานวน 1,000 บาท/คน/ป อีกสวนหนึ่งเปน
งบประมาณสําหรับเปนเงินเดือนหรือคาจางครูหรือบุคลากรทางการศึกษา สวนในปการศึกษา 
2553 รัฐบาลจะไดจัดสรรงบประมาณเปนงบพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กทั้งระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา พรอมจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนเพิ่มขึ้นจากเดิม คือ ระดับ
ประถมศึกษา จํานวน 2,400 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 4,500 บาท และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 4,800 บาท และ 2) งบประมาณที่โรงเรียนไดรับบริจาคจากบุคคล 
ชุมชน เอกชน องคกรเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และองคกรอื่นๆ จากการศึกษาพบวา 
โรงเรียนไดรับบริจาคเงินหรืองบประมาณโดยเฉลี่ย คือ โรงเรียนขนาดเล็ก ไดรับบริจาค จํานวน 
10,000 บาท/ป โรงเรียนขนาดกลาง ไดรับบริจาค จํานวน 20,000 บาท/ป และโรงเรียนขนาดใหญ 
ไดรับบริจาค จํานวน 50,000 บาท/ป โดยโรงเรียนไดนํางบประมาณที่ไดรับบริจาคนี้ไปใชจายเปน
คาดําเนินการพัฒนาคุณภาพนักเรียนและคาสาธารณูปโภคเพิ่มเติมจากสวนที่ไดรับจัดสรรจากรัฐ 
    (3)   ภาระคาใชจายตอหัวสําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา                
แมกฎหมายไดกําหนดใหรัฐจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวใหกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหกําหนดอัตราเงินอุดหนุนดังกลาวแลว แตเมื่อพิจารณาจากงบประมาณ             
ในป 2550 ที่จัดสรรเพื่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเปรียบเทียบกับจํานวนนักเรียน โดยการ                 
นํางบประมาณในงบรายจายตางๆ ยกเวนงบลงทุนและโครงการพิเศษมาประมาณการคาใชจายตอหัว
ที่รัฐไดจาย โดยรวมภาระคาใชจายที่ผูปกครองตองจายในสวนของคาเลาเรียน (ตามเกณฑอัตราที่
กระทรวงการคลังกําหนด) สามารถสรุปได ดังนี้ 
      (3.1) งบประมาณทางดานคาใชจายในการจัดการขั้นพื้นฐาน
สวนใหญเปนคาใชจายที่จายใหสวนราชการที่เปนสถานศึกษาของรัฐโดยตรง (Supply Side) เปน
เงินทั้งสิ้น 196,504,665,504 บาท โดยมีจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น 12,479,281 คน เฉลี่ยตอหัวเทากับ 
15,746 บาท/คน สําหรับคาใชจายที่ผูปกครองรับผิดชอบทั้งสิ้น 43,688,847,450 บาท เฉลี่ยตอหัว 
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3,501 บาท/คน รวมคาเฉลี่ยตอหัวสําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งสิ้น 19,247 บาท (ภาครัฐ 15,746 บาท 
+ ผูปกครอง 3,501 บาท) คิดเปนสัดสวนเฉลี่ยตอหัวภาครัฐ : ผูปกครอง เทากับ 81.8 : 18.2 ระดับ
การศึกษาที่มีคาใชจายเฉลี่ยตอหัวจากภาครัฐตอผูปกครองมากที่สุด 3 ระดับคือ ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ เทากับ 83 : 17 ในขณะที่ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพนั้น มีคาเฉลี่ยตอหัวจากภาครัฐตอผูปกครองนอยที่สุดคือเทากับ 71 : 
29 ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ภาพรวมคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเฉลี่ยตอหัวจําแนกระดับการศึกษา  
 

ระดับ
การศึกษา 

จํานวน
นักเรียน 

ปงบประมาณ 2550 
(ไมรวมงบลงทุน) 

คาบํารุง
การศึกษา 

/คาเลาเรียน 
(ผูปกครอง) 

เฉลี่ยตอหัว (หนวย : บาท) 

รัฐ ผูปก 
ครอง รวม รัฐ : ผูปกครอง 

รวม 12,479,281 196,504,665,504 43,688,847,450 15,746 3,501 19,247 81.8 : 18.2 
ปฐมวัย  1,438,829 22,947,209,458 6,793,828,250 15,949 4,722 20,670 77 : 23 
ประถมฯ 5,220,455 88,925,645,987 17,591,106,200 17,034 3,370 20,404 83 : 17 
ม. ตน  3,187,082 51,440,461,446 10,527,589,800 16,140 3,303 19,444 83 : 17 
ม. ปลาย  2,632,915 33,191,348,613 8,766,323,200 12,606 3,333 15,940 79 : 21 
-สายสามัญ  1,761,438 23,503,531,946 4,785,448,200 13,343 2,717 16,060 83 : 17 
-สายอาชีพ  871,477 9,687,816,667 3,990,875,000 11,117 4,579 15,696 71 : 29 

ที่มา : รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงระบบงบประมาณคาใชจาย     
           เกี่ยวกับการจัดการศึกษา เอกสารอัดสําเนา สํานักงบประมาณ ป 2550 
 
       (3.2) ในสวนคาใชจายผูปกครอง (ตามเกณฑอัตราที่
กระทรวงการคลังกําหนด) หากผูปกครองที่มีฐานะดีก็ไมจําเปนตองขอกูยืมเงินมาเพื่อเปนคาใชจาย
ดังกลาว แตหากครอบครัวใดที่มีฐานะยากจนก็จําเปนตองหยิบยืมจากเพื่อนฝูง ญาติพี่นอง กูยืมจาก
เงินนอกระบบ และสถาบันการเงินเพื่อจายเปนคาบํารุงการศึกษา/คาเลาเรียนใหกับสถานศึกษา 
        อยางไรก็ตาม เพื่อชวยเหลือนักเรียนที่ครอบครัวมีฐานะ
ยากจน กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ซ่ึงเปนกองทุนของรัฐจะทําหนาที่ใหกูยืมกับ
นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่มีฐานะยากจนซึ่ง
มีรายไดตอครอบครัวไมเกิน 150,000 บาทตอป โดยไดมีการกําหนดขอบเขตการใหกูยืมเงินในป
การศึกษา 2550 สําหรับระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 กําหนดขอบเขตการใหกูยืมเงินปการศึกษา 2550 ของ กยศ. 
 

ระดับการศึกษา 
คาเลาเรียนและคาใชจายที่เกี่ยวเนื่อง 

กับการศึกษา  (บาท/คน/ป) 
คาครองชีพ 
บาท/คน/ป 

รวม 
บาท/คน/ป 

มัธยมศึกษาตอนปลาย  14,000  12,000  26,000  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  21,000  15,000  36,000  
ที่มา : สํานักงานกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
 
        ในป 2548 กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาสามารถให
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพกูยืมเงินจํานวน 223,169 ราย 
และ 125,877 ราย ตามลําดับ หรือคิดเปนรอยละของจํานวนนักเรียนทั้งระบบของแตละระดับ 
เทากับรอยละ 20.97 และ 17.90 ตาม ลําดับ ซ่ึงอาจไมครอบคลุมความตองการของนักเรียนที่ยากจน
ไดทั้งหมด ทั้งนี้เนื่องจากแหลงเงินเพื่อการจัดสรรสวนใหญมาจากงบประมาณที่ไดรับจัดสรรในแต
ละปเปนหลัก ดังตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5 ผูกูกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาเปรียบเทียบกับผูเรียนทั้งระบบ (หนวย : คน) 
                                                                        

ระดับการศึกษา 
ปการศึกษา 

2544 2545 2546 2547 2548 
1. ผูกู ม.ปลาย  278,794 262,495 220,360 220,277  223,169 
    -ม.ปลาย ทั้งระบบ  1,129,480 1,101,401 1,097,710 1,056,424  1,064,216 
    -สัดสวนการกูยืม  24.68 23.83 20.07 20.85  20.97 
2. ผูกู ปวช.  169,184 166,570 145,521 134,321  125,877 
    -ปวช.ทั้งระบบ  584,493 598,333 608,703 672,932  703,330 
    -สัดสวนการกูยืม  28.95 27.84 23.91 19.96  17.90 
ที่มา : สํานักงานกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
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      (3.3) เมื่อพิจารณางบประมาณที่ไดมาจากรัฐ และจากผูปกครอง
ที่ไดใชจายไปเพื่อการศึกษานับวาเปนจํานวนไมนอย โดยเทียบกับคาใชจายเพื่อการศึกษาในระบบ
เฉลี่ยตอหัว 21,015 บาท/คน กับคาเฉลี่ยรายไดประชาชาติตอคน (per capital National Income) 
80,633 บาท/คน พบวาคาใชจายเพื่อการศึกษาในระบบเฉลี่ยตอหัวคิดเปนรอยละ 26 ของรายได
ประชาชาติตอคน 
    (4)  ในสวนของปญหาการระดมทรัพยากรดานงบประมาณหรือ
การเงินจากการสํารวจปญหาโดยทั่วไปเกี่ยวกับการระดมทรัพยากรดานการเงินพบปญหาดังนี้ 
      (4.1) ทรัพยากรดานการเงินในชุมชน หรือในเขตบริการของ
โรงเรียน มีจํานวนจํากัด ไมเพียงพอกับความตองการและความจําเปนของโรงเรียน ทําใหตองไปหา
จากแหลงอื่นนอกชุมชน 
      (4.2) การใชเวลาในการติดตอประสานงานตองใชเวลานาน 
ทําใหครูตองเสียเวลาและคาใชจายดังกลาวมากขึ้น 
      (4.3) เปนการเพิ่มภาระทางเศรษฐกิจใหแกครูอาจารยและ
ผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน 
      (4.4) ทําใหครูอาจารยเสียเวลาในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน 
      (4.5) ปญหาความยากจนของผูปกครองนักเรียน 
    1.2) บริบทดานบุคคล 
    ผลการวิเคราะหเอกสาร พบวา ในการจัดการศึกษาของจังหวัด
มหาสารคาม จะตองใชบุคลากรเปนจํานวนมากอาจกลาวไดวาไมมีภารกิจใดภายในจังหวัด
มหาสารคามที่ใชคนมากเทาการจัดการศึกษา เพราะการศึกษามีหลายระดับ ทั้งในระบบ นอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย มีทั้งผูใหโอกาสและผูรับโอกาส ในการบริหารจึงจําเปนตองมีรูปแบบ
และวิธีการเฉพาะของตนเองที่มาทําหนาที่ใหโอกาสทางการศึกษา กลุมของบุคลากรที่มาปฏิบัติ
หนาที่จึงตองเปนบุคคลที่มีความรู มีประสบการณสูงกวากลุมขาราชการอื่นเพราะภารกิจทางการ
ศึกษามีผลตอชีวิตของคนเปนจํานวนมาก แตการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาซึ่ง              
สวนใหญอยูตามชนบท มีปญหาการขาดแคลนบุคลากร ทางโรงเรียนจึงแกปญหาโดยใชบุคลากร
ในทองถ่ินมาชวยในการจัดการศึกษา บุคลากรที่โรงเรียนขอความชวยเหลือไดแก บุคคลที่เปน
ประชาชนทั่วไปที่สถานศึกษาสามารถติดตอขอความรวมมือในการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของ
สถานศึกษาการจัดการศึกษามีความจําเปนจะตองใชทรัพยากรบุคคลทั้งในชุมชนและนอกชุมชน 
ใหเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยไดดําเนินการดังนี้ 
 



 191

    (1)  กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบใหชัดเจน โดยยึดหลักความเสมอ
ภาค ความรูความสามารถ ความสนใจ ตลอดภารกิจหลักของโรงเรียน ทั้งนี้จําเปนตองใชบุคลากร 
มีหนาที่หลัก หนาที่สนับสนุน และหนาที่บริการประกอบกันเสมอ 
    (2)  ติดตามและดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางใกลชิดและ
สม่ําเสมอโดยวางแผนไวลวงหนาชัดเจน 
    (3)  นิเทศหรือใหความชวยเหลือ สนับสนุน หรือรวมแกปญหา                     
ที่เกิดขึ้นขณะบุคลากรปฏิบัติงาน 
    (4)  ประเมินผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องและเปนระบบ รวมทั้ง 
ใชผลการประเมินประกอบการวางแผน พิจารณาความดีความชอบ หรือสงเสริมความกาวหนา 
ทั้งนี้จําเปนตองบํารุงขวัญใหกําลังใจ หรือเสริมแรงอยางตอเนื่องใหเหมาะสมและยุติธรรมโดย             
ยึดระบบคุณธรรมเปนสําคัญ 
    สถานศึกษามีภารกิจหลักใน 4 ประการ คือ การบริหารงานวิชาการ              
การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานงบประมาณ  สวนในเรื่อง
อัตรากําลังบุคลากรนั้น ไดกําหนดประเภทบุคลากรภายในของสถานศึกษาไวเปน 3 ประเภท คือ 
    (1)   บุคลากรสายงานสอน บุคลากรกลุมนี้เปนกลุมแกนหลักของ
สถานศึกษา เปนผูปฏิบัติงานหลักที่มีตําแหนงเปนครู เปนครูประจําการของแตละสถานศึกษา       
ทําหนาที่หลักดานการเรียนการสอนและสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน ซ่ึงตองมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนเฉพาะสาขา ตามเจตนารมณของ พ.ร.บ. การศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 53 จึงจะสามารถปฏิบัติหนาที่การสอนได ตําแหนงครูมาตรฐาน                 
ตามโครงสรางระบบบริหารบุคลากรครูนี้จะแบงตามระดับวิทยฐานะ ประกอบดวย ครูปฏิบัติการ 
ครูชํานาญการ ครูเชี่ยวชาญ และครูเชี่ยวชาญพิเศษ  บุคลากรสายงานสอนในกลุมนี้อีกประเภทหนึ่ง 
เปนประเภท “ครูภูมิปญญาทองถ่ิน” หรือประเภท “วิทยากร” นั้น กฎหมายยกเวนใหไมตองมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
    (2)   บุคลากรสายงานบริหาร ผูบริหารสถานศึกษาเปนบุคลากรหลัก
ในสวนบริหารสูงสุด (Strategic Apex) ของสถานศึกษา มีตําแหนงเปน “ผูอํานวยการสถานศึกษา”  
มีอํานาจสูงสุดภายในสถานศึกษา รับผิดชอบองคการทั้งองคการ เปนผูควบคุมดูแลการทํางาน
ภายในองคการ ตองทําหนาที่ที่สําคัญคือการนิเทศ กํากับงานของสถานศึกษา บริหารสถานการณ             
ที่เปนสภาพแวดลอมของสถานศึกษา กําหนดกลยุทธสําหรับการทํางานของสถานศึกษา และ                    
มีบทบาทสําคัญในเรื่องการสื่อสาร ประสานงานกับองคการภายนอก ดูแลการปฏิบัติงานและ
แกปญหาความขัดแยงภายในตามระบบการจําแนกตําแหนงและชั้น (Position Rank Classification - 
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PRC.) ของผูบริหารสถานศึกษานั้น มีตําแหนงและชั้นของผูบริหารสถานศึกษาคือ รองผูอํานวยการ
สถานศึกษา ผูอํานวยการสถานศึกษา ผูอํานวยการสถานศึกษาชํานาญการ ผูอํานวยการสถานศึกษา
ชํานาญการพิเศษ ผูอํานวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ ผูอํานวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ 
    (3)   บุคลากรสายงานสนับสนุน ไดแก บุคลากรที่มีหนาที่ปฏิบัติงาน
ที่ฝายบริหารทั่วไป ฝายอาคารสถานที่ ฝายรักษาความสะอาด ฝายรักษาความปลอดภัย เปนตน 
บุคลากรในกลุมนี้จะไมมีสวนเกี่ยวของกับกระบวนการเรียนการสอนหรือสนับสนุนการเรียน             
การสอนโดยตรง และอาจเปนบุคลากรอีกกลุมหนึ่งซึ่งมักจะเปนบุคลากรที่มีความรูความสามารถ
เฉพาะทาง ประเภทกลุมพิเศษที่มีบทบาทสําคัญในเชิงเปนที่ปรึกษาหรือใหการสนับสนุน                    
ดานเทคนิค เชน นักวางแผน นักวัดและประเมินผลการศึกษา นักควบคุมมาตรฐานงาน 
นักวิเคราะหงาน นักวิเคราะหระบบ นักวิเคราะหดานงานบุคคล ฯลฯ ประเภทและตําแหนงของ
บุคลากรในกลุมนี้ จะเปนบุคลากรในกลุมงานบริหารทั่วไป (General Administration) และกลุมงาน
บริการสนับสนุน (Support and Services) การกําหนดประเภทและตําแหนงจะพิจารณาจากงาน 
หนาที่เฉพาะและระดับความรับผิดชอบงานในสถานศึกษา การจําแนกตําแหนงงานของบุคคลกลุมนี้ 
โดยทั่วไปจะนิยมการใชระบบจําแนกตามตําแหนง (Position Classification - PC.) เปนหลัก 
    ในดานการกําหนดมาตรฐานอัตรากําลัง หรือการกําหนดขนาดและ
อัตรากําลังบุคลากรในสถานศึกษานั้น โดยทั่วไปตองคํานึงถึงภารกิจของสถานศึกษา การจัด
โครงสรางระบบบริหาร การจัดกลุมงานที่เปนงานหลัก และงานอื่นที่กําหนดใหมีในสถานศึกษา 
ภาระหนาที่และโครงสรางการบริหารจึงมักจะเปนกลไกสําคัญในการกําหนดอัตรากําลังทั้งหมด
ของระบบ แตการกําหนดมาตรฐานอัตรากําลังหรืออัตรากําลังบุคลากรในสถานศึกษาในครั้งนี้ 
พิจารณาโดยคํานึงถึงองคประกอบที่สําคัญตอไปนี้เปนหลักคือ 
    (1)   จํานวนหองเรียน 
     (2)   จํานวนนักเรียน และจํานวนนักเรียนตอหองเรียน 
     (3)   อัตราสวนครูตอนักเรียน 
     (4)   ภาระงานของครู 
     (5)   จํานวนชั่วโมงการสอนสูงสุดของครูตอสัปดาห 
     (6)   จํานวนชั่วโมงเรียนของนักเรียน 
     เกณฑกําหนดอัตรากําลังขาราชการครูสําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน               
ถือวาครูจะตองปฏิบัติการสอนเปนหลัก หนาที่หลักอยูที่ดานการเรียนการสอนและการสงเสริม 
การเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ ภาระงานของครูประกอบดวยงานการสอน งานที่เกี่ยวเนื่อง
กับการสอนโดยตรง และงานวิชาการ เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางานและงานวิชาการที่ไดรับ
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มอบหมาย ในการกําหนดอัตรากําลังครูในขั้นตนนี้ กําหนดโดยสัดสวนพื้นฐาน ครูตอนักเรียน          
ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สัดสวนที่ใชเปนสัดสวนกลาง คือ 1: 25 ภาระงานของครู 
ตอสัปดาหเทากับ 35 ช่ัวโมงตอสัปดาห เฉลี่ยวันละ 7 ช่ัวโมง ภาระงานจะเกี่ยวของกับงานสอนเปน
หลักคือ 
     (1)   ปฏิบัติงานสอนสูงสุดไมเกิน 20 ช่ัวโมงตอสัปดาห 
     (2)   ปฏิบัติงานที่เกี่ยวเนื่องกับการสอน 10 ช่ัวโมงตอสัปดาห 
     (3)   ปฏิบัติงานวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางานในหนาที่ และ
งานอื่นที่ไดรับมอบหมาย 5 ช่ัวโมงตอสัปดาห 
     สวนครูภูมิปญญาทองถ่ินและวิทยากรเฉพาะดานนั้น ทั้งประเภทและ
จํานวน ใหขึ้นอยูกับความเหมาะสมและความตองการของสถานศึกษา ซ่ึงแตละสถานศึกษาจะเปน
ผูกําหนดเองตามความเหมาะสม ความตองการจําเปนและกําลังทรัพยากรสนับสนุน และในอนาคต
เมื่อสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาทั้ง 3 ระบบ คือทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษา                     
ตามอัธยาศัยไปพรอมกันไดแลว ประเภทและอัตรากําลังครูจะแปรไปตามสวนของกลุมงาน ซ่ึง                 
จะขึ้นอยูกับโครงสรางระบบการทํางานที่แตละสถานศึกษากําหนดหรือเลือกใช และจะแปรไปตาม
ประเภทและระดับของการจัดการศึกษา ตามขนาดของสถานศึกษา ตามภาระงานและตามกําลัง
ทรัพยากรการเงินของแตละสถานศึกษา 
     เกณฑอัตรากําลังของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ เสนอคือ 
กําหนดใหมี ผูอํานวยการสถานศึกษา เปนตําแหนงผูบริหารสูงสุดในแตละสถานศึกษา 1 ตําแหนง 
สวนจํานวนตําแหนงรองผูอํานวยการ ใหแตละสถานศึกษาเปนผูกําหนดเองตามความเหมาะสม 
ตามความจําเปนและตามกําลังเงิน หรือกําลังสนับสนุนดานทรัพยากรของแตละสถานศึกษา ทั้งนี้
ดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และเปนไปตามเงื่อนไขที่คณะอนุกรรมการ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษากําหนด สวนเกณฑกําหนดอัตรากําลัง
บุคลากรในสายงานสนับสนุน ไดเสนอใหใชเกณฑกลางจํานวนระหวางรอยละ 25-40 ของ
อัตรากําลังครูทั้งหมดของสถานศึกษาเปนหลัก 
     สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสวนใหญมีการดําเนินการเชิญบุคลากรทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียนที่มีความรู ความชํานาญ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาพัฒนาสถานศึกษาโดย
การเปนผูใหความรู ฝกทักษะ พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคใหแกนักเรียนโดยตรง และอีกสวน
หนึ่งก็มาชวยพัฒนาอาคารสถานที่ภายในโรงเรียนใหมีภูมิทัศนที่สวยงาม  สะอาด  รมร่ืน                     
เหมาะสําหรับการเรียนรูของเด็กนักเรียน ซ่ึงเปนการสรางสัมพันธภาพที่ดีตอกันระหวางโรงเรียน
และชุมชนอีกดวย บุคลากรที่ไดรับเชิญมาเปนวิทยากรเพื่อใหความรู ฝกทักษะ พัฒนาคุณลักษณะ
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อันพึงประสงคแกนักเรียน ไดแก แพทย พยาบาล ตํารวจ ผูนําชุมชน ผูปกครอง เจาหนาที่อนามัย 
พระภิกษุสงฆ ปราชญชาวบาน เปนตน นอกจากนี้แลวยังพบวา สถานศึกษาทุกแหงไดมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเปนทีมนําในการพัฒนาสถานศึกษาทั้งระบบ โดย
ประกอบดวยตัวแทนหลากหลายฝาย เชน ตัวแทนผูปกครอง ตัวแทนศิษยเกา ผูทรงคุณวุฒิ ตัวแทน
ครู ตัวแทนพระสงฆ เปนตน ตลอดจนในสถานศึกษาสวนใหญมีการจัดตั้งเครือขาย มูลนิธิ ชมรม 
สมาคมตางๆ เพื่อประสานความรวมมือในการพัฒนาสถานศึกษาใหมีความเจริญรุงเรืองโดยใช
หลักการมีสวนรวมของบุคคล ชุมชน องคกรเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสถาบันตางๆ 
มีการดําเนินกิจกรรมที่สรางสรรคและเกิดประโยชนตอนักเรียนและสถานศึกษา 
     จากการสํารวจจํานวนโรงเรียน นักเรียนและจํานวนครูประจําการ                 
ในปการศึกษา 2549-2553 ในจังหวัดมหาสารคาม พบวา มีโรงเรียนทั้งสิ้น 611 โรง เปนโรงเรียน
ขนาดเล็ก (นักเรียนนอยกวา 120 คน) จํานวน 303 โรง คิดเปน 49.66 % เปนโรงเรียนขนาดกลาง 
(นักเรียน 120-300 คน) จํานวน 229 โรง คิดเปน 37.41 % และเปนโรงเรียนขนาดใหญ (นักเรียน
มากกวา 300 คน) จํานวน 303 โรง คิดเปน 12.93 % มีนักเรียนอยูระหวาง 139,206-146,127 คน และ
มีครูอยูระหวาง 6,509-7,640 คน โดยเฉลี่ยแลวสัดสวนจํานวนครูตอนักเรียน เทากับ 1:19.58 คน                
ดังตารางที่ 6 
 
ตารางที่ 6  จํานวนนักเรยีนและจํานวนครปูระจําการในจังหวดัมหาสารคาม ปการศึกษา 2549-2553 
 

ปการศึกษา 2549 2550 2551 2552 2553 เฉล่ีย 
ครู 7,204 6,509 7,640 7,580 7,500 7,286.6 
นักเรียน 146,127 140,945 139,206 142,495 142,100 142,174.6 
โรงเรียน 611 611 611 611 611 611 
  -ขนาดเล็ก 305 300 300 302 310 303.4 
  -ขนาดกลาง 227 232 232 230 222 228.6 
  -ขนาดใหญ 79 79 79 79 79 79 
ครู : นักเรียน 1: 20.28 1: 21.65 1 : 18.22 1: 18.79 1:18.95 1: 19.58 
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553 
 
    ในสวนของปญหาการระดมทรัพยากรบุคคลนั้น โดยปกติแลวแตละ
สถานศึกษาจะขาดแคลนทรัพยากรทางการบริหารทุกประเภท  แตละโรงเรียนจึงตองใช
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ความสามารถตามศักยภาพ ในการระดมทรัพยากรมาเพื่อใชในการบริหารการศึกษา ในสวนของ
การระดมทรัพยากรบุคคลไดพบปญหาอุปสรรค ดังนี้ 
    (1) บุคลากรในทองถ่ิน มีจํานวนนอยมาก 
    (2) บุคลากรไมมีเวลาที่จะมาถายทอดความรูและประสบการณ           
อยางเต็มที่ เนื่องจากตองประกอบอาชีพ สวนคาตอบแทนที่โรงเรียนจายใหมีจํานวนจํากัด 
    (3) บุคลากรขาดทักษะในการถายทอดความรูและประสบการณ 
    (4) บุคลากรที่มี ถ่ินที่อยูหางจากโรงเรียน  เปนปญหาอุปสรรค             
ในการเดินทาง 
    (5) โรงเรียนขาดการวางแผนเกี่ยวกับการใชบุคลากรจากภายนอก 
    (6) โรงเรียนไมมีการสํารวจขอมูลบุคคลภายนอกที่จะเชิญมาเปน
วิทยากรใหความรูแกนักเรียน 
    (7) ผูบริหารขาดความสนใจที่จะเชิญวิทยากรจากภายนอก 
   1.3) บริบทดานวัสดุอุปกรณและเทคโนโลยี 
    ผลการวิเคราะหเอกสาร พบวา ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา               
ขั้นพื้นฐานในจังหวัดมหาสารคาม ไดอาศัยและนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยดําเนินการ
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการศึกษา ซ่ึงเทคโนโลยีสารสนเทศไดเขามามีบทบาท              
ตอการศึกษาอยางมาก โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอรและการสื่อสารโทรคมนาคม                
มีบทบาทที่สําคัญตอการพัฒนาการศึกษา คือ 1) เทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีสวนชวย                       
เร่ืองการเรียนรู ปจจุบันมีเครื่องมือที่ชวยสนับสนุนการเรียนรู หลายดาน มีระบบคอมพิวเตอร             
ชวยสอน (CAI) ระบบสนับสนุนการรับรูขาวสาร เชน การคนหาขอมูลขาวสารเพื่อการเรียนรู               
ใน World Wide Web เปนตน 2) เทคโนโลยีสารสนเทศเขามาสนับสนุนการจัดการศึกษา 
โดยเฉพาะการจัดการศึกษาสมัยใหมจําเปนตองอาศัยขอมูลขาวสารเพื่อการวางแผน การดําเนินการ 
การติดตามและประเมินผลซึ่งอาศัยคอมพิวเตอรและระบบสื่อสารโทรคมนาคมเขามามีบทบาท              
ที่สําคัญ และ 3) เทคโนโลยีสารสนเทศกับการสื่อสารระหวางบุคคล ในเกือบทุกวงการทั้งทางดาน
การศึกษาจําเปนตองอาศัยส่ือสัมพันธระหวางตัวบุคคล เชน การสื่อสารระหวางผูสอนกับผูเรียน 
โดยใชองคประกอบที่สําคัญชวยสนับสนุนใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน เชน การใช
โทรศัพท โทรสาร ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส การประชุมออนไลน เปนตน  
    นอกจากนี้ยังพบวา  สถานศึกษามีการใชเทคโนโลยีในการบริหาร
ทรัพยากรการศึกษา ตั้งแตการวางแผน การปฏิบัติตามแผน และการควบคุมกํากับติดตาม การใช
คอมพิวเตอรในการบริหาร จัดการเก็บขอมูลและประมวลผล มีการประยุกตใชในการบริหารงาน
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บุคลากร เชน การอบรมทางไกล ทั้งนี้ผูบริหารสถานศึกษาตระหนักถึงขอจํากัดของเทคโนโลยี
สารสนเทศแตละอยางที่จะนํามาใช ซ่ึงการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม สามารถสรุปได 2 ลักษณะ ดังนี้ 
    (1)  ใช สําหรับการบริหารจัดการ  เปนการจัด เก็บขอมูลจาก
แหลงขอมูลตางๆ ทั้งภายในและภายนอกองคการอยางมีหลักเกณฑ เชน ขอมูลเกี่ยวกับครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตารางการปฏิบัติงานของผูบริหารและครู ขอมูลเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนในแตละป ขอมูลเกี่ยวกับอาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑตาง ๆ การรับสงหนังสือ
ราชการจากหนวยงานตนสังกัดหรือระบบสํานักงานอัตโนมัติ ตลอดจนตารางการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ทั้งนี้เพื่อนํามาใชในการประมวลผลและจัดรูปแบบใหไดสารสนเทศที่ชวยสนับสนุน
การทํางานหรือการปฏิบัติงาน และการตัดสินใจในดานตาง ๆ ของผูบริหารเพื่อใหการดําเนินงาน
ขององคการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงจากการสํารวจวัสดุ อุปกรณและเทคโนโลยี                         
ในสถานศึกษาที่นํามาใช ไดแก เครื่องคอมพิวเตอร วิทยุส่ือสาร เครื่องรับโทรศัพท เครื่องโทรสาร
เพื่อใชกับระบบสํานักงานอัตโนมัติ ระบบการรับสงหนังสือราชการ เครือขายอินเตอรเน็ต  
จดหมายอิเล็กทรอนิกส  
    (2)   ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เปนการประยุกต และ
นําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชสําหรับการพัฒนาและสงเสริมการเรียนรูของนักเรียน และครู              
ในการศึกษา คนควา เรียนรูความรูใหมๆ และฝกความสามารถ ทักษะบางประการโดยใชส่ือ      
เทคโนโลยีสารสนเทศ เชน ใชคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) เรียนรูทักษะใหมๆ ทางโทรทัศน
ทางไกลที่สงผานดาวเทียม การศึกษาคนควาเรื่องราวที่ตนสนใจผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 
เปนตน ซ่ึงจากการสํารวจวัสดุอุปกรณและเทคโนโลยีในสถานศึกษาที่นํามาใช ไดแก เครื่อง       
รับสัญญาณโทรทัศน เครื่องรับรับสัญญาณผานดาวเทียม เครื่องเลนวีดิโอ วิทยุ วิทยุส่ือสาร 
ตลอดจนระบบคอมพิวเตอรและการตอพวง และเครือขายอินเตอรเน็ต 
      ในสวนของปญหาการระดมทรัพยากรดานวัสดุอุปกรณและ
เทคโนโลยีสารสนเทศนั้น พบวา  แหลงทรัพยากรดานนี้มีจํานวนนอยไมเพียงพอ วัสดุอุปกรณที่มี
ในชุมชนไมตรงตามความตองการของโรงเรียน วัสดุอุปกรณในทองถ่ินบางอยางไมมีคุณภาพ
เพียงพอ ซ่ึงโรงเรียนสวนใหญจะใชเงินทุนหรืองบประมาณที่ไดจากทางราชการหรือการระดมทุน
ของโรงเรียนมาใชในการจัดซื้อจัดจาง หรือดําเนินการในการผลิตหรือจัดหาวัสดุ อุปกรณ 
เทคโนโลยีสารสนเทศมาเพื่อใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
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   1.4) บริบทดานที่ดินและสิ่งกอสราง 
    ผลการวิเคราะหเอกสาร พบวา สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัด
มหาสารคามทุกแหงมีที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่เพียงพอกับความตองการ เชน อาคารเรียน หองสมุด 
หองพิเศษ อาคารประกอบตางๆ หองน้ํา หองสวม สนามเด็กเลน สนามกีฬา สวนเกษตร เรือนเพาะชํา 
บานพักครู เปนตน โรงเรียนที่มีเนื้อที่ในการสรางโรงเรียนนอยที่สุด คือ 2 ไร และโรงเรียนที่มีเนื้อ
ที่มากที่สุด คือ 60 ไร ในสวนของอาคารเรียนและอาคารประกอบนั้นโรงเรียน จํานวนรอยละ 95 
ไดรับงบประมาณกอสรางจากรัฐบาล สวนที่เหลือไดรับงบประมาณสนับสนุนจากบุคคล องคกร
เอกชน มูลนิธิ 
    ในสวนของปญหาในดานที่ดินและสิ่งปลูกสรางของโรงเรียน พบวา 
อาคารเรียน อาคารประกอบตางๆ ของโรงเรียน จํานวนรอยละ 65 ชํารุดทรุดโทรมเนื่องจาก
กอสรางแลวเปนเวลามากกวา 25 ป และยังขาดงบประมาณในการซอมบํารุง นอกจากนี้ยังพบวา 
ขั้นตอนและกระบวนการขออนุญาตรื้อถอนอาคารเรียนและสิ่งปลูกสรางที่ชํารุดหรือทรุดโทรมนั้น 
มีขั้นตอนที่ซับซอน ใชเวลาคอนขางนานในการไดรับอนุญาตใหร้ือถอน จนบางครั้งเกิดอันตราย
ตอนักเรียนจนถึงแกชีวิต  
   1.5) บริบทดานแหลงเรียนรู 
    ผลการวิเคราะหเอกสาร พบวา แหลงเรียนรูที่สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน             
ในจังหวัดมหาสารคามใชสําหรับจัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกนักเรียน ประกอบดวยแหลงเรียนรู           
ที่อยูในโรงเรียน คิดเปนรอยละ 30 อาทิเชน หองสมุด หองดนตรีนาฏศิลป สวนสมุนไพร                  
สวนเกษตร แปลงผักสาธิต เรือเพาะชํา สระน้ํา สวนปา เปนตน และแหลงเรียนรูที่อยูนอกโรงเรียน 
คิดเปนรอยละ  70 อาทิเชน  วัด  โบสถ โรงพยาบาล สวนสุขภาพ สวนปาชุมชน  สวนสัตว 
สถาบันการศึกษาตางๆ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พิพิธภัณฑ โบราณสถาน เปนตน ทั้งนี้
โรงเรียนทุกแหงไดรวบรวมและจัดทําทะเบียนแหลงเรียนรูที่เปนสถานที่สําคัญตางๆ และบุคคล
สําคัญหรือปราชญชาวบาน ไวเพื่อใหนักเรียนไดศึกษาหาความรูเพิ่มเติม  
    นอกจากนี้แลวยังพบวา โรงเรียนในจังหวัดมหาสารคาม รอยละ 90                
มีเครื่องคอมพิวเตอรที่ เชื่อมตอระบบอินเตอรเน็ตไวสําหรับใหนักเรียนไดศึกษาหาความรู                  
อยางนอย 1 เครื่อง และมากที่สุดคือ 50 เครื่อง ทําใหนักเรียนมีทักษะในการเรียนรูออนไลน               
เพิ่มมากยิ่งขึ้น  และยังพบอีกวา  มีโรงเรียนจํานวนรอยละ  32 ที่ เปนเครือขายการเรียนรู                     
ระบบทางไกลและสามารถรับชมโทรทัศนเพื่อการศึกษาจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
วังไกลกังวล ทําใหนักเรียนมีทางเลือกในการเรียนรูเพิ่มมากขึ้น 
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    ในสวนที่ เปนปญหา เกี่ ยวกับแหล ง เรี ยน รูนั้น  พบว า  โรง เรี ยน                           
มีเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอเครือขายอินเตอรเน็ตไมเพียงพอกับความตองการของนักเรียน 
นอกจากนี้แลวนักเรียนมีโอกาสไดไปศึกษาแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียนคอนขางนอย 
 
 1.2 ผลการศึกษาแบบพหุกรณี 
  การศึกษาแบบพหุกรณี เปนการศึกษาสถานศึกษาที่ประสบผลสําเร็จในการระดม
ทรัพยากร เพื่อพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 3 แหง คือ 1) โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 ระหวางวันที่ 15-17 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  2) โรงเรียน
โรงเรียนบานโพนแพง (เจียรวนนทอุทิศ 5) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 ระหวาง
วันที่     20-22 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และ 3) โรงเรียนกันทรารมณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรี
สะเกษ เขต 1 ระหวางวันที่ 23-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัย                        
ใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก การสังเกตและจดบันทึก และการวิเคราะหเอกสารเพื่อหาขอมูล
เกี่ยวกับจุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  และอุปสรรค  ในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา  เพื่อ                    
พัฒนาสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานของรัฐ ปรากฏผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
  1) โรงเรียนกันทรารมณ จังหวัดศรีสะเกษ 
   โรงเรียนกันทรารมณ ตั้งอยูเลขที่ 1 ถนนประชารังสฤษดิ์ หมู 5 ตําบลดูน อําเภอ
กันทรารมณ จังหวัดศรีสะเกษ เขตเทศบาลตําบลกันทรารมณ รหัสไปรษณีย 33130 โทรศัพท     
045-651143 โทรสาร 045-651532 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
มีพื้นที่ 35 ไร 1 งาน 38 ตารางวา ดานหลังโรงเรียนตั้งอยูติดกับวัด มีประตูขนาดกวางเปดโลง             
ใหติดตอกันไดตลอดเวลา โรงเรียนกันทรารมณ ไดรับประกาศจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ เปน
โรงเรียนมัธยมประจําอําเภอกันทรารมณ เมื่อ พ.ศ. 2499  เร่ิมเปดการสอนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 
2499 โดยมี นายสูรย สุภาพเปนผูดูแล ตอมากระทรวงศึกษาธิการ ไดแตงตั้งนายสิงคํา สมหอม           
ใหดํารงตําแหนงครูใหญเปนคนแรก ตอมาเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2546 โรงเรียนไดเปลี่ยนมาเปน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ  เขต  1                       
เขตการศึกษา 5 กระทรวงศึกษาธิการ จากอดีตถึงปจจุบัน โรงเรียนกันทรารมณ มีผูบริหารทั้งสิ้น   
12 คน ผูบริหารคนปจจุบัน คือ นายฤทธา  นันทพันธ ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน วิทยฐานะ 
ผู อํานวยการเชี่ยวชาญ  โรงเรียนไดดําเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเปดสอนตั้งแต                          
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-6  ปจจุบันมีบุคลากรทั้งหมด 166 คน จําแนกเปน ขาราชการครู 121 คน 
พนักงานราชการ 19 คน ครูอัตราจาง 5 คน นักการภารโรง 4 คน ยาม 1 คน พนักงานขับรถ 4 คน 
ลูกจางชั่วคราว 3 คน อาจารยพิเศษภาษาตางประเทศ 8 คน และเจาหนาที่ธุรการ 1 คน ปรัชญา
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โรงเรียน คือ วิริเยน ทุกขมจเจติ: คนจักลวงทุกขไดเพราะความเพียร คําขวัญ คือ ดนตรี กีฬา 
วิชาการ ศิษย ก.ร.ตองเกงเรียน ไมเกเร และรักการกีฬา อักษรยอ คือ ก.ร. สีประจําโรงเรียน คือ               
สีเขียวและสีเหลือง โดยสีเขียว หมายถึง ความสุข ความรมเย็น เปนสงา สวนสีเหลือง หมายถึง 
ความเปนผูมีปญญา ความกาวหนา ความรุงโรจนแหงชีวิต ดอกไมประจําโรงเรียน คือ ดอกทองอุไร 
  โรงเรียนกันทรารมณ ไดรับคัดเลือกใหเปนโรงเรียนตนแบบในโครงการหนึ่งอําเภอหนึ่ง
โรงเรียนในฝนลําดับแรกจาก 921 โรงเรียนทั่วประเทศ และยังผานการประเมินโรงเรียน
สถานศึกษาขนาดใหญที่ไดรับรางวัลพระราชทานในระดับเขตตรวจราชการที่ 9 และผานการ
รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากสํานักงานรับรองและประเมินคุณภาพการศึกษา และ              
เปนโรงเรียนที่ไดรับการยอมรับจากชุมชน ผลงานเชิงประจักษที่ไดพบเห็นประกอบดวย 
  1) มีหองปฏิบัติการ e-learning ทุกกลุมสาระ 
  2) หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร หองปฏิบัติการฟสิกส หองปฏิบัติการเคมี 
หองปฏิบัติการชีววิทยา และหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรกายภาพ 
  3) หองปฏิบัติการทางดนตรี และศิลปะ 
  4) บริษัทจําลองเพื่อการฝกประสบการณจริง 
  5) หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต จํานวน 3 หอง 
  6) หองสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต Resource Center 
  7) หองปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab) 
  8) หองโสตทัศนศึกษา หองฉายภาพยนตรเสริมความรู 
  9) หองจริยธรรม 2 หองเรียน 
  10) หองสมุดอิเล็กทรอนิกส เชื่อมตอผานระบบอินทราเน็ต และอินเตอรเน็ต 
  11) เชื่อมโยงเครือขายภายใน ใหบริการขอมูลในโรงเรียนทุกกลุมสาระ และอาคาร
ประกอบทุกแหง 
  12) ใหบริการเครื่องสืบคนขอมูลใตถุนอาคารเรียน 
  13) หองเรียนธรรมชาติ แหลงความรูตามตนไม เสาไฟฟา ศาลาไทย ตามกลุมสาระตางๆ 
ทั่วบริเวณ 
  14) ศูนยจําหนายผลิตภัณฑของนักเรียนที่ตลาดสดเทศบาลกันทรารมย 
  15) คลินิกทางภาษาตางประเทศ หองเรียนรูภาษาตางประเทศดวยโปรแกรม Tell Me More 
  16) บริการคาราโอเกะ ใหนักเรียนมีสุนทรียภาพดานศิลปะและดนตรี 
  17) ตูเรียนรูดวยตนเองผานสื่อมัลติมีเดีย 
  18) เวทีคนเกง ใหนักเรียนไดแสดงออกดานศิลปะดนตรี 
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  19) วงดนตรีชายและหญิง จํานวน 19 วง 
  20) วงโปงลาง วงดุริยางค และวงดนตรีไทย ใหบริการชุมชนในโอกาสตางๆ 
  21) ไดรับรางวัลดนตรีไทย และวงโปงลางยอดเยี่ยมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  22) ไดรับรางวัลดานศิลปะระดับเขต ระดับภาค และระดับประเทศ 
  23) ไดรับรางวัลเชียรลีดเดอรระดับจังหวัด 
  24) มีความโดดเดนในงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ไดรับรางวัลสถานศึกษาดีเดน
ดานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  25) ไดรับรางวัลเหรียญทองการประกวดโครงงานการนักเรียนหางไกลสารเสพติด 
ของจังหวัดศรีสะเกษ 
  จากการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ในการระดมทรัพยากร
ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษา พบวา 
  1) ดานเงินหรืองบประมาณ 
   ปงบประมาณ  2552 โรงเรียนไดรับงบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษา              
สวนใหญจากรัฐบาล (รอยละ 70) สวนงบประมาณที่ใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนา
ผูเรียน จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตางๆ โรงเรียนไดรับการสนับสนุนจากชุมชน ผูปกครอง เครือขาย
ศิษยเกา และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (รอยละ 30) และจากการวิเคราะห SWOT Analysis พบวา 
   จุดแข็ง 
   (1)  ผูบริหารโรงเรียนมีความเสียสละ ซ่ือสัตย เปดเผย และรับผิดชอบงาน 
   (2)  มีการทํางานเปนทีม แบงงานกันทํา อยางเหมาะสม เชื่อถือซ่ึงกันและกัน 
   (3)  ผูบริหารยึดหลักการทํางานแบบมีสวนรวม 
   (4)  โรงเรียนมีผลการประเมินจากตนสังกัดหรือองคกรอื่นๆ อยูในระดับดี 
   (5)  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับที่นาพอใจ 
   (6)  โรงเรียนเขารวมกิจกรรมตางๆ ในชุมชนอยางตอเนื่อง 
   จุดออน 
   (1)  ขาดความรูและทักษะในการระดมทรัพยากร 
   (2)  ขาดการประชาสัมพันธผลงานของสถานศึกษา 
   (3)  กระบวนการระดมทรัพยากรไมหลากหลายและเปนระบบที่ดี 
   (4)  ขาดบุคลากรที่จะรับผิดชอบงานระดมทรัพยากร 
   (5)  กิจกรรมและวิธีการระดมทรัพยากรมีประสิทธิผลนอย 
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   โอกาส 
   (1)  ชุมชนเห็นความสําคัญของการศึกษาและจําเปนตองพัฒนานักเรียน 
   (2)  โรงเรียนและชุมชนมีสัมพันธภาพที่ดีตอกันและรวมมือกันพัฒนา 
   (3)  มีเครือขายผูปกครอง ชุมชน ศิษยเกา องคกรเอกชนรวมกิจกรรมเสมอ 
   (4)  ชุมชนใหความรวมมือที่ดีในการพัฒนาโรงเรียน 
   (5)  กฎหมาย ระเบียบเอื้อตอการดําเนินงานพอสมควร 
   (6)  ชุมชนจัดงานการกุศลตามเทศกาลเปนประจําตลอดป 
   อุปสรรค 
   (1)  เศรษฐกิจของชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยูไมคอยจะดีนัก 
   (2)  ผูปกครองนักเรียนสวนใหญเปนเกษตรกรและมีรายไดนอย 
   (3)  ผูปกครองเชื่อวาโรงเรียนไดรับการสนับสนุนจากรัฐเพียงพอแลว 
   (4)  นโยบายของเรียนฟรี 15 ปอยางมีคุณภาพ 
   (5)  ประชาชนเชื่อวาการทําบุญที่วัดไดบุญกุศลมากกวาทําที่โรงเรียน 
  2) ดานบุคคล 
   โรงเรียนมีความพยายามในการระดมทรัพยากรบุคคลมาใชในภารกิจตางๆ ทั้งการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เนื่องจากโรงเรียนยังประสบกับปญหา
ในการขาดแคลนบุคลากรที่ชํานาญการหรือเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการจัดกิจกรรมการเรียน                 
การสอน เชน ครูคอมพิวเตอร ครูสอนภาษาตางประเทศ นักจิตวิทยาวัยรุน เปนตน และจากการ
วิเคราะห SWOT Analysis พบวา 
   จุดแข็ง 
   (1)  ผูบริหารโรงเรียนยึดหลักการทํางานแบบมีสวนรวมและมีความเสียสละ 
ซ่ือสัตย เปดเผย และรับผิดชอบงาน 
   (2)  สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการบุคลากรที่ดี 
   (3)  มีบุคลากรครูเพียงพอและมีทีมงานที่เขมแข็ง 
   (4)  โรงเรียนเขารวมกิจกรรมตางๆ ในชุมชนเปนประจําอยางตอเนื่อง 
   (5)  สถานศึกษามีกิจกรรมตางๆ ที่หลากหลายและเหมาะสมในการระดม
บุคคล มาชวยในการพัฒนา 
   (6)  ผูบริหารสถานศึกษามีวิธีการและกระบวนการระดมบุคคลมาชวยในการ
พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนหรือกิจกรรมอื่นๆ 
   (7)  สถานศึกษามีแผนในการระดมทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจนและเหมาะสม 
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   จุดออน 
   (1)  ขาดการมีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษาจากบุคคล ชุมชน อยางตอเนื่อง 
   (2)  วิธีการและกระบวนการระดมทรัพยากรบุคคลเพื่อการพัฒนาขาดความ
หลากหลาย 
   โอกาส 
   (1)  โรงเรียนและชุมชนมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน และรวมกันพัฒนา 
   (2)  มีเครือขายผูปกครอง ชุมชน ศิษยเกา องคกรเอกชนรวมกิจกรรมเสมอๆ 
   (3)  ผูปกครอง ชุมชนเอื้อเฟอและใหความรวมมือที่ดีในการพัฒนาโรงเรียน 
   (4)  ชุมชน ผูปกครอง องคกรตางๆ เห็นความสําคัญของการศึกษา 
   (5)  ผูปกครอง ชุมชน มีความเชื่อถือและชื่นชมตอความสําเร็จของโรงเรียน 
   (6)  รัฐเปดโอกาสใหโรงเรียนสามารถระดมทรัพยากรไดตามความจําเปน 
   อุปสรรค 
   (1)  สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขาดการติดตอประสานงานและขาดการรวม
กิจกรรมตางๆ อยางตอเนื่อง 
   (2)  ผูปกครอง บุคคล ชุมชนเชื่อวาโรงเรียนมีบุคลากรที่เพียงพอตอการ               
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแลว 
   (3)  การติดตอส่ือสารระหวางสถาน  ศึกษากับชุมชน บุคคล ผูปกครอง
นักเรียนเปนไปดวยความยากลําบาก 
  3) ดานวัสดุอุปกรณและเทคโนโลยี 
   ผลของการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางรวดเร็ว
นั้น ทําใหโรงเรียนตองปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนเพื่อสนองตอบตอความตองการในการเรียนรู
ของนักเรียนเปนรายบุคคลใหมากยิ่งขึ้น ดวยเหตุนี้เองจึงทําใหโรงเรียนมีความตองการวัสดุ 
อุปกรณและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารเปนอยางมาก โดยบางสวนไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจากรัฐบาลและในอีกบางสวนไดรับการสนับสนุนจากผูปกครอง บุคคล ชุมชน องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน บริษัท หางราน เครือขายศิษยเกา แตก็ยังไมเพียงพอตอความตองการในการ
ใช ซ่ึงอุปกรณบางสวนมีอายุการใชงานที่คอนขางสั้นและขาดทั้งงบประมาณและบุคลากรในการ
ซอมบํารุงหรือรักษาวัสดุอุปกรณใหใชงานไดตามปกติ และจากการวิเคราะห SWOT Analysis 
พบวา 
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   จุดแข็ง 
   (1)  ผูบริหารยึดหลักการทํางานแบบมีสวนรวม 
   (2)  โรงเรียนเขารวมกิจกรรมตางๆ ในชุมชนอยางตอเนื่อง 
   (3)  มีการทํางานเปนทีม แบงงานกันทําอยางเหมาะสม เชื่อถือซ่ึงกันและกัน 
   (4)  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับที่นาพอใจ 
   (5)  มีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษาที่ดี 
   (6)  มีกระบวนการทํางานอยางเปนระบบ โปรงใสและตรวจสอบได 
   จุดออน 
   (1)  บุคลากรไมเพียงพอตอการดําเนินงานระดมทรัพยากร 
   (2)  ผูบริหารและบุคลากรขาดความรูและทักษะในการระดมทรัพยากร 
   (3)  ขาดระบบการสื่อสารที่ดีภายในองคกร 
   โอกาส 
   (1)  การทําบุญตามประเพณีทุกเดือนเอื้อตอการระดมทรัพยากรของโรงเรียน 
   (2)  โรงเรียนและชุมชนมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน และรวมกันพัฒนา 
   (3)  ชุมชนเอื้อเฟอและใหความรวมมือที่ดีในการพัฒนาโรงเรียน 
   (4)  ชุมชน ผูปกครอง องคกรตางๆ เห็นความสําคัญของการศึกษา 
   อุปสรรค 
   (1)  ชุมชนเชื่อวาโรงเรียนไดรับการสนับสนุนจากรัฐเพียงพอ 
   (2)  ผูปกครองขาดความเชื่อถือตอตัวบุคลากรบางคนในโรงเรียน 
   (3)  ประชาชนไมทราบวารัฐมีมาตรการลดหยอนทางภาษีเพื่อการศึกษา 
   (4)  เกิดภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจทําใหยากตอการระดมทรัพยากร 
  4) ดานที่ดินและสิ่งกอสราง 
   เนื่องจากโรงเรียนมีภารกิจในการจัดการศึกษาตั้งแตช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-6 ใน                
8 กลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผู เรียน ดังนั้นเนื้อที่ 35 ไร ของโรงเรียนจึงดูเล็ก                     
เปนอยางมาก และยังขาดบริเวณหรือสถานที่เพื่อใชสําหรับเปนสนามกีฬาใหนักเรียนไดฝกทักษะ
กีฬาชนิดต างๆ  แตอย างไรก็ดี โรง เ รียนสามารถใชบ ริ เวณโรงเรี ยนทุกตาราง เมตรได                            
อยางมีประสิทธิภาพ และจากการวิเคราะห SWOT Analysis พบวา 
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   จุดแข็ง 
   (1)  ผูบริหารยึดหลักการทํางานแบบมีสวนรวม 
   (2)  ผูบริหารโรงเรียนมีความเสียสละ ซ่ือสัตย เปดเผย และรับผิดชอบงาน 
   (3)  มีบุคลากรครูเพียงพอและมีทีมงานที่เขมแข็ง 
   (4)  มีกระบวนการทํางานอยางเปนระบบ โปรงใสและตรวจสอบได 
   จุดออน 
   (1)  ผูบริหารและบุคลากรขาดความรูและทักษะในการระดมทรัพยากร 
   (2)  ขาดการมองการณไกลและแผนแมบทในการระดมทรัพยากร 
   (3)  วัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในบางกลุมสาระการเรียนรู              
ไมเพียงพอตอความตองการ 
   โอกาส 
   (1)  ชุมชน ผูปกครอง องคกรตางๆ เห็นความสําคัญของการศึกษา 
   (2)  โรงเรียนและชุมชนมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน และรวมกันพัฒนา 
   (3)  มีเครือขายผูปกครอง ชุมชน ศิษยเกา องคกรเอกชนรวมกิจกรรมเสมอๆ 
   (4)  ผูปกครอง ชุมชน มีความเชื่อถือและชื่นชมตอความสําเร็จของโรงเรียน 
   อุปสรรค 
   (1)  ประชาชนไมทราบวารัฐมีมาตรการลดหยอนทางภาษีเพื่อการศึกษา 
   (2)  ผูปกครองขาดความเชื่อถือตอตัวครูบางคนโรงเรียน 
   (3)  ชุมชนเชื่อวาโรงเรียนไดรับการสนับสนุนจากรัฐเพียงพอ 
   (4)  ผูปกครองบางคนขาดจิตสํานึกในการเปนเจาของโรงเรียน 
  5) ดานแหลงเรียนรู 
   โรงเรียนกันทรารมณ ไดจัดภูมิทัศนภายในโรงเรียนใหเปนแหลงเรียนรูได               
อยางหลากหลายและเมาะสมกับนักเรียน อาทิเชน มีหองปฏิบัติการ e-learning และมีหองปฏิบัติการ
ตางๆ มากมายครบทุกกลุมสาระการเรียนรู มีบริษัทจําลองเพื่อการฝกประสบการณจริง                           
มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต จํานวน 3 หอง มีหองสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต 
Resource Center มีหองปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab) มีหองโสตทัศนศึกษา หองฉายภาพยนตร
เสริมความรู มีหองจริยธรรม 2 หองเรียน มีหองสมุดอิเล็กทรอนิกส เชื่อมตอผานระบบอินทราเน็ต 
และอินเตอรเน็ต มีการเชื่อมโยงเครือขายภายใน ใหบริการขอมูลในโรงเรียนทุกกลุมสาระ                    
การเรียนรูและอาคารประกอบทุกแหง มีการใหบริการเครื่องสืบคนขอมูลใตถุนอาคารเรียน                 
ทุกอาคารเรียน มีหองเรียนธรรมชาติ แหลงความรูตามตนไม เสาไฟฟา ศาลาไทย ตามกลุมสาระ
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ตางๆ ทั่วบริเวณโรงเรียน มีศูนยจําหนายผลิตภัณฑของนักเรียนที่ตลาดสดเทศบาลกันทรารมย         
มีคลีนิคทางภาษาตางประเทศ หองเรียนรูภาษาตางประเทศดวยโปรแกรม Tell Me More มีบริการ
คาราโอเกะ ใหนักเรียนมีสุนทรียภาพดานศิลปะและดนตรี มีตูเรียนรูดวยตนเองผานสื่อมัลติมีเดีย            
มีเวทีคนเกงใหนักเรียนไดแสดงออกดานศิลปะดนตรี เปนตน ซ่ึงนับไดวาเปนโรงเรียนหนึ่ง                      
ที่มีแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนอยางมากมายและหลากหลาย โดยเฉพาะแหลงเรียนรูบนเครือขาย
อินเตอรเน็ต และจากการวิเคราะห SWOT Analysis พบวา 
   จุดแข็ง 
   (1)  ผูบริหารมีความผูกพันตอโรงเรียนสูงและมีภาวะผูนํา 
   (2)  สถานศึกษามีระบบการสื่อสารที่ดีภายในองคกร 
   (3)  มีกระบวนการทํางานอยางเปนระบบ โปรงใสและตรวจสอบได 
   (4)  มีระบบการบริหารจัดการแหลงเรียนรูที่ดี 
   (5)  มีการทํางานเปนทีม แบงงานกันทําอยางเหมาะสม เชื่อถือซ่ึงกันและกัน 
   จุดออน 
   (1)  โรงเรียนขาดการเขารวมกิจกรรมตางๆ ในชุมชนอยางตอเนื่อง 
   (2)  ครูมีภารกิจในการสอนมากเกินไป 
   (3)  บรรยากาศในการปฏิบัติงานบางกิจกรรมคอนขางเครียด 
   โอกาส 
   (1) ชุมชน ผูปกครองเห็นความสําคัญของการศึกษา 
   (2) มีความเชื่อถือและชื่นชมตอความสําเร็จของโรงเรียน 
   (3) องคกรชุมชนเอื้อเฟอและใหความรวมมือที่ดีในการพัฒนาโรงเรียน 
   (4) โรงเรียนและชุมชนมีสัมพันธภาพที่ดีตอกันและรวมกันพัฒนา 
   (5) มีเครือขายผูปกครอง ชุมชน ศิษยเกา องคกรเอกชนรวมกิจกรรมเสมอๆ 
   อุปสรรค 
   (1)  ชุมชน ผูปกครองขาดความเชื่อถือตอตัวครูบางคนในโรงเรียน 
   (2)  ผูปกครองบางสวนขาดจิตสํานึกในการเปนเจาของโรงเรียน 
   (3) เกิดภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจทําใหยากตอการปฏิบัติงาน 
   สรุปกลยุทธในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาโรงเรียนกันทรารมย 
ที่ผูวิจัยคนพบจากศึกษาเปนรายกรณี มีดังนี้ 
   (1) ภาคีเครือขายรวมใจพัฒนาโรงเรียน 
   (2) ยกระดับคุณภาพนักเรียน ครูและบุคลากรใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
   (3) รวมกิจกรรมกับชุมชนอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 
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   (4) เยี่ยมบานนักเรียนเพื่อสานสายใยสูศิษย 
   (5) ประชาสัมพันธผลงานนักเรียนและครูอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 
   (6) ออกรานและจําหนายผลิตภัณฑที่เปนผลงานนักเรียนในงานเทศการตางๆ 
ตลอดป 
   (7) รวมกิจกรรมการแสดงตามประเพณีและวัฒนธรรมกับหนวยงานราชการ 
เอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางสม่ําเสมอ 
   (8) จัดกิจกรรมรณรงคการรับบริจาคทรัพยากรตางๆ จากผูปกครอง ชุมชน 
องคกรเอกชน ตามโอกาสและความจําเปน 
   (9) จัดแสดงนิทรรศการผลงานดีเดนของนักเรียนและครูเปนประจําตลอดป
การศึกษา 
   (10) เชิญผูปกครองนักเรียนเขารวมกิจกรรมของโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ 
   (11) จัดงานการกุศลประจําปอยางตอเนื่อง 
   (12) ใหความรวมมือกับชุมชนในการใหบริการดานอาคารสถานที่สําหรับ             
จัดกิจกรรมของชุมชน 
   (13) จัดงานศิษยเกาคืนสูเหยาชาวกันทรารมณเปนประจําทุกป  
  2) โรงเรียนบานโพนแพง (เจียรวนนทอุทิศ 5) จังหวัดสกลนคร 
   โรงเรียนบานโพนแพง (เจียรวนนทอุทิศ 5)  ไดเร่ิมกอตั้งโรงเรียนขึ้นเมื่อวันที่                        
20 เมษายน พ.ศ. 2482 ตั้งอยูเลขที่ 329 หมู 6 ตําบลโพธิไพศาล อําเภอกุสุมาลย  จังหวัดสกลนคร 
รหัสไปรษณีย 47210 โดยมี นายคําจันทร สุวรรณเจริญ เปนครูใหญคนแรก มีพื้นที่ทั้งหมด 43 ไร        
2 งาน 50.4 ตารางวา  ผูปกครองสวนใหญมีอาชีพทํานา ฐานะยากจน  มีเชื้อสายไทโส ซ่ึง                        
มีวัฒนธรรมและความเชื่อเปนของตัวเอง มีภาษาพูดเฉพาะถิ่น คือภาษาไทโส 
   ปจจุบันมีนายมนูญ ไชยทองศรี เปนผูอํานวยการโรงเรียน นายวีระยุทธ ศิริจันท
พันธ และนายวิษณุ ซายสุพรรณ เปนรองผูอํานวยการโรงเรียน ขอมูลนักเรียนปการศึกษา 2552 
ประกอบดวยนักเรียนระดับชั้นอนุบาล จํานวน 84 คน ระดับประถมศึกษา จํานวน 226 คน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 346 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 233 คน รวมนักเรียน
ทั้งหมด 889 คน ขอมูลครูและบุคลากร ประกอบดวย ผูบริหาร จํานวน 1 คน รองผูอํานวยการ 
จํานวน 2 คน ครูปฏิบัติการสอน จํานวน 22 คน ลาศึกษาตอ จํานวน 1 คน พนักงานราชการ จํานวน    
5 คน ครูอัตราจาง จํานวน 6 คน วิทยากรพิเศษ จํานวน 2 คน (สอนนาฏศิลป และสอนงานบาน) 
นักการภารโรง จํานวน 1 คน ครูธุรการ จํานวน 1 คน รวมทั้งสิ้น จํานวน 41 คน อายุครูโดยเฉลี่ย 
ประมาณ 39.16 ป 
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   ประชากรมีเชื้อสายไทโส มีความเชื่อและยึดถือวัฒนธรรมของตนเอง มีภาษาพูด
เปนของตัวเอง ไมมีภาษาเขียน มีประเพณีการปลูกวานและรักษาดวยวานของสายตระกูล เพื่อ                
ใชเปนสมุนไพรรักษาโรคเปนของขลัง เปนวานมงคล นําโชค ปองกันผี ไลผี ปจจุบันยังคงยึดมั่น                      
ในประเพณีชุมชนที่หลากหลาย เชน พิธีเหยา นับถือปูตา สภาพภูมิประเทศเปนที่ราบสูง สภาพดิน
เปนดินลูกรัง มีความอุดมสมบูรณต่ําไมเหมาะแกการปลูกพืช ทําใหวัยหนุมสาวจะเดินทางไปทํางาน
เมืองกรุงเปนสวนมาก ในหมูบานเหลือเฉพาะผูสูงอายุและเด็กผูปกครองสวนใหญจบการศึกษา               
ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ประกอบอาชีพทํานา อาชีพเสริม ไดแก เล้ียงสัตว ทอผาและรับจาง
สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวมีฐานะยากจน โรงเรียนไดรับ            
ความรวมมือจากชุมชน ในหลายๆเรื่อง เชน วันสําคัญทางศาสนา งานกีฬาภายใน งานวันเด็ก
แหงชาติ งานตางๆที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นและพิธีมอบทุนการศึกษาตางๆ ไดรับความรวมมือจาก            
ทางชุมชนเปนอยางดี 
   ปการศึกษา 2533 โรงเรียนเขาโครงการตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ไดแก โครงการเลี้ยงไกไข โครงการ 
เล้ียงไกเนื้อ โครงการเลี้ยงเปดเทศ โครงการประมงโรงเรียน การปลูกพืชผักสวนครัว และ                
ไมผล โดยมีหนวยงานภาครัฐและเอกชนสนับสนุน เชน บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑจํากัด                     
ใหทุนการเลี้ยงไกไข จํานวน 250,000 บาท โดยเลี้ยงไกไข จํานวน 480 ตัว นอกจากนั้นแลว  
สํานักงานเกษตรอําเภอกุสุมาลย สํานักงานปศุสัตวอําเภอ ประมงจังหวัดสกลนครและสหกรณ
จังหวัดสกลนคร ซ่ึงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดเสด็จเยี่ยมโรงเรียน                 
2  คร้ัง คือ คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2537 
   ปการศึกษา 2536 เปดโครงการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
   ปการศึกษา 2539 เปนโรงเรียนปฏิรูปทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
  ปการศึกษา 2541 เขาโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศในถิ่นทุรกันดาร (ทสรช.) 
  ปการศึกษา  2542 เปนโรงเรียนแกนนําปฏิ รูปการเรียนรู  ของสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ และเปนโรงเรียนแกนนําโครงการเกษตรทฤษฎีใหม              
ตามแนวพระราชดําริ 
  ปการศึกษา 2544 ไดรับสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 3 เครื่อง และ
เครื่องพิมพเอกสาร จํานวน 1 เครื่อง จากบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ จํากัด 
  ปการศึกษา 2545 ไดรับจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอรจาก เนคเทค จํานวน 10 เครื่อง 
(ระบบ LAN : Local Area Network) และติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต เขารวมโครงการโรงเรียน
โครงการเพื่อนเด็ก ระยะที่ 2 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 
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  ปการศึกษา 2546 
  - ไดรับการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอรจํานวน  5 เครื่องจากบริษัท             
เครือเจริญโภคภัณฑ จํากัด  
  - ไดรับการประเมินภายนอก คร้ังที่ 1 จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อวันที่ 17–19 มิถุนายน 2546 และผานการประเมินเปนที่
เรียบรอยแลว 
  - เปนโรงเรียนในโครงการคัดเลือกบทเรียนชวยสอน (CAI) และจัดทํา
แผนการสอนระดับประถมศึกษาตอนตน ของมหาวิทยาลัยเซนจอหน ตามโครงการสารสนเทศตาม
พระราชดําริฯ จัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร ในระดับชั้น ป. 1-4 
  - เขาโครงการศูนยสารสนเทศตนแบบระดับตําบลของสํานักงาน
ประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร 
  - เข า รับการประเมินโรง เ รียนป ายทอง  ระยะที่  3 ของสํ านักงาน
ประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร 
  ปการศึกษา 2547 
  - ไดรับสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร  จํานวน  10 เครื่อง  และเครื่อง                
ปร้ินเตอร 1 เครื่อง และไดรับการสนับสนุนการติดตั้งโทรทัศน (ชอง UBC) พรองทั้ง CD จํานวน   
1 ชุด พรอมทั้งเกาอี้นั่งจากบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ จํากัด 
  -  จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544                       
เมื่อปการศึกษา 2546 
  ปการศึกษา 2548 
  - ไดเปดทําการสอนในระดับชวงชั้นที่ 4 (ม.4-6) ปจจุบันเปดทําการสอน         
5 ระดับ คือ 1) ระดับกอนประถมศึกษา 2) ชวงชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปที่ 1-3) 3) ชวงชั้นที่ 2 
(ประถมศึกษาปที่ 4-6) 4) ชวงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปที่ 1-3) และชวงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปที่ 4-6) 
เปนปแรกที่เปดสอนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
  ปการศึกษา 2549 
  - โรงเรียนเขารับการประเมินภายนอก คร้ังที่ 2 จากสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อวันที่ 15–17 กุมภาพันธ 2549 และผานการ
ประเมินภายนอก 
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  ปการศึกษา 2550 
  - นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 สําเร็จการศึกษาจํานวน 65 คน จาก
ทั้งหมด 66 คน ซ่ึงเปนนักเรียนรุนแรกที่ไดรับอนุมัติใหเปดในปการศึกษา 2548 
  - โรงเรียนไดรับจัดสรรงบประมาณการกอสรางอาคารเรียน จํานวน 1 หลัง 
  - ไดรับบริจาคหองเรียนรูกับทรูสวิช่ันพรอมอุปกรณการเรียนคอมพิวเตอร 
และส่ือการเรียนตางๆ จํานวน 1 หอง และไดรับบริจาคเสื้อผา ผาหม พรอมอุปกรณการเรียน เชน             
สมุด ดินสอ ปากกา เครื่องพิมพเอกสาร พรอมเครื่องสแกนเนอร 
  - โครงการแวนแกวโดยความอนุเคราะหจากบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ 
จํากัด และการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ใหบริการตรวจวัดสายตา ประกอบแวนตา                      
แกนักเรียน ผูปกครองและพระภิกษุสามเณรโดยไมคิดคาใชจาย 
  - ไดรับความอนุเคราะหจากบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑจํากัด ในการเตรียม
พื้นที่ เพื่อสรางโรงอาหาร 
  - ไดรับสนับสนุนสื่อการเรียนรูทรูสวิช่ัน (โทรทัศนและอุปกรณในการ              
รับสัญญาณดาวเทียม) เพิ่มอีก จํานวน 1 ชุด 
  - ไดรับความอนุเคราะหจากบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑจํากัดในการศึกษาดู
งานเกษตรและการเลี้ยงสัตว ณ จังหวัดกําแพงเพชร 
  ปการศึกษา 2551 
  - นักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 6 สําเร็จการศึกษา จํานวน 35 คน 
  - นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 สําเร็จการศึกษา จํานวน 100 คน 
  - นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 สําเร็จการศึกษา จํานวน 50 คน ซ่ึง เปน
นักเรียนรุนที่ 2 
  - ไดรับบริจาคเสื้อผา ผาหม เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 10 เครื่อง จาก
บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ จํากัด 
  - ไดรับความอนุเคราะหจากบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ จํากัดในการ                
จัดอบรม ใหความรูเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยคอมพิวเตอรแกคณะครู บุคลากรโรงเรียน                    
บานโพนแพง 
  - ไดรับความอนุเคราะหจากบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑจํากัดในการ               
สรางโรงอาหาร 
  ปรัชญาโรงเรียน คือ “ความรูดี สุขภาพดี มีคุณธรรม นําอาชีพ” คติธรรมโรงเรียน 
คือ “ปญญา ปชโชโต” (ปญญา คือ แสงสวาง) อักษรยอช่ือโรงเรียน คือ “พ.พ.” สีประจําโรงเรียน 
คือ “เขียว ชมพู” หมายถึง ความเจริญงอกงามและความอุดมสมบูรณอันเกิดจากโครงการ                            
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ตามพระราชดําริฯ การศึกษาและคุณธรรม  วิสัยทัศนของโรงเรียน คือ “พัฒนาการเรียนรูควบคู
เทคโนโลยี นักเรียนมีคุณธรรม นอมนําเศรษฐกิจพอเพียง” พันธกิจของโรงเรียน ไดแก 1) พัฒนา
ระบบบริหารการจัดการในโรงเรียน 2) พัฒนาการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 3) สงเสริม                    
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 4) สงเสริมใหนักเรียนเปนคนดี มีคุณธรรม 5) ดําเนินงาน                        
ตามโครงการพระราชดําริฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 7) เปาหมายของ
โรงเรียน คือ “โรงเรียนบริหารการจัดการดานการศึกษาเต็มศักยภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผูเรียนใหเปนคนดี มีคุณธรรม ดํารงตนอยูในสังคมอยางมีความสุข ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” 
และคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน ไดแก ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย ความอดทน 
เสียสละเพื่อสวนรวม รูจักประหยัดและอดออม และมีวินัยในตนเอง 
  ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน(อาคารเรียน/อาคารประกอบ 
พื้นที่การเกษตร หองพิเศษ ครุภัณฑเทคโนโลยี)  
  1) อาคารเรียน/อาคารประกอบ ดังตารางที่ 7 
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ตารางที่ 7  อาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนบานโพนแพง (เจยีรวนนทอุทิศ 5) 
 

ประเภทอาคาร จํานวน จํานวนหอง หมายเหต ุ
อาคารเรียน 105/29 3 12 ตอเติม 
อาคารเรียน สน.001 1 6 ตอเติม 
อาคารเรียน 108 ล 1 8  
อาคารสหกรณ 1 2  
อาคารประชาสัมพันธ 1 1  
อาคารชั่วคราว 1 3  
อาคารอเนกประสงค 1 3  
อาคารโรงอาหาร 1 2  
หองน้ําหองสวม 5 20  
อาคารที่ดื่มน้ํา 1 1  
บานพักคร ู 3 6  
บานพักนกัเรียน 1 2  
เรือนเพาะชํา 1 1  
โรงเรือนเล้ียงไกเนื้อ 1 2  
โรงเรือนเพาะเห็ด 1 1  
โรงเรือนเล้ียงไกไข 1 3  

 
 2) พื้นที่การเกษตร ประกอบดวย 1) แปลงเกษตร พื้นที่ 4 ไร  2) บอเล้ียงปลา
จํานวน 2 บอ 
 3) หองพิเศษ ดังตารางที่ 8 
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ตารางที่ 8 หองพิเศษตางๆ ของโรงเรียนบานโพนแพง (เจยีรวนนทอุทิศ 5) 
 

หองพิเศษ จํานวนหอง 
หองผูอํานวยการ 1 
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 2 
หองเรียนรูกบัทรูวิช่ัน 1 
หองปฏิบัติการทางภาษา 1 
หองสมุด 2 
หองปฏิบัติการเคมี 1 
หองปฏิบัติการชีววิทยา 1 
หองปฏิบัติการฟสิกส 1 
หองแนะแนว 1 
หองคณิตศาสตร 1 
หองภาษาไทย 1 
หองสํานักงานกลุมบริหารงานทั่วไป 1 
หองสํานักงานกลุมบริหารงานวิชาการ 1 
หองสํานักงานกลุมกิจการนกัเรียน 1 

รวม 16 
 
 4) ครุภัณฑเทคโนโลยี  ไดแก 1) เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 40 เครื่อง                
2) กลองถายรูป จํานวน 1 ตัว 3) เครื่องโรเนียว จํานวน 1 เครื่อง 4) เครื่องพิมพเอกสารจํานวน                
4 เครื่อง 5) เครื่องรับโทรทัศน จํานวน 4 เครื่อง และ 6) จานดาวเทียม (IPStar) จํานวน 1 จาน 
  ผลงานดีเดนของครูที่ประสบผลสําเร็จ  ปการศึกษา 2550-2551 ประกอบดวย 
 1)  นายวีระยุทธ ศิริจันทพันธ รางวัลผูบริหารดีเดนดานการบริหารงาน
วิชาการ และนายเดชชัย เหมะธุลิน รางวัลผูบริหารดีเดนดานการบริหารงานบุคลากรของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 ศูนยเครือขายกุสุมาลย 1 
 2)  นางอมรา รัชอินทร รางวัลสรางสื่อการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
ระดับดี จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 
 3)  นายศรีสวาง คําเสงี่ยม และนางสาวธัญญารัตน วานานวงศ ไดรับรางวัล
ครูดี ในดวงใจ จากศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 
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 4)  นางสาวธัญญารัตน  วานานวงศ  รางวัลชนะเลิศ  การสรางสื่อและ
นวัตกรรมชวงชั้นที่ 1 และรางวัลรองชนะเลิศการสรางสื่อและนวัตกรรม ชวงชั้นที่ 3 จากสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 
 5)  นางปราณี ศิริจันทพันธ และนางจิรภัทร เกตุศิริถวิลวงษ ไดรับแตงตั้ง 
และเลื่อนวิทยฐานะจากครูชํานาญการเปนครูชํานาญการพิเศษ 
 6)  นางอมรา รัชอินทร ไดรับรางวัลที่ 2 รางวัล จากการประกวดคัดลายมือครู
จากสํานักงานเขตพื้นที่สกลนคร เขต 1 
 7)  นางจันทร เพ็ญ  คําพรหมมา  นางปราณี  ศิ ริจันทพันธ  นางจิรภัทร                  
เกตุศิริถวิลวงษ นางระวีวรรณ บุตรวงศ นางสาวธัญญารัตน วานานวงศ ไดรับรางวัลครูดีในดวงใจ
จากสํานักงานเขตพื้นที่สกลนคร เขต 1 ศูนยอํานวยการเครือขาย กุสุมาลย 1 
 สรุปผลการดําเนินงานในปการศึกษาที่ผานมา มีดังนี้ 
 1) โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 
  1.1)  กิจกรรมการปลูกพืชผักสวนครัว ไดรับงบประมาณจากโครงการ
พระราชดําริบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ ใหวัสดุพันธุผัก ใหความรูกับบุคลากรในการปลูกพืชผัก 
การถนอมดิน เร่ิมดําเนินการโครงการตั้งแตเดือนพฤษภาคมจนถึงปจจุบัน การปฏิบัติกิจกรรมแต
ละครั้งจะมีการบันทึกรายรับ–จาย พืชผักที่สามารถเขาโรงการอาหารกลางวัน  ไดแก ผักบุง 
ผักกวางตุง ผักคะนา ขาวโพด ฟกทอง กะหล่ําปลี โหระพา แมงลัก มะเขือ แตงกวา  ขา ตะไคร 
ผักชีลาว ผักชีหอม ถ่ัวฝกยาว ตนหอม บวบ พริกชี้ฟา ผักชีฝร่ัง ตนแค มะละกอ  มะนาว มะกรูด 
ผลผลิตผักที่จําหนายใหโครงการอาหารกลางวัน ประมาณ 492 กิโลกรัม 
  1.2)  กิจกรรมการเลี้ยงไกไข ไดรับงบสนับสนุนจากโครงการสหกรณ
โรงเรียน ผลิตใหโครงการอาหารกลางวัน จํานวน 59,927 ฟอง 
  1.3)  กิจกรรมการเลี้ยงไกเนื้อ ผลิตใหโครงการอาหารกลางวัน จํานวน               
538 กิโลกรัม 
  1.4)  กิจกรรมปลูกมะมวง  มีสวนมะมวงที่ เปนสัดสวน  และ                   
ปลูกกระจายทั่วไปตามพื้นที่ในโรงเรียน มีมะมวงหลากหลายสายพันธุ รวมจํานวน 85 ตน โดย                 
นําใหนักเรียนรับประทานดิบและสุก 
  1.5)  กิจกรรมปลูกกลวย ปลูกกระจายทั่วไปตามพื้นที่ในแปลงเกษตร
ของโรงเรียน มีกลวยน้ําวาเปนหลัก จํานวน 133 ตน โดยนําใหนักเรียนรับประทานในโครงการ
อาหารกลางวัน 
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  1.6)  กิจกรรมการเลี้ยงปลา จํานวน 2 บอ ไดผลผลิตปนี้ประมาณ          
204 กิโลกรัม ไดนํามาประกอบอาหารในโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน 
  1.7)  กิจกรรมเพาะเห็ดนางฟา  ในชวงแรกพบปญหากอนเห็ด                
มีเชื้อราดํา ทําใหไดผลผลิตนอย อาจเปนเพราะครูและนักเรียนขาดความรูความเขาใจในการ
เพาะเล้ียง จึงไดศึกษาเพิ่มเติมเพื่อแกไขปญหา ไดนํามาประกอบอาหารในโครงการอาหารกลางวัน
ของโรงเรียน 
  กิจกรรมทุกกิจกรรมมีลักษณะการเกื้อหนุนและพึ่งพาซึ่งกันและกัน                 
มีการหมุนเวียนซึ่งกันและกันในแตละกิจกรรม ไมมีความเอกเทศแตมีภาพรวมของความสําเร็จทุก
กิจกรรมเปนดัชนีบงบอกความสําเร็จในการดําเนินงานรวมกัน 
  2) โครงการอาหารกลางวัน ไดรับงบสนับสนุนจากองคการบริหาร                 
สวนตําบลโพธิไพศาล สามารถดําเนินการใหนักเรียนไดบริโภคอาหารที่มีคุณภาพและมีคุณคา           
ทางโภชนาการครบทั้ง 5 หมู ครบรอยละ 100 
 3) โครงการอาหารเสริม (นม นมถ่ัวเหลือง) สามารถจัดใหนักเรียน               
ไดดื่มครบรอยละ 100 โดยแบงการใหบริการดังนี้ ตอนเชานักเรียนดื่มนมโรงเรียน ตอนบาย             
เวลา 15.00 น. นักเรียนดื่มนมถั่วเหลืองโดยไดรับจัดสรรงบประมาณอาหารเสริม (นม) จากองคการ
บริหารสวนตําบลโพธิไพศาล 
 4) โครงการสงเสริมสุขภาพ 
  4.1)  ได รับการบริการดานสาธารณสุขจากศูนย สุขภาพชุมชน               
บานหวยกอก ตรวจสุขภาพใหนักเรียนอยางสม่ําเสมอ เชน บริการตรวจฟน การตรวจหนอนพยาธิ   
การฉีดวัคซีน และกิจกรรมการอบรมใหความรูเกี่ยวกับสุขบัญญัติ การฉีดพนยาฆายุงลาย การ             
แจกทรายอะเบท  และมีการจัดกิจกรรมรณรงคปองกันโรคไขเลือดออกรวมกับโรงเรียน                     
ในชวงที่อาจมีการระบาดของโรคไขเลือดออก 
  4.2)  นั ก เ รี ย น อ อ ก กํ า ลั ง ก า ย ร ว ม กั น ทุ ก วั น ศุ ก ร ต อ น เ ช า                         
หลังเสร็จกิจกรรมหนาเสาธง โดยกิจกรรมเตนแอโรบิค 
 5) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ไมพบนักเรียนที่ขาดสารไอโอดีน 
แตทางโรงเรียนไดมีมาตรการเฝาระวังอยางตอเนื่อง เชน การดื่มน้ําเสริมไอโอดีน การใช                       
เกลือปรุงอาหาร 
 6) โครงการฝกอาชีพ โรงเรียนไดจัดกิจกรรมการเลี้ยงไกพันธุเนื้อ ไกพันธุไข
กลุมกิจกรรมปลูกพืช กลุมกิจกรรมประมง กลุมทําขนม กลุมแปรรูปอาหาร การประดิษฐดอกไม
จากผาใยบัว 
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 7) โครงการเสริมความรูใหกับนักเรียน ไดแก กิจกรรมสัปดาหหองสมุด 
กิจกรรมรักการอาน กิจกรรมการแขงขันวิชาการในวันสําคัญตางๆ เชน วันสุนทรภู วันวิทยาศาสตร                
วันคณิตศาสตร วันคริสมาสต การใชสารานุกรม กิจกรรมยอดนักอาน จัดซื้อหนังสือเรียน เพื่อ            
ใหนักเรียนยืมเรียน 
 8) โครงการสหกรณ โรงเรียนไดรับความรวมมือจากสหกรณจังหวัด 
สํานักงาน ตรวจเงินบัญชีสหกรณสกลนคร ในการออกนิเทศ ดูแลกิจกรรม ปจจุบันมีหุนทั้งหมด  
588 หุน หุนละ 5 บาท เปนเงิน 2,940 บาท จํานวนนักเรียนที่เปนสมาชิกสหกรณ 472 คน  
นอกจากนั้นกิจกรรมสหกรณยังมีการรณรงคการออมทรัพยของนักเรียน ที่ไดรับมอบกระปุกออม
สินรูปแพะโดยนักเรียนนําเงินที่ออมไวมาฝากไวกับสหกรณ ปจจุบันมีสมาชิกออมทรัพยทั้งสิ้น  
358 คน 
 9) โครงการแปรรูปอาหาร โรงเรียนไดรับงบสนับสนุนจากวัตถุดิบจาก
สํานักงานโครงการตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการจัดทํา
ขนมตางๆ เชน ถ่ัวเคลือบ กลวยฉาบ ขนมดอกจอก ขนมโดนัท 
 10) โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โรงเรียนเนนการ
จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินใหกับนักเรียนและประชาชน ทํา
ใหเกิดความอุดมสมบูรณและความสมดุลของธรรมชาติ ปาไม และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ                   
ในทองถ่ิน ไดแก 
  10.1)  กิจกรรมการบําเพ็ญประโยชนในวันสําคัญตางๆ 
  10.2)  กิจกรรมขยะรีไซเคิล 
  10.3)  กิจกรรมการอนุรักษพันธุพืช โดยมีการเพาะชํากลาและปลูกตน
ผักหวานบาน ตนหมากแซว ซ่ึงเปนพืชพื้นบานในทองถ่ิน 
  10.4)  การรวมกันดูแลรักษาความสะอาดของโรงเรียนและชุมชน 
  10.5)  การจัดกิจกรรมเนนวิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ินโดยการ                     
เนนใหนักเรียนและครูไปรวมงานเทศกาลโสรําลึก และงานบุญประเพณีตางๆ การอนุรักษ การใช
ภาษาถิ่นไทโส การนําเสนอการแสดงดนตรีนาฏศิลปพื้นบาน การแสดงรําโสทั่งบั้ง 
  10.6)   จัดกิจกรรมปลูกปา 
  10.7)  การทําปุยหมักชีวภาพ เพื่อนําไปบํารุงตนพืชดวยชีววิธี 
  10.8)  กิจกรรมปลูกหญาแฝก 
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 11) หนวยงานที่ใหความสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน มีดังนี้ 
  11.1)  สํานักงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตาม
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  11.2)  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  11.3)  มูลนิธิการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ 
  11.4)  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 
  11.5)  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  11.6)  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
  11.7)  ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 
  11.8)  ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 
  11.9)  สํานักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร 
  11.10) สํานักงานเกษตรอําเภอกุสุมาลย 
  11.11) องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 
  11.12) องคการบริหารสวนตําบลโพธิไพศาล 
  11.13) นายอําเภอกุสุมาลย 
  11.14) สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสกลนคร 
  11.15) สํานักงานปศุสัตวอําเภอกุสุมาลย 
  11.16) สํานักงานสหกรณจังหวัดสกลนคร 
  11.17) สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ 
  11.18) สํานักงานโครงการสงเคราะหเด็กยากจน ซี ซี เอฟ 
  11.19) ศูนยการเรียนรูนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ
กุสุมาลย 
  11.20) ศูนยสาธารณสุขชุมชนบานหวยกอก 
  11.21) โรงพยาบาลกุสุมาลย 
 จากการวิเคราะห SWOT Analysis เพื่อทราบจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค               
ในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาโรงเรียนบานโพนแพง (เจียรวนนทอุทิศ 5) จังหวัด
สกลนคร โดยจําแนกตามทรัพยากรทางการศึกษาแตละดาน พบวา 
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  2.1) ดานเงินหรืองบประมาณ 
   ปงบประมาณ 2552 โรงเรียนไดรับงบประมาณสนับสนุน การจัดการ
ศึกษาสวนใหญจากรัฐบาล (รอยละ 75) สวนงบประมาณที่ใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
พัฒนาผูเรียน จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตางๆ โรงเรียนไดรับการสนับสนุนจากชุมชน ผูปกครอง 
เครือขายศิษยเกา และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (รอยละ 25) และจากการวิเคราะห SWOT 
Analysis พบวา 
   จุดแข็ง 
   (1)   ผูบริหารยึดหลักการทํางานแบบมีสวนรวมจากบุคลากรทุกฝาย 
   (2)   มีการทํางานเปนทีม แบงงานกันทํา อยางเหมาะสม  เชื่อถือ                  
ซ่ึงกันและกัน 
   (3)   ผูบ ริหารโรงเรียนมีความเสียสละ  ซ่ือสัตย  เปด เผย  และ
รับผิดชอบงาน 
   (4)   มีผลการประเมินจากตนสังกัดหรือองคกรอื่นๆ อยูในระดับดี 
   (5)   นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับดี 
   (6)   โรงเรียนเขารวมกิจกรรมตางๆ ในชุมชน 
   จุดออน 
   (1)   ขาดความรูและทักษะในการระดมทรัพยากร 
   (2)   ขาดการประชาสัมพันธผลงานของสถานศึกษา 
   (3)   ขาดบุคลากรที่จะรับผิดชอบงานระดมทรัพยากร 
   (4)   กิจกรรมและวิธีการระดมทรัพยากรไมหลากหลาย 
   โอกาส 
   (1)   โรงเรียนและชุมชนมีสัมพันธภาพที่ดีตอกันและรวมมือกันพัฒนา 
   (2)   ชุมชน เห็นคว ามสํ า คัญของก ารศึ กษ าและจํ า เป นต อ ง                     
พัฒนานักเรียน 
   (3)   ชุมชนใหความรวมมือที่ดีในการพัฒนาโรงเรียน 
   (4)   มีเครือขายผูปกครอง ชุมชน ศิษยเกา องคกรเอกชนรวมกิจกรรม
ของโรงเรียนอยูเสมอๆ 
   (5)  กฎหมาย ระเบียบเอื้อตอการดําเนินงานพอสมควร 
    
 



 218

   อุปสรรค 
   (1)   เศรษฐกิจของชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยูไมคอยจะดีนัก 
   (2)   ผูปกครองนักเรียนสวนใหญเปนเกษตรกรและมีรายไดนอย 
   (3)   ผูปกครองเชื่อวาโรงเรียนไดรับการสนับสนุนจากรัฐเพียงพอแลว 
   (4)   นโยบายของเรียนฟรี 15 ปอยางมีคุณภาพ 
   (5)   ประชาชนเชื่อวาการทําบุญที่วัดไดบุญกุศลมากกวาทําที่โรงเรียน 
  2.2) ดานบุคคล 
   จุดแข็ง 
   (1)   สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการบุคลากรที่ดี 
   (2)   ผูบริหารโรงเรียนยึดหลักการทํางานแบบมีสวนรวม  และ            
มีความเสียสละ ซ่ือสัตย เปดเผย และรับผิดชอบงาน 
   (3)   มีบุคลากรครูเพียงพอและมีทีมงานที่เขมแข็ง 
   (4)   สถานศึกษามีกิจกรรมตางๆ ที่หลากหลายและเหมาะสม ในการ
ระดมบุคคลมาชวยในการพัฒนา 
   (5)   โรงเรียนเขารวมกิจกรรมตาง  ๆในชุมชนเปนประจําอยางตอเนื่อง 
   (6)   ผูบริหารสถานศึกษามีวิธีการและกระบวนการระดมบุคคลมา
ชวยในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนหรือกิจกรรมอื่นๆ 
   จุดออน 
   (1)   วิธีการและกระบวนการระดมทรัพยากรบุคคลเพื่อการพัฒนา
ขาดความหลากหลาย 
   (2)   ขาดการมีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษาจากบุคคล ชุมชน 
   โอกาส 
   (1)   รัฐเปดโอกาสใหโรงเรียนสามารถระดมทรัพยากรไดตามความจําเปน 
   (2)   ผูปกครอง ชุมชน มีความเชื่อถือและชื่นชมตอความสําเร็จของโรงเรียน 
   (3)   ผูปกครอง ชุมชนเอื้อเฟอและใหความรวมมือที่ดีในการพัฒนาโรงเรียน 
   (4)   ชุมชน ผูปกครอง องคกรตางๆ เห็นความสําคัญของการศึกษา 
   (5)   มีเครือขายผูปกครอง ชุมชน ศิษยเกา องคกรเอกชนรวมกิจกรรมเสมอ  ๆ
   (6)   โรงเรียนและชุมชนมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน และรวมกันพัฒนา 
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   อุปสรรค 
   (1)  สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขาดการติดตอประสานงานและขาดการ           
รวมกิจกรรมตางๆ อยางตอเนื่อง 
   (2)   ผูปกครอง บุคคล ชุมชนเชื่อวาโรงเรียนมีบุคลากรที่เพียงพอ             
ตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแลว 
   (3)   การติดตอส่ือสารระหวางสถาน ศึกษากับชุมชนไมสะดวก
เทาที่ควร 
  2.3) ดานวัสดุอุปกรณและเทคโนโลยี 
   จุดแข็ง 
   (1)   มีกระบวนการทํางานอยางเปนระบบ โปรงใสและตรวจสอบได 
   (2)   มีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษาที่ดี 
   (3)   มีการทํางานเปนทีม แบงงานกันทําอยางเหมาะสม เชื่อถือซ่ึงกันและกัน 
   (4)   นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับที่นาพอใจ 
   (5)   โรงเรียนเขารวมกิจกรรมตางๆ ในชุมชนอยางตอเนื่อง 
   (6)   ผูบริหารยึดหลักการทํางานแบบมีสวนรวม 
   จุดออน 
   (1)   บุคลากรไมเพียงพอตอการดําเนินงานระดมทรัพยากร 
   (2)   ผูบริหารและบุคลากรขาดความรูและทักษะในการระดม
ทรัพยากร 
   (3)   ขาดระบบการสื่อสารที่ดีภายในองคกร 
   โอกาส 
   (1)   ชุมชนเอื้อเฟอและใหความรวมมือที่ดีในการพัฒนาโรงเรียน 
   (2)   โรงเรียนและชุมชนมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน และรวมกันพัฒนา 
   (3)   ชุมชนมีสถานะทางเศรษฐกิจอยูในระดับคอนขางดี 
   (4)   การทําบุญตามประเพณีทุกเดือนเอื้อตอการระดมทรัพยากร            
ของโรงเรียน 
   (5)   ชุมชน ผูปกครอง องคกรตางๆ เห็นความสําคัญของการศึกษา 
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   อุปสรรค 
   (1)   ประชาชนไมทราบวารัฐมีมาตรการลดหยอนทางภาษี เพื่อ
การศึกษา 
   (2)   ชุมชนเชื่อวาโรงเรียนไดรับการสนับสนุนจากรัฐเพียงพอ 
   (3)   ผูปกครองขาดความเชื่อถือตอตัวบุคลากรบางคนในโรงเรียน 
   (4)   เกิดภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจทําใหยากตอการระดมทรัพยากร 
  2.4) ดานที่ดินและสิ่งกอสราง 
   จุดแข็ง 
   (1)   ผูบริหารยึดหลักการทํางานแบบมีสวนรวม 
   (2)   ผูบริหารโรงเรียนมีความเสียสละ ซ่ือสัตย เปดเผยและรับผิดชอบ 
   (3)   มีบุคลากรครูเพียงพอและมีทีมงานที่เขมแข็ง 
   (4)   มีกระบวนการทํางานอยางเปนระบบ โปรงใสและตรวจสอบได 
   (5)   นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับที่นาพอใจ 
   จุดออน 
   (1)  ผูบริหารและบุคลากรขาดความรูและทักษะในการระดม
ทรัพยากร 
   (2)   ขาดการมองการณไกลและแผนแมบทในการระดมทรัพยากร 
   (3)   ขาดระบบการสื่อสารที่ดีภายในองคกร 
   โอกาส 
   (1)   ชุมชนมีสถานะทางเศรษฐกิจอยูในระดับดี 
   (2)   ชุมชน ผูปกครอง องคกรตางๆ เห็นความสําคัญของการศึกษา 
   (3)   โรงเรียนและชุมชนมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน และรวมกันพัฒนา 
   (4)   มีเครือขายผูปกครอง ชุมชน ศิษยเกา องคกรเอกชนรวมกิจกรรม
ของโรงเรียนเปนประจํา 
   (5)   ผูปกครอง ชุมชน มีความเชื่อถือและชื่นชมตอความสําเร็จของ
โรงเรียน 
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   อุปสรรค 
   (1)   ประชาชนไมทราบวารัฐมีมาตรการลดหยอนทางภาษีเพื่อ
การศึกษา 
   (2)   ผูปกครองขาดความเชื่อถือตอตัวครูบางคนโรงเรียน 
   (3)   ชุมชนเชื่อวาโรงเรียนไดรับการสนับสนุนจากรัฐเพียงพอ 
   (4)   ผูปกครองบางคนขาดจิตสํานึกในการเปนเจาของโรงเรียน 
  2.5) ดานแหลงเรียนรู 
   จุดแข็ง 
   (1)   ผูบริหารมีความผูกพันตอโรงเรียนสูงและมีภาวะผูนํา 
   (2)   สถานศึกษามีระบบการสื่อสารที่ดีภายในองคกร 
   (3)   มีกระบวนการทํางานอยางเปนระบบ โปรงใสและตรวจสอบได 
   (4)   มีบุคลากรครูเพียงพอและมีทีมงานที่เขมแข็ง 
   (5)   มีระบบการบริหารจัดการแหลงเรียนรูที่ดี 
   (6)   มีการทํางานเปนทีม แบงงานกันทําอยางเหมาะสม เชื่อถือซ่ึงกันและกัน 
   จุดออน 
   (1)   โรงเรียนขาดการเขารวมกิจกรรมตางๆ ในชุมชนอยางตอเนื่อง 
   (2)   ครูมีภารกิจในการสอนมากเกินไป 
   (3)   ขาดระบบการสื่อสารที่ดีภายในองคกร 
   (4)   บรรยากาศในการปฏิบัติงานคอนขางเครียด 
   โอกาส 
   (1)   ชุมชน ผูปกครองเห็นความสําคัญของการศึกษา 
   (2)   มีความเชื่อถือและชื่นชมตอความสําเร็จของโรงเรียน 
   (3)   องคกรชุมชนเอื้อเฟอและใหความรวมมือที่ดีในการพัฒนา
โรงเรียน 
   (4)   โรงเรียนและชุมชนมีสัมพันธภาพที่ดีตอกันและรวมกันพัฒนา 
   (5)   มี เ ครื อข า ย ผู ปกครอง  ชุมชน  ศิ ษย เ ก า  องค ก ร เ อกชน                         
รวมกิจกรรมเสมอๆ 
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   อุปสรรค 
   (1)   ชุมชน ผูปกครองขาดความเชื่อถือตอตัวครูบางคนในโรงเรียน 
   (2)   ผูปกครองบางสวนขาดจิตสํานึกในการเปนเจาของโรงเรียน 
   (3)   เกิดภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจทําใหยากตอการปฏิบัติงาน 
  สรุปกลยุทธในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาโรงเรียน บานโพน
แพง (เจียรวนนทอุทิศ 5) ที่ผูวิจัยคนพบจากศึกษาเปนรายกรณี มีดังนี้ 
  1) รวมกิจกรรมกับชุมชนอยางสม่ําเสมอและตอเนื่องตลอดป 
  2) จัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายมุงพัฒนาคุณภาพนักเรียน ครู และ
บุคลากรใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
  3) หนวยงานราชการ ภาคเอกชน รวมเปนภาคีเครือขายพัฒนาโรงเรียน 
  4) ประชาสัมพันธผลงานนักเรียนและครูอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 
  5) รวมกิจกรรมการแสดงตามประเพณีและวัฒนธรรมกับชุมชนสม่ําเสมอ 
  6) แสดงนิทรรศการผลงานดีเดนของนักเรียนและครู 
  7) เชิญผูปกครองนักเรียนเขารวมกิจกรรมของโรงเรียน 
  8) จัดงานการกุศลตามเทศกาลและความจําเปน 
  3) โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
   โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎรดรุณานุเคราะห) กอตั้งเมื่อ         
พ.ศ.2458 เดิมมีช่ือวา “โรงเรียนประชาบาลตําบลสันทราย” อาศัยศาลาวัดสันทรายหลวง                    
จัดการเรียนการสอนตั้งแตช้ัน ประถมศึกษาปที่ 1-4 ตอมาป พ.ศ. 2474 คณะครูและราษฎร                   
ไดชวยกันบริจาคทรัพย จัดหาที่ดินและปลูกสรางอาคารเรียนเปลี่ยนชื่อเปน โรงเรียนบานสันทราย 
(ราษฎรดรุณานุเคราะห) พ.ศ. 2500 ไดรับอนุญาตใหเปดสอนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 
พ.ศ. 2521 ไดโอนไปอยูในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ เปดทําการสอน
ตั้งแตช้ันอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จัดระบบการเรียนการสอนไดมาตรฐานผานเกณฑ
การประเมินรับสัญลักษณตราดอกบัวและไดรับการคัดเลือกเปนโรงเรียนอนุบาลประจําอําเภอเมือง 
เปลี่ยนชื่อ เปน“โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎรดรุณานุเคราะห)” ตั้งอยู หมูที่ 9 
ตําบลสันทราย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีเนื้อที่ 10 ไร 2 งาน ปจจุบันปการศึกษา 2552                
มีนักเรียนทั้งสิ้น 338 คน เปนนักเรียนชาย จํานวน 179 คน และนักเรียนหญิง จํานวน 153 คน             
มีครูทั้งสิ้น 26 คน โดยมีนายมงคล สุภามณี เปนผูอํานวยการโรงเรียน ปรัชญาโรงเรียน คือ ปฏิรูป
การเรียนรู ชูศักยภาพตน ฝกฝนวินัย 
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   หลักสูตรการเรียนการสอน โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย เปนโรงเรียน                        
ที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชสองภาษา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ตามโครงสรางหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบดวย 8 กลุมสาระการเรียนรู 
กิจกรรมพัฒนาผู เ รียน การเรียนการสอนทุกกลุมสาระการเรียนรูใชภาษาอังกฤษเปนหลัก                
(ยกเวนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยและกลุมสาระการเรียนรูที่เกี่ยวของกับสังคม ศาสนาและ
วัฒนธรรมไทย) สาระการเรียนรูเพิ่มเติมที่สถานศึกษาเปนผูกําหนดคือ ภาษาจีน โดยเรียนตั้งแต
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 ครูผูสอนจะเปนครูชาวจีน นอกจากนี้ยังมีการเรียนดนตรีไทย               
เปนสาระการเรียนรูเพิ่มเติมอีก ซ่ึงสอนโดยครูผูชํานาญดานดนตรีไทย กิจกรรมการเรียนการสอน                      
จะเนนใหเด็กนักเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูและบูรณาการเนื้อหาวิชาสาระการเรียนรู     
ทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดังนี้ 
 

   กลุมสาระการเรียนรู   หนังสือ ตําราเรียน/ครูผูสอน 
 1. ภาษาไทย (Thai Languages) -ตําราเรียนของกระทรวงศกึษาธิการ, Internet 
       -สอนโดยครูชาวไทย 
 2. คณิตศาสตร (Mathematics) -ตํารา  My Pals Are Here,  Harcourt,  Internet 
       -สอนโดยครูชาวตางชาต ิ
 3. วิทยาศาสตร (Science) -ตํารา  My Pals Are Here,  Harcourt,  Internet 
       -สอนโดยครูชาวตางชาต ิ
 4. สังคม ศาสนาและวัฒนธรรมไทย -ตํารา Harcourt, ตําราเรียนของ  
    (Social Studies Religion and   กระทรวงศกึษาธิการ, Internet 
  Culture)    -สอนโดยครูชาวตางชาติและครูชาวไทย 
 5. สุขศึกษาและพลศึกษา (Health  -ตํารา My Pals Are Here, Harcourt, Internet 
     and Physical  Education) -สอนโดยครูชาวตางชาต ิ
 6. ศิลปะ (Art)   -ตําราเรียนของกระทรวงศกึษาธิการ, Internet 
       -สอนโดยครูชาวตางชาติและครูชาวไทย 
 7. การงานอาชพีและเทคโนโลยี  -ตําราเรียนของกระทรวงศกึษาธิการ, Internet 
     (Occupations and Technology) -สอนโดยครูชาวตางชาติและครูชาวไทย 
 8. ภาษาตางประเทศ (Foreign  -ตํารา My Pals Are Here, Flash, Let's Go,  
     Federal Language)  -สอนโดยครูชาวตางชาต ิ
 9. กิจกรรมพฒันาผูเรียน  -สอนลูกเสือและเนตรนาร ี
 10. สาระเพิ่มเติม   -สอนดนตรีไทย และภาษาจีน 
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 ในสวนของอัตราคาเลาเรียน (School Fees) นั้น โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายได
กําหนดคาเลาเรียนในระดับอนุบาลและประถมศึกษาในอัตราดังนี้ 
 

  รายการ    เดือน ตอเทอม ตอป 

ระดับอนุบาล / Kindergarten 
1. คาธรรมเนียมการศึกษาภาษาตางประเทศ 
    /Tuition Fee     4,000 20,000 40,000 
2. เงินสนับสนุนการศึกษา / Support Fee 4,000 20,000 40,000 
3. เงินบริจาคตามความสมัครใจ / Donations     -   5,000   7,000 
 
 
  รายการ    เดือน ตอเทอม ตอป 

4. คาประกันชวีิตหมู / Insurance .......... .......... .......... 
5. คาอาหาร + อาหารวาง / Meal Fee     -     -     150 
6. คาชุด (ตามแบบฟอรมใบสมัคร) /Uniform Price List    400   2,500  4,000
ระดับประถมศึกษา / Elementary 
1. คาธรรมเนียมการศึกษาภาษาตางประเทศ/Tuition Fee 5,000 25,000 50,000 
2. เงินสนับสนุนการศึกษา / Support Fee     -   5,000     7,000 
3. เงินบริจาคตามความสมัครใจ / Donations .......... .......... .......... 
4. คาประกันชวีิตหมู / Insurance     -     -     150 
5. คาอาหาร + อาหารวาง / Meal Fee   600   3,000   6,000 
6. คาชุด (ตามแบบฟอรมใบสมัคร)/Uniform Price List 
 
 จากการวิเคราะห SWOT Analysis เพื่อทราบจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค               
ในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาโรงเรียนบานโพนแพง (เจียรวนนทอุทิศ 5) จังหวัด
สกลนคร โดยจําแนกตามทรัพยากรทางการศึกษาแตละดาน พบวา 
 
 
 



 225

  1) ดานเงินหรืองบประมาณ 
   จุดแข็ง 
   (1)   ผูบริหารโรงเรียนมีความเสียสละ ซ่ือสัตย และเปนแบบอยางที่ดี 
  (2)   มีการทํางานเปนทีม แบงงานกันทํา อยางเหมาะสม เชื่อถือซ่ึงกัน
และกัน 
  (3)   ผูบริหารยึดหลักการทํางานแบบมีสวนรวมจากบุคลากรทุกฝาย 
  (4)   โรงเรียนมีผลการประเมินจากตนสังกัดหรือองคกรอื่นๆ                  
อยูในระดับดี 
  (5)   นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับที่นาพอใจ 
   จุดออน 
   (1)   ขาดความรูและทักษะในการระดมทรัพยากร 
   (2)   ขาดการประชาสัมพันธผลงานของสถานศึกษา 
   โอกาส 
   (1)   ชุมชนเห็นความสําคัญของการศึกษาและจําเปนตองพัฒนานักเรียน 
  (2)   โรงเรียนและชุมชนมีสัมพันธภาพที่ดีตอกันและรวมมือกันพัฒนา 
  (3)   ชุมชนใหความรวมมือที่ดีในการพัฒนาโรงเรียน 
  (4)   กฎหมาย ระเบียบเอื้อตอการดําเนินงาน 
  อุปสรรค 
  (1)   เศรษฐกิจของชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยูไมคอยจะดีนัก 
  (2)   ผูปกครองเชื่อวาโรงเรียนไดรับการสนับสนุนจากรัฐเพียงพอแลว 
  (3)   ประชาชนเชื่อวาการทําบุญที่วัดไดบุญกุศลมากกวาทําที่โรงเรียน 
  2) ดานบุคคล 
   จุดแข็ง 
  (1)   ผูบริหารโรงเรียนยึดหลักการทํางานแบบมีสวนรวมและมีความ
เสียสละ ซ่ือสัตย เปดเผย และรับผิดชอบงาน 
  (2)   สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการบุคลากรที่ดี 
  (3)   มีบุคลากรครูเพียงพอและมีทีมงานที่เขมแข็ง 
  (4)   โรง เ รี ยน เข า ร วมกิ จกรรมต า งๆ  ในชุ มชน เปนประจํ า                   
อยางตอเนื่อง 
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   (5)   ผูบริหารสถานศึกษามีวิธีการและกระบวนการระดมบุคคลมา
ชวยในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนหรือกิจกรรมอื่นๆ 
   จุดออน 
   (1)   ขาดการมีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษาจากบุคคล ชุมชน                    
อยางตอเนื่อง 
   (2)   กระบวนการระดมทรัพยากรขาดความหลากหลาย 
   โอกาส 
  (1)   โรงเรียนและชุมชนมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน และรวมกันพัฒนา 
  (2)   มีเครือขายผูปกครอง ชุมชน ศิษยเกา องคกรเอกชนรวมกิจกรรม
เสมอๆ 
  (3)   ผูปกครอง ชุมชนเอื้อเฟอและใหความรวมมือที่ดีในการพัฒนา
โรงเรียน 
  (4)   ชุมชน ผูปกครอง องคกรตางๆ เห็นความสําคัญของการศึกษา 
  (5)   ผูปกครอง ชุมชน มีความเชื่อถือและชื่นชมตอความสําเร็จของ
โรงเรียน 
   อุปสรรค 
   (1)   ผูปกครอง บุคคล ชุมชนเชื่อวาโรงเรียนมีบุคลากรที่เพียงพอ             
ตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแลว 
   (2)   การติดตอ ส่ือสารระหว างสถาน  ศึกษากับชุมชน  บุคคล 
ผูปกครองนักเรียนเปนไปดวยความยากลําบาก 
  3) ดานวัสดุอุปกรณและเทคโนโลยี 
   จุดแข็ง 
   (1)   ผูบริหารยึดหลักการทํางานแบบมีสวนรวม 
  (2)   โรงเรียนเขารวมกิจกรรมตางๆ ในชุมชนอยางตอเนื่อง 
  (3)   มีการทํางานเปนทีม แบงงานกันทําอยางเหมาะสม เชื่อถือซ่ึงกันและกัน 
  (4)   มีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษาที่ดี 
  (5)   มีกระบวนการทํางานอยางเปนระบบ โปรงใสและตรวจสอบได 
  จุดออน 
  (1)   ผูบริหารและบุคลากรขาดความรูและทักษะในการระดม
ทรัพยากร 
  (2)   บุคลากรไมเพียงพอตอการดําเนินงานระดมทรัพยากร 
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   โอกาส 
   (1)   การทําบุญตามประเพณีทุกเดือนเอื้อตอการระดมทรัพยากรของ
โรงเรียน 
   (2)   ชุมชน ผูปกครอง องคกรตางๆ เห็นความสําคัญของการศึกษา 
  (3)   โรงเรียนและชุมชนมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน และรวมกันพัฒนา 
  (4)   ชุมชนเอื้อเฟอและใหความรวมมือที่ดีในการพัฒนาโรงเรียน 
  (5)   ชุมชนมีสถานะทางเศรษฐกิจอยูในระดับคอนขางดี 
   อุปสรรค 
  (1)   ชุมชนเชื่อวาโรงเรียนไดรับการสนับสนุนจากรัฐเพียงพอ 
  (2)   ประชาชนไมทราบวารัฐมีมาตรการลดหยอนทางภาษีเพื่อ
การศึกษา 
  (3)   เกิดภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจทําใหยากตอการระดมทรัพยากร 
  4) ดานที่ดินและสิ่งกอสราง 
   จุดแข็ง 
  (1)   ผูบริหารโรงเรียนมีความเสียสละ ซ่ือสัตย และเปนแบบอยางที่ดี 
  (2)   ผูบริหารยึดหลักการทํางานแบบมีสวนรวม 
  (3)   มีกระบวนการทํางานอยางเปนระบบ โปรงใสและตรวจสอบได 
  จุดออน 
  (1)   ขาดการมองการณไกลและแผนแมบทในการระดมทรัพยากร 
  (2)   ผูบริหารและบุคลากรขาดความรูและทักษะในการระดม
ทรัพยากร 
  (3)   ขาดวัสดุอุปกรณ 
  โอกาส 
  (1)   มีเครือขายผูปกครอง ชุมชน ศิษยเกา องคกรเอกชนรวมกิจกรรม
ของโรงเรียนเปนประจํา 
  (2)   ชุมชน ผูปกครอง องคกรตางๆ เห็นความสําคัญของการศึกษา 
  (3)   โรงเรียนและชุมชนมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน และรวมกันพัฒนา 
  (4)   ผูปกครอง ชุมชน มีความเชื่อถือและชื่นชมตอความสําเร็จของ
โรงเรียน 
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  อุปสรรค 
  (1)   ชุมชนเชื่อวาโรงเรียนไดรับการสนับสนุนจากรัฐเพียงพอ 
  (2)   ประชาชนไมทราบวารัฐมีมาตรการลดหยอนทางภาษี เพื่อ
การศึกษา 
  (3)   ผูปกครองบางคนขาดจิตสํานึกในการเปนเจาของโรงเรียน 
  5) ดานแหลงเรียนรู 
   จุดแข็ง 
  (1)   สถานศึกษามีระบบการสื่อสารที่ดีภายในองคกร 
  (2)   ผูบริหารมีความผูกพันตอโรงเรียนสูงและมีภาวะผูนํา 
  (3)   มีกระบวนการทํางานอยางเปนระบบ โปรงใสและตรวจสอบได 
  (4)   มีระบบการบริหารจัดการแหลงเรียนรูที่ดี 
  (5)   มีการทํางานเปนทีม แบงงานกันทําอยางเหมาะสม 
   จุดออน 
   (1)   โรงเรียนขาดการเขารวมกิจกรรมตางๆ ในชุมชนอยางตอเนื่อง 
   (2)   ครูมีภารกิจในการสอนมากเกินไป 
   โอกาส 
   (1)   ชุมชน มีความเชื่อถือและชื่นชมตอความสําเร็จของโรงเรียน 
   (2)   ผูปกครองเห็นความสําคัญของการศึกษา 
   (3)   องคกรชุมชนเอื้อเฟอและใหความรวมมือที่ดีในการพัฒนา
โรงเรียน 
   (4)   โรงเรียนและชุมชนมีสัมพันธภาพที่ดีตอกันและรวมกันพัฒนา 
   อุปสรรค 
   (1)   เกิดภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจทําใหยากตอการปฏิบัติงาน 
   (2)   ผูปกครองบางสวนขาดจิตสํานึกในการเปนเจาของโรงเรียน 
  สรุปกลยุทธในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาโรงเรียนอนุบาล                    
เมืองเชียงราย (สันทรายราษฎรดรุณานุเคราะห) ที่ผูวิจัยคนพบจากศึกษาเปนรายกรณี มีดังนี้ 
  1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชสองภาษาสูความเปนเลิศ 
  2) พัฒนาคุณภาพนักเรียนใหมีคุณภาพสูงสุด 
  3) ประชาสัมพันธผลงานนักเรียนและครูอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 
  4) นํานักเรียนเขารวมกิจกรรทางวิชาการอยางสม่ําเสมอ 
  5) เชิญผูปกครองมาเยี่ยมโรงเรียนโดยใชกิจกรรมที่หลากหลายและตอเนื่อง 



 229

  6) รณรงคการรับบริจาคทรัพยากรตางๆ จากผูปกครอง ชุมชน องคกรเอกชน 
ตามโอกาสและความจําเปน 
  7) แสดงนิทรรศการผลงานดีเดนของนักเรียนและครู 
  8) จัดงานศิษยเกาอยางตอเนื่อง  
 
 1.3  ผลการสนทนากลุม  
  จากการรวบรวมขอมูลจากโดยการสนทนากลุมผูมีสวนไดสวนเสีย ประกอบดวย คร้ังที่ 
1 ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 12 คน เมื่อวันเสารที่ 2 พฤษภาคม 2552 คร้ังที่ 2 ประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 12 คน เมื่อวันเสารที่ 16 พฤษภาคม 2552 และ               
คร้ังที่ 3 ครูผูรับผิดชอบ จํานวน 12 คน เมื่อวันเสารที่ 16 พฤษภาคม 2552 สถานที่ใชในการสนทนา
กลุมทั้ง 3 คร้ัง คือ หองประชุมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 
  1) ดานเงินหรืองบประมาณ 
   ผลการสนทนากลุม พบวา สถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดรับจัดสรรงบประมาณในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาไมเพียงพอกับความตองการจําเปนของแตละโรงเรียน และงบประมาณ             
ที่ไดรับสวนใหญเปนงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ นอกจากนี้สภาพเศรษฐกิจของชุมชน                  
ที่โรงเรียนตั้งอยูไมคอยจะดีนัก ผูปกครองนักเรียนสวนใหญเปนเกษตรกรและมีรายไดนอย 
สถานศึกษาจึงไมสามารถที่ระดมเงินทุนหรืองบประมาณจากผูปกครองหรือชุมชนไดบอยครั้ง           
มากนัก เพราะเกรงวาจะสรางความเดือดรอนเพิ่มมากยิ่งขึ้น เปนเหตุใหสถานศึกษาไมสามารถ           
ที่จะมีเงินมาสนับสนุนการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ควรจะเปน นอกจากนี้                  
ยังมีประเด็นขอคนพบอื่นๆ ดังนี้ 
   1.1) จากการวิเคราะหจุดเดนของสถานศึกษาที่ชวยใหการระดมเงินทุนหรือ
งบประมาณเพื่อพัฒนาสถานศึกษาประสบผลสําเร็จ พบวา ผูบริหารโรงเรียนมีความเสียสละ 
ซ่ือสัตย เปดเผย และรับผิดชอบงาน มีการทํางานเปนทีม แบงงานกันทําอยางเหมาะสม เชื่อถือ              
ซ่ึงกันและกัน ผูบริหารยึดหลักการทํางานแบบมีสวนรวม โรงเรียนมีผลการประเมินจากตนสังกัด 
หรือองคกรอื่นๆ อยูในระดับดี นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับที่นาพอใจ ตลอดจน
โรงเรียนเขารวมกิจกรรมตางๆ ในชุมชนอยางตอเนื่อง และจากการวิเคราะหจุดออนของ
สถานศึกษาที่จะทําใหการะดมเงินทุนไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร ไดแก องคกรขาดผูนํา                      
ที่มีประสิทธิผล  ผูบ ริหารขาดความรู และทักษะในการระดมเงินทุนหรืองบประมาณ                           
ขาดการประชาสัมพันธผลงานของสถานศึกษา การขาดการมีสวนรวมจากผูปกครองและชุมชน
กระบวนการระดมทรัพยากรไมหลากหลายและเปนระบบที่ดี กิจกรรมและวิธีการไรประสิทธิผล 
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ครูมีภารกิจในการสอนมากเกินไป ขาดการมองการณไกลและขาดแผนแมบทในการระดมเงินทุน 
และคลากรไมเพียงพอตอการดําเนินงาน 
   2.2) จากการวิเคราะหโอกาสในการระดมเงินทุนหรืองบประมาณเพื่อพัฒนา
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา ชุมชนเห็นความสําคัญของการศึกษาและจําเปนตองพัฒนานักเรียน 
โรงเรียนและชุมชนสวนใหญมีสัมพันธภาพที่ดีตอกันและรวมมือกันพัฒนา มีเครือขายผูปกครอง 
ชุมชน ศิษยเกา องคกรเอกชนรวมกิจกรรมเสมอๆ ผูปกครอง ชุมชนเอื้อเฟอและใหความรวมมือที่ดี
ในการพัฒนาโรงเรียน มีกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับของรัฐบาล กระทรวง ศึกษาธิการ และ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานชัดเจนสามารถอนุญาตและเอื้อตอการดําเนินงาน
ระดมทรัพยากรเงินทุนหรืองบประมาณของโรงเรียน ชุมชนจัดงานการกุศลตามเทศกาลเปนประจํา
ตลอดป และจากการวิเคราะหอุปสรรคในการระดมเงินทุนหรืองบประมาณ พบวา เศรษฐกิจของ
ชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยูไมคอยจะดีนัก ผูปกครองนักเรียนสวนใหญเปนเกษตรกรและมีรายไดนอย 
ชุมชน ผูปกครองขาดความเชื่อถือตอตัวผูบริหารและครู ผูปกครองเชื่อวาโรงเรียนไดรับการ
สนับสนุนจากรัฐเพียงพอแลว นโยบายของเรียนฟรี 15 ปอยางมีคุณภาพของรัฐไมเอื้อที่จะให
โรงเรียนระดมเงินทุนไดดวยตนเอง  ประชาชนเชื่อวาการทําบุญที่วัดไดบุญกุศลมากกวา                        
ทําที่โรงเรียน 
   2.3) จากการสนทนากลุม พบวา สถานศึกษาควรมีกระบวนการในการระดม
ทรัพยากรเงินทุนหรืองบประมาณที่เปนระบบ โปรงใสและตรวจสอบได มีทีมงานที่มีความรู 
ทักษะขั้นสูงและทํางานเปนทีม มีเปาประสงคในการระดมเงินทุนที่ชัดเจน มีการวางแผนที่รัดกุม
และปฏิบัติงานตามแผนที่วางไวเปนอยางดีและรายงานผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง แกไขปญหา
ที่เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม ภายใตหลักการมีสวนรวมของทุกฝายแลว จะทําใหการดําเนินการระดม
เงินทุนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
   2.4) แนวทางในการระดมเงินทุนหรืองบประมาณเพื่อพัฒนาสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานของรัฐ ไดแก 
    (1)   รัฐตองจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นใหเพียงพอตามความตองการ 
โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กควรไดเพิ่มเปนกรณีพิเศษ 
    (2)   ขอรับการสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน บุคคล 
ศิษยเกา ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน เอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
สถาบันสังคมอื่น และตางประเทศ  
    (3)  จัดตั้ งสมาคม  มูลนิ ธิ  เครือขาย  หรืกองทุนเพื่อสนับสนุน
การศึกษา 
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    (4)   ครูและบุคลากรทางการศึกษาตองเสียสละชวยตัวเองกอน 
    (5)  มีการประชาสัมพันธกิจการโรงเรียน  ผลงานนักเรียน  ครู                    
อยางตอเนื่องตอชุมชนดวยวิธีการที่หลากหลาย 
    (6)  โรงเรียนเขารวมกิจกรรมตางๆ ของชุมชนอยางตอเนื่อง เพื่อ                       
สรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
    (7)  จัดทําโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ ขอรับการบริจาค
เงินจากผูมีจิตศรัทธา ชุมชนและแหลงเงินทุนตางๆ 
    (8)  รวมมือกับสมาคมในโรงเรียนเพื่อจัดกิจกรรมหาทุนสนับสนุน
โครงการตาง  ๆ
    (9)  จัดหารายไดจากทรัพย สิน  ผลผลิตหรือบริการตางๆ  ของ
โรงเรียน  
  2) ดานบุคคล 
   ผลการสนทนากลุม พบวา สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสวนหนึ่งที่เปนสถานศึกษา
ขนาดเล็กประสบกับการขาดแคลนครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียน                
การสอนเปนอยางยิ่ ง  โดยสถานศึกษาดังกลาวได เปดทําการสอนตั้ งแตระดับอนุบาล -                           
ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 และมีภาระหนาที่ในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2551 ใน 8 กลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ถือไดวาเปนภาระที่ยิ่งใหญ
มากสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก และเมื่อพิจารณาโครงสรางขอบขายภารกิจและหนาที่ของ
สถานศึกษาแตละแหงแลว พบวา สถานศึกษามีภารกิจหลักใน 4 ประการ คือ การบริหารงาน
วิชาการ การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานงบประมาณ สวนในเรื่อง
อัตรากําลังบุคลากรนั้น ไดกําหนดประเภทบุคลากรภายในของสถานศึกษาไวเปน 3 ประเภท คือ 
บุคลากรสายงานสอน บุคลากรสายงานบริหาร และบุคลากรสายงานสนับสนุน นอกจากนี้ยังพบวา 
สถานศึกษาสวนใหญมีการดําเนินการเชิญบุคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนที่มีความรู ความ
ชํานาญ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาพัฒนาสถานศึกษาโดยการเปนผูใหความรู ฝกทักษะ พัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงคใหแกนักเรียนโดยตรง และอีกสวนหนึ่งก็มาชวยพัฒนาอาคารสถานที่
ภายในโรงเรียนใหมีภูมิทัศนที่สวยงาม สะอาด รมร่ืน เหมาะสําหรับการเรียนรูของเด็กนักเรียน ซ่ึง
เปนการสรางสัมพันธภาพที่ดีตอกันระหวางโรงเรียนและชุมชนอีกดวย บุคลากรที่ไดรับเชิญมาเปน
วิทยากรเพื่อใหความรู ฝกทักษะ พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคแกนักเรียน ไดแก แพทย 
พยาบาล ตํารวจ ผูนําชุมชน ผูปกครอง เจาหนาที่อนามัย พระภิกษุสงฆ ปราชญชาวบาน เปนตน 
นอกจากนี้แลว ยังพบวา สถานศึกษาทุกแหงไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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เพื่อเปนทีมนําในการพัฒนาสถานศึกษาทั้งระบบ โดยประกอบดวยตัวแทนหลากหลายฝาย เชน 
ตัวแทนผูปกครอง ตัวแทนศิษยเกา ผูทรงคุณวุฒิ ตัวแทนครู ตัวแทนพระสงฆ เปนตน ตลอดจน                        
ในสถานศึกษาสวนใหญมีการจัดตั้งเครือขาย มูลนิธิ ชมรม สมาคมตางๆ เพื่อประสานความรวมมือ
ในการพัฒนาสถานศึกษาใหมีความเจริญรุงเรืองโดยใชหลักการมีสวนรวมของบุคคล ชุมชน 
องคกรเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสถาบันตางๆ มีการดําเนินกิจกรรมที่สรางสรรค
และเกิดประโยชนตอนักเรียนและสถานศึกษา 
   2.1) จากการวิเคราะหจุดเดนของสถานศึกษาที่ชวยใหการระดมทรัพยากร
บุคคลเพื่อพัฒนาสถานศึกษาประสบผลสําเร็จ พบวา ผูบริหารโรงเรียนยึดหลักการทํางาน                   
แบบมีสวนรวมและมีความเสียสละ ซ่ือสัตย เปดเผย และรับผิดชอบงาน สถานศึกษามีระบบ              
การบริหารจัดการที่ดี มีบุคลากรครูเพียงพอและมีทีมงานที่เขมแข็ง โรงเรียนเขารวมกิจกรรมตางๆ 
ในชุมชนเปนประจําอยางตอเนื่อง สถานศึกษามีกิจกรรมตางๆ ที่หลากหลายและเหมาะสมในการ
ระดมบุคคลมาชวยในการพัฒนา ผูบริหารสถานศึกษามีวิธีการและกระบวนการระดมบุคคลมาชวย
ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนหรือกิจกรรมอื่นๆ สถานศึกษามีแผนในการระดม
ทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจนและเหมาะสม และและจากการวิเคราะหจุดออนของสถานศึกษาที่จะทํา
ใหการะดมทรัพยากรบุคคลไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร ไดแก ขาดการมีสวนรวมในการพัฒนา
สถานศึกษาจากบุคคล ชุมชน ผูบริหารไมมีแผนในการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรที่ดี วิธีการ
และกระบวนการระดมทรัพยากรบุคคลเพื่อการพัฒนาไมมีประสิทธิผลและขาดความหลากหลาย 
เปาประสงคของการระดมทรัพยากรบุคคลเพื่อการพัฒนาไมชัดเจน และบุคคล ชุมชนไมใหความ
รวมมือในพัฒนาสถานศึกษาอยางตอเนื่อง เปนตน 
   2.2) จากการวิ เคราะหโอกาสในการระดมทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา โรงเรียนและชุมชนมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน และรวมกันพัฒนา                  
มีเครือขายผูปกครอง ชุมชน ศิษยเกา องคกรเอกชนรวมกิจกรรมเสมอๆ ผูปกครอง ชุมชนเอื้อเฟอ 
และใหความรวมมือที่ดีในการพัฒนาโรงเรียน ชุมชน ผูปกครอง องคกรตางๆ เห็นความสําคัญของ
การศึกษา ผูปกครอง ชุมชน มีความเชื่อถือและชื่นชมตอความสําเร็จของโรงเรียนและรัฐเปดโอกาส
ใหโรงเรียนสามารถระดมทรัพยากรไดตามความจําเปน และจากการวิเคราะหอุปสรรคในการระดม
ทรัพยากรบุคคล พบวา สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขาดการติดตอประสานงานและขาดการรวมกิจกรรม
ตางๆ อยางตอเนื่อง ผูปกครอง บุคคล ชุมชนเชื่อวาโรงเรียนมีบุคลากรที่เพียงพอตอการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนแลว การติดตอส่ือสารระหวางสถานศึกษากับชุมชน บุคคล ผูปกครองในชุมชน
เปนไปดวยความยากลําบาก   
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   2.3) จากการสนทนากลุม พบวา สถานศึกษาควรมีกระบวนการในการระดม
ทรัพยากรบุคคลที่เปนระบบ มีเปาประสงคในการระดมบุคลากรที่ชัดเจน คณะกรรมการตางๆ 
รวมกันวางแผนที่ รัดกุมและปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว  มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน                     
อยางตอเนื่อง รวมมือกันแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสมแลว จะทําใหการดําเนินการระดม
ทรัพยากรบุคคลประสบผลสําเร็จตามความตองการของทุกฝายได 
   2.4) แนวทางในการระดมทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของรัฐ ไดแก 
    (1)   ประสานงานกับกรรมการสมาคมผูปกครองในการจัดกิจกรรมตาง  ๆ
ของโรงเรียน 
   (2)   เชิญกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรวมประชุมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในการวางแผนการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
   (3)   เชิญผูปกครองนักเรียนมารวมในการวางแผนและจัดกิจกรรม
ของโรงเรียน 
   (4)   ขอความรวมมือจากวิทยากรภูมิปญญาทองถ่ินหรือผูนําทองถ่ิน                    
ดานปกครองมาใหความรูแกนักเรียนเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถ่ินและการดําเนินงานในทองถ่ิน 
   (5)   นิมนตพระสงฆมาใหความรูดานคุณธรรม จริยธรรมแกนักเรียน 
   (6)   เ ชิญ ผูประสบความสํ า เ ร็ จ ในการประกอบอาชีพต า งๆ                       
มาใหแนวคิด ความรูเกี่ยวกับการประกอบอาชีพแกนักเรียน 
   (7)   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนใหมีความรู 
ทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  3)  ดานวัสดุอุปกรณและเทคโนโลยี 
   ผลการสนทนากลุม พบวา สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสวนใหญขาดแคลนวัสดุ
อุปกรณและเทคโนโลยีในการบริหารจัดการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งวัสดุอุปกรณที่เปนเทคโนโลยี
สารสนเทศ โทรทัศน อุปกรณส่ือสาร คอมพิวเตอรพรอมอุปกรณตอพวงเชื่อมระบบการเรียนรูบน
เครือขายอินเตอรเน็ต สถานศึกษาทุกแหงไดรับจัดสรรไมทั่วถึง จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
ชวยเหลือตนเองโดยการระดมทรัพยากรเหลานี้ตามศักยภาพของแตละสถานศึกษา และยังพบวา                         
ในบางสถานศึกษาวัสดุอุปกรณและเทคโนโลยีที่มีอยูนั้นคอนขางเกา เนื่องจากไดรับจัดสรรมา           
เมื่อหลายปผานมา จนปจจุบันคอนขางจะลาสมัย ซํ้ายังขาดแคลนงบประมาณในการซอมบํารุงอีกดวย 
นอกจากนี้ยังมีประเด็นขอคนพบอื่นๆ ดังนี้ 
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   3.1) จากการวิเคราะหจุดเดนของสถานศึกษาที่ชวยใหการระดมวัสดุอุปกรณ
และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสถานศึกษาประสบผลสําเร็จ พบวา ผูบริหารยึดหลักการทํางาน                  
แบบมีสวนรวม โรงเรียนเขารวมกิจกรรมตางๆ ในชุมชนอยางตอเนื่อง มีการทํางานเปนทีม                
แบงงานกันทําอยางเหมาะสม เชื่อถือซ่ึงกันและกัน นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูในระดับ 
ที่นาพอใจ มีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษาที่ดี และมีกระบวนการทํางานอยาง
เปนระบบ โปรงใสและตรวจสอบได และจากการวิเคราะหจุดออนของสถานศึกษาที่จะทําให               
การะดมวัสดุอุปกรณและเทคโนโลยีไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร ไดแก บุคลากรไมเพียงพอ               
ตอการดําเนินงานระดมทรัพยากร ผูบริหารขาดความรูและทักษะในการระดมทรัพยากร ขาดระบบ
การสื่อสารที่ดีภายในองคกร ผูบริหารมีความผูกพันตอโรงเรียนต่ําและขาดภาวะผูนํา และขาดการ
มองการณไกลและแผนแมบทในการระดมทรัพยากร 
   3.2) จากการวิเคราะหโอกาสในการระดมวัสดุอุปกรณและเทคโนโลยี เพื่อ
พัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา การทําบุญตามประเพณีเอื้อตอการระดมทรัพยากรของ
โรงเรียน ชุมชนมีสถานะทางเศรษฐกิจอยูในระดับดี โรงเรียนและชุมชนมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน 
และรวมกันพัฒนา ชุมชนเอื้อเฟอและใหความรวมมือที่ดีในการพัฒนาโรงเรียน และชุมชน 
ผูปกครอง องคกรตางๆ เห็นความสําคัญของการศึกษา และจากการวิเคราะหอุปสรรคในการระดม
วัสดุอุปกรณและเทคโนโลยี พบวา ชุมชนเชื่อวาโรงเรียนไดรับการสนับสนุนจากรัฐเพียงพอ  
ผูปกครองขาดความเชื่อถือตอตัวผูบริหาร ประชาชนไมทราบวารัฐมีมาตรการลดหยอนทางภาษี
เพื่อการศึกษา เกิดภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจทําใหยากตอการระดมทรัพยากร และชุมชนขาด
จิตสํานึกในการเปนเจาของโรงเรียน 
   3.3) จากการสนทนากลุม พบวา สถานศึกษาควรมีกระบวนการในการระดม
ทรัพยากรวัสดุอุปกรณและเทคโนโลยีที่เปนระบบ หลากหลายกิจกรรมทั้งทางตรงและผาน
เครือขายการพัฒนา ทุกฝายมีสวนรวมในการดําเนินการ รายงานและประเมินผลอยางเปนระบบ 
   3.4) แนวทางในการระดมวัสดุอุปกรณและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสถานศึกษา                    
ขั้นพื้นฐานของรัฐ ไดแก 
   (1)   มีการวางแผนเพื่อกําหนดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับ                   
การสนับสนุนดานวัสดุ อุปกรณ และเทคโนโลยีจากแหลงทรัพยากรตางๆ เชน บุคคล ผูปกครอง 
ศิษยเกา เอกชน หางราน บริษัทที่มีจิตศรัทธาอันเปนกุศล 
   (2)   มีโครงการหรือกิจกรรมที่ ชัดเจนเพื่อขอรับการสนับสนุน               
ดานวัสดุ อุปกรณ หรือเทคโนโลยีจากแหลงทรัพยากรตางๆ 
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 (3)   มีภาคี เครือข ายในการสนับสนุนด านวัสดุ  อุปกรณ  และ
เทคโนโลยี เพื่อการเรียนการสอนหรือกิจกรรมเสริม 
 (4)  ขอรับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณจากสถานศึกษาอื่น องคกร
ชุมชน เอกชน สถานประกอบการ ฯลฯ อยางสม่ําเสมอ 
 (5)   มีกิจกรรมรณรงคเพื่อขอรับการสนับสนุนดานวัสดุ อุปกรณ และ
เทคโนโลยี เปนการเฉพาะกิจและเปนรายปทุกป 
 (6)   มีวิธีการขอรับการสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณ และเทคโนโลยี                        
ที่หลากหลาย 
 (7)   ติดตอประสานความสัมพันธที่ดีระหวางผูใหการสนับสนุน            
ดานวัสดุอุปกรณ และเทคโนโลยีเปนอยางดีและตอเนื่อง 
 (8)   มีกิจกรรมที่แสดงถึงการตอบแทนและขอบคุณผู ใหการ
สนับสนุน ดานวัสดุอุปกรณ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 (9)   นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนมีสวนรวมในการขอรับการ
สนับสนุน ดานวัสดุ อุปกรณ และเทคโนโลยีจากแหลงตางๆ 
 (10)  ทํารายงานการใชวัสดุ อุปกรณ และเทคโนโลยีที่ไดรับบริจาค 
เพื่อใหสาธารณชนไดรับทราบโดยทั่วกัน 
 (11)  สรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูสนับสนุนรายเกาอยางตอเนื่องและ
แสวงหาผูใหการสนับสนุนรายใหมดวยวิธีการและโอกาสที่หลากหลาย 
 4)  ดานที่ดินและสิ่งกอสราง 
   ผลการสนทนากลุม  พบวา  สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสวนมากมีที่ดินและ                        
ส่ิงปลูกสราง เชน อาคารเรียน อาคารประกอบที่พอเพียง แตปญหาที่พบก็คืออาคารเรียนและอาคาร
ประกอบเหลานั้นชํารุดทรุดโทรมเนื่องจากกอสรางมาเปนเวลานานและใชประโยชนมานาน            
หลายป  นอกจากนี้  การของบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัดก็ เปนไปดวย                       
ความยากลําบาก หรือหากไดรับงบประมาณซอมแซมก็ไมเพียงพอกับความตองการจําเปน                       
จึงทําใหอาคารเรียนเหลานั้น  มีสภาพที่ทรุดโทรม อาจมีสวนทําใหเกิดบรรยากาศที่ไมดีในการ
เรียนรูได นอกจากนี้โรงเรียนบางแหงมีความตองการในการพัฒนาใหมีหองเรียน หองสมุด หรือ
หองปฏิบัติการตางๆ ที่เปนมาตรฐาน ใหนาอยู นาเรียน หากไมไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน
ตนสังกัดแลว พบวา โรงเรียนเหลานั้นไดดําเนินการระดมทุนทรัพยเพื่อปรับปรุงบริเวณโรงเรียน 
และส่ิงปลูกสรางทั้งหลาย โดยมีการประชุมวางแผนรวมกันระหวางภาคีเครือขายการพัฒนาโรงเรียน               
มีการกําหนดเปาประสงคของการดํา เนินงานที่ ชัด เจน  มีการมอบหมายภารกิจในการ                     
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ระดมทรัพยากรตามความรูและความสามารถ ใชวิธีการและกิจกรรมที่หลากหลายในการระดม
ทรัพยากร เชน การจัดงานการกุศล การขอรับบริจาคโดยตรง การจัดแขงขันกีฬา การจัดกิจกรรม
งานบุญกุศลตามเทศกาลของชาวอีสาน เปนตน ทั้งนี้อาจจะตองใชเวลาที่ยาวนานในการดําเนินการ 
มีการลงมือปฏิบัติตามแผนการที่วางไวตามกําหนดระยะเวลา พรอมกับรายงานผล การปฏิบัติงาน
ของแตละกิจกรรมตามระยะเวลาที่กําหนดดวยเชนกัน และมีการประชุมสัมมนาเพื่อประเมินผล                      
การดําเนินการระดมทรัพยากรตามแผนที่กําหนดไวเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ นอกจากนี้ยังมีประเด็น
ขอคนพบอื่นๆ ดังนี้  
   4.1) จากการวิเคราะหจุดเดนของสถานศึกษาที่ชวยใหการระดมที่ดิน และ
ส่ิงกอสรางเพื่อพัฒนาสถานศึกษาประสบผลสําเร็จ พบวา ผูบริหารยึดหลักการทํางานแบบ                    
มีสวนรวม ผูบริหารโรงเรียนมีความเสียสละ ซ่ือสัตย เปดเผย และรับผิดชอบงาน มีบุคลากรครู
เพียงพอและมีทีมงานที่เขมแข็ง มีกระบวนการทํางานอยางเปนระบบ โปรงใสและตรวจสอบได 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับที่นาพอใจ และจากการวิเคราะหจุดออนของ
สถานศึกษาที่จะทําใหการะดมที่ดินและสิ่งกอสรางไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร ไดแก ผูบริหาร
ขาดความรูและทักษะ ในการระดมทรัพยากร ผูบริหารมีความผูกพันตอโรงเรียนต่ําและขาดภาวะ
ผูนํา ขาดการมองการณไกลและแผนแมบทในการระดมทรัพยากร ขาดระบบการสื่อสารที่ดีภายใน
องคกร และวัสดุอุปกรณในการระดมทรัพยากรไมเพียงพอ 
   4.2) จากการวิเคราะหโอกาสในการระดมที่ดินและสิ่งกอสรางเพื่อพัฒนา
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา ชุมชนมีสถานะทางเศรษฐกิจอยูในระดับดี ชุมชน ผูปกครอง              
องคกรตางๆ เห็นความสําคัญของการศึกษา โรงเรียนและชุมชนมีสัมพันธภาพที่ดีตอกันและ
รวมกันพัฒนามีเครือขายผูปกครอง ชุมชน ศิษยเกา องคกรเอกชนรวมกิจกรรมเสมอๆ และ 
ผูปกครอง ชุมชน มีความเชื่อถือและชื่นชมตอความสําเร็จของโรงเรียน และจากการวิเคราะห
อุปสรรคในการระดมที่ดินและสิ่งกอสราง พบวา ประชาชนไมทราบวารัฐมีมาตรการลดหยอน           
ทางภาษีเพื่อการศึกษา ผูปกครองขาดความเชื่อถือตอตัวผูบริหาร ครู และโรงเรียน ชุมชนเชื่อวา
โรงเรียนไดรับการสนับสนุนจากรัฐเพียงพอ ชุมชนขาดจิตสํานึกในการเปนเจาของโรงเรียน และ
ผูนําชุมชนเปนปฏิปกษตอการพัฒนาโรงเรียน 
   4.3) จากการสนทนากลุม พบวา สถานศึกษาควรมีกระบวนการในการระดม
ทรัพยากรที่ดินและสิ่งกอสรางที่เปนระบบ โปรงใสและตรวจสอบได กิจกรรมและวิธีการระดม
ทรัพยากรนั้นควรเนนที่ความหลากหลายและมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน เชน การจัดงานการกุศล                  
การขอรับบริจาคตามบาน สํานักงาน การขายของที่ระลึก การเชิญชวนทางหนังสือพิมพหรือ
รายการโทรทัศน การจัดฉายภาพยนตร การทํากลองรับบริจาค การจัดทําและจําหนายสิ่งพิมพ          
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การจัดงานนิทรรศการและออกรานจําหนายสินคา การจําหนายผลิตภัณฑของโรงเรียนหรือนักเรียน 
การจัดหาประโยชน จากทรัพยสินของโรงเรียน การจําหนายสินคาในรานสหกรณของโรงเรียน
หรือรานคาออนไลน เปนตน 
   4) แนวทางในการระดมที่ดินและสิ่งกอสรางเพื่อพัฒนาสถานศึกษา                   
ขั้นพื้นฐานของรัฐ ไดแก 
   (1)  การจัดงานการกุศลโดยเครือขายผูปกครอง ศิษยเกา 
   (2)  การขอรับบริจาคหรือการทํากลองรับบริจาค 
   (3)  การเชิญชวนทางหนังสือพิมพหรือรายการโทรทัศน 
   (4)  การจัดทําและจําหนายสิ่งพิมพชนิดตางๆ การขายของที่ระลึก 
   (5)  การจัดงานนิทรรศการและออกรานจําหนายสินคา 
   (6)  การจําหนายผลิตภัณฑของโรงเรียนหรือนักเรียน 
   (7)  การจัดหาประโยชนจากทรัพยสินของโรงเรียน  
   (8)  การจําหนายสินคาในรานสหกรณของโรงเรียนหรือรานคา
ออนไลน 
  5)  ดานแหลงเรียนรู 
   ผลการสนทนากลุม  พบวา สถานศึกษาขั้นพื้นฐานใจจังหวัดมหาสารคาม              
ทุกแหงนั้น ไดใชแหลงเรียนรูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรู
ตามหลักสูตรและเต็มตามศักยภาพของแตละบุคคล โดยสามารถจําแนกแหลงเรียนรูไดเปน                   
3 ประเภท คือ แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน และแหลงเรียนรูบน
เครือขายอินเตอรเน็ตหรือการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม และแหลงเรียนรูที่สถานศึกษาใชมาก
ที่สุดก็คือ แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน และแหลงเรียนรูบนเครือขายอินเตอรเน็ตหรือการศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียม ทั้งนี้เนื่องจากแหลงเรียนรูทั้งสองอยางนี้สถานศึกษาสามารถเขาถึงไดงาย
และประหยัดคาใชจายและเวลามากกวาการนํานักเรียนไปศึกษาแหลงเรียนรูภายนอก แตก็มีการ           
พานักเรียนไปศึกษาแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียนบางเปนครั้งคราว เฉลี่ยแลวไมต่ํากวาภาคเรียน
ละหนึ่งครั้ง ในประเด็น  ของการใชแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา พบวา ครูผูสอนและผูบริหาร
สถานศึกษาไดดําเนินการพัฒนาแหลงเรียนรูดวยตนเอง เชน หองสมุด สวนสมุนไพร สวนเกษตร 
แปลงเกษตรสาธิต หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร หองปฏิบัติการทางคณิตศาสตร หองปฏิบัติการ
ทางภาษา เปนตน ทั้งนี้ไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณการกอสรางจากทางราชการเปนสวน
ใหญ และบางโรงเรียนก็ไดรับการสนับสนุนเพิ่มเติมในสวนที่ยังขาดแคลนจากผูปกครองนักเรียน 
ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สวนแหลงเรียนรูบนเครือขายอินเตอรเน็ตและการศึกษา
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ทางไกลผานดาวเทียมนั้น สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสวนนอยที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณใน
การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงสวนใหญแลวสถานศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรในโรงเรียนจะชวยกันบริจาคและ
ระดมทรัพยากรทั้งเงินทุนและวัสดุอุปกรณดังกลาวจากผูปกครองนักเรียน ชุมชน บริษัท หางราน 
และเครือขายศิษยเกา เพื่อนํามาใชในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนซึ่งเปนบุตรหลานของพวกเขา
เอง ในสวนที่เปนเครือขายการเรียนรูบนอินเตอรเน็ตนั้น สถานศึกษาสามารถเลือกใชเครือขาย            
การเรียนรูไดอยางหลากหลาย ปจจุบันมีเครือขายสคูลเน็ต (School Net) ที่เนคเทคไดสงเสริมให
เกิดขึ้น และมีโรงเรียนเขารวมโครงการนี้ประมาณ 60 โรงเรียน (พ.ศ. 2540) และยังมีเครือขาย
กาญจนาภิเษกที่จัดทําขึ้นเพื่อเปนการกระจายความรูใหกับประชาชนโดยไมตองเสียคาใชจายใน
การเขาใชสารสนเทศแตอยางใด นอกจากนี้ยังมีเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อโรงเรียนไทยและ
เครือขายปลูกปญญาซึ่งเปนเครือขายการเรียนรูของบริษัทเอกชนของประเทศไทย ที่จัดทําขึ้นเพื่อ
เปนการสนับสนุนใหโรงเรียนที่หางไกล ทุรกันดาร และขาดโอกาสในการเรียนรูอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต ไดเรียนรู แลกเปลี่ยนประสบการณ จัดการองคความรูตางไวเพื่อเด็กและเยาวชน                 
ไดศึกษาเพิ่มพูนประสบการณของตนเองใหสูงขึ้น นอกจากนี้ยังมีประเด็นขอคนพบอื่นๆ ดังนี้ 
   5.1) จากการวิเคราะหจุดเดนของสถานศึกษาที่ชวยใหการระดมแหลงเรียนรู
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาประสบผลสําเร็จ พบวา ผูบริหารมีความผูกพันตอโรงเรียนสูงและ                   
มีภาวะผูนํา สถานศึกษามีระบบการสื่อสารที่ดีภายในองคกร มีกระบวนการทํางานอยางเปนระบบ 
โปรงใสและตรวจสอบได มีบุคลากรครูเพียงพอและมีทีมงานที่เขมแข็ง มีระบบการบริหารจัดการ
แหลงเรียนรูที่ดี มีการทํางานเปนทีม แบงงานกันทําอยางเหมาะสม เชื่อถือซ่ึงกันและกัน และ              
จากการวิเคราะหจุดออนของสถานศึกษาที่จะทําใหการะดมแหลงเรียนรูไมประสบผลสําเร็จ
เทาที่ควร ไดแก โรงเรียนขาดการเขารวมกิจกรรมตางๆ ในชุมชนอยางตอเนื่อง ผูบริหาร                    
มีความผูกพันตอโรงเรียนต่ําและขาดภาวะผูนํา ขาดระบบการสื่อสารที่ดีภายในองคกร ครูมีภารกิจ
ในการสอนมากเกินไป และขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และขาดบรรยากาศที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน 
   5.2) จากการวิเคราะหโอกาสในการระดมแหลงเรียนรูเพื่อพัฒนาสถานศึกษา                 
ขั้นพื้นฐาน พบวา ชุมชน ผูปกครองเห็นความสําคัญของการศึกษา มีความเชื่อถือและชื่นชม                  
ตอความสําเร็จของโรงเรียน องคกรชุมชนเอื้อเฟอและใหความรวมมือที่ดีในการพัฒนาโรงเรียน 
โรงเรียนและชุมชนมีสัมพันธภาพที่ดีตอกันและรวมกันพัฒนา มีเครือขายผูปกครอง ชุมชน ศิษยเกา 
องคกรเอกชนรวมกิจกรรมเสมอๆ และจากการวิเคราะหอุปสรรคในการระดมแหลงเรียนรู พบวา 
ชุมชน ผูปกครองขาดความเชื่อถือตอตัวผูบริหาร ครู และโรงเรียน ชุมชนขาดจิตสํานึกในการ        
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เปนเจาของโรงเรียน ผูนําชุมชนเปนปฏิปกษตอการพัฒนาโรงเรียน และเกิดภาวะวิกฤติทาง
เศรษฐกิจ ทําใหยากตอการระดมทรัพยากร 
   5.3) จากการสนทนากลุม พบวา สถานศึกษาควรมีกระบวนการในการระดม
ทรัพยากรแหลงเรียนรูที่เปนระบบ เนนหลักการมีสวนรวมของทุกฝาย ทั้งภาคีโรงเรียน บาน วัด 
และผูปกครองนักเรียน มีการรวมกันสํารวจแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนและชุมชน มีการวางแผน                
การทํานุบํารุงรักษาและการใชประโยชนรวมกันกับชุมชน นอกจากนี้แลวควรใหความสําคัญ             
เปนพิเศษกับแหลงเรียนรูที่เปนบุคคล เชน แพทยแผนไทย หมอชาวบาน ปราชญชาวบาน วิทยากร
ภูมิปญญาไทย  
  4) แนวทางในการระดมแหลงเรียนรูเพื่อพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ ไดแก 
   4.1) พัฒนาและจําลองแหลงเรียนรูตางๆ ภายในชุมชน อําเภอ หรือจังหวัดมา
ไวในบริเวณโรงเรียนเพื่อใหนักเรียนไดศึกษาหาความรูเพิ่มเติม 
   4.2) พัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนที่มีอยูเดิมแลวใหมีความสวยงามและ
นาเรียนรู เชน หองสมุด หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หองปฏิบัติการอื่นๆ เปนตน 
   4.3) ใหบุคคล ผูปกครอง ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสวนรวม               
ในการนํานักเรียนไปศึกษายังแหลงเรียนรูตางๆ ภายนอกโรงเรียนเปนประจําและตอเนื่อง 
   4.4) สถานศึกษามีสวนรวมกับชุมชนในเขตบริการจัดทําโครงการบูรณะ 
ซอมแซม ปรับปรุง บํารุงรักษาแหลงเรียนรูตางๆ ภายในชุมชน ตลอดจนแหลงเรียนรูที่เปนบุคคล 
เชน ปราชญชาวบานหรือวิทยากรภูมิปญญาไทย เพื่อใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูและเปนแหลง
เรียนชุมชนตอไป เชน สวนปาชุมชน วัด ปูชนียสถาน ศาสนสถาน เปนตน 
   4.5) จัดทําทะเบียนแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษาไวอยางเปนระบบ 
จัดนิทรรศการเกี่ยวกับแหลงเรียนรูตางๆ ใหครูและนักเรียนไดรับทราบ สนับสนุน สงเสริม                 
การสรางเครือขายเพื่อการใชแหลงเรียนรูภายในชุมชน สถานประกอบการ หนวยงาน องคกรตางๆ 
ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนมีขอมูลสารสนเทศภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อใชเปนแหลงเรียนรูสําหรับ
ครูและนักเรียน 
 1.4  ผลการศึกษาเชิงสํารวจ 
  ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐในจังหวัด
มหาสารคาม จํานวน 506 คน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 506 คน                 
ครูผูรับผิดชอบงานระดมทรัพยากรทางการศึกษา จํานวน 506 คน รวมกลุมตัวอยางจํานวนทั้งสิ้น 
1,518 คน โดยเครื่องมือเปนแบบสอบถามชนิดมาตรสวนประมาณคา ประกอบดวย 5 ตอน ซ่ึงมีคา
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อํานาจจําแนกรายขอระหวาง 0.33-0.89 มีคาความเชื่อมั่นเปนรายดานระหวาง 0.935-0.985 
ปรากฏผลการวิเคราะหขอมูลในดานตางๆ ดังนี้ 
  1)  สภาพปจจุบันและปญหาในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนา
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดมหาสารคาม ปรากฏผลดังนี้ 
   1.1)  ดานเงินหรืองบประมาณ  
    สภาพปจจุบันของการระดมทรัพยากรดานเงินหรืองบประมาณโดยรวม
นั้น พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง ( X = 2.82) โดยสถานศึกษาขนาดเล็กมีการ
ดําเนินการมากที่สุด ( X = 2.86) รองลงมาไดแก สถานศึกษาขนาดกลาง ( X = 2.80) และ
สถานศึกษาขนาดใหญ ( X = 2.76) ตามลําดับ ซ่ึงสามารถสรุปประเด็นสภาพปจจุบันไดดังนี้ 
   (1)   ไมไดมีการจัดตั้งกองทุนตางๆ ขึ้นภายในโรงเรียน 
   (2)   ไม ได ดํ า เนินการพัฒนาโครงการขึ้ น เพื่ อขอสนับสนุน
งบประมาณ 
   (3)   ไมไดขอรับการบริจาคเงินจากผูมีจิตศรัทธา ชุมชน หนวยงาน
ราชการ และแหลงเงินทุนตางๆ 
   (4)   รวมมือกับสมาคมในโรงเรียนเพื่อจัดกิจกรรมหาทุนสนับสนุน
โครงการตางๆ ของโรเรียนเกิดขึ้นนอยมาก 
   (5)   วิธีการจัดหาเงินบริจาคจากมูลนิธิ สมาคม  องคกร เอกชน               
ดวยวิธีการที่ไมหลากหลากหลายและขาดประสิทธิผล 
   (6)   ไมไดจัดหารายไดจากทรัพยสิน ผลผลิตหรือบริการของโรงเรียน
ที่มีอยู 
   (7)   ไมมีเครือขายในการจัดหารายไดจากแหลงทุนจากตางประเทศ 
    ปญหาของการระดมทรัพยากรดานเงินหรืองบประมาณโดยรวมนั้น 
พบวา มีปญหาอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.02) โดยสถานศึกษาขนาดใหญมีปญหามากที่สุด 
( X =3.58) รองลงมาไดแก สถานศึกษาขนาดเล็ก ( X = 2.99) และสถานศึกษาขนาดกลาง                
( X = 2.84) ตามลําดับ ซ่ึงสามารถสรุปประเด็นปญหาไดดังนี้  
   (1)   ขาดความรูและทักษะในการระดมเงินทุนหรืองบประมาณ 
   (2)   ไดรับจัดสรรงบประมาณจากหนวยงานตนสังกัดไมเพียงพอ 
   (3)   มีความลาชาในการเบิกจายงบประมาณ 
   (4)   การวางแผนใชจายงบประมาณขาดประสิทธิภาพ 
   (5)   งบประมาณในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนมีนอย 
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   (6)   ผูปกครองมีรายไดนอยยากแกการระดมทรัพยากร 
   (7)   ผูปกครองเชื่อวาไดรับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐที่เพียงพอแลว 
   (8)   เชื่อวาการทําบุญที่วัดไดบุญกุศลมากกวาทําที่โรงเรียน 
   (9)   นโยบายเรียนฟรีของรัฐเปนอุปสรรคตอการระดมเงินทุน 
  1.2) ดานบุคคล 
   สภาพปจจุบันของการระดมทรัพยากรดานบุคคลโดยรวมนั้น พบวา             
มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.45) โดยสถานศึกษาขนาดกลางมีการดําเนินการ                  
มากที่สุด ( X = 3.50) รองลงมาไดแก สถานศึกษาขนาดเล็ก ( X = 3.48) และสถานศึกษา                
ขนาดใหญ ( X = 3.20) ตามลําดับ ซ่ึงสามารถสรุปประเด็นสภาพปจจุบันที่สถานศึกษาดําเนินการ
อยูในระดับนอย ดังนี้ 
  (1)   เชิญกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผูปกครองมารวม
ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการวางแผนการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
  (2)   ประสานงานกับกรรมการสมาคมผูปกครองในการจัดกิจกรรมตางๆ
ของโรงเรียน 
  (3)   ขอความรวมมือจากบุคลากรของสถานศึกษาอื่นมาใหความรู 
และการสอนในสาขาวิชาตางๆ แกครู 
  (4)   ขอความรวมมือจากวิทยากรภูมิปญญาทองถ่ินหรือผูนําทองถ่ิน                    
ดานปกครองมาใหความรูแกนักเรียนเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถ่ินและการดําเนินงานในทองถ่ิน 
  (5)   เ ชิญศิษย เ ก าห รือ ผูประกอบการที่ ประสบความสํ า เ ร็ จ                      
ในการศึกษามารวมแลกเปลี่ยนประสบการณกับนักเรียน 
  (6)   ขอความรวมมือจากบุคคลตางๆ เชน  แพทย พยาบาล  และ
เจาหนาที่สาธารณสุขมาใหความรู ความเขาใจดานสุขภาพแกนักเรียน ตํารวจ ทหารมาใหความรู                        
ดานการปกครอง การปองกันยาเสพยติดและวินัยจราจร ศึกษานิเทศกมาใหความรูในการพัฒนา              
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแกครู และเชิญนักกฎหมายมาใหความรู ความเขาใจ                        
ในดานกฎหมาย สิทธิ และหนาที่แกนักเรียนและครู เปนตน 
   ปญหาของการระดมทรัพยากรดานบุคคลโดยรวมนั้น พบวา มีปญหาอยู
ในระดับปานกลาง ( X = 2.61) โดยสถานศึกษาขนาดใหญมีปญหามากที่สุด ( X = 2.98) รองลงมา
ไดแก สถานศึกษาขนาดเล็ก ( X = 2.58) และสถานศึกษาขนาดกลาง ( X = 2.51) ตามลําดับ                  
ซ่ึงสามารถสรุปประเด็นปญหาไดดังนี้  
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  (1)   ขาดการประสานงานการรวมมือการเพื่อพัฒนาสถานศึกษากับ
เครือขายบุคคล ชุมชนในเขตบริการ 
  (2)   ผูปกครองนักเรียน บุคคล วิทยากรภูมิปญญาทองถ่ินมีภารกิจ         
ในการประกอบอาชีพเพื่อเล้ียงชีพ จึงไมมีเวลาที่จะมารวมพัฒนานักเรียนรวมกับสถานศึกษา 
  (3)   ขาดงบประมาณที่ เปนคาตอบแทนบุคลากรหรือวิทยากร               
ผูมาใหความรู 
 1.3) ดานวัสดุอุปกรณและเทคโนโลยี 
   สภาพปจจุบันของการระดมทรัพยากรวัสดุอุปกรณและเทคโนโลยี
โดยรวมนั้น พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.28) โดยสถานศึกษาขนาดเล็ก                  
มีการดําเนินการมากที่สุด ( X = 3.34) รองลงมาไดแก สถานศึกษาขนาดใหญ ( X = 3.25) และ
สถานศึกษาขนาดกลาง ( X = 3.22) ตามลําดับ ซ่ึงสามารถสรุปประเด็นสภาพปจจุบันไดดังนี้ 
  (1)   ไมมีการวางแผนเพื่อกําหนดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับ                       
การสนับสนุนดานวัสดุ อุปกรณ และเทคโนโลยีจากแหลงทรัพยากรตางๆ 
  (2)   ไมมีการขอรับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณจากสถานศึกษาอื่น 
องคกรชุมชน เอกชน สถานประกอบการ ฯลฯ 
  (3)   วิธีการขอรับการสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณ และเทคโนโลยี                        
ที่ไมหลากหลาย 
  (4)   ไมมีกิ จกรรมที่ แสดงถึ งการตอบแทนและขอบคุณผู ให                   
การสนับสนุน ดานวัสดุอุปกรณ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
  (5)   นักเรียน  ผูปกครอง  และชุมชนไมมีสวนรวมในการขอรับ              
การสนับสนุนดานวัสดุ อุปกรณ และเทคโนโลยีจากแหลงตางๆ 
   ปญหาของการระดมทรัพยากรดานวัสดุอุปกรณและเทคโนโลยีโดยรวม
นั้น พบวา มีปญหาอยูในระดับปานกลาง ( X = 2.81) โดยสถานศึกษาขนาดใหญมีปญหามากที่สุด                  
( X = 3.33) รองลงมาไดแก สถานศึกษาขนาดกลาง ( X = 2.78) และสถานศึกษาขนาดเล็ก ( X = 
2.68) ตามลําดับ ซ่ึงสามารถสรุปประเด็นปญหาไดดังนี้  
  (1)   ขาดมีโครงการหรือกิจกรรมที่ชัดเจนเพื่อขอรับการสนับสนุน
ดานวัสดุ อุปกรณ หรือเทคโนโลยีจากแหลงทรัพยากรตางๆ 
  (2)   ขาดภาคีเครือขายในการสนับสนุนดานวัสดุ อุปกรณ และ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนหรือกิจกรรมเสริม 
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  (3)   ขาดก ารสร า งสั มพั นธภ าพที่ ดี กั บ ผู สนั บสนุ น ร า ย เ ก า                      
อยางตอเนื่องและแสวงหาผูใหการสนับสนุนรายใหมดวยวิธีการและโอกาสที่หลากหลาย 
  (4)   ขาดติดตอประสานความสัมพันธที่ดีระหวางผูใหการสนับสนุน
ดานวัสดุอุปกรณ และเทคโนโลยีเปนอยางดีและตอเนื่อง 
  (5)   ขาดการทํารายงานการใชวัสดุ อุปกรณ และเทคโนโลยีที่ไดรับ
บริจาคเพื่อใหสาธารณชนไดรับทราบโดยทั่วกัน 
  1.4) ดานที่ดินและสิ่งกอสราง 
   สภาพปจจุบันของการระดมทรัพยากรดานที่ดินและสิ่งกอสรางโดยรวมนัน้ 
พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.05) โดยสถานศึกษาขนาดเล็กมีการดําเนินการ
มากที่สุด ( X = 3.24) รองลงมาไดแก สถานศึกษาขนาดกลาง ( X = 3.03) และสถานศึกษา              
ขนาดใหญ ( X = 2.48) ตามลําดับ ซ่ึงสามารถสรุปประเด็นสภาพปจจุบันไดดังนี้ 
  (1)   ผูบริหารสถานศึกษาขอรับการสนับสนุนหรือบริจาคที่ดินและ
ส่ิงกอสรางจากบุคคล องคกรเอกชนที่มีจิตศรัทธาอยูในระดับนอย 
  (2)   ไมมีโครงการที่จะใชที่ดินและสิ่งปลูกสรางชัดเจนเพื่อขอรับการ
บริจาคหรือสนับสนุน 
  (3)   ไมมีวิธีการประชาสัมพันธและขอรับบริจาคที่ดินและสิ่งปลูกสราง
ที่เหมาะสมและหลากหลาย 
  (4)   ชุมชน สมาคมผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวม
ในการดําเนินการขอรับการบริจาคที่ดินและสิ่งปลูกสรางอยูในระดับนอย 
  (5)   ไมไดรับการบริจาคที่ดินและ/หรือส่ิงปลูกสรางจากบุคคล
องคกรเอกชนที่มีจิตศรัทธา 
  (6)   ไมไดมีการประกาศยกยองเชิดชูเกียรติผูบริจาคที่ดินและ/หรือ                          
ส่ิงปลูกสรางดวยวิธีการที่เหมาะสมและหลากหลาย 
  (7)   ไมมีการสรางสัมพันธภาพที่ดีและตอเนื่องกับผูบริจาคที่ดินและ
หรือส่ิงปลูกสรางใหแกโรงเรียน 
   ปญหาของการระดมทรัพยากรดานที่ดินและสิ่งกอสรางโดยรวมนั้น 
พบวา มีปญหาอยูในระดับปานกลาง ( X = 2.60) โดยสถานศึกษาขนาดกลางมีปญหามากที่สุด 
( X = 2.69) รองลงมาไดแก สถานศึกษาขนาดเล็ก ( X = 2.64) และสถานศึกษาขนาดใหญ               
( X = 2.23) ตามลําดับ ซ่ึงสามารถสรุปประเด็นปญหาไดดังนี้  
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  (1)   ขาดเหตุผลที่ดีและเพียงพอสําหรับการขอรับการบริจาคหรือ
สนับสนุนที่ดินและสิงกอสรางจากผูมีจิตศรัทธา 
  (2)   ขาดการประชาสัมพันธกิจกรรมของโรงเรียน ความขาดแคลน
ที่ดินและสิ่งปลูกสรางแกชุมชนไดรับทราบโดยทั่วกัน 
  (3)   ขาดการรายงานการใชที่ดินและ/หรือส่ิงปลูกสรางที่ไดรับบริจาค
ตอผูบริจาคเปนประจําทุกป 
  (4)   ทุกฝายขาดการมีสวนรวมในการวางแผนเพื่อขอรับการบริจาค
ที่ดินและหรือส่ิงปลูกสราง 
  (5)   ดําเนินการขอรับบริจาคที่ดินและสิ่งปลูกสรางไมเปนไปตามแผน
ที่วางไวอยางเปนขั้นตอนและขาดผูรับผิดชอบที่ชัดเจน 
  1.5) ดานแหลงเรียนรู 
   สภาพปจจุบันของการระดมทรัพยากรดานแหลงเรียนรูโดยรวมนั้น 
พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ( X = 3.79) โดยสถานศึกษาขนาดกลางมีการดําเนินการ               
มากที่สุด ( X = 3.88) รองลงมาไดแก สถานศึกษาขนาดเล็ก ( X = 3.83) และสถานศึกษา                
ขนาดใหญ ( X = 3.41) ตามลําดับ ซ่ึงสามารถสรุปประเด็นสภาพปจจุบันไดดังนี้ 
  (1)   ไมไดศึกษาและสํารวจแหลงการเรียนรูทางธรรมชาติและ                    
ที่มนุษยสรางขึ้น 
  (2)   ไม ได รวบรวมหรือจัดทํ าบัญชี ระบบขอมูลสารสนเทศ                      
แหลงเรียนรูทางธรรมชาติและที่มนุษยสรางขึ้นภายในชุมชน 
  (3)   ไมมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับแหลงเรียนรูตางๆ ใหครูและ
นักเรียนไดรับทราบ 
  (4)   ครูและนักเรียนใชแหลง เรียนรู เพื่อการศึกษาและเรียนรู                     
ไมคุมคาเทาที่ควร 
  (5)   โรงเรียนไมไดมีสวนรวมกับชุมชนในการดูแลรักษาแหลงเรียนรู 
  (6)   ไมตระหนักและใหความสําคัญในการใชและการอนุรักษแหลง
เรียนรูโดยเฉพาะโบราณสถานหรือโบราณวัตถุ 
   ปญหาของการระดมทรัพยากรดานแหลงเรียนรูโดยรวมนั้น พบวา                
มีปญหาอยูในระดับนอย ( X = 2.42) โดยสถานศึกษาขนาดใหญมีปญหามากที่สุด ( X = 2.77) 
รองลงมาไดแก สถานศึกษาขนาดเล็ก ( X = 2.45) และสถานศึกษาขนาดกลาง ( X = 2.26) 
ตามลําดับ ซ่ึงสามารถสรุปประเด็นปญหาไดดังนี้  
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  (1)   ขาดการจัดทําขอมูลสารสนเทศภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อใชเปน
แหลงเรียนรูสําหรับครูและนักเรียน 
  (2)   ขาดการรณรงคการใชแหลงเรียนรูที่มีอยูอยางเหมาะสมและคุมคา 
  (3)   ขาดการสนับสนุน  สงเสริมการสรางเครือขายเพื่อการใช              
แหลงเรียนรูภายในชุมชน สถานประกอบการ หนวยงาน องคกรตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
 
 1.5  รางกลยุทธการระดมทรัพยากรทางการศึกษา 
 ผลจากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลจากการศึกษาบริบทเพื่อจัดทํารางกลยุทธการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐในจังหวัดมหาสารคาม                        
ดวยการวิจัยเอกสาร การศึกษาเชิงสํารวจ การสนทนากลุม และการศึกษาพหุกรณี 3 โรงเรียน คือ 
โรงเรียนกันทรารมณ  โรงเรียนบานโพนแพง  ( เจียรวนนทอุทิศ  5) และโรงเรียนอนุบาล                      
เมืองเชียงราย ซ่ึงมีกระบวนการดําเนินการพัฒนารางกลยุทธ คือ 1) การวิเคราะหสภาพแวดลอม 
(Environmental Analysis) ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใชเทคนิคการวิเคราะห SWOT Analysis 
2) การกําหนดกลยุทธ (Strategic Formulation) ในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา 5 ดาน                 
3) การกําหนดมาตรการเพื่อนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ (Strategic Implementation) และ 4) การ
กําหนดตัวช้ีวัดซึ่งเปนการควบคุมกลยุทธ (Strategic Control) เมื่อผานกระบวนการดังกลาวขางตน
แลวนั้น ผูวิจัยไดพัฒนาเปน “รางกลยุทธ” การระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของรัฐในจังหวัดมหาสารคาม จําแนกเปน 5 ดาน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 
 5.1  ประเด็นกลยุทธดานเงินทุนหรืองบประมาณ 
  โรงเรียนดําเนินการระดมเงินทุนหรืองบประมาณดวยวิธีการหรือกิจกรรมที่หลากหลาย
จากบุคคล ชุมชน เอกชน องคกรเอกชน สถาบันทางสังคม องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทั้งนี้               
ตองไมขัดตอระเบียบที่หนวยงานตนสังกัดกําหนดไว และมาใชในการพัฒนาคุณภาพการเรียน             
การสอนใหดียิ่งขึ้น 
  เปาประสงค (Goals) 
  ระดมเงินทุนหรืองบประมาณในการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ใหมีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียน ครูผูสอน และสถานศึกษาใหสูงขึ้น 
  กลยุทธ (Strategies) 
  กลยุทธที่ 1 สรางวัฒนธรรมการทํางานระบบทีมและเครือขายที่เขมแข็ง 
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  มาตรการที่ 1 จัดใหมีการประชุมเพื่อรวมวางแผนในการระดมเงินทุนหรืองบประมาณ
อยางสม่ําเสมอ 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 มีการประชุมวางแผนตลอดโครงการอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 มีการบันทึกผลการประชุมทุกครั้งที่จัดประชุม 
  มาตรการที่ 2 กระตุนใหทีมงานหรือเครือขายไดแสดงความคิดเห็นอยางกวางขวาง                    
มีเหตุมีผลและรับฟงความคิดเห็นของสมาชิกทุกคน 
  ตัวช้ีวัดที่  1 สมาชิกอยางนอยรอยละ  80 ไดมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น                  
อยางกวางขวางตอการดําเนินงาน 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 สมาชิกรอยละ 80 ยอมรับฟงความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิกและมติของ                 
ที่ประชุม 
  มาตรการที่ 3 สรางระบบการติดตามและตรวจสอบการทํา งานเปนทีมหรือเครือขายโดย
สมาชิกทุกคนมีสวนรวม 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 มีระบบติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ โดยสมาชิกอยางนอย              
รอยละ 80 ใหการยอมรับ 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 สมาชิกอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการกําหนดหลักเกณฑ เครื่องมือ 
และวิธีการติดตาม 
  กลยุทธที่ 2 ประชาสัมพันธผลงานนักเรียน ครูและโรงเรียนอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 
  มาตรการที่ 1 จัดทําเอกสาร แผนพับ หรือส่ืออ่ืนๆ ในการประชาสัมพันธผลงานของ
นักเรียนและโรงเรียนตอผูปกครองและชุมชนอยางสม่ําเสมอ 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 ผูปกครองนักเรียนอยางนอยรอยละ 80 รับทราบผลงานของนักเรียนและ
โรงเรียน 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 โรงเรียนเลือกใชวิธีการสื่อสารผลงานนักเรียนมากกวา 3 ชนิด 
  มาตรการที่ 2 จัดเวทีใหนักเรียนและครูไดแสดงผลงาน ความรูและความสามารถของ
ตนเองตอสาธารณชนอยูเปนประจํา 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 นักเรียนทุกคนไดรวมแสดงผลงาน ความรูและความ สามารถของตนเอง 
อยางนอยภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
  ตัว ช้ีวัดที่  2  ครูอย างนอยรอยละ  80  ไดรวมแสดงผลงานตอชุมชนอยางนอย                           
ปการศึกษาละ 1 คร้ัง 
  กลยุทธที่ 3 พัฒนาทีมงานสรางสัมพันธภาพที่ดีตอผูปกครองและชุมชน 
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  มาตรการที่ 1 จัดใหมีทีมงานครู บุคลากร และนักเรียนเพื่อปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ
อยางตอเนื่องตามโอกาสตางๆ 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 คณะครูไดรวมกิจกรรมสาธารณะกับชุมชนอยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 นักเรียนไดรวมกิจกรรมสาธารณประโยชนกับชุมชนอยางนอยภาคเรียนละ 2 คร้ัง 
  มาตรการที่ 2 จัดครูและนักเรียนประจําหมูบานในเขตบริการอยางทั่วถึง 
  ตัวช้ีวัดที่  1 ครูทุกคนเปนครูประจําหมูบานหรือเขตบริการโดยมีหนาที่ในการ                     
รวมกิจกรรมและสรางความสัมพันธที่ดีกับชุมชน 
  มาตรการที่ 3 รวมงานบุญประเพณีตามเทศกาลของชาวบานเปนประจํา 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 โรงเรียนเขารวมงานบุญประเพณีตามเทศกาลอยางนอยปละ 6 คร้ัง 
  กลยุทธที่ 4 รายงานสภาพความขาดแคลนงบประมาณใหผูปกครองและชุมชนทราบดวย
วิธีการที่หลากหลายและตอเนื่อง 
  มาตรการที่  1 ประชาสัมพันธใหผูปกครองและชุมชนไดรับทราบถึงสถานภาพ                  
ทางการเงินของโรงเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย ตามโอกาสตางๆ อยางตอเนื่อง 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 ผูปกครองอยางนอยรอยละ 80 รับทราบสถานภาพทางการเงินของโรงเรีย 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 โรงเรียนประชาสัมพันธเสียงตามสายถึงสถานภาพทางการเงินของโรงเรียน
อยางนอยภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
  กลยุทธที่ 5 อบรม พัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรูในศาสตรและศิลปในการระดมเงินทุน และ
งบประมาณกับผูรูและเครือขายการพัฒนาอยางสม่ําเสมอ 
  มาตรการที่ 1 สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในศาสตรและศิลปเกี่ยวกับการระดม
ทรัพยากรทางการ ศึกษาระหวางผูบริหาร ครูกับวิทยากรที่มีความรูอยางตอเนื่อง 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 ผูบริหารและครูอยางนอยรอยละ 80 มีความรูความเขาใจ มีทักษะและเจตคติ
ที่ดีตอการดําเนินงาน 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 เชิญวิทยากรมาใหความรู อยางนอยภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
  มาตรการที่ 2 จัดครูเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรูและทักษะการระดมทรัพยากร                 
ที่จัดโดยเอกชนหรือสถาบันการอุดมศึกษาอยูเสมอ 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 ครูอยางนอยรอยละ 30 ผานการอบรมและพัฒนาความรูและทักษะการระดม
ทรัพยากรที่จัดโดยสถาบันการศึกษาที่มีช่ือเสียง 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 ผูบริหารและครูอยางนอยรอยละ 30 มีโอกาสรวมศึกษากรณีศึกษาโรงเรียน 
ที่ประสบผลสําเร็จในการดําเนินงานระดมทรัพยากรทางการศึกษา 
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  กลยุทธที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณที่โปรงใสโดยใหภาคีเครือขาย                    
การพัฒนามีสวนรวมในกระบวนการทุกขั้นตอน 
  มาตรการที่  1 ประชุมคณะกรรมการบริหารและเครือขายพัฒนาโรงเรียน  เพื่อ                     
รวมวางแผนในการพัฒนาระบบการบริหารงานงบประมาณที่โปรงใส 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 คณะกรรมการบริหารและภาคีเครือขายพัฒนาทุกคนมีสวนรวมในการ
วางแผนดําเนินงาน 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 มีบันทึกการรวมประชุมวางแผนดําเนินการทุกครั้ง 
  ตัวช้ีวัดที่ 3 ผูเขารวมประชุมอยางนอยรอยละ 80 ไดแสดงความคิดเห็นอยางกวางขวาง 
หลากหลายและมีเหตุผล 
  มาตรการที่ 2 จัดเตรียมปจจัยปอนตางๆ ที่จําเปนสําหรับการพัฒนาระบบบริหาร
งบประมาณ เชน บุคลากร เงิน วิธีการจัดการและวัสดุอุปกรณ  
  ตัวช้ีวัดที่ 1 มีสถานที่ บุคลากร วัสดุอุปกรณและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพียงพอ 
  มาตรการที่ 3 รวมกันกําหนดกรอบภารกิจ กระบวนการปฏิบัติงาน การมอบหมายภารกิจ 
และการกํากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลอยางเปนระบบ 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 ผูเขารวมประชุมทุกคนมีสวนรวมในการกําหนดกรอบภารกิจ กระบวนการ
ปฏิบัติงาน การกํากับติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนที่กําหนด 
  กลยุทธที่ 7 กําหนดวัตถุประสงคเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณอยางเหมาะสม 
และดําเนินการตามความจําเปน 
  มาตรการที่ 1 รวมกันกําหนดเปาหมาย วัตถุประสงคและกิจกรรมของการขอรับการ
สนับสนุนดานงบประมาณจากแหลงตางๆ 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 สมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย วัตถุประสงคและกิจกรรม
ของการขอรับการสนับสนุนดานงบประมาณ 
  มาตรการที่  2 จัดทําโครงการระดมเงินทุนหรืองบประมาณเพื่อเสนอขออนุมัติ                     
จากคณะกรรมการสถาน ศึกษาขั้นพื้นฐานและหนวยงานตนสังกัด 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 มีผูรับผิดชอบในการจัดทําโครงการที่ชัดเจนและอยูในรูปของคณะกรรมการ 
  ตัวช้ีวัดที่  2 สมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการกําหนดกิจกรรมของการระดมทุน                        
ที่หลากหลายและกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินการตามกําหนด 
  ตัวช้ีวัดที่ 3 มีการนําเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติในแตละระดับที่ชัดเจนและดําเนินการ
หลังจากไดรับการอนุมัติแลว 
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  มาตรการที่ 3 ดําเนินการระดมเงินทุนตามโครงการหรือกิจกรรมที่กําหนด โดย                      
มีการประเมินเพื่อแกไขปญหาหรือปรับปรุงกิจกรรมใหเหมาะสมเสมอๆ 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 มีกิจกรรมการระดมทุนมากกวา 5 กิจกรรมขึ้นไป 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 ในแตละกิจกรรมมีคณะกรรมการดําเนินการอยางนอย 3 ชุด โดยดําเนิน
กิจกรรมตามแผนที่กําหนดไว 
  ตัวช้ีวัดที่ 3 มีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือหรือแกปญหาในการระดมทุนเปนระยะๆ 
อยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง 
  มาตรการที่ 4 รายงานผลการดําเนินการระดมทรัพยากรเปนระยะๆ ตามที่กําหนดไว 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 คณะกรรมการดําเนินการในแตละกิจกรรมมีการรายงานความกาวหนาของ
การระดมทุมระหวางดําเนินการอยางนอย 1 คร้ัง 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 รายงานผลการระดมทุนเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 1 คร้ัง 
  ตัวช้ีวัดที่ 3 มีการประชุมกลุมใหญเพื่อนําเสนอผลการดําเนินการระดมทุนโดยภาพรวม
เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 1 คร้ัง 
  กลยุทธที่ 8 พัฒนาแผนการใชจายงบประมาณที่เปนระบบ โปรงใส โดยผูปกครองและ
ชุมชนสามารถตรวจสอบได 
  มาตรการที่ 1 รวมกันกําหนดและวางแผนการใชจายงบ ประมาณที่ไดรับจัดสรรภายใน
ระยะเวลา 1 ป และภายในระยะเวลา 5 ปขางหนา 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 คณะกรรมการบริหารและสมาชิกเครือขายพัฒนาโรงเรียนทุกคนมีสวนรวม
ในการวางแผนการใชจายงบประมาณ 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 มีบันทึกการประชุมวางแผนการใชจายงบประมาณโดยละเอียดและชัดเจน 
  ตัวช้ีวัดที่  3 มีแผนการใชจายงบประมาณที่ เปนลายลักษณอักษรและมีกิจกรรม                        
ที่เหมาะสม 
  มาตรการที่ 2 กําหนดปฏิทินการดําเนินการตามแผนการใชจายงบประมาณที่กําหนดไว
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 สมาชิกทุกคนมีสวนรวมรับผิดชอบในการปฏิบัติกิจกรรมที่กําหนดไว 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 คณะกรรมการทุกชุดปฏิบัติงานตามปฏิทินที่กําหนดไวอยางเครงครัด 
  มาตรการที่ 3 ดําเนินการบริหารจัดการงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา 
ตลอดจนมีการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลอยางเปนระบบตอผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย
ตามกําหนดไว 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 ดําเนินการใชจายงบประมาณตามแผนที่กําหนดไวอยางเครงครัด 
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  ตัวช้ีวัดที่ 2 มีการจัดทําเอกสารเพื่อขออนุมัติเบิกจายทุกครั้ง 
  ตัวช้ีวัดที่  3 รายงานการใชจายงบประมาณตอที่ประชุมคณะกรรมกมารบริหาร
สถานศึกษาอยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง 
  1)  ประเด็นกลยุทธดานบุคคล 
   โรงเรียนดําเนินการระดมบุคคล วิทยากร  ผู รู ปราชญชาวบาน ผูนําชุมชน 
ผูปกครองนักเรียน ชาวบาน ศิษยเกา เปนตน มาเปนวิทยากรเพื่อใหความรู แนวคิด ทักษะ 
ประสบการณที่จําเปนตอการดําเนินชีวิตในสังคมอยางปกติสุขของนักเรียน 
   เปาประสงค (Goals) 
   ระดมบุคลากร วิทยากร ปราชญชาวบาน พระสงฆ ผูนําชุมชนที่มีความรู 
ความสามารถ  มีกําลังกาย กําลังทรัพยและกําลังความคิด มารวมกันพัฒนาคุณภาพผูเรียน ครูผูสอน
และสถานศึกษาใหมีความเปนเลิศในดานวิชาการทัดเทียมตางประเทศได จัดตั้งวิทยากรครู                  
ภูมิปญญาทองถ่ินในจังหวัดมหาสารคาม เพื่อใหการสนับสนุนและพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน 
   กลยุทธ (Strategies) 
   กลยุทธที่ 1 ประสานสัมพันธรวมกันพัฒนาเยาวชนไทยแบบยั่งยืนโดย                      
ผานเครือขายครูภูมิปญญาชาวบานที่เขมแข็ง 
   มาตรการที่ 1 สรางเครือขายครูภูมิปญญาชาวบานในชุมชนเขตบริการของ
โรงเรียน 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 สมาชิกเครือขายครูภูมิปญญาชาวบานทุกคนไดถายทอดความรูและ
ประสบการณใหแกลูกหลาน 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 นักเรียนทุกคนไดรับความรูและประสบการณจากครูภูมิปญญา
ชาวบาน 
  มาตรการที่ 2 ใหความรวมมือกับชุมชนในการปฏิบัติกิจกรรมตามประเพณี และ
วัฒนธรรมอยางสม่ําเสมอ 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 รวมมือกับชุมชนในการดําเนินกิจกรรมตางๆของชุมชนอยางนอย                   
เดือนละ 2 คร้ัง 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 นักเรียนทุกคนไดรวมกิจกรรมในชุมชนอยางสม่ําเสมอ 
  กลยุทธที่ 2 กําหนดแผนการพัฒนาผูเรียนและบุคลากรผานกิจกรรมการเรียนรู                        
ที่มีความหมายและมีเครือขายรวมพัฒนา 
  มาตรการที่ 1 เครือขายครูภูมิปญญาชาวบานมีสวนรวมในการวางแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินใหแกนักเรียน 
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  ตัวช้ีวัดที่ 1 มีเครือขายครูภูมิปญญาชาวบานทุกหมูบานในเขตบริการ 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 มีแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินใหแกนักเรียนตลอดป 
  มาตรการที่ 2 โรงเรียนกําหนดแผนและกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย โดย               
ใหบุคลากรในชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินการมากที่สุด 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 มีกิจกรรมการเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินที่หลากหลาย 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 บุคลากรในชุมชนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางนอย
รอยละ 50 
  มาตรการที่ 3 สรางเครือขายพัฒนาเยาวชนในทองถ่ินใหรูจักสํานึกรักในบานเกิด 
และหางไกลยาเสพยติด 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 มีเครือขายพัฒนาเยาวชนไทยหางไกลยาเสพยติด 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 รักเรียนทุกคนสํานึกรักในบานเกิดของตนเอง 
  ตัวช้ีวัดที่ 3 นักเรียนและเยาวชนทุกคนมีสุขในการดําเนินชีวิต 
  กลยุทธที่ 3 บริหารจัดการบุคลากรที่โปรงใสโดยเนนใหบุคคลและชุมชน                
มีสวนรวมในการดําเนินการและตรวจสอบ 
  มาตรการที่  1  มีแผนการพัฒนาและเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการ                  
ปฏิบัติหนาที่ของบุคลากร 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 มีแผนพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 บุคลากรทุกคนปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ 
  ตัวช้ีวัดที่ 3 บุคลากรไดรับสวัสดิการตามความเหมาะสม 
  มาตรการที่ 2 สงเสริมใหบุคลากรมีความกาวหนาในวิชาชีพ 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 ครูทุกคนประสบความสําเร็จในวิชาชีพครู 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 ครูทุกคนไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
  ตัวช้ีวัดที่ 3 ครูทุกคนมีวิทยฐานะสูงขึ้น 
  มาตรการที่ 3 ตอบแทนการปฏิบัติหนาที่ดวยความเที่ยงธรรมและทุกคนมีสวนรวม 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 ครูทุกคนมีสวนรวมในการบริหารจัดการ 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 ผูบริหารและครูมีจริยธรรมในวิชาชีพสูง 
  ตัวช้ีวัดที่ 3 ครูและผูบริหารมีความรับผิดชอบในหนาที่ 
  กลยุทธที่ 4 ประสานงานทางตรงและทางออมในการติดตอกับบุคคล ผูปกครอง 
เครือขายพัฒนา และชุมชนเพื่อการพัฒนาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและยั่งยืน 
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  มาตรการที่ 1 เชิญบุคคล ผูปกครอง ศิษยเกาที่ประสบความสําเร็จในหนาที่การ
งานหรือการประกอบอาชีพมาเลาประสบการณใหนักเรียนไดรับฟง 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 นักเรียนทุกคนไดรับประสบการณตรงจากบุคคล ผูปกครอง ศิษยเกา
ที่มาใหความรูและแงคิด 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 นักเรียนทุกคนมีความชื่นชมบุคคลในชุมชนของตน 
  มาตรการที่ 2 ยกยองเชิดชูบุคคลที่เปนตัวอยางที่ดีในชุมชนในโอกาสตางๆ 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 บุคคลที่ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีไดรับการยกยองชมเชยและชื่นชม                
จากนักเรียน 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 นักเรียน ครู และผูปกครองมีสวนรวมในการพิจารณายกยองชมเชย
บุคคลตัวอยางหรือตนแบบ 
  มาตรการที่ 3 ครูและผูบริหารปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกนักเรียนและ                 
เปนที่นาเชื่อถือในชุมชน 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 ครูทุกคนปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกนักเรียน 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 ผูปกครองรอยละ 90 มีความชื่นชมในตัวครู 
  ตัวช้ีวัดที่ 3 นักเรียนทุกคนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมสูง 
  กลยุทธที่ 5 พัฒนาแผนการบริหารจัดการดานบุคลากรอยางเปนระบบเนนการ              
มีสวนรวมของผูปกครอง เครือขายพัฒนา และชุมชนเปนเปนหลัก 
  มาตรการที่ 1 มีแผนการสรรหาและพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องและทุกฝายมี
สวนรวมในการกําหนด 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 มีแผนการสรรหาและพัฒนาบุคลากรชัดเจน 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 ทุกฝายมีสวนรวมวางแผนสรรหาและพัฒนาบุคลากร 
  ตัวช้ีวัดที่ 3 มีบุคลากรเพียงพอในการปฏิบัติหนาที่ 
  มาตรการที่ 2 ใหชุมชน ผูปกครองมีสวนรวมในการวางแผนการสรรหาและ
พัฒนาบุคลากร 
  ตัวช้ีวัดที่  1 ชุมชน  ผูปกครองมีสวนรวมในการวางแผนการสรรหา  และ                 
พัฒนาบุคลากร 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 บุคลากรทุกคนไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
  มาตรการที่ 3 สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรอยางทั่วถึง 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 มีงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพียงพอ 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 สนับสนุนงบประมาณอยางนอยรอยละ 50 ในการพัฒนาครู 
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  กลยุทธที่ 6 กําหนดเปาหมาย วิธีการและการประเมินผลการบริหารจัดการ
บุคลากรที่ชัดเจนโดยมีผูรับผิดชอบตามความรูและความสามารถ 
  มาตรการที่ 1 กําหนดเปาหมายของการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 บุคลากรทุกคนไดรับการพัฒนาตามเปาหมายที่กําหนดไว 
  มาตรการที่ 2 ทุกฝายมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายของการพัฒนาบุคลากร 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 คณะกรรมการบริหาร ผูปกครอง และครูทุกคนมีสวนรวมในการ
กําหนดเปาหมายของการพัฒนา 
  มาตรการที่ 3 ใหบุคลากรปฏิบัติหนาที่ตามความรู ความสามารถ และความถนัด 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 ครูทุกคนปฏิบัติหนาที่ตามความรู ความสามารถ และความถนัด             
ของตนเอง 
  กลยุทธที่ 7 จัดทําทําเนียบบุคคลสําคัญ วิทยากรภูมิปญญาไทย ปราชญชาวบาน                    
อยางเปนระบบและเปนปจจุบัน 
  มาตรการที่ 1 จัดทําทําเนียบบุคคลสําคัญ วิทยากรภูมิปญญาไทย ปราชญชาวบาน
อยางเปนระบบและเปนปจจุบัน 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 มีการจัดทําทําเนียบบุคคลสําคัญ วิทยากรภูมิปญญาไทย ปราชญ
ชาวบานที่เปนปจจุบัน 
  มาตรการที่ 2 เชิญบุคคลสําคัญมาแสดงปาฐกถาใหนักเรียนไดรับฟงในโอกาสตางๆ 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 นักเรียนทุกคนไดรับฟงแนวความคิดจากบุคคลสําคัญในโอกาสตางๆ                  
อยางตอเนื่อง 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 นักเรียนทุกคนชื่นชมบุคคลสําคัญและนํามาเปนตนแบบ  ของ                  
การดําเนินชีวิต 
  มาตรการที่ 3 จัดทําอัตชีวประวัติของบุคคลตัวอยางทั้งในและตางประเทศ                 
ใหนักเรียนไดศึกษาเพื่อเปนแบบอยางที่ดี 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 นักเรียนทุกคนไดศึกษาอัตชีวประวัติของบุคคลสําคัญทั้งใน และ
ตางประเทศ 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 นักเรียนทุกคนมีบุคคลตนแบบของตนเอง 
  กลยุทธที่ 8 พัฒนาเครือขายวิทยากรภูมิปญญาไทยหรือปราชญชาวบาน                       
ใหมีสวนรวมในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูสําหรับนักเรียน 
  มาตรการที่ 1 พัฒนาเครือขายวิทยากรภูมิปญญาไทยหรือปราชญชาวบาน                  
ทุกหมูบานในเขตบริการ 
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  ตัวช้ีวัดที่ 1 ทุกหมูบานในเขตบริการมีเครือขายวิทยากรภูมิปญญาไทยหรือ                      
ปราชญชาวบาน 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 ปราชญชาวบานทุกคนไดแสดงความรู ประสบการณ และแงคิดตางๆ                 
ใหนักเรียนไดรับฟง 
  มาตรการที่ 2 ใหชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาเครือขายวิทยากรภูมิปญญาไทย 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 ประชาชนในเขตบริการทุกคนมีสวนรวมในการใหความเห็นชอบ            
การพัฒนาเครือขายปราชญชาวบาน 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 นักเรียนทุกคนเห็นความสําคัญของภูมิปญญาไทย 
  มาตรการที่ 3 เชิญวิทยากรในเครือขายครูภูมิปญญาไทยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู             
กับนักเรียนอยางสม่ําเสมอ 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 ภูมิปญญาไทยทุกอยางไดรับการรักษาและสืบทอดตอคนรุนตอๆ ไป 
  3)  ประเด็นกลยุทธดานวัสดุอุปกรณและเทคโนโลยี 
    โรงเรียนดําเนินการระดมวัสดุ อุปกรณ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนํามาใช
สนับสนุนการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ สงเสริมใหนักเรียนทุกคนมีความรู 
ความสามารถ เกิดทักษะในการเรียนรูไดเต็มตามศักยภาพของแตละบุคคล 
    เปาประสงค (Goals) 
    ระดมวัสดุ อุปกรณ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนํามาใชในการพัฒนาการ              
จัดกิจกรรมการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ สงเสริมใหนักเรียนทุกคนมีความรู ความสามารถ เกิดทักษะ
ในการเรียนรูไดเต็มตามศักยภาพของแตละบุคคล จัดตั้งศูนยการเรียนรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารในสถานศึกษา เพื่อใหการศึกษา อบรม พัฒนาผูเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  กลยุทธ (Strategies) 
  กลยุทธที่ 1 จัดทําโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณและ
เทคโนโลยีจากผูปกครอง บุคคล ชุมชน องคกรเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเครือขาย
ศิษยเกา 
  มาตรการที่ 1 จัดทําโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณและ
เทคโนโลยีจากแหลงตางๆ 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 โครงการขอรับการสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณและเทคโนโลยีกําหนด
วัตถุประสงคที่ชัดเจน 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 วิเคราะหแหลงทรัพยากรกอนขอรับการสนับสนุน 
  ตัวช้ีวัดที่ 3 มีทีมงานและอาสาสมัครในการขอรับการสนับสนุน 
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  มาตรการที่ 2 กําหนดใหมีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อขอรับการสนับสนุนดานวัสดุ
อุปกรณและเทคโนโลยี 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 มีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อขอรับการสนับสนุน 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 ดําเนินการขอรับการสนับสนุนตามแผนที่วางไว 
  ตัวช้ีวัดที่ 3 รายงานผลการขอรับการสนับสนุนเปนระยะๆ 
  มาตรการที่ 3 ผูปกครอง บุคคล ชุมชน องคกรเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
และเครือขายศิษยเกามีสวนรวมกับโรงเรียนในการขอรับการสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณ และ
เทคโนโลยี 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 โรงเรียนและเครือขายการพัฒนามีสวนรวมในการดําเนินการขอรับ                    
การสนับสนุน 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 รายงานผลการขอรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณและเทคโนโลยีเมื่อ
เสร็จสิ้นโครงการ 
  กลยุทธที่ 2 พัฒนาแผนการบริหารจัดการดานวัสดุ อุปกรณและเทคโนโลยี
สารสนเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาวโดยดําเนินการอยางตอเนื่อง 
  มาตรการที่ 1 กําหนดแผนกลยุทธการบริหารจัดการดานวัสดุอุปกรณและ
เทคโนโลยี โดยทุกฝายมีสวนรวม 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 แผนพัฒนามีวัตถุประสงคที่ชัดเจนสามารถวัดได 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 ชุมชนและครูทุกคนมีสวนรวมในการวางแผน 
  ตัวช้ีวัดที่ 3 มีกิจกรรมดําเนินการที่หลากหลาย 
  มาตรการที่ 2 จัดหาและใชวัสดุอุปกรณและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนอยาง
คุมคาที่สุด 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 มีโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณและเทคโนโลยีเพิ่มเติมเพื่อทดแทนสวน
ที่เกาหรือชํารุด 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 ใชวัสดุอุปกรณเทคโนโลยีอยางคุมคา 
  ตัวช้ีวัดที่ 3 นักเรียนทุกคนรูจักการบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ 
  มาตรการที่ 3 สนับสนุนงบประมาณในการซอมบํารุงวัสดุอุปกรณและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 ครูอยางนอยรอยละ 10 มีความสามารถในการซอมบํารุงวัสดุอุปกรณ 
และเทคโนโลยี 
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  ตัวช้ีวัดที่ 2 นักเรียนอยางนอยรอยละ 10 มีความสามารถในการซอมบํารุงวัสดุ
อุปกรณและเทคโนโลยี 
  ตัวช้ีวัดที่ 3 มีงบประมาณในการซอมบํารุงวัสดุอุปกรณและเทคโนโลยีเพียงพอ 
  กลยุทธที่ 3 ประชาสัมพันธผลงานครู นักเรียน และโรงเรียนใหชุมชนไดรับทราบ             
อยางสม่ําเสมอ 
  มาตรการที่ 1 จัดทําโครงการประชาสัมพันธผลงานนักเรียน และโรงเรียน                  
ใหชุมชนไดรับทราบ 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 มีโครงการประชาสัมพันธผลงานนักเรียนที่เหมาะสม 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 โครงการไดรับการสนับสนุนและเห็นชอบจากภาคีเครือขายพัฒนา
โรงเรียน 
  มาตรการที่ 2 ครูและนักเรียนรวมกันกําหนดวัตถุประสงค วิธีการและสื่อในการ
ประชาสัมพันธผลงาน 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 นักเรียนและครูรวมกันกําหนดวัตถุประสงคโครงการ 
  ตัวช้ีวัดที่  2 นักเรียนและครูรวมกันคัดเลือกวิ ธีการและสื่อที่จะใชในการ
ประชาสัมพันธผลงานนักเรียน 
  ตัวช้ีวัดที่ 3 ส่ือทุกประเภทนักเรียนและครูชวยกันจัดทําเอง 
  มาตรการที่  3  นัก เรี ยนและครู ร วมกัน เผยแพรผลงานดวยวิ ธีการและ                       
ส่ือที่หลากหลาย 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 มีกิจกรรมการเผยแพรผลงานที่หลากหลายและในโอกาสที่แตกตางกัน 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 ผูปกครองทุกคนรับทราบผลงานของนักเรียน 
  ตัวช้ีวัดที่ 3 ผูปกครองรอยละ 10 เขารวมกิจกรรมเผยแพรผลงานรวมกับครูและ
นักเรียน 
  กลยุทธที่ 4 ผลักดันใหมีกฎหมายที่วาดวยภาษีเพื่อการศึกษาโดยเฉพาะ 
  มาตรการที่ 1 สนับสนุนประชาชนใหเห็นดวยกับกฎหมายที่วาดวยภาษี เพื่อ
การศึกษาโดยเฉพาะ 
  ตัวช้ีวัดที่  1 ผูปกครองทุกคนเห็นดวยกับแนวคิดการมีกฎหมายเพื่อการศึกษา                     
เปนการเฉพาะ 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 ผูบริหาร ครูและนักเรียนชวยกันสื่อสารแนวคิดไปยังบุคลากร                   
ในโรงเรียนและชุมชนอื่นๆ 
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  มาตรการที่ 2 เขาพบปะกับนักการเมืองในแตละระดับเพื่อแสดงเหตุผลและขอรับ
การสนับสนุนดานแนวคิดในการตรากฎหมายภาษีเพื่อการศึกษา 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 นักการเมืองในแตละระดับเห็นดวยและผลักดันใหตรากฎหมายวาดวย
ภาษีเพื่อการศึกษา 
  มาตรการที่ 3 นําเสนอแนวคิดกฎหมายภาษีเพื่อการศึกษาในเวทีตางๆ ตามโอกาส                  
ที่เอื้ออํานวยเพื่อหาแนวรวมอุดมการณ 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 มีเวทีในการแสดงความคิดเห็นในการปฏิรูปการ ศึกษาซึ่งเปนโอกาส
ผลักดันใหมีกฎหมายภาษีเพื่อการศึกษา 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 ผูบริหารและครูทุกคนเขารวมเครือขายภาคีเพื่อการปฏิรูปการศึกษา 
  ตัวช้ีวัดที่ 3 มีกฎหมายภาษีเพื่อการศึกษาเปนการเฉพาะ 
  กลยุทธที่ 5 สรางเครือขายพัฒนาผูเรียนที่เขมแข็งและชุมชนมีสวนรวม 
  มาตรการที่ 1 สรางเครือขายพัฒนาผูเรียนที่เขมแข็ง 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 ครูทุกคนและนักเรียนมีสวนรวมของเครือขายพัฒนาผูเรียน 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 เครือขายพัฒนาผูเรียนมีเปาและภารกิจที่ชัดเจน 
  ตัวช้ีวัดที่ 3 นักเรียนทุกคนไดรับการบริการจากเครือขายพัฒนา 
  มาตรการที่ 2 เครือขายพัฒนาผูเรียนรวมมือกับโรงเรียนในการพัฒนานักเรียน           
ใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 นักเรียนมีพัฒนาการดานการเรียนรูสูงขึ้นรอยละ 5 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 นักเรียนผานประเมินเปนบุคคลแหงการเรียนรูเพิ่มขึ้นรอยละ 10 ตอป 
  มาตรการที่ 3 สรางโรงเรียนใหเปนตนแบบแหงการเรียนรู 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 มีแผนดําเนินการสําหรับโรงเรียนตนแบบที่ชัดเจน 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 ครูและนักเรียนทุกคนมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมโรงเรียน
ตนแบบ แหงการเรียนรู 
  กลยุทธที่ 6 จัดตั้งศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูในโรงเรียน 
  มาตรการที่ 1 จัดตั้งศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู 
  ตัวช้ีวัดที่  1 ผูปกครองรอยละ  70 มีสวนรวมในการจัดตั้งศูนย เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการเรียนรู 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 นักเรียนรอยละ  70 เห็นชอบและมีสวนรวมในการจัดตั้งศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู 
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  ตัวช้ีวัดที่ 3 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูมีวัตถุ ประสงคเพื่อ
ใหบริการดานการเรียนรูแกนักเรียนชุมชนเปนหลัก 
  มาตรการที่ 2 พัฒนานักเรียนใหเปนบุคคลแหงการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรูเพิ่มขึ้น                  
รอยละ 5 ตอป 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 นักเรียนทุกคนเปนสมาชิกของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ                 
การเรียนรู 
  มาตรการที่ 3 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูใหบริการแกผูปกครอง
และชุมชนอยางสม่ําเสมอ 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 ผูปกครองรอยละ 30 เขาใชบริการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
เรียนรูอยางสม่ําเสมอ 
  กลยุทธที่ 7 ชุมชนและโรงเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรูและวางแผนพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูอยูเสมอ 
  มาตรการที่ 1 โรงเรียนและชุมชนรวมกันวางแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 มีหลักฐานรองรอยของการประชุมวางแผนพัฒนา 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 ครู นักเรียน และผูปกครองมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นตอ                     
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  มาตรการที่ 2 แตงตั้งทีมงานเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 ครู นักเรียน และผูปกครองมีสวนรวมในการแตงตั้งทีมงานเพื่อพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 ทีมงานทุกคนมีความรูและทักษะในการดําเนินการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน 
  มาตรการที่ 3 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสําหรับใหบริการนักเรียน                
และชุมชน 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผานการประเมินมาตรฐานจากบุคคลและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 นักเรียนทุกคนไดรับบริการดานเทคโนโลยีสาร สนเทศอยางทั่วถึง 
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  กลยุทธที่ 8 รณรงคขอรับการบริจาควัสดุ อุปกรณ และเทคโนโลยีจากชุมชนและ
ผูเกี่ยวของตางๆ ทั้งรายปและเฉพาะกิจ 
  มาตรการที่ 1 ชุมชนและโรงเรียนรวมกันวางแผนขอรับการสนับสนุนดานวัสดุ 
อุปกรณและเทคโนโลยี 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 มีแผนขอรับการสนับสนุนดานวัสดุ อุปกรณและเทคโนโลยีที่ชัดเจน 
และ ทุกฝายใหความเห็นชอบ 
  มาตรการที่ 2 จัดทําโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนดานวัสดุ อุปกรณและ
เทคโนโลยี 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 โครงการไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและ
หนวยงานตนสังกัด 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 มีทีมงานที่เขมแข็งในการปฏิบัติงานทุกกิจกรรม 
  ตัวช้ีวัดที่ 3 กําหนดใหมีการรางานผลการดําเนินงานอยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง 
  มาตรการที่ 3 กําหนดกิจกรรมเพื่อรับการสนับสนุนดานวัสดุ อุปกรณและ
เทคโนโลยีที่หลากหลายและดําเนินการอยางตอเนื่อง 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 มีกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนดานวัสดุ อุปกรณและเทคโนโลยี                     
ที่หลากหลายมากกวา 5 กิจกรรม 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 ดําเนินการอยางตอเนื่องมากกวา 1 ป 
  ตัวช้ีวัดที่ 3 มีการประเมินผลการดําเนินงานโดยภาพรวมอยางนอยปละ 1 คร้ัง 
  4) ประเด็นกลยุทธดานที่ดินและสิ่งกอสราง 
   โรงเรียนดําเนินการระดมเพื่อพัฒนาอาคารเรียน อาคารประกอบ และหองพิเศษ                  
จากแหลงตางๆ เพื่อสงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด 
ตลอดจนบริหารจัดการทรัพยสินของสถานศึกษาที่กอใหเกิดรายไดเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 
   เปาประสงค (Goals) 
   ระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาหรือกอสรางอาคารเรียน  อาคารประกอบ  และ                  
หองพิเศษตางๆ เพื่อสงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด                  
จากแหลงตางๆ ตลอดจนบริหารจัดการทรัพยสินของสถานศึกษาที่กอใหเกิดรายไดเพื่อพัฒนา
สถานศึกษาจัดตั้งอุทยานการเรียนรูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยการขอรับบริจาคที่ดิน ส่ิงปลูก
สราง ตลอดจนวัสดุอุปกรณที่จําเปนสําหรับอุทยานการเรียนรูในสถานศึกษา 
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   กลยุทธ (Strategies) 
   กลยุทธที่ 1 สรางทีมงานที่เขมแข็งในการบริหารจัดการทรัพยสินของโรงเรียน 
  มาตรการที่ 1 ใหมีการประชุมรวมของทีมงานบริหารจัดการทรัพยสินของ
โรงเรียนเปนประจําและตอเนื่อง 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 มีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือรวมกันอยางนอยเดือนละครั้ง 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 ทีมงานบริหารทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นอยางกวางขวาง 
และ มีเหตุผล 
  มาตรการที่ 2 จัดใหมีการพัฒนาทีมงานใหมีคุณภาพอยางสม่ําเสมอ 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 อบรมพัฒนาทีมงานใหเขมแข็งอยางนอยภาคเรียนละ 2 คร้ัง 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 สงทีมงานเขารับการอบรมพัฒนาการบริหารทีมงานที่หนวยงาน
ภายนอก จัดขึ้นอยางสม่ําเสมออยางนอยปละ 2 คร้ัง 
  ตัว ช้ีวัดที่  3  เชิญวิทยากรที่มีความรู เ ร่ืองการพัฒนาทีมงานมาใหความรู                         
อยางสม่ําเสมอ อยางนอยปละ 2 คร้ัง 
  มาตรการที่  3 ใหการประสานงาน  ติดตอส่ือสารระหวางทีมงานเปนไป                     
อยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 ทีมงานทุกคนใชเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยในการติดตอ ส่ือสาร
ระหวางกัน 
  กลยุทธที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยสินที่กอใหเกิดรายได                     
อยางโปรงใสและสามารถตรวจสอบได 
  มาตรการที่ 1 พัฒนาใหมีระบบการบริหารจัดการทรัพยสินที่โปรงใส และ                             
มีประสิทธิภาพของโรงเรียน 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 มีคณะกรรมการศึกษาแนวการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยสินของโรงเรียน 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 รายงานผลการศึกษาผลดีของการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยสิน
ของโรงเรียนตอคณะกรรมการ บริหารโรงเรียน 
  มาตรการที่ 2 แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยสิน 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 มีการเสนอรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยสิน เพื่อขออนุมัติตอคณะกรรมการ บริหารโรงเรียน 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 มีแผน กิจกรรม และระยะเวลาในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยสินของโรงเรียน 
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  มาตรการที่ 3 ระบบการบริหารจัดการทรัพยสินของโรงเรียนมีความเหมาะสมกับ
บริบทของโรงเรียน 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยสินของโรงเรียน 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 ตรวจสอบและประเมินระบบการบริหารจัดการทรัพยสินของโรงเรียน                 
ใหเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 
  ตัวช้ีวัดที่ 3 นําระบบไปใชในการบริหารจัดการทรัพยสินของโรงเรียน 
  กลยุทธที่ 3 จัดตั้งอุทยานการเรียนรูโดยผานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อ
สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตและใหบริการชุมชนอยางทั่วถึง 
  มาตรการที่ 1 มีคณะกรรมการศึกษาการจัดตั้งอุทยานการเรียนรูผานเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 ศึกษาแนวทางและความเปนไปไดในการจัดตั้งอุทยานการเรียนรู                      
ผานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ตั ว ช้ี วั ดที่  2  เสนอผลการศึกษาแนวทางการจั ดตั้ ง อุ ทยานการ เรี ยน รู                            
ตอคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
  ตัวช้ีวัดที่  3 แตงตั้งคณะกรรมการจัดตั้งอุทยานการเรียนรูผานเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยทุกฝายมีสวนรวม 
  มาตรการที่  2 นําเสนอผลการศึกษาและแผนการจัดตั้งอุทยานการเรียนรู                    
ผานเทคโนโลยีสารสนเทศตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 เสนอแผนการจัดตั้งอุทยานการเรียนรูผานเทคโนโลยีสารสนเทศตอ 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพื่อขออนุมัติงบประมาณ 
  มาตรการที่ 3 จัดตั้งอุทยานการเรียนรูโดยผานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยขึ้น
ภายในโรงเรียนหรือชุมชน 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 ดําเนินการจัดตั้งอุทยานการเรียนรูผานเทคโนโลยีสารสนเทศ                   
ตามแผนที่ไดวางไว 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 ดําเนินการและควบคุมการจัดตั้งอุทยานการเรียนรูใหเปนไปตามแผน                   
ที่ไดอนุมัติแลวอยางเครงครัด 
  กลยุทธที่ 4 สรางความสัมพันธและความเขาใจที่ดีในการรักษาและการใช
ประโยชน จากที่ดินและสิ่งปลูกสรางในโรงเรียนรวมกันกับบุคคลในชุมชน 
  มาตรการที่ 1 จัดทําแผนการสรางความสัมพันธและความเขาใจที่ดีในการรักษา 
และใชประโยชนจากที่ดินและสิ่งปลูกสรางในโรงเรียน 
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  ตัวช้ีวัดที่ 1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนการสรางความสัมพันธและ
ความเขาใจที่ดีในการรักษาและใชประโยชนจากที่ดินและสิ่งปลูกสรางในโรงเรียน 
  ตัวช้ีวัดที่  2 กําหนดกิจกรรมการดํา เนินการและใช ส่ือที่หลากหลายและ                         
มีผูรับผิดชอบอยางชัดเจน 
  มาตรการที่  2  ประชาสัมพันธการรักษาและใชประโยชนจากที่ดินและ                 
ส่ิงปลูกสราง ในโรงเรียนใหชุมชนรับทราบดวยส่ือและวิธีการที่หลากหลาย 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 ครู-นักเรียนรวมกันจัดทําสื่อในการประชาสัมพันธการรักษา และ                       
ใชประโยชนจากที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่หลากหลาย 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 ดําเนินการประชาสัมพันธการรักษาและใชประโยชนจากที่ดินและ             
ส่ิงปลูกสรางในโรงเรียนใหชุมชนรับทราบดวยส่ือ วิธีการที่หลากหลาย และสม่ําเสมอ 
  มาตรการที่ 3 ใหชุมชนใชบริการที่ดินหรือส่ิงกอสรางของโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ 
  ตัวช้ีวัดที่  1 ชุมชนมาใชบริการที่ดินหรือส่ิงกอสรางของโรงเรียนอยางนอย                
เดือนละ 2 คร้ัง 
  กลยุทธที่ 5 แตงตั้งผูจัดการบริหารทรัพยากรที่ดินและสิ่งปลูกสรางเพื่อการสราง
รายไดของโรงเรียน 
  มาตรการที่ 1 เสนอแตงตั้งผูจัดการทรัพยากรที่ดินและสิ่งปลูกสรางในโรงเรียนตอ 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 ครูทุกคนและนักเรียนมีสวนรวมในการเสนอแตงตั้งผูจัดการ
ทรัพยากรที่ดินและสิ่งปลูกสรางในโรงเรียน 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเห็นชอบและอนุมัติแตงตั้งผูจัดการ
ทรัพยากรที่ดินและสิ่งปลูกสรางในโรงเรียน 
  มาตรการที่ 2 กําหนดบทบาทและภารกิจในการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดิน และ               
ส่ิงปลูกสราง 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 ผูจัดการทรัพยากรที่ดินและสิ่งปลูกสรางในโรงเรียนดําเนินการตาม
บทบาทและภารกิจที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 การบริหารจัดการเปนไปอยางโปรงใสโดยมีการรายงานผลการ
ดําเนินการเปนระยะทุกไตรมาส 
  กลยุทธที่ 6 มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่กอใหเกิด
รายไดของโรงเรียน 
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  มาตรการที่ 1 ใหผูจัดการเสนอแผนการบริหารและจัดหารายไดจากที่ดิน และ                      
ส่ิงปลูกสรางตอคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 มีแผนในการบริหารจัดการที่ดินและสิ่งปลูกสรางตลอดป และ               
ระยะยาวตลอด 5 ป 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 มีปฏิทินการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 คณะกรรมการบริหารจัดการที่ดินและสิ่งปลูกสรางปฏิบัติหนาที่                       
ตามที่กําหนดดวยความวิริยะอุตสาหะ 
  มาตรการที่ 2 กําหนดกิจกรรมการบริหารและจัดหารายไดจากที่ดิน  และ              
ส่ิงปลูกสรางที่หลากหลายและทุกฝายมีสวนรวม 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 มีกิจกรรมการบริหารจัดการและจัดหารายไดจากที่ดินและสิ่งปลูก
สราง อยางนอย 10 กิจกรรม 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 ครูทุกคนและนักเรียนรอยละ  50 มีสวนรวมในทุกกิจกรรมการจัดหา
รายได 
  มาตรการที่ 3 มีการบริหารจัดการอยูในรูปของคณะกรรมการ 
  ตัว ช้ีวัดที่  1  การบริหารจัดการเปนไปตามแผนหรือปฏิทินที่กํ าหนดไว                     
อยางเครงครัด 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 มีการรายงานผลการดําเนินการจัดหารายไดอยางนอยปละ 2 คร้ัง 
  ตัวช้ีวัดที่ 3 มีการบันทึกการประชุมของคณะกรรมการดําเนินงานทุกครั้ง 
  กลยุทธที่ 7 ใหบุคคล ชุมชน องคกรทั้งภาครัฐและเอกชนใชสถานที่ของโรงเรียน              
ที่เอื้อตอการมีรายไดเพื่อพัฒนาโรงเรียน 
  มาตรการที่ 1 ใหบุคคล ชุมชนใชบริการจากที่ดินและสิ่งปลูกปลูกสรางของ
โรงเรียนในการดําเนินกิจการสาธารณประโยชนอยางสม่ําเสมอ 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 โรงเรียนมีรายไดเพิ่มขึ้นรอยละ 5 ตอป จากการใหบริการที่ดิน และ              
ส่ิงปลูกสรางแกบุคคล ชุมชน องคกรภาครัฐและเอกชน 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 มีแผนและปฏิทินการใชที่ดินและสิ่งปลูกสรางของโรงเรียนตลอดป 
  มาตรการที่ 2 กําหนดคาธรรมเนียมในการใชประโยชนจากที่ดินและสิ่งปลูกสราง
ของโรงเรียนตามความเหมาะสม 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 ผูปกครอง ผูบริหาร คณะครูและนักเรียนมีสวนรวมในการกําหนด
คาธรรมเนียมในการใชประโยชนจากที่ดินและสิ่งปลูกสรางของโรงเรียน 
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  ตัวช้ีวัดที่ 2 คาธรรมเนียมในการใชประโยชนจากที่ดินและสิ่งปลูกสรางของ
โรงเรียนมีความเปนธรรมและเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ 
  มาตรการที่ 3 จัดเก็บคาธรรมเนียมการใชที่ดินและสิ่งปลูกสรางของโรงเรียน                     
ตามความเหมาะสม 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 มีคณะกรรมการจัดเก็บคาธรรมเนียมการใชที่ดินและสิ่งปลูกสรางของ
โรงเรียน 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 นําเงินหรือผลประโยชนที่ไดมาใชในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนหลัก 
  กลยุทธที่ 8 พัฒนาทีมงานมวลชนสัมพันธที่มีประสิทธิภาพและเขมแข็ง 
  มาตรการที่ 1 เสนอแตงตั้งทีมงานมวลชนสัมพันธตอคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 ผูบริหารและครูทุกคนมีสวนรวมในการเสนอแตงตั้งทีมงานมวลชน
สัมพันธที่เหมาะสมตอคณะกรรมการ บริหารโรงเรียน 
  มาตรการที่ 2 พัฒนาใหความรูและทักษะดานมวลชนสัมพันธแกทีมงานอยาง
สม่ําเสมอ 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 เชิญวิทยากรที่มีความรูและทักษะมาใหความรูและแลกเปลี่ยน
ประสบการณกับทีมงานมวลชมสัมพันธอยางนอยภาคเรียนละ 2 คร้ัง 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 สงทีมงานทุกคนเขารับการพัฒนาความรูและทักษะขั้นสูงในการ
ปฏิบัติงานมวลชนสัมพันธที่หนวยงานอื่นๆ จัดขึ้นอยูเสมออยางนอยปละ 2 คร้ัง 
  มาตรการที่  3 สนับสนุนการปฏิบัติงานดานมวลชมสัมพันธของทีมงาน                              
ในทุกรูปแบบอยางเต็มที่ 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 จัดสรรวัสดุ อุปกรณ งบประมาณในการดําเนินการมวลชนสัมพันธ                  
ตามความเหมาะสม 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 สรางขวัญและใหกําลังใจทีมงานในการปฏิบัติงานมวลชนสัมพันธ                  
อยางสม่ําเสมอ 
  ตัวช้ีวัดที่ 3 ตอบแทนผลการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม 
  5)  ประเด็นกลยุทธดานแหลงเรียนรู 
   โรงเรียนดําเนินการระดมแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา ตลอดจน              
แหลงเรียนรูบนเครือขายอินเตอรเน็ตมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตรที่สถานศึกษา
กําหนด เพื่อใหผูเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีคุณธรรม และสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคม                
ไดอยางมีความสุข 



 265

   เปาประสงค (Goals) 
   ระดมแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา ตลอดจนแหลงเรียนรูบนเครือขาย
อินเตอรเน็ตมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตรที่สถานศึกษากําหนด เพื่อใหผูเรียน
เปนบุคคลแหงการเรียนรู มีคุณธรรม และสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข               
พัฒนาแหลงเรียนรูบนเครือขายอินเตอรเน็ตในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   กลยุทธ (Strategies) 
  กลยุทธที่ 1 โรงเรียนเปนผูนําและเปนตนแบบของการพัฒนาและการอนุรักษ                  
แหลงเรียนรูภายในโรงเรียนและแหลงเรียนรูภายในชุมชน 
  มาตรการที่ 1 สํารวจและจัดทําทะเบียนแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน ภายในชุมชน  
แหลงเรียนรูที่เปนบุคคล 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 ครูและนักเรียนรอยละ 30 มีสวนรวมในการสํารวจและจัดทําทะเบียน           
แหลงเรียนรู 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 ผูปกครองนักเรียนจํานวนรอยละ 50 มีสวนรวมในการสํารวจ และ                    
จัดทําทะเบียนแหลงเรียนรู 
  มาตรการที่ 2 รวมกับชุมชนในการวางแผนพัฒนา อนุรักษและใชแหลงเรียนรู           
ที่มีอยูตามธรรมชาติ บุคคลและที่มนุษยสรางขึ้นใหเกิดประโยชนสูงสุด 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 คณะกรรมการบริหารโรงเรียนและผูนําชุมชนทุกคนรวมประชุม
วางแผนพัฒนา อนุรักษและใชแหลงเรียนรู 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 มีบันทึกการประชุมเพื่อวางแผนพัฒนา อนุรักษและใชแหลงเรียนรู 
  มาตรการที่ 3 อนุรักษและรักษาแหลงเรียนรูใหอยูในสภาพที่สมบูรณที่สุดเพื่อ            
ใหเปนสมบัติของชุมชนตอไป 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 นักเรียนทุกคนมีสวนในการอนุรักษและการใชแหลงเรียนรู 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 นักเรียนทุกคนไดรับความรูและประสบการณจากการใชแหลงเรียนรู 
  กลยุทธที่ 2 โรงเรียนและชุมชนรวมกันพัฒนาและสรางแหลงเรียนรูผานเครือขาย
อินเตอรเน็ตขึ้นภายในโรงเรียนหรือชุมชน 
  มาตรการที่ 1 รวมกับชุมชนวางแผนจัดตั้งศูนยเรียนรูผานเครือขายอินเตอรเน็ต
เพื่อใชเปนแหลงเรียนรูของนักเรียนและใหบริการชุมชนอยางทั่วถึง 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 มีบันทึกการประชุม หลักฐานหรือรองรอยของการรวมวางแผน               
การจัดตั้งศูนยเรียนรูผานเครือขายอินเตอรเน็ต 
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  ตัวช้ีวัดที่ 2 ผูรวมประชุมทุกคนไดแสดงความคิดเห็นตอการจัดตั้งศูนยเรียนรู                    
ผานเครือขายอินเตอรเน็ต 
  มาตรการที่ 2 สรางแหลงเรียนรูผานเครือขายอินเตอรเน็ตขึ้นภายในโรงเรียนดวย              
ความรวมมือจากผูปกครอง ชุมชน และโรงเรียน 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 ผูปกครองรอยละ  50 ใหความรวมมือในการจัดตั้งศูนยเรียนรู                     
ผานเครือขายอินเตอรเน็ต 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 มีศูนยเรียนรูผานเครือขายอินเตอรเน็ต 
  มาตรการที่  3 พัฒนานักเรียนและครูให เปนบุคคลแหงการเรียนรูโดยใช                    
แหลงเรียนรูที่มีใหเกิดประโยชนสูงสุด 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 ครูและนักเรียนทุกคนเปนบุคคลแหงการเรียนรู 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 นักเรียนทุกคนไดศึกษาและเรียนรูจากแหลงเรียนรู 
  ตัวช้ีวัดที่ 3 ครูนักเรียนทุกคนมีนิสัยใฝรูและใฝเรียน 
  มาตรการที่ 4 ใหบริการดานความรู ทักษะเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ และ                 
การดํารงชีวิตแกประชาชนในเขตบริการอยางทั่วถึง 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 ครูทุกคนใหบริการดานความรู ทักษะเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ และ               
การดํารงชีวิตแกผูปกครองและชุมชนอยางทั่วถึง 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 ผูปกครองอยางนอยรอยละ  70 ไดรับบริการดานความรู  และ              
อาชีพจากบุคลากรของโรงเรียน 
  ตัวช้ีวัดที่ 3 ผูปกครองอยางนอยรอยละ 70 มีความพึงพอใจในการไดรับบริการ                  
ดานความรูและอาชีพจากโรงเรียน 
  กลยุทธที่ 3 โรงเรียนเรงประชาสัมพันธและสรางสัมพันธภาพที่ดีตอบุคคลและ
ชุมชน ในการใชแหลงเรียนรูรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 
  มาตรการที่ 1 รวมกันวางแผนในการประชาสัมพันธและสรางสัมพันธภาพที่ดีกับ
ชุมชน 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 มีแผนการประชาสัมพันธและสรางสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน 
  ตัว ช้ีวัดที่  2  คณะกรรมการทุกคนไดแสดงความคิดเห็นในการวางแผน                                
การประชาสัมพันธและสรางสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน 
  มาตรการที่ 2 จัดทําโครงการประชาสัมพันธและสรางสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 มีโครงการประชาสัมพันธและสรางสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 มีกิจกรรมดําเนินการตั้งแต 5 กิจกรรมขึ้นไป 
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  มาตรการที่ 3 ดําเนินการประชาสัมพันธและสรางสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน โดย                  
ใชกิจกรรมที่หลากหลายและตอเนื่อง 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 มีคณะกรรมการดําเนินการอยางเพียงพอ 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 ดําเนินการทุกกิจกรรมตามแผนที่กําหนดไว 
  มาตรการที่ 4 ประเมินและรายงานผลการประชาสัมพันธและสรางสัมพันธภาพที่ดี
กับชุมชนใหผูเกี่ยวของรับทราบ 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 ทุกกิจกรรมมีการประเมินระหวางการดําเนินการเปนระยะๆ 
  ตัว ช้ีวัดที่  2  ทุกกิจกรรมมีห ลักฐาน  รองรอยของการประเมินระหว าง                         
การดําเนินงาน 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 มีการรายงานผลการประชาสัมพันธและสรางสัมพันธภาพที่ดี                    
กับชุมชน เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
  กลยุทธที่ 4 พัฒนาและสรางเครือขายของแหลงเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ เพื่อ
ใหบริการแกนักเรียนและชุมชนอยางทั่วถึง 
  มาตรการที่  1  สํารวจ  รวบรวม  และจัดหมวดหมู เครือข ายแหลง เรียนรู                        
ภายในโรงเรียนและในชุมชนเพื่อเปนขอมูลสารสนเทศสําหรับการพัฒนา 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 มีทะเบียนเครือขายแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนและในชุมชน                    
ที่เปนปจจุบัน 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 ครูและนักเรียนทุกคนรูจักเครือขายแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน และ                  
ในชุมชน 
  มาตรการที่ 2 ประสานงานและวางแผนการใชเครือขายแหลงเรียนรูรวมกัน
ระหวางโรงเรียน ชุมชนหรือแหลงเรียนรูอ่ืนๆ 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 มีแผนการใชเครือขายแหลงเรียนรูรวมกันระหวางโรงเรียน ชุมชน 
หรือแหลงเรียนรูอ่ืนๆ 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 การใชเครือขายแหลงเรียนรูรวมกันระหวางโรงเรียน ชุมชนหรือแหลง
เรียนรูอ่ืนๆ สะดวก รวดเร็ว 
  มาตรการที่ 3 รวมกันรักษาและใชเครือขายของแหลงเรียนรูใหเกิดประโยชนตอ  
นักเรียนสูงสุด 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 ครูและนักเรียนทุกคนใชเครือขายของแหลงเรียนรูใหเกิดประโยชนตอ
นักเรียนสูงสุด 
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  มาตรการที่ 4 รายงานผลการใชเครือขายแหลงเรียนรูใหผูเกี่ยวของทราบ เพื่อ             
ปรังปรุง ใหประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 มีการรายงานผลการใชเครือขายแหลงเรียนรูใหผูเกี่ยวของทราบ 
  กลยุทธที่ 5 โรงเรียนเขารวมกิจกรรมการอนุรักษและพัฒนาแหลงเรียนรูภายใน
ชุมชนอยางสม่ําเสมอ 
  มาตรการที่ 1 จัดทําโครงการพัฒนาและอนุรักษแหลงเรียนรูรวมกับผูปกครอง
และชุมชนอยางตอเนื่อง 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 มีโครงการพัฒนาและอนุรักษแหลงเรียนรูอยางนอย 1 โครงการ 
  มาตรการที่ 2 ใหบริการแหลงเรียนรูในโรงเรียนแกชุมชนไดใชเพื่อการศึกษา             
หาความรูอยางสม่ําเสมอ 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 มีบันทึกการใหบริการแหลงเรียนรูในโรงเรียนแกชุมชน 
  กลยุทธที่ 6 รวมมือกับเครือขายศิษยเกา ผูปกครอง และชุมชนในการใชและศึกษา            
แหลงเรียนรูตางๆ ทั้งภายในและนอกโรงเรียนอยางคุมคาดวยกิจกรรมที่หลากหลาย 
  มาตรการที่  1 จัดทําโครงการศึกษาแหลงเรียนรู สถานที่สําคัญตางๆ โดย
ผูปกครอง และชุมชนมีสวนรวม 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 มีโครงการศึกษาแหลงเรียนรู สถานที่สําคัญตางๆ 
  มาตรการที่ 2 โรงเรียนและผูปกครองนํานักเรียนไปศึกษาแหลงเรียนรู สถานที่
สําคัญภายในชุมชนและตางจังหวัดอยางสม่ําเสมอ 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 นักเรียนทุกคนไดไปศึกษาแหลงเรียนรู สถานที่สําคัญภายในชุมชน
และตางจังหวัดอยางนอย 1 คร้ัง 
  กลยุทธที่ 7 พัฒนาระบบการใชและการอนุรักษแหลงเรียนรูที่โปรงใส โดย               
เนนการมีสวนรวมของชุมชน 
  มาตรการที่  1 ประชุมวางแผนการออกแบบระบบการใชและการอนุรักษ                      
แหลงเรียนรูรวมกับชุมชน 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 มีบันทึกหลักฐานการประชุมทุกครั้ง 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 ผูเขารวมประชุมทุกคนไดแสดงความคิดเห็นตอการออกแบบระบบ
การใชและอนุรักษแหลงเรียนรู 
  มาตรการที่ 2 พัฒนาระบบการอนุรักษและการใชแหลงเรียนรูรวมกับผูปกครอง
และชุมชน 
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  ตัวช้ีวัดที่ 1 มีระบบการใชและอนุรักษแหลงเรียนรูที่มีความเหมาะสมกับบริบท
ของโรงเรียน 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาระบบการอนุรักษและ
การใชแหลงเรียนรู 
  มาตรการที่ 3 ตรวจสอบและประเมินระบบการอนุรักษและการใชแหลงเรียนรู 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 มีการตรวจสอบและประเมินระบบการอนุรักษและการใชแหลงเรียนรู 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 มีรายงานการพัฒนาระบบการอนุรักษและการใชแหลงเรียนรู 
  กลยุทธที่ 8 จัดตั้งศูนยการเรียนรูชุมชนขึ้นภายในโรงเรียนเพื่อใหบริการนักเรียน
และชุมชนในการอบรม ประชุม สัมมนาและการเรียนรูตลอดชีวิตอยางทั่วถึง 
  มาตรการที่ 1 จัดตั้งศูนยการเรียนรูชุมชนขึ้นภายในโรงเรียน 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 มีศูนยการเรียนรูชุมชนตั้งอยูภายในโรงเรียน 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 มีปจจัยสนับสนุนการดําเนินการของศูนยการเรียนรูชุมชนอยางครบครัน 
  ตัวช้ีวัดที่ 3 ศูนยการเรียนรูชุมชนมีภารกิจและแผนดําเนินการอยางชัดเจนและ
ชุมชน มีสวนรวมในการดําเนินการ 
  สวนกลไกการนํากลยุทธสูการปฏิบัติ กลไกการควบคุมกลยุทธ และกลไก              
การประเมินกลยุทธนั้น ประกอบดวย 3 กลไกหลัก ไดแก กลไกดานองคกร คือ การกําหนด
โครงสรางองคกร การประสานงาน การมอบหมายภารกิจ ระบบการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ               
มีความโปรงใส กลไกลดานบุคคล คือ เปนผูมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน มีทักษะและ
ความสามารถในการแกปญหาเฉพาะหนาและการปรับเปลี่ยนกลยุทธ มีความเสียสละ อดทน มีแรง
จูงในใฝสัมฤทธิ์สูง  มีความมุงมั่นเพื่อการบรรลุเปาหมายขององคกร และกลไกดานการบริหาร
จัดการ คือ การยึดหลักการมีสวนรวม จัดสรรทรัพยากรอยางทั่วถึงตามความจําเปน การใหอํานาจ
และกระจายอํานาจในการบริหารจัดการ การควบคุมการปฏิบัติงานดวยแผนงานหรือโครงการ ซ่ึง
จะตองสอดประสานและเชื่อมกันเพื่อความมีประสิทธิภาพของการดําเนินงาน โดยโรงเรียนควร                       
นํามาตรการไปวางแผนในการปฏิบัติใหตอเนื่องและสอดคลองกับบริบทของแตละโรงเรียน  
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2. ระยะท่ี 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อพัฒนาและตรวจสอบกลยุทธ ประกอบดวย 
 2.1 การสัมภาษณเชิงลึกผูทรงคุณวุฒ ิ
  จากผลการสัมภาษณเชิงลึกผูทรงคุณวุฒิในดานการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อ
พัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 9 ราย (ดังเสนอรายชื่อไวในภาคผนวก ข) ปรากฏผล                 
การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณโดยจําแนกเปนรายดาน โดยจะนําเสนอโดยการสรุปเปน
ขอเสนอแนะในแตละประเด็น  และนํา เสนอผลการประเมินกลยุทธที่ ไดโดยภาพรวม                            
จากผูทรงคุณวุฒิทุกทานในตอนทาย 
  1) ดานเงินทุนหรืองบประมาณ 
   ผลการสัมภาษณ สรุปไดวา ในการระดมทรัพยากรเงินทุนหรืองบประมาณเพื่อ
พัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น โรงเรียนหรือสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกแหงสามารถดําเนินการ
ได ทั้งนี้เนื่องจากเหตุผลในหลายประการ เชน 1) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซ่ึง
เปนกฎหมายแมบทในดานการศึกษา ไดกําหนดใหสถานศึกษามีการระดมทรัพยากรและการลงทุน 
ดานงบประมาณการเงินและทรัพยสิน ทั้งจากรัฐองคกรปกครองสวนทองถ่ิน บุคคลครอบครัว
ชุมชนองคกรชุมชนเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น 
และตางประเทศมาใชจัดการศึกษา  โดยใหมีระบบการตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผล
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การใชจายงบประมาณการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับหลัก
การศึกษาแนวการจัดการศึกษาและคุณภาพมาตรฐานการศึกษา โดยหนวยงานภายในและ
หนวยงานของรัฐที่มีหนาที่ตรวจสอบภายนอก 2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ                  
ฉบับที่ 10 (2550-2554) ไดสนับสนุนใหชุมชนในทองถ่ินและภาคเอกชนมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาและดูแลเด็กปฐมวัยและผูดอยโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งตรวจสอบการดําเนินงานการ
จัดบริการสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 3) สภาพการจัดสรรเงินงบประมาณทางการศึกษา
ใหแกสถานศึกษานั้น รัฐมีความจํากัดเกี่ยวกับเรื่องนี้ในหลายประการ จนเปนสาเหตุที่ทําให
สถานศึกษามีเงินหรืองบประมาณในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไมเพียงพอ ดังนั้น สถานศึกษา              
จึงมีความจําเปนที่จะตองระดมเงินทุนจากแหลงทุนตางๆ ไมวาจะเปนผูปกครอง ชุมชน เอกชน 
องคกรเอกชน และสถาบันทางสังคมตางๆ มาเพื่อสนับสนุนเพิ่มเติมจากสวนที่รัฐจัดให ซ่ึง                   
ไมเพียงพอและยังมีความลาชาในการเบิกจายงบประมาณอีก 
   ในสวนความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิที่มีตอกลยุทธที่พัฒนาขึ้นนั้น เห็นวากลยุทธ
ที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นนั้นผานกระบวนการที่ถูกตองตามหลักวิชาการ โดยมีการเริ่มจากการกําหนด
เปาประสงค กําหนดพันธกิจในการระดมเงินทุนหรืองบประมาณที่ชัดเจนแลว มีการวิเคราะห
สภาวะแวดลอมทั้งภายในและภายนอกดวยวิธีการ SWOT Analysis เพื่อรวบรมขอมูลสารสนเทศตางๆ 
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ที่เกี่ยวกับจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคในการดําเนินการระดมทรัพยากรดังกลาว                   
อยางรอบคอบเพื่อนําไปสูการกําหนดกลยุทธตอไป ซ่ึงในสวนของตัวกลยุทธเองนั้นเกิดจากวิธีการ
ที่เรียกวา  SWOT Matrix กลาวคือ มีการคัดเฉพาะจุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค                      
ที่จัดเรียงลําดับความสําคัญแลว ปจจัยเหลานี้เปนปจจัยที่มีความสําคัญที่จะนําไปสูความสําเร็จ            
(key success factors) แลวสรางตาราง Matrix พรอมกับบรรจุผลการวิเคราะหสภาวะแวดลอม               
ลงในตาราง Matrix จากนั้นก็กําหนดกลยุทธโดยวิธีการจับคูระหวาง “จุดแข็งและโอกาส” “จุดแข็ง
และอุปสรรค” “จุดออนและโอกาส” และ “จุดออนและอุปสรรค” กลยุทธที่ไดจากการดําเนินการ
อยางนี้จะประกอบดวยกลยุทธใน 4 ลักษณะ คือ 1) กลยุทธจุดแข็ง-โอกาส  เปนการใชจุดแข็ง               
ที่มีไปชวงชิงโอกาสที่คาดวาจะเกิดขึ้น 2) กลยุทธจุดแข็ง-อุปสรรค เปนการใชจุดแข็งที่มีหลีกเล่ียง
อุปสรรคที่คาดวาจะเกิดขึ้น 3) กลยุทธจุดออน-โอกาส เปนการแกไขจุดออนเพื่อชวงชิงโอกาส               
ที่คาดวาจะเกิดขึ้น และ 4) กลยุทธจุดออน-อุปสรรค เปนการแกไขจุดออนเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรค            
ที่จะเกิดขึ้น และมีการประเมินกลยุทธโดยการใชเกณฑอยางนอย 2 ประการคือความเปนไปไดและ
การยอมรับในกลุมคนที่เกี่ยวของและกลยุทธทั้ง 4 ลักษณะนั้น มีความสอดคลองระหวางกลยุทธ
ดวยกันเอง สอดคลองกับเปาประสงค พันธกิจ โดยคาดวาเมื่อสถานศึกษานํากลยุทธไปปฏิบัติแลว
จะสามารถบรรลุเปาประสงคของการระดมทรัพยากรไดเปนอยางดี   
  2) ดานบุคคล 
   ผลการสัมภาษณ สรุปไดวา ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกนักเรียนนั้น               
เปนสิ่งสําคัญที่สุดที่จะเปนกระบวนการบมเพาะเยาวชนใหเปนคนดี มีความรูความสามารถในการ
ประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาประเทศชาติตอไป และเปนการฝกประสบการณใหเด็กและเยาวชน
สามารถใชชีวิตอยูในสังคมไดอยาปกติสุขนั้น ถือวาเปนภารกิจที่หนักมากสําหรับครูและผูบริหาร
สถานศึกษา อยางไรก็ดีหากสถานศึกษามีความสามารถในการที่จะขอความอนุเคราะหหรือระดม
บุคคลในอาชีพตางๆ ตลอดทั้งผูนําชุมชนหรือปราชญชาวบานและอื่นๆ มาชวยในการใหขอคิด           
แงคิด ความรู ทักษะชีวิต หรือประสบการณตางๆ ที่บุคคลเหลานั้นไดประสบพบเห็นมาแลวหรือ           
มีความสําเร็จในหนาที่การงานและการประกอบอาชีพ  การดํารงชีวิตที่ เปนสุข  ก็จะเปน                        
การเสริมสรางประสบการณชีวิตที่มีคาใหแกนักเรียนได ทั้งนี้สถานศึกษา ผูบริหาร และครูทุกคน
ควรตระหนักในความสําคัญของสิ่งเหลานี้ใหมากเพราะในบางเรื่องนั้น ครูขาดความเชี่ยวชาญหรือ
ความชํานาญเฉพาะทาง วิธีดําเนินการก็สามารถกระทําไดไมยากนัก แตทั้งนี้และทั้งนั้นสถานศึกษา
และบุคลากรตองมีความสัมพันธที่ดีตอผูปกครองและชุมชน จึงจะสามารถดําเนินการระดม
บุคลากรมาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาในดานตางๆ ไดงายยิ่งขึ้น นอกจากนี้แลวครูและผูบริหาร
สถานศึกษาจะตองมีความสามารถในการสรางความศรัทธาในตัวครูหรือผูบริหารสถานศึกษาจาก
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ผูปกครอง และชุมชนใหได และผูทรงคุณวุฒิยังไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมวา การดําเนินการนั้น
ควรยึดหลักของการมีสวนรวมจากทุกฝายโดยมีการกําหนดวัตถุประสงคของการระดมทรัพยากร
ดานบุคคลที่ชัดเจน มีกิจกรรรมหรือวิธีดําเนินการอยางไรบางตลอดจนมีผูรับผิดชอบที่ชัดเจน การ
ติดตอประสานงานเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็ว มีการกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ
ชัดเจนและอาจยืดหยุนไดตามความเหมาะสม มีการประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ 
ตลอดจนรายงานผลการดําเนินงานตอผูมีสวนเกี่ยวของ 
   สวนความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิที่มีตอกลยุทธที่พัฒนาขึ้นนั้น เห็นวากลยุทธ 
ในการระดมทรัพยากรดานบุคคลที่ ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นนั้น ผานกระบวนการที่ ถูกตองตาม                 
หลักวิชาการดังกลาวแลวในขางตน เชื่อวาหากสถานศึกษานํากลยุทธนี้ไปปฏิบัติแลวจะสามารถ
บรรลุเปาประสงคของการระดมทรัพยากรดานบุคคลไดเปนอยางดี   
  3) ดานวัสดุอุปกรณและเทคโนโลยี 
   ผลการสัมภาษณ สรุปไดวา ในปจจุบันนี้เปนยุคเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
และมีความรวดเร็วในการติดตอส่ือสารมาก สถานศึกษาทุกแหงก็ควรที่จะปรับวิธีเรียน และ            
เปลี่ยนวิธีสอนใหทันสมัยตามไปดวย ซ่ึงแหลงเรียนรูบนเครือขายอินเตอรเน็ตถือไดวาเปน              
แหลงเรียนรูที่ยิ่งใหญเปนอยางมาก องคความรูตางๆ ไดถูกบรรจุในในระบบเครือขายดังกลาวแลว 
หากครูหรือสถานศึกษาสามารถสงเสริมหรือสนับสนุนใหนักเรียนมีความสามารถในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูที่ขยายวงกวางอยางไรขอบเขตมากเพียงใด ก็จะทําใหนักเรียน
เกิดการเรียนรูอยางเต็มความสามารถและเต็มตามศักยภาพของแตละบุคคล อยางไรก็ตามปจจุบันนี้
พบวาโรงเรียนที่อยูหางไกลทุรกันดารนั้นมีเปนจํานวนมาก มหาสารคามก็เปนหนึ่งจังหวัด                  
ที่มีสถานศึกษาขนาดเล็กคอนขางมากเกินกวาครึ่งหนึ่งของจํานวนสถานศึกษาทั้งหมด ซ่ึง
สถานศึกษาเหลานี้ขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูอยางมาก โดย
เฉลี่ยแลวโรงเรียนขนาดเล็กจะมีเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอระบบอินเตอรเน็ตเพียง 1-2 เครื่อง
เทานั้น จึงไมเพียงพอตอความตองการของนักเรียน ทําใหนักเรียนไมสามารถเขาถึงแหลงเรียนรู       
บนเครือขายอินเตอร เน็ตไดอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพเทาที่ควร  จึงเห็นดวยอยางยิ่ง                        
ที่จะใหโรงเรียนหรือสถานศึกษาของรัฐนั้น สามารถระดมทรัพยากรดานวัสดุอุปกรณและ
เทคโนโลยีจากแหลงทรัพยากรตางๆ ในสังคม โดยผานกิจกรรมการระดมทรัพยากรและวิธีการ              
ที่หลากหลาย  มีหลายฝายใหความรวมมือและมีสวนรวม  ก็จะชวยผอนคลายภาวะวิกฤติ                         
ที่สถานศึกษาขาดสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูอยางเชนที่กําลังเกิดขึ้นอยูในปจจุบันนี้ได 
   เมื่อพิจารณาถึงความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิที่มีตอกลยุทธในการระดมทรัพยากร
ทางการศึกษาดานวัสดุอุปกรณและเทคโนโลยีที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมานั้น พบวา กลยุทธในที่ผูวิจัยได
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พัฒนาขึ้นนั้น ผานกระบวนการที่ถูกตองตามหลักวิชาการ มีเกณฑในการประเมินที่ชัดเจน                     
มีมาตรการตางๆ รองรับที่ครอบคลุมสามารถแปลงไปสูการปฏิบัติที่เกิดมรรคเกิดผลไดโดยงาย 
คลอดจนมีตัวช้ีวัดที่บงบอกถึงความสําเร็จของการดําเนินงานดังกลาวที่ชัดเจนสามารถวัดและ
ประเมินผลไดทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ จึงเชื่อไดวาหากสถานศึกษานํากลยุทธนี้ไปปฏิบัติโดย
แปลงมาตรการตางๆ เปนกิจกรรมหรือโครงการที่สามารถไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมแลว
สถานศึกษาจะสามารถบรรลุเปาประสงคของการระดมทรัพยากรดานนี้ไดเปนอยางดี 
  4) ดานที่ดินและสิ่งกอสราง 
   ผลการสัมภาษณ  สรุปไดวา  สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสวนมากมีที่ดิน  และ                  
ส่ิงปลูกสราง เชน อาคารเรียน อาคารประกอบที่พอเพียง แตปญหาที่พบก็คืออาคารเรียน และ 
อาคารประกอบเหลานั้นชํารุดทรุดโทรมเนื่องจากกอสรางมาเปนเวลานานและใชประโยชนมานาน
หลายป  นอกจากนี้การของบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัดก็ เปนไปดวย                       
ความยากลําบาก หรือหากไดรับงบประมาณซอมแซมก็ไมเพียงพอกับความตองการจําเปน                     
จึงทําใหอาคารเรียนเหลานั้นมีสภาพที่ทรุดโทรม อาจมีสวนทําใหเกิดบรรยากาศที่ไมดีในการ
เรียนรูได นอกจากนี้โรงเรียนบางแหงมีความตองการในการพัฒนาใหมีหองเรียน หองสมุด หรือ
หองปฏิบัติการตางๆ ที่เปนมาตรฐาน ใหนาอยู นาเรียน หากไมไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน
ตนสังกัดแลว พบวา โรงเรียนเหลานั้นไดดําเนินการระดมทุนทรัพยเพื่อปรับปรุงบริเวณโรงเรียน
และสิ่งปลูกสรางทั้งหลาย โดยมีการประชุมวางแผนรวมกันระหวางภาคีเครือขายการพัฒนา
โรงเรียน มีการกําหนดเปาประสงคของการดําเนินงานที่ชัดเจน มีการมอบหมายภารกิจในการระดม
ทรัพยากรตามความรูและความสามารถ ใชวิธีการและกิจกรรมที่หลากหลายในการระดมทรัพยากร 
เชน การจัดงานการกุศล การขอรับบริจาคโดยตรง การจัดแขงขันกีฬา การจัดกิจกรรมงานบุญกุศล
ตามเทศกาลของชาวอีสาน เปนตน ทั้งนี้อาจจะตองใชเวลาที่ยาวนานในการดําเนินการ มีการลงมือ
ปฏิบัติตามแผนการที่วางไวตามกําหนดระยะเวลา พรอมกับรายงานผลการปฏิบัติงานของแตละ
กิจกรรมตามระยะเวลาที่กําหนดดวยเชนกัน และมีการประชุมสัมมนาเพื่อประเมินผลการ
ดําเนินการระดมทรัพยากรตามแผนที่กําหนดไวเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ นอกจากนี้ยังไดรับ
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมที่เกิดประโยชนสําหรับการระดมทรัพยากรในดานนี้กลาวคือ ในปจจุบันนี้               
มีระเบียบที่ เกี่ยวของกับการที่ประชาชนบริจาคทรัพยสิน  ที่ดินและสิ่งกอสรางตางๆ  นั้น                      
สาม า รถ เสนอขอรั บพระร าชท าน เ ค รื่ อ ง ร าชอิ ส ริ ย า ภ รณ ไ ด ต ามพระร าชบัญญั ติ
เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ พ.ศ. 2534 ซ่ึงเปนการประกาศเกียรติคุณ
แกผูกระทําความดีตอสังคม นอกจากนี้แลวยังสามารถนําใบเสร็จรับเงินจากทางโรงเรียน                    
ที่เราบริจาคใหเปนทุนทรัพยไปใชในการลดหยอนภาษีไดถึงสองเทาของเงินบริจาค ซ่ึงกฎหมาย
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หรือระเบียบทั้งหลายที่กลาวถึงนี้ขาดการประชาสัมพันธอยางตอเนื่องขากรัฐบาลหรือหนวยงาน              
ที่ เกี่ยวของ ทําใหขาดโอกาสในการกระทําความดีไดอีกทางหนึ่งดวย อีกประการหนึ่งคือ                   
ควรสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาไดใชประโยชนจากที่ดินหรือส่ิงปลูกสรางที่เปนทรัพยสมบัติ
ของโรงเรียนที่สามารถกอใหเกิดรายไดและสามารถนํามาใชในการพัฒนาสถานศึกษาไดเชนกัน 
   เมื่อพิจารณาถึงความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิที่มีตอกลยุทธในการระดมทรัพยากร
ทางการศึกษาดานที่ดินและสิ่งกอสรางที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมานั้น พบวา กลยุทธในที่ผูวิจัยได
พัฒนาขึ้นนั้น ผานกระบวนการที่ถูกตองตามหลักวิชาการ มีเกณฑในการประเมินที่ชัดเจน                      
มีมาตรการตางๆ รองรับที่ครอบคลุมสามารถแปลงไปสูการปฏิบัติที่เกิดมรรคเกิดผลไดโดยงาย 
คลอดจนมีตัวช้ีวัดที่บงบอกถึงความสําเร็จของการดําเนินงานดังกลาวที่ชัดเจนสามารถวัดและ
ประเมินผลไดทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ จึงเชื่อไดวาหากสถานศึกษานํากลยุทธนี้ไปปฏิบัติโดย
แปลงมาตรการตางๆ เปนกิจกรรมหรือโครงการที่สามารถไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมแลว
สถานศึกษาจะสามารถบรรลุเปาประสงคของการระดมทรัพยากรดานนี้ไดเปนอยางดี 
  5) ดานแหลงเรียนรู 
   ผลการสัมภาษณ สรุปไดวา แหลงเรียนรูที่มีอยูในโรงเรียนนั้น อาจจะไมเพียงพอ
ตอความตองการในการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพของนักเรียนได ผูบริหารสถานศึกษาและคณะครู
ควรใหความสนใจและตระหนักในความสําคัญของแหลงเรียนรูที่อยูภายในชุมชนของตนเองหรือ
ในจังหวัดใกลเคียงใหมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้แหลงเรียนรูมีอยูมากมายหลากหลายรูปแบบ เชน อยูในรูป
ของสถานที่สําคัญตางๆ วัด ศาสนสถาน โบราณวัตถุ โบราณสถาน ทรัพยากรทางธรรมชาติ  
ทรัพยากรที่มนุษยสรางขึ้น ตลอดจนอาจจะอยูในรูปของแหลเรียนรูที่เปนตัวบุคคลไดเชนกัน 
กลาวคือ เปนปราชญชาวบาน หมอยาพื้นบาน ซ่ึงแหลงเรียนรูที่กลาวถึงนี้ พบวา สถานศึกษาหลาย
แหงไมไดนํามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูเทาที่ควร               
อาจเปนสาเหตุหนึ่งที่จะทําใหภูมิปญญาแบบชาวบานบางอยางสูญหายไปไดหากสถานศึกษา                 
ไมตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องดังกลาว ในการดําเนินการในเรื่องนี้นั้น  มีขอเสนอแนะเพิ่มเติม
จากผูทรงคุณวุฒิวา สถานศึกษาควรมีการเรงสํารวจแหลงเรียนรูตางๆ ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียนหรือในชุมชนที่ตั้งของโรงเรียนและจัดทําเปนทะเบียนสารสนเทศของแหลงเรียนรูสําหรับ
นักเรียนและครูผูสอนไว เพื่อจะไดใชในการวางแผนในการใชประโยชนจากแหลงเรียนรูที่มีอยู           
ใหเกิดประโยชนสูงสุด นอกจากนี้ยังสามารถใชเปนขอมูลในการวางแผนการอนุรักษแหลงเรียนรู
ตางๆ ไดโดยรวมมือกับผูปกครอง ชุมชนในการรวมมือกันอนุรักษแหลงเรียนรูใหเปนสมบัติของ
ชุมชนตอไป นอกจากนี้แลวสถานศึกษาควรมีการประสานความรวมมือไปยังหนวยงานตางๆ              
ที่อยูใกลเคียง เชน สถานศึกษา พิพิธภัณฑ สวนสัตว สถาบันการอุดมศึกษา หองสมุดประชาชน 
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ลานกีฬาตานยาเสพยติด องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนตน ในการแบงปนหรือรวมใชทรัพยากร
ทางการศึกษารวมกันใหเกิดประโยชนสูงสุดไดในทางหนึ่งดวย 
   เมื่อพิจารณาถึงความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิที่มีตอกลยุทธในการระดมทรัพยากร
ทางการศึกษาดานแหลงเรียนรูที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมานั้น พบวา กลยุทธในที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นนั้น 
ผานกระบวนการที่ถูกตองตามหลักวิชาการ มีเกณฑในการประเมินที่ชัดเจน มีมาตรการตางๆ 
รองรับที่ครอบคลุมสามารถแปลงไปสูการปฏิบัติที่เกิดมรรคเกิดผลไดโดยงาย คลอดจนมีตัวช้ีวัดที่
บงบอกถึงความสําเร็จของการดําเนินงานดังกลาวที่ชัดเจนสามารถวัดและประเมินผลไดทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ จึงเชื่อไดวาหากสถานศึกษานํากลยุทธนี้ไปปฏิบัติโดยแปลงมาตรการตางๆ 
เปนกิจกรรมหรือโครงการที่สามารถไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมแลวสถานศึกษาจะสามารถ
บรรลุเปาประสงคของการระดมทรัพยากรดานนี้ไดเปนอยางดี 
  6) สรุปความเห็นของผูทรงคุณวุฒิที่มีตอกลยุทธการระดมทรัพยากรทางการศึกษา
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐในจังหวัดมหาสารคาม พบวา กลยุทธในการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษาทั้ง 5 ดาน ประกอบดวย 40 กลยุทธนั้น มีความเปนไปไดสูง ( X = 0.78-1.00) 
และไดรับการยอมรับจากผูเขาทรงคุณวุฒิอยูในระดับสูง ( X = 0.80-1.00) เชนเดียวกัน ดังปรากฏ
ในตารางที่ 9 
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ตารางที่ 9 สรุปความเหน็ของผูทรงคุณวุฒทิี่มีตอกลยุทธการระดมทรัพยากรทางการศกึษา 
 

การระดมทรัพยากรทางการศึกษาดาน  /กลยุทธ 
ความคิดเห็นของ
ผูทรงคุณวุฒิ 

เปนไปได ยอมรับ 
1.ดานเงินทุนหรืองบประมาณ  ประกอบดวย 8 กลยุทธ   
   กลยุทธที่ 1 สรางวัฒนธรรมการทํางานระบบทีมและเครือขายที่เขมแขง็ โดยมีมาตรการ  
   3 ประการ 

0.89 0.89 

 1) จัดใหมีการประชุมเพื่อรวมวางแผนในการระดมเงินทุนหรือ  
    งบประมาณอยางสม่ําเสมอ ประกอบดวย 2 ตัวชี้วัด 

  

 ตัวชี้วัดที่ 1 มีการประชุมวางแผนตลอดโครงการอยางนอยเดือนละหนึ่งคร้ัง 
 ตัวชี้วัดที่ 2 มีการบันทึกผลการประชุมทุกคร้ังที่จัดประชุม 

  

 
 

2) กระตุนใหทีมงานหรือเครือขายไดแสดงความคิดเห็นอยางกวางขวางมเีหตุ มีผลและ
รับฟงความคิดเห็นของสมาชิกทุกคน ประกอบดวย 2 ตัวชี้วัด 

  

 ตัวชี้วัดที่ 1 สมาชิกอยางนอยรอยละ 80 ไดมีโอกาสในการแสดงความคิด  
 เห็นอยางกวางขวางตอการดําเนินงาน 
 ตัวชี้วัดที่ 2 สมาชิกรอยละ 80 ยอมรับฟงความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิก 
  และมติของที่ประชุม 

  

 3) สรางระบบการติดตามและตรวจสอบการทํา งานเปนทีมหรือเครือขาย 
    โดยสมาชิกทุกคนมีสวนรวม ประกอบดวย 2 ตัวชี้วัด 

  

 ตัวชี้วัดที่ 1 มีระบบติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพโดยสมาชิก 
 อยางนอยรอยละ 80 ใหการยอมรับ 
 ตัวชี้วัดที่ 2 สมาชิกอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการกําหนด 
 หลักเกณฑ เคร่ืองมือ และวิธีการติดตาม 

  

   กลยุทธที่ 2 ประชาสัมพันธผลงานนักเรียน ครูและโรงเรียนอยางตอเนือ่งและ   
      สม่ําเสมอ โดยมีมาตรการ 2 ประการ 

1.00 1.00 

 1) จัดทําเอกสาร แผนพับ หรือสื่ออื่นๆ ในการประชาสัมพันธผลงานของ    
    นักเรียนและโรงเรียนตอผูปกครองและชุมชนอยางสม่าํเสมอ ประกอบดวย 2 ตัวชี้วัด 

  

 ตัวชี้วัดที่ 1 ผูปกครองนักเรียนอยางนอยรอยละ 80 รับทราบผลงานของ   
 นักเรียนและโรงเรียน 

  

 ตัวชี้วัดที่ 2 โรงเรียนเลือกใชวิธีการสื่อสารผลงานนักเรียนมากกวา 3 ชนิด   
 2) จัดเวทีใหนักเรียนและครูไดแสดงผลงาน ความรูและความสามารถของ   

    ตนเองตอสาธารณชนอยูเปนประจํา ประกอบดวย 2 ตัวชี้วัด 
  

     ตัวชี้วัดที่ 1 นักเรียนทุกคนไดรวมแสดงผลงาน ความรูและความ สามารถ 
                 ของตนเอง อยางนอยภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
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ตารางที่ 9 สรุปความเหน็ของผูทรงคุณวุฒทิี่มีตอกลยุทธการระดมทรัพยากรทางการศกึษา (ตอ) 
 

การระดมทรัพยากรทางการศึกษาดาน  /กลยุทธ 
ความคิดเห็นของ
ผูทรงคุณวุฒิ 

เปนไปได ยอมรับ 
     ตัวชี้วัดที่ 2 ครูอยางนอยรอยละ 80 ไดรวมแสดงผลงานตอชุมชนอยางนอย    

                 ปการศึกษาละ 1 คร้ัง 
  

   กลยุทธที่ 3 พัฒนาทีมงานสรางสัมพันธภาพที่ดีตอผูปกครองและชุมชน โดยมีมาตรการ               
3 ประการ 

0.89 0.89 

 1) จัดใหมีทีมงานครู บุคลากร และนักเรียนเพื่อปฏิบัติการชุมชนสัมพันธอยางตอเนื่อง
ตามโอกาสตางๆ 

  

 ตัวชี้วัดที่ 1 คณะครูไดรวมกิจกรรมสาธารณะกับชุมชนอยางนอยเดอืนละ 1คร้ัง   
 ตัวชี้วัดที่ 2 นักเรียนไดรวมกิจกรรมสาธารณประโยชนกับชุมชนอยางนอย                         

ภาคเรียนละ 2 คร้ัง 
  

 2) จัดครูและนักเรียนประจําหมูบานในเขตบริการอยางทั่วถึง   
 ตัวชี้วัดที่ 1 ครูทุกคนเปนครูประจําหมูบานหรือเขตบริการโดยมีหนาที่ในการ              

รวมกิจกรรมและสรางความสัมพันธทีด่ีกับชุมชน 
  

 3) รวมงานบุญประเพณีตามเทศกาลของชาวบานเปนประจํา   
 ตัวชี้วัดที่ 1 โรงเรียนเขารวมงานบุญประเพณีตามเทศกาลอยางนอยปละ 6 คร้ัง   
กลยุทธที่ 4 รายงานสภาพความขาดแคลนงบประมาณใหผูปกครองและชุมชนทราบดวยวิธีการ 
ที่หลากหลายและตอเนื่อง โดยมีมาตรการ 1 ประการ 

1.00 1.00 

 1) ประชาสัมพันธใหผูปกครองและชุมชนไดรับทราบถึงสถานภาพทางการเงินของ
โรงเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย ตามโอกาสตางๆ อยางตอเนื่อง 

  

 ตัวชี้วัดที่ 1 ผูปกครองอยางนอยรอยละ 80 รับทราบสถานภาพทางการเงินของ         
โรงเรียน 

  

 ตัวชี้วัดที่ 2 โรงเรียนประชาสัมพันธเสยีงตามสายถึงสถานภาพทางการเงินของ               
โรงเรียนอยางนอยภาคเรียนละ 1 คร้ัง 

  

   กลยุทธที่ 5 อบรม พัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรูในศาสตรและศิลปในการระดมเงินทุนและ
งบประมาณกับผูรูและเครือขายการพัฒนาอยางสม่ําเสมอ โดยมีมาตรการ 2 ประการ 

1.00 1.00 

 1) สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในศาสตรและศิลปเกี่ยวกับการระดมทรัพยากร
ทางการ ศึกษาระหวางผูบริหาร ครูกับวิทยากรที่มีความรูอยางตอเนื่อง 

  

 ตัวชี้วัดที่  1 ผูบริหารและครูอยางนอยรอยละ  80 มีความรูความเขาใจ  มีทักษะ    
และเจตคติที่ดีตอการดําเนินงาน 

  

 ตัวชี้วัดที่ 2 เชิญวิทยากรมาใหความรู อยางนอยภาคเรียนละ 1 คร้ัง   
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ตารางที่ 9 สรุปความเหน็ของผูทรงคุณวุฒทิี่มีตอกลยุทธการระดมทรัพยากรทางการศกึษา (ตอ) 
 

การระดมทรัพยากรทางการศึกษาดาน/กลยุทธ 
ความคิดเห็นของ
ผูทรงคุณวุฒิ 

เปนไปได ยอมรับ 
 2)  จัดครูเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรูและทักษะการระดมทรัพยากรที่จัดโดยเอกชน

หรือสถาบันการอุดมศึกษาอยูเสมอ 
  

 ตัวชี้วัดที่ 1 ครูอยางนอยรอยละ 30 ผานการอบรมและพัฒนาความรูและทักษะ               
การระดมทรัพยากรที่จัดโดยสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง 

  

 ตัวชี้วัดที่ 2 ผูบริหารและครูอยางนอยรอยละ 30 มีโอกาสรวมศึกษากรณีศึกษา             
โรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จในการดําเนินงานระดมทรัพยากรทางการศึกษา 

  

กลยุทธที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณที่โปรงใสโดยใหภาคีเครือขายการพัฒนา                
มีสวนรวมในกระบวนการทุกขั้นตอน โดยมีมาตรการ 3 ประการ 

1.00 1.00 

 1) ประชุมคณะกรรมการบริหารและเครือขายพัฒนาโรงเรียนเพื่อรวมวางแผนในการพัฒนา
ระบบการบริหารงานงบประมาณที่โปรงใส 

  

 ตัวชี้วัดที่ 1 คณะกรรมการบริหารและภาคีเครือขายพัฒนาทุกคนมีสวนรวมใน               
การวางแผนดําเนินงาน 

  

 ตัวชี้วัดที่ 2 มีบันทึกการรวมประชุมวางแผนดําเนินการทุกคร้ัง   

 ตัวชี้วัดที่ 3 ผูเขารวมประชุมอยางนอยรอยละ 80 ไดแสดงความคิดเห็นอยางกวางขวาง 
หลากหลายและมีเหตุผล 

  

 2) จัดเตรียมปจจัยปอนตางๆ ที่จําเปนสาํหรับการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ เชน 
บุคลากร เงิน วิธีการจัดการและวัสดุอุปกรณ  

  

 ตัวชี้วัดที่ 1 มีสถานที่ บุคลากร วัสดุอุปกรณและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพยีงพอ                

 3) รวมกันกําหนดกรอบภารกิจ กระบวนการปฏิบัติงาน การมอบหมายภารกิจ และการ
กํากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลอยางเปนระบบ 

  

 ตัวชี้วัดที่ 1 ผูเขารวมประชุมทุกคนมีสวนรวมในการกําหนดกรอบภารกิจกระบวนการ
ปฏิบัติงาน การกํากับติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนที่กําหนด 

  

กลยุทธที่ 7 กําหนดวัตถุประสงคเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณอยางเหมาะสม และ
ดําเนินการตามความจําเปน โดยมีมาตรการ 4 ประการ 

1.00 1.00 

 1) รวมกันกําหนดเปาหมาย วัตถุประสงคและกิจกรรมของการขอรับการสนับสนุน               
ดานงบประมาณจากแหลงตางๆ 

  

 ตัวชี้วัดที่ 1 สมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย วัตถุประสงคและ               
กิจกรรมของการขอรับการสนับสนุนดานงบประมาณ 
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ตารางที่ 9 สรุปความเหน็ของผูทรงคุณวุฒทิี่มีตอกลยุทธการระดมทรัพยากรทางการศกึษา (ตอ) 
 

การระดมทรัพยากรทางการศึกษาดาน/กลยุทธ 
ความคิดเห็นของ
ผูทรงคุณวุฒิ 

เปนไปได ยอมรับ 
 2) จัดทําโครงการระดมเงินทุนหรืองบประมาณเพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการ

สถาน ศึกษาขั้นพื้นฐานและหนวยงานตนสังกัด 
  

 ตัวชี้วัดที่ 1 มีผูรับผิดชอบในการจัดทําโครงการที่ชัดเจนและอยูในรูปของคณะกรรมการ   
 ตัวชี้วัดที่ 2 สมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการกําหนดกิจกรรมของการระดมทุนที่        

หลากหลายและกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินการตามกําหนด 
  

 ตัวชี้วัดที่ 3 มีการนําเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติในแตละระดับที่ชัดเจน และดําเนินการ
หลังจากไดรับการอนุมัติแลว 

  

 3) ดําเนินการระดมเงินทุนตามโครงการหรือกิจกรรมที่กําหนด โดยมีการประเมินเพือ่
แกไขปญหาหรือปรับปรุงกิจกรรมใหเหมาะสมเสมอๆ 

  

 ตัวชี้วัดที่ 1 มีกิจกรรมการระดมทุนมากกวา 5 กิจกรรมขึ้นไป   
 ตัวชี้วัดที่ 2 ในแตละกิจกรรมมีคณะกรรมการดําเนินการอยางนอย 3 ชุด โดยดําเนิน

กิจกรรมตามแผนที่กําหนดไว 
  

 ตัวชี้วัดที่ 3 มีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือหรือแกปญหาในการระดมทุนเปนระยะๆ               
อยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง 

  

 4) รายงานผลการดําเนินการระดมทรัพยากรเปนระยะๆ ตามที่กําหนดไว   
 ตัวชี้วัดที่ 1 คณะกรรมการดําเนินการในแตละกิจกรรมมีการรายงาน ความกาวหนาของ   

การระดมทุมระหวางดําเนินการอยางนอย 1 คร้ัง 
  

 ตัวชี้วัดที่ 2 รายงานผลการระดมทุนเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 1 คร้ัง   
 ตัวชี้วัดที่ 3 มีการประชุมกลุมใหญเพื่อนําเสนอผลการดําเนินการระดมทุนโดยภาพรวม           

เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 1 คร้ัง 
  

   กลยุทธที่ 8 พัฒนาแผนการใชจายงบประมาณที่เปนระบบ โปรงใส โดยผูปกครอง และชุมชน 
   สามารถตรวจสอบได โดยมีมาตรการ 3 ประการ 

1.00 1.00 

 1) รวมกันกําหนดและวางแผนการใชจายงบ ประมาณที่ไดรับจัดสรรภายในระยะเวลา 1 ป 
และภายในระยะเวลา 5 ปขางหนา 

  

 ตัวชี้วัดที่ 1 คณะกรรมการบริหารและสมาชิกเครือขายพฒันาโรงเรียนทุกคนมีสวนรวม          
ในการวางแผนการใชจายงบประมาณ 

  

 ตัวชี้วัดที่ 2 มีบันทึกการประชุมวางแผนการใชจายงบประมาณโดยละเอยีดและชัดเจน   
 ตัวชี้วัดที่ 3 มีแผนการใชจายงบประมาณที่เปนลายลักษณอักษรและมีกิจกรรมที่เหมาะสม   
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ตารางที่ 9 สรุปความเหน็ของผูทรงคุณวุฒทิี่มีตอกลยุทธการระดมทรัพยากรทางการศกึษา (ตอ) 
 

การระดมทรัพยากรทางการศึกษาดาน  /กลยุทธ 
ความคิดเห็นของ
ผูทรงคุณวุฒิ 

เปนไปได ยอมรับ 
 2) กําหนดปฏิทินการดําเนินการตามแผนการใชจายงบประมาณที่กําหนดไวทั้งในระยะสั้น

และระยะยาว 
  

 ตัวชี้วัดที่ 1 สมาชิกทุกคนมีสวนรวมรับผิดชอบในการปฏิบัติกิจกรรมที่กําหนดไว   
 ตัวชี้วัดที่ 2 คณะกรรมการทุกชุดปฏิบัติงานตามปฏิทินที่กําหนดไวอยางเครงครัด   
 3) ดําเนินการบริหารจัดการงบประมาณอยางมีประสิทธภิาพและคุมคาตลอดจนมีการกํากับ 

ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลอยางเปนระบบตอผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย 
ตามกําหนดไว 

  

 ตัวชี้วัดที่ 1 ดําเนินการใชจายงบประมาณตามแผนที่กําหนดไวอยางเครงครัด   
 ตัวชี้วัดที่ 2 มีการจัดทําเอกสารเพื่อขออนุมัติเบิกจายทุกครั้ง   
 ตัวชี้วัดที่ 3 รายงานการใชจายงบประมาณตอที่ประชุมคณะกรรมกมารบริหาร 

สถานศึกษาอยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง 
  

2.ดานบุคคล  ประกอบดวย 8 กลยุทธ   
   กลยุทธที่ 1 ประสานสัมพันธรวมกันพัฒนาเยาวชนไทยแบบยั่งยืนโดยผาน  เครือขายครูภูมิ
ปญญาชาวบานที่เขมแข็ง โดยมีมาตรการ 2 ประการ 

1.00 1.00 

 1) สรางเครือขายครูภูมิปญญาชาวบานในชุมชนเขตบริการของโรงเรียน   
 ตัวชี้วัดที่ 1 สมาชิกเครือขายครูภูมิปญญาชาวบานทุกคนไดถายทอดความรูและ

ประสบการณใหแกลูกหลาน 
  

 ตัวชี้วัดที่ 2 นักเรียนทุกคนไดรับความรูและประสบการณจากครูภูมิปญญา               
ชาวบาน 

  

 2) ใหความรวมมือกับชุมชนในการปฏิบัติกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมอยาง
สม่ําเสมอ 

  

 ตัวชี้วัดที่ 1 รวมมือกับชุมชนในการดําเนินกิจกรรมตางๆของชุมชนอยางนอย               
เดือนละ 2 คร้ัง 

  

 ตัวชี้วัดที่ 2 นักเรียนทุกคนไดรวมกิจกรรมในชุมชนอยางสม่ําเสมอ   
   กลยุทธที่ 2 กําหนดแผนการพัฒนาผูเรียนและบุคลากรผานกิจกรรมการเรียนรู ที่มีความหมาย
และมีเครือขายรวมพัฒนา โดยมีมาตรการ 3 ประการ 

1.00 1.00 

 1) เครือขายครูภูมิปญญาชาวบานมีสวนรวมในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูภูมิ
ปญญาทองถิ่นใหแกนักเรียน 

  

 ตัวชี้วัดที่ 1 มีเครือขายครูภูมิปญญาชาวบานทุกหมูบานในเขตบริการ   
 ตัวชี้วัดที่ 2 มีแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นใหแกนักเรียนตลอดป   
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ตารางที่ 9 สรุปความเหน็ของผูทรงคุณวุฒทิี่มีตอกลยุทธการระดมทรัพยากรทางการศกึษา (ตอ) 
 

การระดมทรัพยากรทางการศึกษาดาน/กลยุทธ 
ความคิดเห็นของ
ผูทรงคุณวุฒิ 

เปนไปได ยอมรับ 
 2) โรงเรียนกําหนดแผนและกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย โดยใหบุคลากรในชุมชนมี

สวนรวมในการดําเนินการมากที่สุด 
  

 ตัวชี้วัดที่ 1 มีกิจกรรมการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นที่หลากหลาย   

 ตัวชี้วัดที่ 2 บุคลากรในชุมชนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู                 อยางนอย
รอยละ 50 

  

 3) สรางเครือขายพฒันาเยาวชนในทองถิ่นใหรูจักสํานึกรักในบานเกิดและหางไกล
ยาเสพยติด 

  

 ตัวชี้วัดที่ 1 มีเครือขายพัฒนาเยาวชนไทยหางไกลยาเสพยติด   

 ตัวชี้วัดที่ 2 รักเรียนทุกคนสํานึกรักในบานเกิดของตนเอง   

 ตัวชี้วัดที่ 3 นักเรียนและเยาวชนทุกคนมีสุขในการดําเนินชีวิต   
   กลยุทธที่ 3 บริหารจัดการบุคลากรที่โปรงใสโดยเนนใหบุคคลและชุมชน                  มีสวน
รวมในการดําเนินการและตรวจสอบ โดยมีมาตรการ 3 ประการ 

1.00 1.00 

 1) มีแผนการพัฒนาและเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากร   

 ตัวชี้วัดที่ 1 มีแผนพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง   

 ตัวชี้วัดที่ 2 บุคลากรทุกคนปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ   

 ตัวชี้วัดที่ 3 บุคลากรไดรับสวัสดิการตามความเหมาะสม   

 2) สงเสริมใหบุคลากรมีความกาวหนาในวิชาชีพ   

 ตัวชี้วัดที่ 1 ครูทุกคนประสบความสําเร็จในวิชาชีพครู   

 ตัวชี้วัดที่ 2 ครูทุกคนไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง   

 ตัวชี้วัดที่ 3 ครูทุกคนมีวิทยฐานะสูงขึน้   

 3) ตอบแทนการปฏิบัติหนาที่ดวยความเที่ยงธรรมและทุกคนมีสวนรวม   

 ตัวชี้วัดที่ 1 ครูทุกคนมีสวนรวมในการบริหารจัดการ   

 ตัวชี้วัดที่ 2 ผูบริหารและครูมีจริยธรรมในวิชาชีพสูง   

 ตัวชี้วัดที่ 3 ครูและผูบริหารมีความรับผิดชอบในหนาที่   
   กลยุทธที่ 4 ประสานงานทางตรงและทางออมในการติดตอกับบุคคล ผูปกครอง เครือขาย 
   พัฒนา และชุมชนเพื่อการพัฒนาที่เนนผูเรียนเปนสําคญัและยั่งยืน โดยมีมาตรการ 3 ประการ 

0.89 0.89 

 1) เชิญบุคคล ผูปกครอง ศิษยเกาที่ประสบความสําเร็จในหนาที่การงานหรือการประกอบ
อาชีพมาเลาประสบการณใหนักเรียนไดรับฟง 

  

 ตัวชี้วัดที่ 1 นักเรียนทุกคนไดรับประสบการณตรงจากบุคคล ผูปกครอง ศิษยเกาที่มา               
ใหความรูและแงคิด 

  

 ตัวชี้วัดที่ 2 นักเรียนทุกคนมีความชื่นชมบุคคลในชุมชนของตน   
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ตารางที่ 9 สรุปความเหน็ของผูทรงคุณวุฒทิี่มีตอกลยุทธการระดมทรัพยากรทางการศกึษา (ตอ) 
 

การระดมทรัพยากรทางการศึกษาดาน  /กลยุทธ 
ความคิดเห็นของ
ผูทรงคุณวุฒิ 

เปนไปได ยอมรับ 
 2) ยกยองเชิดชูบคุคลที่เปนตัวอยางทีด่ีในชุมชนในโอกาสตางๆ   
 ตัวชี้วัดที่ 1 บุคคลที่ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีไดรับการยกยองชมเชยและชื่นชมจาก

นักเรียน 
  

 ตัวชี้วัดที่ 2 นักเรียน ครู และผูปกครองมีสวนรวมในการพิจารณายกยองชมเชย บุคคล
ตัวอยางหรือตนแบบ 

  

 3) ครูและผูบริหารปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกนักเรียนและเปนที่นาเชื่อถือในชุมชน   
 ตัวชี้วัดที่ 1 ครูทุกคนปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกนักเรียน   
 ตัวชี้วัดที่ 2 ผูปกครองรอยละ 90 มีความชื่นชมในตัวครู   
 ตัวชี้วัดที่ 3 นักเรียนทุกคนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมสูง   
   กลยุทธที่ 5 พัฒนาแผนการบริหารจัดการดานบุคลากรอยางเปนระบบเนนการมีสวนรวมของ 
   ผูปกครอง เครือขายพัฒนา และชุมชนเปนเปนหลัก โดยมีมาตรการ 3 ประการ 

1.00 1.00 

 1) มีแผนการสรรหาและพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องและทุกฝายมีสวนรวมในการกําหนด   
 ตัวชี้วัดที่ 1 มีแผนการสรรหาและพัฒนาบุคลากรชัดเจน   
 ตัวชี้วัดที่ 2 ทุกฝายมีสวนรวมวางแผนสรรหาและพัฒนาบุคลากร   
 ตัวชี้วัดที่ 3 มีบุคลากรเพียงพอในการปฏิบัติหนาที่   
 2) ใหชุมชน ผูปกครองมีสวนรวมในการวางแผนการสรรหาและพัฒนาบุคลากร   
 ตัวชี้ วัดที่  1  ชุมชน  ผูปกครองมีสวนรวมในการวางแผนการสรรหาและพัฒนา    

บุคลากร 
  

 ตัวชี้วัดที่ 2 บุคลากรทุกคนไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง   
 3) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรอยางทั่วถึง   
 ตัวชี้วัดที่ 1 มีงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพียงพอ   
 ตัวชี้วัดที่ 2 สนับสนุนงบประมาณอยางนอยรอยละ 50 ในการพัฒนาครู   
   กลยุทธที่ 6 กําหนดเปาหมาย วิธีการและการประเมินผลการบริหารจัดการบุคลากรที่ชัดเจน 
   โดยมีผูรับผิดชอบตามความรูและความสามารถ โดยมีมาตรการ 3 ประการ 

0.89 0.89 

 1) กําหนดเปาหมายของการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน   
 ตัวชี้วัดที่ 1 บุคลากรทุกคนไดรับการพัฒนาตามเปาหมายที่กําหนดไว   
 2) ทุกฝายมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายของการพัฒนาบุคลากร   
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ตารางที่ 9 สรุปความเหน็ของผูทรงคุณวุฒทิี่มีตอกลยุทธการระดมทรัพยากรทางการศกึษา (ตอ) 
 

การระดมทรัพยากรทางการศึกษาดาน/กลยุทธ 
ความคิดเห็นของ
ผูทรงคุณวุฒิ 

เปนไปได ยอมรับ 
 ตัวชี้วัดที่ 1 คณะกรรมการบริหาร ผูปกครอง และครูทุกคนมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย

ของการพัฒนา 
  

 3) ใหบุคลากรปฏิบัติหนาที่ตามความรู ความสามารถ และความถนัด   

 ตัวชี้วัดที่ 1 ครูทุกคนปฏิบัติหนาที่ตามความรู ความสามารถ และความถนัด ของตนเอง   
   กลยุทธที่ 7 จัดทําทําเนียบบุคคลสําคญั วิทยากรภูมิปญญาไทย ปราชญชาวบานอยางเปนระบบ 
   และเปนปจจุบัน โดยมีมาตรการ 3 ประการ 

0.89 0.89 

 1) จัดทําทําเนียบบคุคลสําคัญ วิทยากรภูมิปญญาไทย ปราชญชาวบานอยางเปนระบบและเปน
ปจจุบัน 

  

 ตัวชี้วัดที่ 1 มีการจัดทําทําเนียบบุคคลสําคัญ วิทยากรภูมิปญญาไทย ปราชญ ชาวบานที่เปน
ปจจุบัน 

  

 2) เชิญบุคคลสําคัญมาแสดงปาฐกถาใหนักเรียนไดรับฟงในโอกาสตางๆ   

 ตัวชี้วัดที่ 1 นักเรียนทุกคนไดรับฟงแนวความคิดจากบุคคลสําคัญในโอกาสตางๆ  
อยางตอเนื่อง 

  

 ตัวชี้วัดที่ 2 นักเรียนทุกคนชื่นชมบุคคลสําคัญและนํามาเปนตนแบบของการดําเนินชีวิต   

 3) จัดทําอัตชีวประวัติของบุคคลตวัอยางทั้งในและตางประเทศใหนักเรียนไดศึกษาเพื่อเปน
แบบอยางที่ดี 

  

 ตัวชี้วัดที่ 1 นักเรียนทุกคนไดศึกษาอัตชีวประวัติของบุคคลสําคัญทั้งในและตางประเทศ   

 ตัวชี้วัดที่ 2 นักเรียนทุกคนมีบุคคลตนแบบของตนเอง   
   กลยุทธที่ 8 พัฒนาเครือขายวิทยากรภูมิปญญาไทยหรือปราชญชาวบานใหมีสวนรวมในการ 
   พัฒนากิจกรรมการเรียนรูสําหรับนักเรียน โดยมีมาตรการ 3 ประการ 

1.00 1.00 

 1) พัฒนาเครือขายวิทยากรภูมิปญญาไทยหรือปราชญชาวบานทุกหมูบานในเขตบริการ   

 ตัวชี้วัดที่ 1 ทุกหมูบานในเขตบริการมีเครือขายวิทยากรภูมิปญญาไทยหรือปราชญชาวบาน   

 ตัวชี้วัดที่ 2 ปราชญชาวบานทุกคนไดแสดงความรู ประสบการณ และแงคิดตางๆ ใหนักเรียน 
ไดรับฟง 

  

 2) ใหชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาเครือขายวิทยากรภูมิปญญาไทย   
 ตัวชี้วัดที่ 1 ประชาชนในเขตบริการทุกคนมีสวนรวมในการใหความเห็นชอบการพัฒนา

เครือขายปราชญชาวบาน    
  

 ตัวชี้วัดที่ 2 นักเรียนทุกคนเห็นความสําคัญของภูมิปญญาไทย   
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ตารางที่ 9 สรุปความเหน็ของผูทรงคุณวุฒทิี่มีตอกลยุทธการระดมทรัพยากรทางการศกึษา (ตอ) 
 

การระดมทรัพยากรทางการศึกษาดาน/กลยุทธ 
ความคิดเห็นของ
ผูทรงคุณวุฒิ 

เปนไปได ยอมรับ 
 3) เชิญวิทยากรในเครือขายครูภูมิปญญาไทยมาแลกเปลี่ยนเรียนรูกับนักเรียนอยางสม่ําเสมอ   
 ตัวชี้วัดที่ 1 ภูมิปญญาไทยทุกอยางไดรับการรักษาและสืบทอดตอคนรุนตอไป   
3.ดานวัสดุอุปกรณและเทคโนโลยี  ประกอบดวย 8 กลยุทธ   
   กลยุทธที่ 1 จัดทําโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณ และเทคโนโลยีจาก 
   ผูปกครอง บุคคล ชุมชน องคกรเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และเครือขายศิษยเกา โดย 
   มีมาตรการ 3 ประการ 

1.00 1.00 

 1) จัดทําโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณและเทคโนโลยีจากแหลงตางๆ   
 ตัวชี้วัดที่ 1 โครงการขอรับการสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณและเทคโนโลยี 

              กําหนดวัตถุประสงคที่ชัดเจน 
  

 ตัวชี้วัดที่ 2 วิเคราะหแหลงทรัพยากรกอนขอรับการสนับสนุน   
 ตัวชี้วัดที่ 3 มีทีมงานและอาสาสมัครในการขอรับการสนับสนุน   
 2) กําหนดใหมีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อขอรับการสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณและเทคโนโลยี   
 ตัวชี้วัดที่ 1 มีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อขอรับการสนับสนุน   
 ตัวชี้วัดที่ 2 ดําเนินการขอรับการสนับสนุนตามแผนที่วางไว   
 ตัวชี้วัดที่ 3 รายงานผลการขอรับการสนับสนุนเปนระยะๆ   
 3) ผูปกครอง บุคคล ชุมชน องคกรเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และเครือขายศิษยเกา

มีสวนรวมกับโรงเรียนในการขอรับการสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณและเทคโนโลยี 
  

 ตัวชี้วัดที่ 1 โรงเรียนและเครือขายการพัฒนามีสวนรวมในการดําเนินการขอรับการสนับสนุน   
 ตัวชี้วัดที่ 2 รายงานผลการขอรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณและเทคโนโลยีเมื่อเสร็จสิ้น

โครงการ 
  

   กลยุทธที่ 2 พัฒนาแผนการบริหารจัดการดานวัสดุ อุปกรณและเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งระยะสั้น 
   และระยะยาวโดยดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีมาตรการ 3 ประการ 

1.00 1.00 

 1) กําหนดแผนกลยุทธการบริหารจัดการดานวัสดุอุปกรณและเทคโนโลยีโดยทุกฝายมีสวน
รวม 
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ตารางที่ 9 สรุปความเหน็ของผูทรงคุณวุฒทิี่มีตอกลยุทธการระดมทรัพยากรทางการศกึษา (ตอ) 
 

การระดมทรัพยากรทางการศึกษาดาน/กลยุทธ 
ความคิดเห็นของ
ผูทรงคุณวุฒิ 

เปนไปได ยอมรับ 
 ตัวชี้วัดที่ 1 แผนพัฒนามีวัตถุประสงคที่ชัดเจนสามารถวัดได   
 ตัวชี้วัดที่ 2 ชุมชนและครูทุกคนมีสวนรวมในการวางแผน   
 ตัวชี้วัดที่ 3 มีกิจกรรมดําเนินการที่หลากหลาย   
 2) จัดหาและใชวัสดุอุปกรณและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนอยางคุมคาที่สุด   
 ตัวชี้วัดที่ 1 มีโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณและเทคโนโลยีเพิ่มเติมเพื่อทดแทนสวนที่เกาหรือ

ชํารุด 
  

 ตัวชี้วัดที่ 2 ใชวัสดุอุปกรณเทคโนโลยีอยางคุมคา   
 ตัวชี้วัดที่ 3 นักเรียนทุกคนรูจักการบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ   
 3) สนับสนุนงบประมาณในการซอมบํารุงวัสดุอุปกรณและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 ตัวชี้วัดที่ 1 ครูอยางนอยรอยละ 10 มคีวามสามารถในการซอมบํารุงวัสดุ อุปกรณและ

เทคโนโลยี 
  

 ตัวชี้วัดที่ 2 นักเรียนอยางนอยรอยละ 10 มีความสามารถในการซอมบํารุงวัสดุ อุปกรณและ
เทคโนโลยี 

  

 ตัวชี้วัดที่ 3 มีงบประมาณในการซอมบํารุงวัสดุอุปกรณและเทคโนโลยีเพยีงพอ   
   กลยุทธที่ 3 ประชาสัมพันธผลงานครู นักเรียน และโรงเรียนใหชุมชนไดรับทราบ 
  อยางสม่ําเสมอ โดยมีมาตรการ 3 ประการ 

0.89 0.89 

 1) จัดทําโครงการประชาสัมพันธผลงานนักเรียน และโรงเรียนใหชุมชนไดรับทราบ   
 ตัวชี้วัดที่ 1 มีโครงการประชาสัมพันธผลงานนักเรียนที่เหมาะสม   
 ตัวชี้วัดที่ 2 โครงการไดรับการสนับสนุนและเห็นชอบจากภาคีเครือขายพัฒนา             

โรงเรียน 
  

 2) ครูและนักเรียนรวมกันกําหนดวัตถุประสงค วิธีการและสื่อในการประชาสัมพันธผลงาน   
 ตัวชี้วัดที่ 1 นักเรียนและครูรวมกันกําหนดวัตถุประสงคโครงการ   
 ตัวชี้วัดที่ 2 นักเรียนและครูรวมกันคัดเลือกวิธีการและสื่อที่จะใชในการประชาสัมพันธ

ผลงานนักเรียน 
  

 ตัวชี้วัดที่ 3 สื่อทุกประเภทนักเรียนและครูชวยกันจัดทําเอง   
 3) นักเรียนและครูรวมกันเผยแพรผลงานดวยวิธีการและสื่อที่หลากหลาย   
 ตัวชี้วัดที่ 2 ผูปกครองทุกคนรับทราบผลงานของนักเรียน   
 ตัวชี้วัดที่ 3 ผูปกครองรอยละ 10 เขารวมกิจกรรมเผยแพรผลงานรวมกับครูและนักเรียน   
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ตารางที่ 9 สรุปความเหน็ของผูทรงคุณวุฒทิี่มีตอกลยุทธการระดมทรัพยากรทางการศกึษา (ตอ) 
 

การระดมทรัพยากรทางการศึกษาดาน  /กลยุทธ 
ความคิดเห็นของ
ผูทรงคุณวุฒิ 

เปนไปได ยอมรับ 
 ตัวชี้วัดที่ 1 มีกิจกรรมการเผยแพรผลงานที่หลากหลายและในโอกาสที่แตกตางกัน   
   กลยุทธที่ 4 ผลักดันใหมีกฎหมายที่วาดวยภาษีเพือ่การศึกษาโดยเฉพาะ โดยมีมาตรการ      
   3 ประการ 

0.89 0.89 

 1) สนับสนุนประชาชนใหเห็นดวยกับกฎหมายที่วาดวยภาษีเพื่อการศึกษาโดยเฉพาะ   
 ตัวชี้วัดที่ 1 ผูปกครองทุกคนเห็นดวยกับแนวคิดการมีกฎหมายเพื่อการศึกษาเปนการเฉพาะ   
 ตัวชี้วัดที่ 2 ผูบริหาร ครูและนักเรียนชวยกันสื่อสารแนวคิดไปยังบุคลากรในโรงเรียนและ

ชุมชนอื่นๆ 
  

 2) เขาพบปะกับนักการเมืองในแตละระดับเพื่อแสดงเหตผุลและขอรับการสนับสนุน              
ดานแนวคิดในการตรากฎหมายภาษีเพื่อการศึกษา 

  

 ตัวชี้วัดที่ 1 นักการเมืองในแตละระดับเห็นดวยและผลักดันใหตรากฎหมายวาดวยภาษี          
เพื่อการศึกษา 

  

 3) นําเสนอแนวคิดกฎหมายภาษีเพื่อการศึกษาในเวทีตางๆ ตามโอกาสที่เอื้ออํานวยเพือ่หา
แนวรวมอุดมการณ 

  

 ตัวชี้วัดที่ 1 มีเวทีในการแสดงความคิดเห็นในการปฏิรูปการ ศึกษาซึ่งเปนโอกาสผลักดัน
ใหมีกฎหมายภาษีเพื่อการศึกษา 

  

 ตัวชี้วัดที่ 2 ผูบริหารและครูทุกคนเขารวมเครือขายภาคเีพือ่การปฏิรูปการศึกษา   
 ตัวชี้วัดที่ 3 มีกฎหมายภาษีเพื่อการศึกษาเปนการเฉพาะ   
   กลยุทธที่ 5 สรางเครือขายพัฒนาผูเรียนที่เขมแข็งและชมุชนมีสวนรวม โดยมี มาตรการ  
   3 ประการ 

1.00 1.00 

 1) สรางเครือขายพฒันาผูเรียนที่เขมแข็ง   
 ตัวชี้วัดที่ 1 ครูทุกคนและนักเรียนมีสวนรวมของเครือขายพัฒนาผูเรียน   
 ตัวชี้วัดที่ 2 เครือขายพัฒนาผูเรียนมีเปาและภารกิจที่ชัดเจน   
 ตัวชี้วัดที่ 3 นักเรียนทุกคนไดรับการบริการจากเครือขายพัฒนา   
 2) เครือขายพัฒนาผูเรียนรวมมือกับโรงเรียนในการพัฒนานักเรียนใหเปนบุคคล 

 แหงการเรียนรู 
  

 ตัวชี้วัดที่ 1 นักเรียนมีพัฒนาการดานการเรียนรูสูงขึ้นรอยละ 5   
 ตัวชี้วัดที่ 2 นักเรียนผานประเมินเปนบุคคลแหงการเรียนรูเพิ่มขึ้นรอยละ 10 ตอป   
 3) สรางโรงเรียนใหเปนตนแบบแหงการเรียนรู   
 ตัวชี้วัดที่ 1 มีแผนดําเนินการสําหรับโรงเรียนตนแบบที่ชัดเจน   
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ตารางที่ 9 สรุปความเหน็ของผูทรงคุณวุฒทิี่มีตอกลยุทธการระดมทรัพยากรทางการศกึษา (ตอ) 
 

การระดมทรัพยากรทางการศึกษาดาน  /กลยุทธ 
ความคิดเห็นของ
ผูทรงคุณวุฒิ 

เปนไปได ยอมรับ 
 ตัวชี้วัดที่ 2 ครูและนักเรียนทุกคนมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมโรงเรียนแหงการเรียนรู   
   กลยุทธที่ 6 จัดตั้งศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูในโรงเรียน โดยมีมาตรการ  
   3 ประการ 

0.89 0.89 

 1) จัดตั้งศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู   
 ตัวชี้วัดที่ 1 ผูปกครองรอยละ 70 มีสวนรวมในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ 

การเรียนรู 
  

 ตัวชี้วัดที่ 2 นักเรียนรอยละ 70 เห็นชอบและมีสวนรวมในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู 

  

 ตัวชี้วัดที่ 3 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูมีวัตถุ ประสงคเพื่อใหบริการดานการ
เรียนรูแกนักเรียนชุมชนเปนหลัก 

  

 2) พัฒนานักเรียนใหเปนบุคคลแหงการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 ตัวชี้วัดที่ 1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรูเพิ่มขึ้น รอยละ 5 ตอป

      
  

 ตัวชี้วัดที่ 2 นักเรียนทุกคนเปนสมาชกิของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู   
 3) ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรูใหบริการแกผูปกครองและชุมชน 

อยางสม่ําเสมอ 
  

 ตัวชี้วัดที่ 1 ผูปกครองรอยละ 30 เขาใชบริการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู
อยางสม่ําเสมอ 

  

   กลยุทธที่ 7 ชุมชนและโรงเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรูและวางแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยี 
   สารสนเทศเพื่อการเรียนรูอยูเสมอ โดยมีมาตรการ 3 ประการ 

1.00 1.00 

 1) โรงเรียนและชุมชนรวมกันวางแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 ตัวชี้วัดที่ 1 มีหลักฐานรองรอยของการประชุมวางแผนพัฒนา   
 ตัวชี้วัดที่ 2 ครู นักเรียน และผูปกครองมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นตอการพัฒนา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  

 2) แตงตั้งทีมงานเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 ตัวชี้วัดที่ 1 ครู นักเรียน และผูปกครองมีสวนรวมในการแตงตั้งทีมงานเพื่อพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  

 ตัวชี้วัดที่ 2 ทีมงานทุกคนมีความรูและทักษะในการดําเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของโรงเรียน 

  

 3) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสําหรับใหบริการนักเรียนและชุมชน   
 ตัวชี้วัดที่ 1 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผานการประเมินมาตรฐานจากบุคคลและ

หนวยงานที่เกี่ยวของ 
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ตารางที่ 9 สรุปความเหน็ของผูทรงคุณวุฒทิี่มีตอกลยุทธการระดมทรัพยากรทางการศกึษา (ตอ) 
 

การระดมทรัพยากรทางการศึกษาดาน  /กลยุทธ 
ความคิดเห็นของ
ผูทรงคุณวุฒิ 

เปนไปได ยอมรับ 
 ตัวชี้วัดที่ 2 นักเรียนทุกคนไดรับบริการดานเทคโนโลยีสาร สนเทศอยางทั่วถึง   
   กลยุทธที่ 8 รณรงคขอรับการบริจาควัสดุ อุปกรณ และเทคโนโลยี จากชุมชนและ                  
   ผูเกี่ยวของตางๆ ทั้งรายปและเฉพาะกิจ โดยมีมาตรการ 3 ประการ 

1.00 1.00 

 1) ชุมชนและโรงเรียนรวมกันวางแผนขอรับการสนับสนุนดานวัสดุ อุปกรณและ
เทคโนโลยี 

  

 ตัวชี้วัดที่ 1 มีแผนขอรับการสนับสนุนดานวัสดุ อุปกรณและเทคโนโลยีที่ชัดเจน  และ 
ทุกฝายใหความเห็นชอบ 

  

 2) จัดทําโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนดานวัสดุ อุปกรณและเทคโนโลยี   
 ตัวชี้วัดที่ 1 โครงการไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและหนวยงาน 

ตนสังกัด 
  

 ตัวชี้วัดที่ 2 มีทีมงานที่เขมแข็งในการปฏิบัติงานทุกกิจกรรม   
 ตัวชี้วัดที่ 3 กําหนดใหมีการรางานผลการดําเนินงานอยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง   
 3) กําหนดกิจกรรมเพื่อรับการสนับสนุนดานวัสดุ อุปกรณและเทคโนโลยีที่หลากหลาย

และดําเนินการอยางตอเนื่อง 
  

 ตัวชี้วัดที่ 1 มีกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนดานวัสดุ อุปกรณและเทคโนโลยีที่
หลากหลายมากกวา 5 กิจกรรม 

  

 ตัวชี้วัดที่ 2 ดําเนินการอยางตอเนื่องมากกวา 1 ป   
 ตัวชี้วัดที่ 3 มีการประเมินผลการดําเนินงานโดยภาพรวมอยางนอยปละ 1 คร้ัง   
4. ดานท่ีดินและสิ่งกอสราง  ประกอบดวย 8 กลยุทธ   
   กลยุทธที่ 1 สรางทีมงานที่เขมแข็งในการบริหารจัดการทรัพยสินของโรงเรียน โดยมีมาตรการ 
   3 ประการ 

1.00 1.00 

 1) ใหมีการประชุมรวมของทีมงานบริหารจัดการทรัพยสินของโรงเรียนเปนประจําและ
ตอเนื่อง 

  

 ตัวชี้วัดที่ 1 มีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือรวมกันอยางนอยเดือนละคร้ัง   
 ตัวชี้วัดที่ 2 ทีมงานบริหารทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นอยางกวางขวาง และ 

มีเหตุผล 
  

 2) จัดใหมีการพัฒนาทีมงานใหมีคุณภาพอยางสม่ําเสมอ   
 ตัวชี้วัดที่ 1 อบรมพัฒนาทีมงานใหเขมแข็งอยางนอยภาคเรียนละ 2 คร้ัง   
 ตัวชี้วัดที่ 2 สงทีมงานเขารับการอบรมพัฒนาการบริหารทีมงานที่หนวยงานภายนอกจัดขึ้น

อยางสม่ําเสมออยางนอยปละ 2 คร้ัง 
  

 ตัวชี้วัดที่ 3 เชิญวิทยากรที่มีความรูเร่ืองการพัฒนาทีมงานมาใหความรูอยางสม่ําเสมอ 
อยางนอยปละ 2 คร้ัง 

  

 3) ใหการประสานงาน ติดตอสื่อสารระหวางทีมงานเปนไปอยางรวดเร็วและ 
มีประสิทธิภาพ 
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ตารางที่ 9 สรุปความเหน็ของผูทรงคุณวุฒทิี่มีตอกลยุทธการระดมทรัพยากรทางการศกึษา (ตอ) 
 

การระดมทรัพยากรทางการศึกษาดาน  /กลยุทธ 
ความคิดเห็นของ
ผูทรงคุณวุฒิ 

เปนไปได ยอมรับ 
 ตัวชี้วัดที่ 1 ทีมงานทุกคนใชเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยในการติดตอสื่อสาร 

ระหวางกัน 
  

   กลยุทธที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยสินที่กอใหเกิดรายได 
   อยางโปรงใส และสามารถตรวจสอบได โดยมีมาตรการ 3 ประการ 

1.00 1.00 

 1) พัฒนาใหมีระบบการบริหารจัดการทรัพยสินที่โปรงใสและมีประสิทธิภาพของโรงเรียน   
 ตัวชี้วัดที่ 1 มีคณะกรรมการศึกษาแนวการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยสินของ

โรงเรียน 
  

 ตัวชี้วัดที่ 2 รายงานผลการศึกษาผลดีของการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยสินของ
โรงเรียนตอคณะกรรมการ บริหารโรงเรียน 

  

 2) แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยสิน   
 ตัวชี้วัดที่ 1 มีการเสนอรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยสินเพื่อ 

ขออนุมัติตอคณะกรรมการ บริหารโรงเรียน 
  

 ตัวชี้วัดที่ 2 มีแผน กิจกรรม และระยะเวลาในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยสิน
ของโรงเรียน 

  

 3) ระบบการบริหารจัดการทรัพยสินของโรงเรียนมีความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน   
 ตัวชี้วัดที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยสินของโรงเรียน   
 ตัวชี้วัดที่ 2 ตรวจสอบและประเมินระบบการบริหารจัดการทรัพยสินของโรงเรียน 

ใหเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 
  

 ตัวชี้วัดที่ 3 นําระบบไปใชในการบริหารจัดการทรัพยสินของโรงเรียน   
   กลยุทธที่ 3 จัดตั้งอุทยานการเรียนรูโดยผานเทคโนโลยสีารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อสงเสริม 
  ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตและใหบริการชุมชนอยางทั่วถึงโดยมีมาตรการ 3 ประการ 

0.89 0.89 

 1) มีคณะกรรมการศึกษาการจัดตั้งอุทยานการเรียนรูผานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย   

 ตัวชี้วัดที่ 1 ศึกษาแนวทางและความเปนไปไดในการจัดตั้งอุทยานการเรียนรู 
ผานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

 ตัวชี้วัดที่ 2 เสนอผลการศึกษาแนวทางการจัดตั้งอุทยานการเรียนรูตอคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน 

  

 ตัวชี้วัดที่ 3 แตงตั้งคณะกรรมการจัดตั้งอุทยานการเรียนรูผานเทคโนโลยีสารสนเทศโดย 
ทุกฝายมีสวนรวม 

  

 2) นําเสนอผลการศึกษาและแผนการจัดตั้งอุทยานการเรียนรูผานเทคโนโลยีสารสนเทศตอ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
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ตารางที่ 9 สรุปความเหน็ของผูทรงคุณวุฒทิี่มีตอกลยุทธการระดมทรัพยากรทางการศกึษา (ตอ) 
 

การระดมทรัพยากรทางการศึกษาดาน  /กลยุทธ 
ความคิดเห็นของ
ผูทรงคุณวุฒิ 

เปนไปได ยอมรับ 
 ตัวชี้วัดที่ 1 เสนอแผนการจัดตั้งอุทยานการเรียนรูผานเทคโนโลยีสารสนเทศตอคณะ

กรรมการบริหารโรงเรียนเพื่อขออนุมตัิงบประมาณ 
  

 3) จัดตั้งอุทยานการเรียนรูโดยผานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยขึ้นภายในโรงเรียนหรือ
ชุมชน 

  

 ตัวชี้วัดที่ 1 ดําเนินการจัดตั้งอุทยานการเรียนรูผานเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผน 
ที่ไดวางไว 

  

 ตัวชี้วัดที่ 2 ดําเนินการและควบคุมการจัดตั้งอุทยานการเรียนรูใหเปนไปตามแผน 
ที่ไดอนุมัติแลวอยางเครงครัด 

  

   กลยุทธที่ 4 สรางความสัมพันธและความเขาใจที่ดีในการรักษาและการใชประโยชนจากที่ดิน 
  และสิ่งปลูกสรางในโรงเรียนรวมกันกับบุคคลในชุมชน โดยมีมาตรการ 3 ประการ 

1.00 1.00 

 1) จัดทําแผนการสรางความสัมพันธและความเขาใจที่ดีในการรักษาและใชประโยชนจาก
ที่ดินและสิ่งปลูกสรางในโรงเรียน 

  

 ตัวชี้วัดที่ 1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนการสรางความสัมพันธและความเขาใจที่ดี 
ในการรักษาและใชประโยชนจากที่ดินและสิ่งปลูกสรางในโรงเรียน 

  

 ตัวชี้วัดที่ 2 กําหนดกิจกรรมการดําเนินการและใชสื่อที่หลากหลายและมีผูรับผิดชอบ 
อยางชัดเจน 

  

 2) ประชาสัมพันธการรักษาและใชประโยชนจากที่ดินและสิ่งปลูกสรางในโรงเรียนให
ชุมชนรับทราบดวยสื่อและวิธีการที่หลากหลาย 

  

 ตัวชี้วัดที่ 1 ครู-นักเรียนรวมกันจัดทําสื่อในการประชาสัมพันธการรักษาและ 
ใชประโยชนจากที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่หลากหลาย 

  

 ตัวชี้วัดที่  2 ดําเนินการประชาสัมพันธการรักษาและใชประโยชนจากที่ดินและสิ่ง   
ปลูกสรางในโรงเรียนใหชุมชนรับทราบดวยสื่อ วิธีการที่หลากหลายและสม่ําเสมอ 

  

 3) ใหชุมชนใชบริการที่ดินหรือสิ่งกอสรางของโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ   

 ตัวชี้วัดที่ 1 ชุมชนมาใชบริการที่ดินหรือสิ่งกอสรางของโรงเรียนอยางนอยเดอืนละ 2 คร้ัง   
   กลยุทธที่ 5 แตงตั้งผูจัดการบริหารทรัพยากรที่ดินและสิ่งปลูกสรางเพื่อการสรางรายไดของ 
   โรงเรียน โดยมีมาตรการ 2 ประการ 

0.89 0.89 

 1) เสนอแตงตั้งผูจัดการทรัพยากรที่ดินและสิ่งปลูกสรางในโรงเรียนตอคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียน 

  

 ตัวชี้วัดที่ 1 ครูทุกคนและนักเรียนมีสวนรวมในการเสนอแตงตั้งผูจัดการทรัพยากรที่ดินและ
สิ่งปลูกสรางในโรงเรียน 
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ตารางที่ 9 สรุปความเหน็ของผูทรงคุณวุฒทิี่มีตอกลยุทธการระดมทรัพยากรทางการศกึษา (ตอ) 
 

การระดมทรัพยากรทางการศึกษาดาน/กลยุทธ 
ความคิดเห็นของ
ผูทรงคุณวุฒิ 

เปนไปได ยอมรับ 
 ตัวชี้วัดที่ 2 คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเห็นชอบและอนุมัติแตงตั้งผูจัดการทรัพยากรที่ดิน

และสิ่งปลูกสรางในโรงเรียน 
  

 2) กําหนดบทบาท ภารกิจในการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและสิ่งปลูกสราง   
 ตัวชี้วัดที่ 1 ผูจัดการทรัพยากรที่ดินและสิ่งปลูกสรางในโรงเรียนดําเนินการตามบทบาทและ

ภารกิจที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ 
  

 ตัวชี้วัดที่ 2 การบริหารจัดการเปนไปอยางโปรงใสโดยมีการรายงานผลการดําเนินการเปน
ระยะทุกไตรมาส 

  

   กลยุทธที่ 6 มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่กอใหเกิดรายไดของโรงเรียน 
   โดยมีมาตรการ 3 ประการ 

1.00 1.00 

 1) ใหผูจัดการเสนอแผนการบริหารและจัดหารายไดจากที่ดินและสิ่งปลูกสรางตอคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียน 

  

 ตัวชี้วัดที่ 1 มีแผนในการบริหารจัดการที่ดินและสิ่งปลูกสรางตลอดปและระยะยาวตลอด 5 ป   
 ตัวชี้วัดที่ 2 มีปฏิทินการปฏิบัติงานที่ชัดเจน   
 ตัวชี้วัดที่ 2 คณะกรรมการบริหารจัดการที่ดินและสิ่งปลูกสรางปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดดวย

ความวิริยะอุตสาหะ 
  

 2) กําหนดกิจกรรมการบริหารและจัดหารายไดจากที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่หลากหลายและ 
ทุกฝายมีสวนรวม 

  

 ตัวชี้วัดที่ 1 มีกิจกรรมการบริหารจัดการและจัดหารายไดจากที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
อยางนอย 10 กิจกรรม 

  

 ตัวชี้วัดที่ 2 ครูทุกคนและนักเรียนรอยละ  50 มีสวนรวมในทุกกิจกรรมการจัดหารายได   
 3) มีการบริหารจัดการอยูในรูปของคณะกรรมการ   
 ตัวชี้วัดที่ 1 การบริหารจัดการเปนไปตามแผนหรือปฏิทินที่กําหนดไวอยางเครงครัด   
 ตัวชี้วัดที่ 2 มีการรายงานผลการดําเนินการจัดหารายไดอยางนอยปละ 2 คร้ัง   
 ตัวชี้วัดที่ 3 มีการบันทึกการประชุมของคณะกรรมการดําเนินงานทุกครั้ง   
   กลยุทธที่ 7 ใหบุคคล ชุมชน องคกรทั้งภาครัฐและเอกชนใชสถานที่ ของโรงเรียนที่เอื้อตอการ 
   มีรายไดเพื่อพัฒนาโรงเรียน โดยมีมาตรการ 3 ประการ 

1.00 1.00 

 1) ใหบุคคล ชุมชนใชบริการจากที่ดินและสิ่งปลูกปลูกสรางของโรงเรียนในการดําเนินกิจการ
สาธารณประโยชนอยางสม่ําเสมอ 

  

 ตัวชี้วัดที่ 1 โรงเรียนมีรายไดเพิ่มขึ้นรอยละ 5 ตอป จากการใหบริการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
แกบุคคล ชุมชน องคกรภาครัฐและเอกชน 

  

 ตัวชี้วัดที่ 2 มีแผนและปฏิทินการใชที่ดินและสิ่งปลูกสรางของโรงเรียนตลอดป   
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ตารางที่ 9 สรุปความเหน็ของผูทรงคุณวุฒทิี่มีตอกลยุทธการระดมทรัพยากรทางการศกึษา (ตอ) 
 

การระดมทรัพยากรทางการศึกษาดาน  /กลยุทธ 
ความคิดเห็นของ
ผูทรงคุณวุฒิ 

เปนไปได ยอมรับ 
 2) กําหนดคาธรรมเนียมในการใชประโยชนจากที่ดินและสิ่งปลูกสรางของโรงเรียน 

ตามความเหมาะสม 
  

 ตัวชี้วัดที่ 1 ผูปกครอง ผูบริหาร คณะครูและนักเรียนมีสวนรวมในการกําหนดคาธรรมเนียม
ในการใชประโยชนจากที่ดินและสิ่งปลูกสรางของโรงเรียน 

  

 ตัวชี้วัดที่ 2 คาธรรมเนียมในการใชประโยชนจากที่ดินและสิ่งปลูกสรางของโรงเรียน 
มีความเปนธรรมและเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ 

  

 3) จัดเก็บคาธรรมเนียมการใชที่ดินและสิ่งปลูกสรางของโรงเรียนตามความเหมาะสม   
 ตัวชี้วัดที่ 1 มีคณะกรรมการจัดเก็บคาธรรมเนียมการใชที่ดินและสิ่งปลูกสรางของโรงเรียน   
 ตัวชี้วัดที่ 2 นําเงินหรือผลประโยชนที่ไดมาใชในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนหลัก   
   กลยุทธที่ 8 พัฒนาทีมงานมวลชนสัมพันธที่มีประสิทธิภาพและเขมแข็ง โดยมีมาตรการ  
   3 ประการ 

1.00 1.00 

 1) เสนอแตงตั้งทีมงานมวลชนสัมพันธตอคณะกรรมการบริหารโรงเรียน   
 ตัวชี้วัดที่ 1 ผูบริหารและครูทุกคนมีสวนรวมในการเสนอแตงตั้งทีมงานมวลชนสัมพันธ 

ที่เหมาะสมตอคณะกรรมการ บริหารโรงเรียน 
  

 2) พัฒนาใหความรูและทักษะดานมวลชนสัมพันธแกทีมงานอยางสม่ําเสมอ   
 ตัวชี้วัดที่ 1 เชิญวิทยากรที่มีความรูและทักษะมาใหความรูและแลกเปลี่ยนประสบการณกับ

ทีมงานมวลชมสัมพันธอยางนอยภาคเรียนละ 2 คร้ัง 
  

 ตัวชี้วัดที่ 2 สงทีมงานทุกคนเขารับการพัฒนาความรูและทักษะขั้นสูงในการปฏิบัติงาน
มวลชนสัมพันธที่หนวยงานอื่นๆ จัดขึน้อยูเสมออยางนอยปละ 2 คร้ัง 

  

 3) สนับสนุนการปฏิบัติงานดานมวลชมสัมพันธของทีมงานในทุกรูปแบบอยางเต็มที ่   
 ตัวชี้วัดที่ 1 จัดสรรวัสดุ อุปกรณ งบประมาณในการดําเนินการมวลชนสัมพันธตาม 

ความเหมาะสม 
  

 ตัวชี้วัดที่ 2 สรางขวัญและใหกําลังใจทีมงานในการปฏิบัติงานมวลชนสัมพันธ 
อยางสม่ําเสมอ 

  

 ตัวชี้วัดที่ 3 ตอบแทนผลการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม   
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ตารางที่ 9 สรุปความเหน็ของผูทรงคุณวุฒทิี่มีตอกลยุทธการระดมทรัพยากรทางการศกึษา (ตอ) 
 

การระดมทรัพยากรทางการศึกษาดาน  /กลยุทธ 
ความคิดเห็นของ
ผูทรงคุณวุฒิ 

เปนไปได ยอมรับ 
5. ดานแหลงเรียนรู  ประกอบดวย 8 กลยุทธ   
   กลยุทธที่ 1 โรงเรียนเปนผูนําและเปนตนแบบของการพัฒนาและการอนุรักษแหลงเรียนรูภายใน 
  โรงเรียนและแหลงเรียนรูภายในชุมชน โดยมีมาตรการ 3 ประการ 

1.00 1.00 

 1) สํารวจและจัดทําทะเบียนแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน ภายในชุมชน แหลงเรียนรู 
ที่เปนบุคคล 

  

 ตัวชี้วัดที่ 1 ครูและนักเรียนรอยละ 30 มีสวนรวมในการสํารวจและจัดทําทะเบียน 
แหลงเรียนรู 

  

 ตัวชี้วัดที่ 2 ผูปกครองนักเรียนจํานวนรอยละ 50 มีสวนรวมในการสํารวจและจัดทําทะเบยีน
แหลงเรียนรู 

  

 2) รวมกับชุมชนในการวางแผนพัฒนา อนุรักษและใชแหลงเรียนรูที่มีอยูตามธรรมชาติ 
บุคคลและที่มนุษยสรางขึ้นใหเกิดประโยชนสูงสุด 

  

 ตัวชี้วัดที่ 1 คณะกรรมการบริหารโรงเรียนและผูนําชุมชนทุกคนรวมประชุมวางแผนพัฒนา 
อนุรักษและใชแหลงเรียนรู 

  

 ตัวชี้วัดที่ 2 มีบันทึกการประชุมเพื่อวางแผนพัฒนา อนุรักษและใชแหลงเรียนรู   
 3) อนุรักษและรักษาแหลงเรียนรูใหอยูในสภาพที่สมบูรณที่สุดเพื่อใหเปนสมบัติของชุมชน

ตอไป 
  

 ตัวชี้วัดที่ 1 นักเรียนทุกคนมีสวนในการอนุรักษและการใชแหลงเรียนรู   
 ตัวชี้วัดที่ 2 นักเรียนทุกคนไดรับความรูและประสบการณจากการใชแหลงเรียนรู   
   กลยุทธที่ 2 โรงเรียนและชุมชนรวมกันพัฒนาและสรางแหลงเรียนรูผานเครือขายอินเตอรเน็ตขึ้น 
  ภายในโรงเรียนหรือชุมชน โดยมีมาตรการ 4 ประการ 

1.00 1.00 

 1) รวมกับชุมชนวางแผนจัดตั้งศูนยเรียนรูผานเครือขายอนิเตอรเน็ตเพื่อใชเปนแหลงเรียนรู
ของนักเรียนและใหบริการชุมชนอยางทั่วถึง 

  

 ตัวชี้วัดที่ 1 มีบันทึกการประชุม หลักฐานหรือรองรอยของการรวมวางแผนการจัดตั้ง 
ศูนยเรียนรูผานเครอืขายอินเตอรเน็ต 

  

 ตัวชี้วัดที่ 2 ผูรวมประชุมทุกคนไดแสดงความคิดเห็นตอการจัดตั้งศูนยเรียนรูผานเครือขาย
อินเตอรเน็ต 

  

 2) สรางแหลงเรียนรูผานเครือขายอินเตอรเน็ตขึ้นภายในโรงเรียนดวยความรวมมือจาก
ผูปกครอง ชุมชน และโรงเรียน 

  

 ตัวชี้วัดที่ 1 ผูปกครองรอยละ 50 ใหความรวมมือในการจัดตั้งศูนยเรียนรูผานเครือขาย
อินเตอรเน็ต 

  

 ตัวชี้วัดที่ 2 มีศูนยเรียนรูผานเครือขายอินเตอรเน็ต   
 3) พัฒนานักเรียนและครูใหเปนบุคคลแหงการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูที่มีใหเกิด

ประโยชนสูงสุด 
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ตารางที่ 9 สรุปความเหน็ของผูทรงคุณวุฒทิี่มีตอกลยุทธการระดมทรัพยากรทางการศกึษา (ตอ) 
 

การระดมทรัพยากรทางการศึกษาดาน/กลยุทธ 
ความคิดเห็นของ
ผูทรงคุณวุฒิ 

เปนไปได ยอมรับ 
 ตัวชี้วัดที่ 1 ครูและนักเรียนทุกคนเปนบุคคลแหงการเรียนรู   
 ตัวชี้วัดที่ 2 นักเรียนทุกคนไดศึกษาและเรียนรูจากแหลงเรียนรู   
 ตัวชี้วัดที่ 3 ครูนักเรียนทุกคนมีนิสัยใฝรูและใฝเรียน   
 4) ใหบริการดานความรู ทักษะเกี่ยวกับการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตแกประชาชน

ในเขตบริการอยางทั่วถึง 
  

 ตัวชี้วัดที่ 1 ครูทุกคนใหบริการดานความรู ทักษะเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ และ 
การดํารงชีวิตแกผูปกครองและชุมชนอยางทั่วถึง 

  

 ตัวชี้วัดที่ 2 ผูปกครองอยางนอยรอยละ 70 ไดรับบริการดานความรูและอาชีพจากบุคลากร
ของโรงเรียน 

  

 ตัวชี้วัดที่ 3 ผูปกครองอยางนอยรอยละ 70 มีความพึงพอใจในการไดรับบริการ ดานความรู
และอาชีพจากโรงเรียน 

  

   กลยุทธที่ 3 โรงเรียนเรงประชาสัมพนัธและสรางสัมพันธภาพที่ดีตอบุคคลและชุมชนในการใช 
   แหลงเรียนรูรวมกันอยางมีประสิทธภิาพ โดยมีมาตรการ 4 ประการ 

1.00 1.00 

 1) รวมกันวางแผนในการประชาสัมพันธและสรางสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน   
 ตัวชี้วัดที่ 1 มีแผนการประชาสัมพันธและสรางสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน   
 ตัวชี้วัดที่ 2 คณะกรรมการทุกคนไดแสดงความคิดเห็นในการวางแผนการประชาสัมพันธ

และสรางสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน 
  

 2) จัดทําโครงการประชาสัมพันธและสรางสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน   
 ตัวชี้วัดที่ 1 มีโครงการประชาสัมพันธและสรางสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน   
 ตัวชี้วัดที่ 2 มีกิจกรรมดําเนินการตั้งแต 5 กิจกรรมขึ้นไป   
 3) ดําเนินการประชาสัมพันธและสรางสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชนโดยใชกิจกรรมที่

หลากหลายและตอเนื่อง 
  

 ตัวชี้วัดที่ 1 มีคณะกรรมการดําเนินการอยางเพียงพอ   
 ตัวชี้วัดที่ 2 ดําเนินการทุกกิจกรรมตามแผนที่กําหนดไว   
 4) ประเมินและรายงานผลการประชาสัมพันธและสรางสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชนให

ผูเกี่ยวของรับทราบ 
  

 ตัวชี้วัดที่ 1 ทุกกิจกรรมมีการประเมินระหวางการดําเนินการเปนระยะๆ   
 ตัวชี้วัดที่ 2 ทุกกิจกรรมมีหลักฐาน รองรอยของการประเมินระหวางการดําเนินงาน   
 ตัวชี้วัดที่ 3 มีการรายงานผลการประชาสัมพันธและสรางสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชนเมื่อ 

เสร็จสิ้นโครงการ 
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ตารางที่ 9 สรุปความเหน็ของผูทรงคุณวุฒทิี่มีตอกลยุทธการระดมทรัพยากรทางการศกึษา (ตอ) 
 

การระดมทรัพยากรทางการศึกษาดาน  /กลยุทธ 
ความคิดเห็นของ
ผูทรงคุณวุฒิ 

เปนไปได ยอมรับ 
   กลยุทธที่ 4 พัฒนาและสรางเครือขายของแหลงเรียนรูที่มีประสิทธิภาพเพื่อใหบริการแกนักเรียน
และชุมชนอยางทั่วถึง โดยมีมาตรการ 4 ประการ 

1.00 1.00 

 1) สํารวจ รวบรวม และจัดหมวดหมูเครือขายแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนและในชุมชน
เพื่อเปนขอมูลสารสนเทศสําหรับการพัฒนา 

  

 ตัวชี้วัดที่ 1 มีทะเบยีนเครือขายแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนและในชุมชนที่เปนปจจุบัน   
 ตัวชี้วัดที่ 2 ครูและนักเรียนทุกคนรูจักเครือขายแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนและในชุมชน   
 2) ประสานงานและวางแผนการใชเครือขายแหลงเรียนรูรวมกันระหวางโรงเรียน ชุมชน

หรือแหลงเรียนรูอื่นๆ 
  

 ตัวชี้วัดที่ 1 มีแผนการใชเครือขายแหลงเรียนรูรวมกันระหวางโรงเรียน ชุมชน หรือ              
แหลงเรียนรูอื่นๆ 

  

 ตัวชี้วัดที่ 2 การใชเครือขายแหลงเรียนรูรวมกันระหวางโรงเรียน ชุมชนหรือแหลงเรียนรู
อื่นๆ สะดวก รวดเร็ว 

  

 3) รวมกันรักษาและใชเครือขายของแหลงเรียนรูใหเกิดประโยชนตอนักเรียนสูงสุด   
 ตัวชี้วัดที่ 1 ครูและนักเรียนทุกคนใชเครือขายของแหลงเรียนรูใหเกิดประโยชนตอนักเรียน

สูงสุด 
  

 4) รายงานผลการใชเครือขายแหลงเรียนรูใหผูเกี่ยวของทราบเพื่อปรังปรุงใหประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

  

 ตัวชี้วัดที่ 1 มีการรายงานผลการใชเครือขายแหลงเรียนรูใหผูเกี่ยวของทราบ   
   กลยุทธที่ 5 โรงเรียนเขารวมกิจกรรมการอนุรักษและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในชุมชน 
   อยางสม่ําเสมอ โดยมีมาตรการ 2 ประการ 

1.00 1.00 

 1) จัดทําโครงการพัฒนาและอนุรักษแหลงเรียนรูรวมกับผูปกครองและชุมชนอยางตอเนื่อง   
 ตัวชี้วัดที่ 1 มีโครงการพัฒนาและอนุรักษแหลงเรียนรูอยางนอย 1 โครงการ   
 2) ใหบริการแหลงเรียนรูในโรงเรียนแกชุมชนไดใชเพื่อการศึกษาหาความรูอยางสม่ําเสมอ   
 ตัวชี้วัดที่ 1 มีบันทึกการใหบริการแหลงเรียนรูในโรงเรียนแกชุมชน   
   กลยุทธที่ 6 รวมมือกับเครือขายศิษยเกา ผูปกครอง และชุมชนในการใชและศึกษาแหลงเรียนรู 
   ตางๆ ทั้งภายในและนอกโรงเรียนอยางคุมคาดวยกิจกรรมที่หลากหลาย โดยมีมาตรการ  
   2 ประการ 

1.00 1.00 

 1) จัดทําโครงการศึกษาแหลงเรียนรู สถานที่สําคัญตางๆ โดยผูปกครองและชุมชน 
มีสวนรวม 

  

 ตัวชี้วัดที่ 1 มีโครงการศึกษาแหลงเรียนรู สถานที่สําคัญตางๆ   
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ตารางที่ 9 สรุปความเหน็ของผูทรงคุณวุฒทิี่มีตอกลยุทธการระดมทรัพยากรทางการศกึษา (ตอ) 
 

การระดมทรัพยากรทางการศึกษาดาน  /กลยุทธ 
ความคิดเห็นของ
ผูทรงคุณวุฒิ 

เปนไปได ยอมรับ 
 2) โรงเรียนและผูปกครองนํานักเรียนไปศึกษาแหลงเรียนรู สถานที่สําคัญภายในชุมชน

และตางจังหวัดอยางสม่ําเสมอ 
  

 ตัวชี้วัดที่ 1 นักเรียนทุกคนไดไปศึกษาแหลงเรียนรู สถานที่สําคัญภายในชมุชน และ
ตางจังหวัดอยางนอย 1 คร้ัง 

  

   กลยุทธที่ 7 พัฒนาระบบการใชและการอนุรักษแหลงเรียนรูที่โปรงใส โดยเนนการมีสวนรวม
ของชุมชน โดยมีมาตรการ 3 ประการ 

0.89 0.89 

 1) ประชุมวางแผนการออกแบบระบบการใชและการอนุรักษแหลงเรียนรูรวมกับชุมชน   
 ตัวชี้วัดที่ 1 มีบันทึกหลักฐานการประชุมทุกคร้ัง   
 ตัวชี้วัดที่ 2 ผูเขารวมประชุมทุกคนไดแสดงความคิดเห็นตอการออกแบบระบบการใช

และอนุรักษแหลงเรียนรู 
  

 2) พัฒนาระบบการอนุรักษและการใชแหลงเรียนรูรวมกับผูปกครองและชุมชน   
 ตัวชี้วัดที่ 1 มีระบบการใชและอนุรักษแหลงเรียนรูที่มีความเหมาะสมกับบริบทของ

โรงเรียน 
  

 ตัวชี้วัดที่ 2 ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาระบบการอนุรักษและการใช
แหลงเรียนรู 

  

 3) ตรวจสอบและประเมินระบบการอนุรักษและการใชแหลงเรียนรู   
 ตัวชี้วัดที่ 1 มีการตรวจสอบและประเมินระบบการอนุรักษและการใชแหลงเรียนรู   
 ตัวชี้วัดที่ 2 มีรายงานการพัฒนาระบบการอนุรักษและการใชแหลงเรียนรู   
   กลยุทธที่ 8 จัดตั้งศูนยการเรียนรูชุมชนขึ้นภายในโรงเรียนเพื่อใหบริการนักเรียนและชุมชนใน 
   การอบรม ประชุม สัมมนาและการเรียนรูตลอดชีวิตอยางทั่วถึง โดยมีมาตรการ 1 ประการ 

0.78 0.89 

 1) จัดตั้งศูนยการเรียนรูชุมชนขึ้นภายในโรงเรียน   
 ตัวชี้วัดที่ 1 มีศูนยการเรียนรูชุมชนตั้งอยูภายในโรงเรียน   
 ตัวชี้วัดที่ 2 มีปจจัยสนับสนุนการดําเนินการของศูนยการเรียนรูชุมชนอยางครบครัน   
 ตัวชี้วัดที่ 3 ศูนยการเรียนรูชุมชนมีภารกิจและแผนดําเนินการอยางชัดเจนและชุมชน 

มีสวนรวมในการดําเนินการ 
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 2.2 การประชาพิจารณผูมีสวนไดสวนเสีย 
  การประชาพิจารณกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 
18 คน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 18 คน ครูผูรับผิดชอบงานการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษา จํานวน 18 คน ตัวแทนผูปกครองนักเรียนในคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน จํานวน 18 คน (ไดมาจากทุกเขตพื้นที่การศึกษา จําแนกเปนโรงเรียนขนาดเล็ก               
ขนาดกลาง และนาดใหญ ขนาดละเทาๆกัน) และผูบริหารการศึกษาและศึกษานิเทศกในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาทุกแหง จํานวน 9 คน รวมทั้งสิ้น จํานวน 81 คน โดยจัดขึ้นที่หองประชุม               
พระราชสารคามมุนี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 เมื่อวันเสารที่ 23 มกราคม 2553  
โดยผูวิจัยไดนําเสนอโดยใช  power point  พรอมทั้งเอกสารประกอบการประชาพิจารณเกี่ยวกับ
ความเปนมาของโครงการ   ขั้นตอนและกระบวนการวิจัยเชิงนโยบาย   และผลการวิจัย                       
จากการศึกษาบริบทในขั้นตอนที่ 1 ที่ไดจากขอมูลทั้ง 4 แหลง  คือ ผลการศึกษาเชิงสํารวจ ผลการ
สัมภาษณเชิงลึกผูทรงคุณวุฒิ ผลการอภิปรายกลุมเปาหมาย ผลการศึกษาพหุกรณีจากสถานศึกษา
ทั้ง 3 แหง รางกลยุทธการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐในจังหวัด
มหาสารคาม และผลจากการตรวจสอบรางกลยุทธการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาสถานศึกษา               
ขั้นพื้นฐานของรัฐในจังหวัดมหาสารคามโดยการสัมภาษณเชิงลึกผูทรงคุณวุฒิ จากขั้นตอนที่ 2 
ตลอดจนแนวทางการดําเนินการประชาพิจารณ และเกณฑการประเมินคุณภาพของรางกลยุทธ ซ่ึง
พิจารณาจากความเปนไปได (feasible) และการยอมรับ (acceptable) จากผูมีสวนไดสวยเสีย               
ตามทัศนะของ Majchrzak (1984) เสนอตอกลุมผูมีสวนไดสวนเสียขางตน เพื่อการวิเคราะห  
วิพากษ วิจารณ ใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมแลวทําการประเมินกลยุทธโดยภาพรวมเพื่อจะไดปรับปรุง
ใหดียิ่งขึ้น ผลจากการจัดประชาพิจารณมีขอเสนอแนะดังนี้ 
  1) ดานเงินทุนหรืองบประมาณ 
   1.1) เป าประสงคของการระดมทรัพยากร เงินทุนห รืองบประมาณ                   
มีความเหมาะสมดีอยูแลวไมตองมีการปรับปรุง 
   1.2) กลยุทธ มาตรการและตัวช้ีวัดความสําเร็จของการระดมทรัพยากรเงินทุน
หรืองบประมาณ โดยภาพรวม มีขอเสนอแนะดังนี้ 
    (1)   กลยุทธที่ 1 สรางวัฒนธรรมการทํางานระบบทีมและเครือขาย           
ที่เขมแข็ง มีมาตรการ 3 ประการ และมีตัวช้ีวัดทั้งหมด 6 ตัวช้ีวัดนั้น มีความถูกตองสมบูรณ
ครบถวนในดานเนื้อหาสาระแลว 
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    (2)   กลยุทธที่ 2 ประชาสัมพันธผลงานนักเรียน ครูและโรงเรียน 
อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ โดยมีมาตรการ 2 ประการ และมีตัวช้ีวัดทั้งหมด 4 ตัวช้ีวัดนั้น                     
มีความถูกตองสมบูรณครบถวนในดานเนื้อหาสาระแลว  
    (3)   กลยุทธที่ 3 พัฒนาทีมงานสรางสัมพันธภาพที่ดีตอผูปกครอง
และชุมชน มีมาตรการ 3 ประการ และมีตัวช้ีวัดทั้งหมด 4 ตัวช้ีวัดนั้น มีความถูกตองสมบูรณ
ครบถวนในดานเนื้อหาสาระแลว แตใหมีการแกไขคําบางคําที่มีความผิดพลาดในการจัดพิมพใหม
ใหถูกตอง 
    (4)   กลยุทธที่ 4 รายงานสภาพความขาดแคลนงบประมาณ                      
ใหผูปกครองและชุมชนทราบดวยวิธีการที่หลากหลายและตอเนื่อง มีมาตรการ 1 ประการ และ              
มีตัวช้ีวัดทั้งหมด 2 ตัวช้ีวัดนั้น มีความถูกตองสมบูรณครบถวนในดานเนื้อหาสาระแลว 
    (5)   กลยุทธที่ 5 อบรม พัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรูในศาสตรและศิลป              
ในการระดมเงินทุนและงบประมาณกับผูรูและเครือขายการพัฒนาอยางสม่ําเสมอ มีมาตรการ                 
2 ประการ และมีตัวช้ีวัดทั้งหมด 4 ตัวช้ีวัดนั้น มีความถูกตองสมบูรณครบถวนในดานเนื้อหาสาระ
แลว แตใหมีการแกไขคําบางคําที่มีความผิดพลาดในการจัดพิมพใหมใหถูกตอง 
    (6)   กลยุทธที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณที่โปรงใส โดย              
ใหภาคีเครือขายการพัฒนามีสวนรวมในกระบวนการทุกขั้นตอน มีมาตรการ 3 ประการ และ                 
มีตัวช้ีวัดทั้งหมด 5 ตัวช้ีวัดนั้น มีความถูกตองสมบูรณครบถวนในดานเนื้อหาสาระแลว 
    (7)   กลยุทธที่  7 กําหนดวัตถุประสงคเพื่อขอรับการสนับสนุน 
งบประมาณอยางเหมาะสมและดําเนินการตามความจําเปน มีมาตรการ 4 ประการ และมีตัวช้ีวัด
ทั้งหมด 10 ตัวช้ีวัดนั้น มีความถูกตองสมบูรณครบถวนในดานเนื้อหาสาระแลว 
    (8)   กลยุทธที่ 8 พัฒนาแผนการใชจายงบประมาณที่ เปนระบบ 
โปรงใสโดยผูปกครองและชุมชนสามารถตรวจสอบได มีมาตรการ 4 ประการ และมีตัวช้ีวัด
ทั้งหมด 8 ตัวช้ีวัดนั้น มีความถูกตองสมบูรณครบถวนในดานเนื้อหาสาระแลว แตใหมีการแกไข            
คําบางคําที่มีความผิดพลาดในการจัดพิมพใหมใหถูกตอง 
  2) ดานบุคคล 
   2.1) เปาประสงคของการระดมทรัพยากรบุคคล  มีความเหมาะสมแลว                  
ไมตองมีการปรับปรุง 
   2.2) กลยุทธ มาตรการและตัวช้ีวัดความสําเร็จของการระดมทรัพยากรบุคคล 
โดยภาพรวม มีขอเสนอแนะดังนี้ 
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    (1)   กลยุทธที่ 1 ประสานสัมพันธรวมกันพัฒนาเยาวชนไทยแบบ
ยั่งยืนโดยผานเครือขายครูภูมิปญญาชาวบานที่เขมแข็ง มีมาตรการ 2 ประการ และมีตัวช้ีวัดทั้งหมด 
5 ตัวช้ีวัดนั้น มีความถูกตองสมบูรณครบถวนในดานเนื้อหาสาระแลว แตใหมีการแกไขคําบางคํา           
ที่มีความผิดพลาดในการจัดพิมพใหมใหถูกตอง 
    (2)   กลยุทธที่ 2 กําหนดแผนการพัฒนาผูเรียนและบุคลากร                    
ผานกิจกรรมการเรียนรูที่มีความหมายและมีเครือขายรวมพัฒนา มีมาตรการ 3 ประการ และ                 
มีตัวช้ีวัดทั้งหมด 5 ตัวช้ีวัดนั้น มีความถูกตองสมบูรณครบถวนในดานเนื้อหาสาระแลว 
    (3)   กลยุทธที่ 3 บริหารจัดการบุคลากรที่โปรงใสโดยเนนใหบุคคล
และชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินการและตรวจสอบ มีมาตรการ 3 ประการ และมีตัวช้ีวัดทั้งหมด               
9 ตัวช้ีวัดนั้น มีความถูกตองสมบูรณครบถวนในดานเนื้อหาสาระแลว 
    (4)   กลยุทธที่ 4 ประสานงานทางตรงและทางออมในการติดตอกับ
บุคคล ผูปกครอง เครือขายพัฒนา และชุมชนเพื่อการพัฒนาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและยั่งยืน               
มีมาตรการ 3 ประการ และมีตัวช้ีวัดทั้งหมด 7 ตัวช้ีวัดนั้น มีความถูกตองสมบูรณครบถวน                   
ในดานเนื้อหาสาระแลว 
    (5)   กลยุทธที่ 5 พัฒนาแผนการบริหารจัดการดานบุคลากรอยางเปน
ระบบเนนการมีสวนรวมของผูปกครอง เครือขายพัฒนาและชุมชนเปนเปนหลัก มีมาตรการ                    
3 ประการ และมีตัวช้ีวัดทั้งหมด 7 ตัวช้ีวัดนั้น มีความถูกตองสมบูรณครบถวนในดานเนื้อหาสาระ
แลว แตใหมีการแกไขคําบางคําที่มีความผิดพลาดในการจัดพิมพใหมใหถูกตอง 
    (6)   กลยุทธที่ 6 กําหนดเปาหมาย วิธีการและการประเมินผลการ
บริหารจัดการบุคลากรที่ชัดเจนโดยมีผูรับผิดชอบตามความรูและความสามารถ มีมาตรการ                      
3 ประการ และมีตัวช้ีวัดทั้งหมด 3 ตัวช้ีวัดนั้น มีความถูกตองสมบูรณครบถวนในดานเนื้อหาสาระแลว 
    (7)   กลยุทธที่ 7 จัดทําทําเนียบบุคคลสําคัญ วิทยากรภูมิปญญาไทย 
ปราชญชาวบานอยางเปนระบบและเปนปจจุบัน มีมาตรการ 3 ประการ และมีตัวช้ีวัดทั้งหมด                 
5 ตัวช้ีวัดนั้น มีความถูกตองสมบูรณครบถวนในดานเนื้อหาสาระแลว 
    (8)   กลยุทธที่ 8 พัฒนาเครือขายวิทยากรภูมิปญญาไทยหรือปราชญ
ชาวบานใหมีสวนรวมในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูสําหรับนักเรียน มีมาตรการ 3 ประการ และ
มีตัวช้ีวัดทั้งหมด 5 ตัวช้ีวัดนั้น มีความถูกตองสมบูรณครบถวนในดานเนื้อหาสาระแลว แตใหมีการ
แกไขคําบางคําที่มีความผิดพลาดในการจัดพิมพใหมใหถูกตอง 
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  3) ดานวัสดุอุปกรณและเทคโนโลยี 
   3.1) เปาประสงคของการระดมทรัพยากรดานวัสดุอุปกรณและเทคโนโลยี               
มีความเหมาะสมแลวไมตองมีการปรับปรุง 
   3.2) กลยุทธ มาตรการและตัวช้ีวัดความสําเร็จของการระดมทรัพยากร               
ดานวัสดุอุปกรณและเทคโนโลยี โดยภาพรวม มีขอเสนอแนะดังนี้ 
    (1)   กลยุทธที่ 1 จัดทําโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนดานวัสดุ
อุปกรณและเทคโนโลยีจากผูปกครอง บุคคล ชุมชน องคกรเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
และเครือขายศิษยเกา มีมาตรการ 3 ประการ และมีตัวช้ีวัดทั้งหมด 8 ตัวช้ีวัดนั้น มีความถูกตอง
สมบูรณครบถวนในดานเนื้อหาสาระแลว 
    (2)   กลยุทธที่ 2 พัฒนาแผนการบริหารจัดการดานวัสดุ อุปกรณและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาวโดยดําเนินการอยางตอเนื่อง มีมาตรการ 3 ประการ 
และมีตัวช้ีวัดทั้งหมด 9 ตัวช้ีวัดนั้น มีความถูกตองสมบูรณครบถวนในดานเนื้อหาสาระแลว                 
แตใหมีการแกไขคําที่มีความผิดพลาดในการจัดพิมพใหมใหถูกตอง 
    (3)   กลยุทธที่ 3 ประชาสัมพันธผลงานครู นักเรียน และโรงเรียน            
ใหชุมชนไดรับทราบอยางสม่ําเสมอ มีมาตรการ 3 ประการ และมีตัวช้ีวัดทั้งหมด 8 ตัวช้ีวัดนั้น                
มีความถูกตองสมบูรณครบถวนในดานเนื้อหาสาระแลว 
    (4)   กลยุทธที่ 4 ผลักดันใหมีกฎหมายที่วาดวยภาษีเพื่อการศึกษา
โดยเฉพาะ มีมาตรการ 3 ประการ และมีตัวช้ีวัดทั้งหมด 6 ตัวช้ีวัดนั้น มีความถูกตองสมบูรณ
ครบถวนในดานเนื้อหาสาระแลว แตใหมีการแกไขคําที่มีความผิดพลาดในการจัดพิมพใหม                 
ใหถูกตอง 
    (5)   กลยุทธที่ 5 สรางเครือขายพัฒนาผูเรียนที่เขมแข็งและชุมชน                
มีสวนรวม มีมาตรการ 3 ประการ และมีตัวช้ีวัดทั้งหมด 7 ตัวช้ีวัดนั้น มีความถูกตองสมบูรณ
ครบถวนในดานเนื้อหาสาระแลว 
    (6)   กลยุทธที่ 6 จัดตั้งศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู              
ในโรงเรียน มีมาตรการ 3 ประการ และมีตัวช้ีวัดทั้งหมด 6 ตัวช้ีวัดนั้น มีความถูกตองสมบูรณ
ครบถวนในดานเนื้อหาสาระแลว แตใหมีการแกไขคําที่มีความผิดพลาดในการจัดพิมพใหม                  
ใหถูกตอง 
    (7)   กลยุทธที่ 7 ชุมชนและโรงเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรูและวางแผน
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูอยูเสมอ มีมาตรการ 3 ประการ และมีตัวช้ีวัด
ทั้งหมด 6 ตัวช้ีวัดนั้น มีความถูกตองสมบูรณครบถวนในดานเนื้อหาสาระแลว 
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    (8)  กลยุทธที่ 8 รณรงคขอรับการบริจาควัสดุ อุปกรณ และเทคโนโลยี
จากชุมชนและผูเกี่ยวของตางๆ ทั้งรายปและเฉพาะกิจ มีมาตรการ 3 ประการ และมีตัวช้ีวัดทั้งหมด 
7 ตัวช้ีวัดนั้น มีความถูกตองสมบูรณครบถวนในดานเนื้อหาสาระแลว แตใหมีการแกไขคําที่มี     
ความผิดพลาดในการจัดพิมพใหมใหถูกตอง 
  4) ดานที่ดินและสิ่งกอสราง 
   4.1) เป าประสงคของการระดมทรัพยากรด านที่ ดินและสิ่ งกอสร าง                 
มีความเหมาะสมแลวไมตองมีการปรับปรุง 
   4.2)  กลยุทธ มาตรการและตัวช้ีวัดความสําเร็จของการระดมทรัพยากร               
ดานที่ดินและสิ่งกอสราง โดยภาพรวม มีขอเสนอแนะดังนี้ 
    (1)   กลยุทธที่ 1 สรางทีมงานที่เขมแข็งในการบริหารจัดการทรัพยสิน
ของโรงเรียน มีมาตรการ 3 ประการ และมีตัวช้ีวัดทั้งหมด 6 ตัวช้ีวัดนั้น มีความถูกตองสมบูรณ
ครบถวนในดานเนื้อหาสาระแลว 
    (2)   กลยุทธที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยสินที่กอใหเกิด
รายไดอยางโปรงใสและสามารถตรวจสอบได โดยมีมาตรการ 3 ประการ และมีตัวช้ีวัดทั้งหมด               
7 ตัวช้ีวัดนั้น มีความถูกตองสมบูรณครบถวนในดานเนื้อหาสาระแลว 
    (3)   กลยุทธที่ 3 จัดตั้งอุทยานการเรียนรูโดยผานเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตและใหบริการชุมชนอยางทั่วถึง 
โดยมีมาตรการ 3 ประการ และมีตัวช้ีวัดทั้งหมด 6 ตัวช้ีวัดนั้น มีความถูกตองสมบูรณในดาน                  
เนื้อหาสาระแลว  
    (4)   กลยุทธที่ 4 สรางความสัมพันธและความเขาใจที่ดีในการรักษา
และการใชประโยชนจากที่ดินและสิ่งปลูกสรางในโรงเรียนรวมกันกับบุคคลในชุมชน โดย                    
มีมาตรการ 3 ประการ และมีตัวช้ีวัดทั้งหมด 5 ตัวช้ีวัดนั้น มีความถูกตองสมบูรณในดานเนื้อหา
สาระแลว แตใหมีการแกไขคําบางคําที่มีความผิดพลาดในการจัดพิมพใหมใหถูกตอง 
    (5)   กลยุทธที่ 5 แตงตั้งผูจัดการบริหารทรัพยากรที่ดินและ                     
ส่ิงปลูกสรางเพื่อการสรางรายไดของโรงเรียน โดยมีมาตรการ 2 ประการ และมีตัวช้ีวัดทั้งหมด              
4 ตัวช้ีวัดนั้น มีความถูกตองสมบูรณในดานเนื้อหาสาระแลว 
    (6)   กลยุทธที่ 6 มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและ                    
ส่ิงปลูกสรางที่กอใหเกิดรายไดของโรงเรียน โดยมีมาตรการ 3 ประการ และมีตัวช้ีวัดทั้งหมด                
8 ตัวช้ีวัดนั้น มีความถูกตองสมบูรณในดานเนื้อหาสาระแลว 
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    (7)   กลยุทธที่ 7 ใหบุคคล ชุมชน องคกรทั้งภาครัฐและเอกชน                
ใชสถานที่ของโรงเรียนที่เอื้อตอการมีรายไดเพื่อพัฒนาโรงเรียน โดยมีมาตรการ 3 ประการ และ            
มีตัวช้ีวัดทั้งหมด 6 ตัวช้ีวัดนั้น มีความถูกตองสมบูรณในดานเนื้อหาแลว แตใหมีการแกไขคําบาง
คําที่มีความผิดพลาดในการจัดพิมพใหมใหถูกตอง 
    (8)  กลยุทธที่ 8 พัฒนาทีมงานมวลชนสัมพันธที่มีประสิทธิภาพและ
เขมแข็ง โดยมีมาตรการ 3 ประการ และมีตัวช้ีวัดทั้งหมด 6 ตัวช้ีวัดนั้น มีความถูกตองสมบูรณ            
ดานเนื้อหาสาระแลว 
  5) ดานแหลงเรียนรู 
   5.1) เปาประสงคของการระดมทรัพยากรดานแหลงเรียนรู มีความเหมาะสม
แลวไมตองมีการปรับปรุง 
   5.2) กลยุทธ มาตรการและตัวช้ีวัดความสําเร็จของการระดมทรัพยากร               
ดานแหลงเรียนรู โดยภาพรวม มีขอเสนอแนะดังนี้ 
    (1)   กลยุทธที่ 1 โรงเรียนเปนผูนําและเปนตนแบบของการพัฒนา
และการอนุรักษแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนและแหลงเรียนรูภายในชุมชน โดยมีมาตรการ                     
3 ประการ และมีตัวช้ีวัดทั้งหมด 6 ตัวช้ีวัดนั้น มีความถูกตองสมบูรณดานเนื้อหาสาระแลว 
    (2)   กลยุทธที่ 2 โรงเรียนและชุมชนรวมกันพัฒนาและสรางแหลง
เรียนรูผานเครือขายอินเตอรเน็ตขึ้นภายในโรงเรียนหรือชุมชน โดยมีมาตรการ 4 ประการ และ                
มีตัวช้ีวัดทั้งหมด 10 ตัวช้ีวัดนั้น มีความถูกตองสมบูรณดานเนื้อหาสาระแลว 
    (3)   กลยุทธที่ 3 โรงเรียนเรงประชาสัมพันธและสรางสัมพันธภาพ          
ที่ดีตอบุคคลและชุมชนในการใชแหลงเรียนรูรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีมาตรการ                    
4 ประการ และมีตัวช้ีวัดทั้งหมด 9 ตัวช้ีวัดนั้น มีความถูกตองสมบูรณดานเนื้อหาสาระแลว แต              
ใหมีการแกไขคําบางคําที่มีความผิดพลาดในการจัดพิมพใหมใหถูกตอง 
    (4)   กลยุทธที่ 4 พัฒนาและสรางเครือขายของแหลงเรียนรูที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อใหบริการแกนักเรียนและชุมชนอยางทั่วถึง โดยมีมาตรการ 4 ประการ และ                
มีตัวช้ีวัดทั้งหมด 6 ตัวช้ีวัดนั้น มีความถูกตองสมบูรณดานเนื้อหาสาระแลว 
    (5)   กลยุทธที่ 5 โรงเรียนเขารวมกิจกรรมการอนุรักษและพัฒนา
แหลงเรียนรูภายในชุมชนอยางสม่ําเสมอ โดยมีมาตรการ 2 ประการ และมีตัวช้ีวัดทั้งหมด                      
2 ตัวช้ีวัดนั้น มีความถูกตองสมบูรณดานเนื้อหาสาระแลว 
    (6)   กลยุทธที่ 6 รวมมือกับเครือขายศิษยเกา ผูปกครอง และชุมชน            
ในการใชและศึกษาแหลงเรียนรูตางๆ ทั้งภายในและนอกโรงเรียนอยางคุมคาดวยกิจกรรม                    
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ที่หลากหลาย โดยมีมาตรการ 2 ประการ และมีตัวช้ีวัดทั้งหมด 2 ตัวช้ีวัดนั้น มีความถูกตองสมบูรณ
ดานเนื้อหาสาระแลว 
    (7)   กลยุทธที่ 7 พัฒนาระบบการใชและการอนุรักษแหลงเรียนรู               
ที่โปรงใส โดยเนนการมีสวนรวมของชุมชน โดยมีมาตรการ 3 ประการ และมีตัวช้ีวัดทั้งหมด                
6 ตัวช้ีวัดนั้น มีความถูกตองสมบูรณดานเนื้อหาสาระแลว 
    (8)   กลยุทธที่ 8 จัดตั้งศูนยการเรียนรูชุมชนขึ้นภายในโรงเรียน เพื่อ
ใหบริการนักเรียนและชุมชนในการอบรม ประชุม สัมมนาและการเรียนรูตลอดชีวิตอยางทั่วถึง 
โดยมีมาตรการ 1 ประการ และมีตัวช้ีวัดทั้งหมด 1 ตัวช้ีวัดนั้น มีความถูกตองสมบูรณดานเนื้อหา
สาระแลว 
  6) สรุปความเห็นของผูเขารวมการประชาพิจารณที่มีตอกลยุทธการระดมทรัพยากร
ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐในจังหวัดมหาสารคาม พบวา กลยุทธในการ
ระดมทรัพยากรทางการศึกษาทั้ง 5 ดาน ประกอบดวย 40 กลยุทธนั้น มีความเปนไปไดสูงและ
ไดรับการยอมรับจากผูเขารวมประชาพิจารณอยูในระดับสูงเชนเดียวกัน 



บทที่ 5 
กลยุทธการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐใน

จังหวัดมหาสารคาม : ผลลัพธสุดทายจากการวิจัย 
 
 
 ผลจากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลการศึกษาบริบทในขั้นตอนที่  1 โดยการวิจัยเอกสาร 
การศึกษาเชิงสํารวจ การสนทนากลุม การศึกษาพหุกรณี นั้น ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นเปน “รางกลยุทธ” 
ในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐในจังหวัด
มหาสารคาม จําแนกเปนประเด็นกลยุทธ 5 ดาน คือ ดานเงินหรืองบประมาณ ดานบุคคล ดานวัสดุ
อุปกรณและเทคโนโลยี ดานที่ดินและสิ่งกอสราง และดานแหลงเรียนรู ตอมาในขั้นตอนที่ 2 ผูวิจัย
ไดนํา “รางกลยุทธ” ไปสัมภาษณเชิงลึกผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 ราย (ดังเสนอรายชื่อไวในภาคผนวก 
ข) หลังจากนั้นไดทําการประชาพิจารณกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย รวมทั้งสิ้น จํานวน 81 คน โดยจัด
ขึ้นที่หองประชุมพระราชสารคามมุนี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 เมื่อวันเสาร
ที่ที่ 23 มกราคม 2553 รวมทั้งเอกสารสรุปผลการวิจัยและการพัฒนารางกลยุทธการระดมทรัพยากร
ทางการศึกษาดังกลาวตอกลุมผูมีสวนไดสวนเสียดังกลาวขางตน เพื่อการวิเคราะห วิพากษ วิจารณ 
และผูวิจัยไดดําเนินการปรับปรุงเปน “กลยุทธการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานของรัฐในจังหวัดมหาสารคาม” ซ่ึงถือวาเปนผลลัพธสุดทายของการวิจัย ดังนี้ 
 
1. ประเด็นกลยุทธดานเงินทุนหรืองบประมาณ 
 โรงเรียนดําเนินการระดมเงินทุนหรืองบประมาณดวยวิธีการหรือกิจกรรมที่หลากหลาย              
จากบุคคล ชุมชน เอกชน องคกรเอกชน สถาบันทางสังคม องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทั้งนี้            
ตองไมขัดตอระเบียบที่หนวยงานตนสังกัดกําหนดไว และมาใชในการพัฒนาคุณภาพการเรียน         
การสอนใหดียิ่งขึ้น 
 เปาประสงค (Goals) 
  ระดมเงินทุนหรืองบประมาณในการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน                 
ใหมีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียน ครูผูสอน และสถานศึกษาใหสูงขึ้น 
 กลยุทธ (Strategies) 
 กลยุทธที่ 1 สรางวัฒนธรรมการทํางานระบบทีมและเครือขายที่เขมแข็ง 
  มาตรการที่ 1 จัดใหมีการประชุมเพื่อรวมวางแผนในการระดมเงินทุนหรืองบประมาณ            
อยางสม่ําเสมอ 
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 ตัวช้ีวัดที่ 1 มีการประชุมวางแผนตลอดโครงการอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 มีการบันทึกผลการประชุมทุกครั้งที่จัดประชุม 
  มาตรการที่ 2 กระตุนใหทีมงานหรือเครือขายไดแสดงความคิดเห็นอยางกวางขวาง มีเหตุมีผล
และรับฟงความคิดเห็นของสมาชิกทุกคน 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 สมาชิกอยางนอยรอยละ 80 ไดมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นอยางกวางขวาง
ตอการดําเนินงาน 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 สมาชิกรอยละ 80 ยอมรับฟงความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิกและมติของที่ประชุม 
  มาตรการที่ 3 สรางระบบการติดตามและตรวจสอบการทํา งานเปนทีมหรือเครือขาย โดย
สมาชิกทุกคนมีสวนรวม 
 ตัวช้ีวัดที่ 1 มีระบบติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพโดยสมาชิกอยางนอยรอยละ 80  
ใหการยอมรับ 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 สมาชิกอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการกําหนดหลักเกณฑ เครื่องมือ และ
วิธีการติดตาม 
  กลยุทธที่ 2 ประชาสัมพันธผลงานนักเรียน ครูและโรงเรียนอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 
  มาตรการที่ 1 จัดทําเอกสาร แผนพับ หรือส่ืออ่ืนๆ ในการประชาสัมพันธผลงานของนักเรียน
และโรงเรียนตอผูปกครองและชุมชนอยางสม่ําเสมอ 
 ตัวช้ีวัดที่ 1 ผูปกครองนักเรียนอยางนอยรอยละ 80 รับทราบผลงานของนักเรียนและโรงเรียน 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 โรงเรียนเลือกใชวิธีการสื่อสารผลงานนักเรียนมากกวา 3 ชนิด 
  มาตรการที่ 2 จัดเวทีใหนักเรียนและครูไดแสดงผลงาน ความรูและความสามารถของตนเอง           
ตอสาธารณชนอยูเปนประจํา 
 ตัวช้ีวัดที่ 1 นักเรียนทุกคนไดรวมแสดงผลงาน ความรูและความ สามารถของตนเอง อยางนอย
ภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 ครูอยางนอยรอยละ 80 ไดรวมแสดงผลงานตอชุมชนอยางนอยปการศึกษาละ 1 คร้ัง 
  กลยุทธที่ 3 พัฒนาทีมงานสรางสัมพันธภาพที่ดีตอผูปกครองและชุมชน 
  มาตรการที่  1 จัดใหมีทีมงานครู  บุคลากร  และนักเรียนเพื่อปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ                 
อยางตอเนื่องตามโอกาสตางๆ 
 ตัวชี้วัดที่ 1 คณะครูไดรวมกิจกรรมสาธารณะกับชุมชนอยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 นักเรียนไดรวมกิจกรรมสาธารณประโยชนกับชุมชนอยางนอยภาคเรียนละ 2 คร้ัง 
  มาตรการที่ 2 จัดครูและนักเรียนประจําหมูบานในเขตบริการอยางทั่วถึง 
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  ตัวช้ีวัดที่ 1 ครูทุกคนเปนครูประจําหมูบานหรือเขตบริการโดยมีหนาที่ในการรวมกิจกรรมและ
สรางความสัมพันธที่ดีกับชุมชน 
 มาตรการที่ 3 รวมงานบุญประเพณีตามเทศกาลของชาวบานเปนประจํา 
 ตัวช้ีวัดที่ 1 โรงเรียนเขารวมงานบุญประเพณีตามเทศกาลอยางนอยปละ 6 คร้ัง 
  กลยุทธที่ 4 รายงานสภาพความขาดแคลนงบประมาณใหผูปกครองและชุมชนทราบดวยวิธีการ
ที่หลากหลายและตอเนื่อง 
  มาตรการที่ 1 ประชาสัมพันธใหผูปกครองและชุมชนไดรับทราบถึงสถานภาพทางการเงินของ
โรงเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย ตามโอกาสตางๆ อยางตอเนื่อง 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 ผูปกครองอยางนอยรอยละ 80 รับทราบสถานภาพทางการเงินของโรงเรียน 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 โรงเรียนประชาสัมพันธเสียงตามสายถึงสถานภาพทางการเงินของโรงเรียน           
อยางนอยภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
  กลยุทธที่ 5 อบรม พัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรูในศาสตรและศิลปในการระดมเงินทุนและ
งบประมาณกับผูรูและเครือขายการพัฒนาอยางสม่ําเสมอ 
  มาตรการที่ 1 สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในศาสตรและศิลปเกี่ยวกับการระดม
ทรัพยากรทางการ ศึกษาระหวางผูบริหาร ครูกับวิทยากรที่มีความรูอยางตอเนื่อง 
 ตัวช้ีวัดที่ 1 ผูบริหารและครูอยางนอยรอยละ 80 มีความรูความเขาใจ มีทักษะและเจตคติที่ดี        
ตอการดําเนินงาน 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 เชิญวิทยากรมาใหความรู อยางนอยภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
  มาตรการที่ 2 จัดครูเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรูและทักษะการระดมทรัพยากรที่จัด โดย
เอกชนหรือสถาบันการอุดมศึกษาอยูเสมอ 
 ตัวช้ีวัดที่ 1 ครูอยางนอยรอยละ 30 ผานการอบรมและพัฒนาความรูและทักษะการระดม
ทรัพยากรที่จัดโดยสถาบันการศึกษาที่มีช่ือเสียง 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 ผูบริหารและครูอยางนอยรอยละ 30 มีโอกาสรวมศึกษากรณีศึกษาโรงเรียน                
ที่ประสบผลสําเร็จในการดําเนินงานระดมทรัพยากรทางการศึกษา 
  กลยุทธที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณที่โปรงใสโดยใหภาคีเครือขายการพัฒนา              
มีสวนรวมในกระบวนการทุกขั้นตอน 
  มาตรการที่ 1 ประชุมคณะกรรมการบริหารและเครือขายพัฒนาโรงเรียนเพื่อรวมวางแผน            
ในการพัฒนาระบบการบริหารงานงบประมาณที่โปรงใส 
 ตัวช้ีวัดที่ 1 คณะกรรมการบริหารและภาคีเครือขายพัฒนาทุกคนมีสวนรวมในการวางแผน
ดําเนินงาน 
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  ตัวช้ีวัดที่ 2 มีบันทึกการรวมประชุมวางแผนดําเนินการทุกครั้ง 
  ตัวช้ีวัดที่ 3 ผูเขารวมประชุมอยางนอยรอยละ 80 ไดแสดงความคิดเห็นอยางกวางขวาง 
หลากหลายและมีเหตุผล 
  มาตรการที่ 2 จัดเตรียมปจจัยปอนตางๆ ที่จําเปนสําหรับการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ 
เชน บุคลากร เงิน วิธีการจัดการและวัสดุอุปกรณ  
 ตัวช้ีวัดที่ 1 มีสถานที่ บุคลากร วัสดุอุปกรณและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพียงพอ 
  มาตรการที่ 3 รวมกันกําหนดกรอบภารกิจ กระบวนการปฏิบัติงาน การมอบหมายภารกิจ และ
การกํากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลอยางเปนระบบ 
 ตัวช้ีวัดที่ 1 ผูเขารวมประชุมทุกคนมีสวนรวมในการกําหนดกรอบภารกิจ กระบวนการ
ปฏิบัติงาน การกํากับติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนที่กําหนด 
  กลยุทธที่ 7 กําหนดวัตถุประสงคเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณอยางเหมาะสม และ
ดําเนินการตามความจําเปน 
  มาตรการที่ 1 รวมกันกําหนดเปาหมาย วัตถุประสงคและกิจกรรมของการขอรับการสนับสนุน
ดานงบประมาณจากแหลงตางๆ 
 ตัวช้ีวัดที่ 1 สมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย วัตถุประสงคและกิจกรรมของ
การขอรับการสนับสนุนดานงบประมาณ 
  มาตรการที่  2  จัดทํ าโครงการระดมเงินทุนห รืองบประมาณเพื่ อ เสนอขออนุมั ติ                          
จากคณะกรรมการสถาน ศึกษาขั้นพื้นฐานและหนวยงานตนสังกัด 
 ตัวช้ีวัดที่ 1 มีผูรับผิดชอบในการจัดทําโครงการที่ชัดเจนและอยูในรูปของคณะกรรมการ 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 สมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการกําหนดกิจกรรมของการระดมทุนที่หลากหลาย 
และกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินการตามกําหนด 
  ตัวช้ีวัดที่ 3 มีการนําเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติในแตละระดับที่ชัดเจนและดําเนินการ
หลังจากไดรับการอนุมัติแลว 
  มาตรการที่ 3 ดําเนินการระดมเงินทุนตามโครงการหรือกิจกรรมที่กําหนด โดยมีการประเมิน
เพื่อแกไขปญหาหรือปรับปรุงกิจกรรมใหเหมาะสมเสมอๆ 
 ตัวช้ีวัดที่ 1 มีกิจกรรมการระดมทุนมากกวา 5 กิจกรรมขึ้นไป 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 ในแตละกิจกรรมมีคณะกรรมการดําเนินการอยางนอย 3 ชุด โดยดําเนินกิจกรรม
ตามแผนที่กําหนดไว 
  ตัวช้ีวัดที่ 3 มีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือหรือแกปญหาในการระดมทุนเปนระยะๆ อยางนอย
เดือนละ 1 คร้ัง 
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 มาตรการที่ 4 รายงานผลการดําเนินการระดมทรัพยากรเปนระยะๆ ตามที่กําหนดไว 
 ตัวช้ีวัดที่ 1 คณะกรรมการดําเนินการในแตละกิจกรรมมีการรายงานความกาวหนาของ              
การระดมทุมระหวางดําเนินการอยางนอย 1 คร้ัง 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 รายงานผลการระดมทุนเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 1 คร้ัง 
  ตัวช้ีวัดที่ 3 มีการประชุมกลุมใหญเพื่อนําเสนอผลการดําเนินการระดมทุนโดยภาพรวม              
เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 1 คร้ัง 
  กลยุทธที่ 8 พัฒนาแผนการใชจายงบประมาณที่เปนระบบ โปรงใส โดยผูปกครองและชุมชน
สามารถตรวจสอบได 
  มาตรการที่ 1 รวมกันกําหนดและวางแผนการใชจายงบ ประมาณที่ไดรับจัดสรรภายใน
ระยะเวลา 1 ป และภายในระยะเวลา 5 ปขางหนา 
 ตัวช้ีวัดที่ 1 คณะกรรมการบริหารและสมาชิกเครือขายพัฒนาโรงเรียนทุกคนมีสวนรวม ในการ
วางแผนการใชจายงบประมาณ 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 มีบันทึกการประชุมวางแผนการใชจายงบประมาณโดยละเอียดและชัดเจน 
  ตัวช้ีวัดที่ 3 มีแผนการใชจายงบประมาณที่เปนลายลักษณอักษรและมีกิจกรรมที่เหมาะสม 
  มาตรการที่ 2 กําหนดปฏิทินการดําเนินการตามแผนการใชจายงบประมาณที่กําหนดไว               
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
 ตัวช้ีวัดที่ 1 สมาชิกทุกคนมีสวนรวมรับผิดชอบในการปฏิบัติกิจกรรมที่กําหนดไว 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 คณะกรรมการทุกชุดปฏิบัติงานตามปฏิทินที่กําหนดไวอยางเครงครัด 
  มาตรการที่ 3 ดําเนินการบริหารจัดการงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา ตลอดจน            
มีการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลอยางเปนระบบตอผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย                 
ตามกําหนดไว 
 ตัวช้ีวัดที่ 1 ดําเนินการใชจายงบประมาณตามแผนที่กําหนดไวอยางเครงครัด 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 มีการจัดทําเอกสารเพื่อขออนุมตัิเบิกจายทุกครั้ง 
  ตัวช้ีวัดที่ 3 รายงานการใชจายงบประมาณตอที่ประชุมคณะกรรมกมารบริหารสถานศึกษา 
อยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง 
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2. ประเด็นกลยุทธดานบุคคล 
 โรงเรียนดําเนินการระดมบุคคล วิทยากร ผูรู ปราชญชาวบาน ผูนําชุมชน ผูปกครองนักเรียน 
ชาวบาน ศิษยเกา เปนตน มาเปนวิทยากรเพื่อใหความรู แนวคิด ทักษะ ประสบการณที่จําเปนตอ
การดําเนินชีวิตในสังคมอยางปกติสุขของนักเรียน 
  เปาประสงค (Goals) 
  ระดมบุคลากร วิทยากร ปราชญชาวบาน พระสงฆ ผูนําชุมชนที่มีความรู ความสามารถ                   
มีกําลังกาย  กําลังทรัพยและกําลังความคิด  มารวมกันพัฒนาคุณภาพผู เ รียน  ครูผูสอนและ
สถานศึกษาใหมีความเปนเลิศในดานวิชาการทัดเทียมตางประเทศได จัดตั้งวิทยากรครูภูมิปญญา
ทองถ่ินในจังหวัดมหาสารคาม เพื่อใหการสนับสนุนและพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน 
  กลยุทธ (Strategies) 
 กลยุทธที่ 1 ประสานสัมพันธรวมกันพัฒนาเยาวชนไทยแบบยั่งยืนโดยผานเครือขายครู              
ภูมิปญญาชาวบานที่เขมแข็ง 
  มาตรการที่ 1 สรางเครือขายครูภูมิปญญาชาวบานในชุมชนเขตบริการของโรงเรียน 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 สมาชิกเครือขายครูภูมิปญญาชาวบานทุกคนไดถายทอดความรูและประสบการณ
ใหแกลูกหลาน 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 นักเรียนทุกคนไดรับความรูและประสบการณจากครูภูมิปญญาชาวบาน 
  มาตรการที่ 2 ใหความรวมมือกับชุมชนในการปฏิบัติกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรม
อยางสม่ําเสมอ 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 รวมมือกับชุมชนในการดําเนินกิจกรรมตางๆของชุมชนอยางนอยเดือนละ 2 คร้ัง 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 นักเรียนทุกคนไดรวมกิจกรรมในชุมชนอยางสม่ําเสมอ 
  กลยุทธที่ 2 กําหนดแผนการพัฒนาผูเรียนและบุคลากรผานกิจกรรมการเรียนรูที่มีความหมาย
และมีเครือขายรวมพัฒนา 
  มาตรการที่ 1 เครือขายครูภูมิปญญาชาวบานมีสวนรวมในการวางแผนการจัดกิจกรรม                
การเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินใหแกนักเรียน 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 มีเครือขายครูภูมิปญญาชาวบานทุกหมูบานในเขตบริการ 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 มีแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินใหแกนักเรียนตลอดป 
  มาตรการที่ 2 โรงเรียนกําหนดแผนและกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย โดยใหบุคลากร             
ในชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินการมากที่สุด 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 มีกิจกรรมการเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินที่หลากหลาย 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 บุคลากรในชุมชนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางนอยรอยละ 50 
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  มาตรการที่ 3 สรางเครือขายพัฒนาเยาวชนในทองถ่ินใหรูจักสํานึกรักในบานเกิด และ         
หางไกลยาเสพติด 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 มีเครือขายพัฒนาเยาวชนไทยหางไกลยาเสพติด 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 รักเรียนทุกคนสํานึกรักในบานเกิดของตนเอง 
  ตัวช้ีวัดที่ 3 นักเรียนและเยาวชนทุกคนมีสุขในการดําเนินชีวิต 
 กลยุทธที่ 3 บริหารจัดการบุคลากรที่โปรงใสโดยเนนใหบุคคลและชุมชนมีสวนรวมในการ
ดําเนินการและตรวจสอบ 
  มาตรการที่ 1 มีแผนการพัฒนาและเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ของ
บุคลากร 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 มีแผนพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 บุคลากรทุกคนปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ 
  ตัวช้ีวัดที่ 3 บุคลากรไดรับสวัสดิการตามความเหมาะสม 
 มาตรการที่ 2 สงเสริมใหบุคลากรมีความกาวหนาในวิชาชีพ 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 ครูทุกคนประสบความสําเร็จในวิชาชีพครู 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 ครูทุกคนไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
  ตัวช้ีวัดที่ 3 ครูทุกคนมีวิทยฐานะสูงขึ้น 
 มาตรการที่ 3 ตอบแทนการปฏิบัติหนาที่ดวยความเที่ยงธรรมและทุกคนมีสวนรวม 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 ครูทุกคนมีสวนรวมในการบริหารจัดการ 
 ตัวช้ีวัดที่ 2 ผูบริหารและครูมีจริยธรรมในวิชาชีพสูง 
  ตัวช้ีวัดที่ 3 ครูและผูบริหารมีความรับผิดชอบในหนาที่ 
 กลยุทธที่ 4 ประสานงานทางตรงและทางออมในการติดตอกับบุคคล ผูปกครอง เครือขาย
พัฒนา และชุมชนเพื่อการพัฒนาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและยั่งยืน 
  มาตรการที่ 1 เชิญบุคคล ผูปกครอง ศิษยเกาที่ประสบความสําเร็จในหนาที่การงานหรือการ
ประกอบอาชีพมาเลาประสบการณใหนักเรียนไดรับฟง 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 นักเรียนทุกคนไดรับประสบการณตรงจากบุคคล ผูปกครอง ศิษยเกาที่มาใหความรู
และแงคิด 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 นักเรียนทุกคนมีความชื่นชมบุคคลในชุมชนของตน 
  มาตรการที่ 2 ยกยองเชิดชูบุคคลที่เปนตัวอยางที่ดีในชุมชนในโอกาสตางๆ 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 บุคคลที่ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีไดรับการยกยองชมเชยและชื่นชมจากนักเรียน 
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  ตัวช้ีวัดที่ 2 นักเรียน ครู และผูปกครองมีสวนรวมในการพิจารณายกยองชมเชยบุคคลตัวอยาง
หรือตนแบบ 
  มาตรการที่ 3 ครูและผูบริหารปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกนักเรียนและเปนที่นาเชื่อถือ             
ในชุมชน 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 ครูทุกคนปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกนักเรียน 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 ผูปกครองรอยละ 90 มีความชื่นชมในตัวครู 
  ตัวช้ีวัดที่ 3 นักเรียนทุกคนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมสูง 
 กลยุทธที่ 5 พัฒนาแผนการบริหารจัดการดานบุคลากรอยางเปนระบบเนนการมีสวนรวมของ
ผูปกครอง เครือขายพัฒนา และชุมชนเปนเปนหลัก 
  มาตรการที่ 1 มีแผนการสรรหาและพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องและทุกฝายมีสวนรวมในการ
กําหนด 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 มีแผนการสรรหาและพัฒนาบุคลากรชัดเจน 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 ทุกฝายมีสวนรวมวางแผนสรรหาและพัฒนาบุคลากร 
  ตัวช้ีวัดที่ 3 มีบุคลากรเพียงพอในการปฏิบัติหนาที่ 
  มาตรการที่ 2 ใหชุมชน ผูปกครองมีสวนรวมในการวางแผนการสรรหาและพัฒนาบุคลากร 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 ชุมชน ผูปกครองมีสวนรวมในการวางแผนการสรรหาและพัฒนาบุคลากร 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 บุคลากรทุกคนไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
  มาตรการที่ 3 สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรอยางทั่วถึง 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 มีงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพียงพอ 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 สนับสนุนงบประมาณอยางนอยรอยละ 50 ในการพัฒนาครู 
  กลยุทธที่ 6 กําหนดเปาหมาย วิธีการและการประเมินผลการบริหารจัดการบุคลากรที่ชัดเจน
โดยมีผูรับผิดชอบตามความรูและความสามารถ 
  มาตรการที่ 1 กําหนดเปาหมายของการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 บุคลากรทุกคนไดรับการพัฒนาตามเปาหมายที่กําหนดไว 
  มาตรการที่ 2 ทุกฝายมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายของการพัฒนาบุคลากร 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 คณะกรรมการบริหาร ผูปกครอง และครูทุกคนมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย
ของการพัฒนา 
  มาตรการที่ 3 ใหบุคลากรปฏิบัติหนาที่ตามความรู ความสามารถ และความถนัด 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 ครูทุกคนปฏิบัติหนาที่ตามความรู ความสามารถ และความถนัดของตนเอง 
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  กลยุทธที่ 7 จัดทําทําเนียบบุคคลสําคัญ วิทยากรภูมิปญญาไทย ปราชญชาวบานอยางเปนระบบ
และเปนปจจุบัน 
  มาตรการที่ 1 จัดทําทําเนียบบุคคลสําคัญ วิทยากรภูมิปญญาไทย ปราชญชาวบานอยางเปน
ระบบและเปนปจจุบัน 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 มีการจัดทําทําเนียบบุคคลสําคัญ วิทยากรภูมิปญญาไทย ปราชญชาวบานที่เปน
ปจจุบัน 
  มาตรการที่ 2 เชิญบุคคลสําคัญมาแสดงปาฐกถาใหนักเรียนไดรับฟงในโอกาสตางๆ 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 นักเรียนทุกคนไดรับฟงแนวความคิดจากบุคคลสําคัญในโอกาสตางๆ อยางตอเนื่อง 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 นักเรียนทุกคนชื่นชมบุคคลสําคัญและนํามาเปนตนแบบของการดําเนนิชีวิต 
  มาตรการที่ 3 จัดทําอัตชีวประวัติของบุคคลตัวอยางทั้งในและตางประเทศใหนักเรียนไดศึกษา
เพื่อเปนแบบอยางที่ดี 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 นักเรียนทุกคนไดศึกษาอัตชีวประวัติของบุคคลสําคัญทั้งในและตางประเทศ 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 นักเรียนทุกคนมีบุคคลตนแบบของตนเอง 
  กลยุทธที่ 8 พัฒนาเครือขายวิทยากรภูมิปญญาไทยหรือปราชญชาวบานใหมีสวนรวมในการ
พัฒนากิจกรรมการเรียนรูสําหรับนักเรียน 
  มาตรการที่ 1 พัฒนาเครือขายวิทยากรภูมิปญญาไทยหรือปราชญชาวบานทุกหมูบาน               
ในเขตบริการ 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 ทุกหมูบานในเขตบริการมีเครือขายวิทยากรภูมิปญญาไทยหรือปราชญชาวบาน 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 ปราชญชาวบานทุกคนไดแสดงความรู ประสบการณ และแงคิดตางๆ ใหนักเรียน
ไดรับฟง 
  มาตรการที่ 2 ใหชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาเครือขายวิทยากรภูมิปญญาไทย 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 ประชาชนในเขตบริการทุกคนมีสวนรวมในการใหความเห็นชอบการพัฒนา
เครือขายปราชญชาวบาน 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 นักเรียนทุกคนเห็นความสําคัญของภูมิปญญาไทย 
  มาตรการที่ 3 เชิญวิทยากรในเครือขายครูภูมิปญญาไทยมาแลกเปลี่ยนเรียนรูกับนักเรียน          
อยางสม่ําเสมอ 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 ภูมิปญญาไทยทุกอยางไดรับการรักษาและสืบทอดตอคนรุนตอๆ ไป 
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3. ประเด็นกลยุทธดานวัสดุอุปกรณและเทคโนโลยี 
 โรงเรียนดําเนินการระดมวัสดุ อุปกรณ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนํามาใชสนับสนุน            
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ สงเสริมใหนักเรียนทุกคนมีความรู 
ความสามารถ เกิดทักษะในการเรียนรูไดเต็มตามศักยภาพของแตละบุคคล 
  เปาประสงค (Goals) 
 ระดมวัสดุ อุปกรณ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนํามาใชในการพัฒนาการจัดกิจกรรม              
การเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ สงเสริมใหนักเรียนทุกคนมีความรู ความสามารถ เกิดทักษะในการ
เรียนรูไดเต็มตามศักยภาพของแตละบุคคล จัดตั้งศูนยการเรียนรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสารในสถานศกึษา เพื่อใหการศึกษา อบรม พัฒนาผูเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  กลยุทธ (Strategies) 
 กลยุทธที่ 1 จัดทําโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณและเทคโนโลยี จาก
ผูปกครอง บุคคล ชุมชน องคกรเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเครือขายศิษยเกา 
  มาตรการที่ 1 จัดทําโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณและเทคโนโลยี                
จากแหลงตางๆ 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 โครงการขอรับการสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณและเทคโนโลยีกําหนดวัตถุประสงค
ที่ชัดเจน 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 วิเคราะหแหลงทรัพยากรกอนขอรับการสนับสนุน 
  ตัวช้ีวัดที่ 3 มีทีมงานและอาสาสมัครในการขอรับการสนับสนุน 
  มาตรการที่ 2 กําหนดใหมีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อขอรับการสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณและ
เทคโนโลยี 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 มีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อขอรับการสนับสนุน 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 ดําเนินการขอรับการสนับสนุนตามแผนที่วางไว 
  ตัวช้ีวัดที่ 3 รายงานผลการขอรับการสนับสนุนเปนระยะๆ 
  มาตรการที่ 3 ผูปกครอง บุคคล ชุมชน องคกรเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
เครือขายศิษยเกามีสวนรวมกับโรงเรียนในการขอรับการสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณ และ
เทคโนโลยี 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 โรงเรียนและเครือขายการพัฒนามีสวนรวมในการดําเนินการขอรับการสนับสนุน 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 รายงานผลการขอรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณและเทคโนโลยีเมื่อเสร็จสิ้น
โครงการ 
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  กลยุทธที่ 2 พัฒนาแผนการบริหารจัดการดานวัสดุ อุปกรณและเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งระยะ
ส้ันและระยะยาวโดยดําเนินการอยางตอเนื่อง 
  มาตรการที่ 1 กําหนดแผนกลยุทธการบริหารจัดการดานวัสดุอุปกรณและเทคโนโลยี โดย            
ทุกฝายมีสวนรวม 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 แผนพัฒนามีวัตถุประสงคที่ชัดเจนสามารถวัดได 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 ชุมชนและครูทุกคนมีสวนรวมในการวางแผน 
  ตัวช้ีวัดที่ 3 มีกิจกรรมดําเนินการที่หลากหลาย 
  มาตรการที่ 2 จัดหาและใชวัสดุอุปกรณและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนอยางคุมคาที่สุด 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 มีโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณและเทคโนโลยีเพิ่มเติมเพื่อทดแทนสวนที่เกาหรือชํารุด 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 ใชวัสดุอุปกรณเทคโนโลยีอยางคุมคา 
  ตัวช้ีวัดที่ 3 นักเรียนทุกคนรูจักการบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ 
  มาตรการที่ 3 สนับสนุนงบประมาณในการซอมบํารุงวัสดุอุปกรณและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 ครูอยางนอยรอยละ 10 มีความสามารถในการซอมบํารุงวัสดุอุปกรณและ
เทคโนโลยี 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 นักเรียนอยางนอยรอยละ 10 มีความสามารถในการซอมบํารุงวัสดุอุปกรณและ
เทคโนโลยี 
  ตัวช้ีวัดที่ 3 มีงบประมาณในการซอมบํารุงวัสดุอุปกรณและเทคโนโลยีเพียงพอ 
  กลยุทธที่  3  ประชาสัมพันธผลงานครู  นักเรียน  และโรงเรียนใหชุมชนได รับทราบ                   
อยางสม่ําเสมอ 
  มาตรการที่ 1 จัดทําโครงการประชาสัมพันธผลงานนักเรียน และโรงเรียนใหชุมชนไดรับทราบ 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 มีโครงการประชาสัมพันธผลงานนักเรียนที่เหมาะสม 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 โครงการไดรับการสนับสนุนและเห็นชอบจากภาคีเครือขายพัฒนาโรงเรียน 
  มาตรการที่ 2 ครูและนักเรียนรวมกันกําหนดวัตถุประสงค วิธีการและสื่อในการประชาสัมพันธ
ผลงาน 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 นักเรียนและครูรวมกันกําหนดวัตถุประสงคโครงการ 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 นักเรียนและครูรวมกันคัดเลือกวิธีการและสื่อที่จะใชในการประชาสัมพันธผลงาน
นักเรียน 
  ตัวช้ีวัดที่ 3 ส่ือทุกประเภทนักเรียนและครูชวยกันจัดทําเอง 
  มาตรการที่ 3 นักเรียนและครูรวมกันเผยแพรผลงานดวยวิธีการและสื่อที่หลากหลาย 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 มีกิจกรรมการเผยแพรผลงานที่หลากหลายและในโอกาสที่แตกตางกัน 
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 ตัวช้ีวัดที่ 2 ผูปกครองทุกคนรับทราบผลงานของนักเรียน 
  ตัวช้ีวัดที่ 3 ผูปกครองรอยละ 10 เขารวมกิจกรรมเผยแพรผลงานรวมกับครูและนักเรียน 
  กลยุทธที่ 4 ผลักดันใหมีกฎหมายที่วาดวยภาษีเพื่อการศึกษาโดยเฉพาะ 
  มาตรการที่ 1 สนับสนุนประชาชนใหเห็นดวยกับกฎหมายที่วาดวยภาษีเพื่อการศึกษา
โดยเฉพาะ 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 ผูปกครองทุกคนเห็นดวยกับแนวคิดการมีกฎหมายเพื่อการศึกษาเปนการเฉพาะ 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 ผูบริหาร ครูและนักเรียนชวยกันสื่อสารแนวคิดไปยังบุคลากรในโรงเรียนและ
ชุมชนอื่นๆ 
  มาตรการที่  2  เขาพบปะกับนักการเมืองในแตละระดับเพื่อแสดงเหตุผลและขอรับ                      
การสนับสนุนดานแนวคิดในการตรากฎหมายภาษีเพื่อการศึกษา 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 นักการเมืองในแตละระดับเห็นดวยและผลักดันใหตรากฎหมายวาดวยภาษีเพื่อ
การศึกษา 
  มาตรการที่ 3 นําเสนอแนวคิดกฎหมายภาษีเพื่อการศึกษาในเวทีตางๆ ตามโอกาสที่เอื้ออํานวย
เพื่อหาแนวรวมอุดมการณ 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 มีเวทีในการแสดงความคิดเห็นในการปฏิรูปการ ศึกษาซึ่งเปนโอกาสผลักดัน           
ใหมีกฎหมายภาษีเพื่อการศึกษา 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 ผูบริหารและครูทุกคนเขารวมเครือขายภาคีเพื่อการปฏิรูปการศึกษา 
  ตัวช้ีวัดที่ 3 มีกฎหมายภาษีเพื่อการศึกษาเปนการเฉพาะ 
  กลยุทธที่ 5 สรางเครือขายพัฒนาผูเรียนที่เขมแข็งและชุมชนมีสวนรวม 
  มาตรการที่ 1 สรางเครือขายพัฒนาผูเรียนที่เขมแข็ง 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 ครูทุกคนและนักเรียนมีสวนรวมของเครือขายพัฒนาผูเรียน 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 เครือขายพัฒนาผูเรียนมีเปาและภารกิจที่ชัดเจน 
  ตัวช้ีวัดที่ 3 นักเรียนทุกคนไดรับการบริการจากเครือขายพัฒนา 
  มาตรการที่ 2 เครือขายพัฒนาผูเรียนรวมมือกับโรงเรียนในการพัฒนานักเรียนใหเปนบุคคล
แหงการเรียนรู 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 นักเรียนมีพัฒนาการดานการเรียนรูสูงขึ้นรอยละ 5 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 นักเรียนผานประเมินเปนบุคคลแหงการเรียนรูเพิ่มขึ้นรอยละ 10 ตอป 
  มาตรการที่ 3 สรางโรงเรียนใหเปนตนแบบแหงการเรียนรู 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 มีแผนดําเนินการสําหรับโรงเรียนตนแบบที่ชัดเจน 
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  ตัวช้ีวัดที่ 2 ครูและนักเรียนทุกคนมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมโรงเรียนตนแบบ                    
แหงการเรียนรู 
  กลยุทธที่ 6 จัดตั้งศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูในโรงเรียน 
  มาตรการที่ 1 จัดตั้งศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 ผูปกครองรอยละ 70 มีสวนรวมในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ             
การเรียนรู 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 นักเรียนรอยละ 70 เห็นชอบและมีสวนรวมในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการเรียนรู 
  ตัวช้ีวัดที่  3 ศูนย เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูมีวัตถุ  ประสงค เพื่อใหบริการ                    
ดานการเรียนรูแกนักเรียนชุมชนเปนหลัก 
  มาตรการที่ 2 พัฒนานักเรียนใหเปนบุคคลแหงการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรูเพิ่มขึ้นรอยละ 5 ตอป 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 นักเรียนทุกคนเปนสมาชิกของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู 
  มาตรการที่ 3 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูใหบริการแกผูปกครองและชุมชน        
อยางสม่ําเสมอ 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 ผูปกครองรอยละ 30 เขาใชบริการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู            
อยางสม่ําเสมอ 
  กลยุทธที่ 7 ชุมชนและโรงเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรูและวางแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรูอยูเสมอ 
  มาตรการที่ 1 โรงเรียนและชุมชนรวมกันวางแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 มีหลักฐานรองรอยของการประชุมวางแผนพัฒนา 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 ครู นักเรียน และผูปกครองมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นตอการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  มาตรการที่ 2 แตงตั้งทีมงานเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 ครู นักเรียน และผูปกครองมีสวนรวมในการแตงตั้งทีมงานเพื่อพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 ทีมงานทุกคนมีความรูและทักษะในการดําเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของโรงเรียน 
  มาตรการที่ 3 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสําหรับใหบริการนักเรียนและชุมชน 
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  ตัวช้ีวัดที่ 1 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผานการประเมินมาตรฐานจากบุคคลและหนวยงาน         
ที่เกี่ยวของ 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 นักเรียนทุกคนไดรับบริการดานเทคโนโลยีสาร สนเทศอยางทั่วถึง 
  กลยุทธที่ 8 รณรงคขอรับการบริจาควัสดุ อุปกรณ และเทคโนโลยีจากชุมชนและผูเกี่ยวของ
ตางๆ ทั้งรายปและเฉพาะกิจ 
  มาตรการที่ 1 ชุมชนและโรงเรียนรวมกันวางแผนขอรับการสนับสนุนดานวัสดุ อุปกรณและ
เทคโนโลยี 
 ตัวช้ีวัดที่ 1 มีแผนขอรับการสนับสนุนดานวัสดุ อุปกรณและเทคโนโลยีที่ชัดเจนและทุกฝายให
ความเห็นชอบ 
  มาตรการที่ 2 จัดทําโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนดานวัสดุ อุปกรณและเทคโนโลยี 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 โครงการไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและหนวยงานตนสังกัด 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 มีทีมงานที่เขมแข็งในการปฏิบัติงานทุกกิจกรรม 
  ตัวช้ีวัดที่ 3 กําหนดใหมีการรางานผลการดําเนินงานอยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง 
  มาตรการที่ 3 กําหนดกิจกรรมเพื่อรับการสนับสนุนดานวัสดุ อุปกรณและเทคโนโลยี                   
ที่หลากหลายและดําเนินการอยางตอเนื่อง 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 มีกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนดานวัสดุ อุปกรณและเทคโนโลยีที่หลากหลาย
มากกวา 5 กิจกรรม 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 ดําเนินการอยางตอเนื่องมากกวา 1 ป 
  ตัวช้ีวัดที่ 3 มีการประเมินผลการดําเนินงานโดยภาพรวมอยางนอยปละ 1 คร้ัง 
 
4. ประเด็นกลยุทธดานที่ดินและสิ่งกอสราง 
 โรงเรียนดําเนินการระดมเพื่อพัฒนาอาคารเรียน อาคารประกอบ และหองพิเศษจากแหลงตางๆ 
เพื่อสงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด ตลอดจนบริหาร
จัดการทรัพยสินของสถานศึกษาที่กอใหเกิดรายไดเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 
  เปาประสงค (Goals) 
 ระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาหรือกอสรางอาคารเรียน อาคารประกอบ และหองพิเศษตางๆ เพื่อ
สงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด จากแหลงตางๆ ตลอดจน
บริหารจัดการทรัพยสินของสถานศึกษาที่กอใหเกิดรายไดเพื่อพัฒนาสถานศึกษา จัดตั้งอุทยาน           
การเรียนรูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยการขอรับบริจาคที่ดิน ส่ิงปลูกสราง ตลอดจนวัสดุอุปกรณ
ที่จําเปนสําหรับอุทยานการเรียนรูในสถานศึกษา 
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  กลยุทธ (Strategies) 
 กลยุทธที่ 1 สรางทีมงานที่เขมแข็งในการบริหารจัดการทรัพยสินของโรงเรียน 
  มาตรการที่ 1 ใหมีการประชุมรวมของทีมงานบริหารจัดการทรัพยสินของโรงเรียนเปนประจํา
และตอเนื่อง 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 มีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือรวมกันอยางนอยเดือนละครั้ง 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 ทีมงานบริหารทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นอยางกวางขวางและมีเหตุผล 
  มาตรการที่ 2 จัดใหมีการพัฒนาทีมงานใหมีคุณภาพอยางสม่ําเสมอ 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 อบรมพัฒนาทีมงานใหเขมแข็งอยางนอยภาคเรียนละ 2 คร้ัง 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 สงทีมงานเขารับการอบรมพัฒนาการบริหารทีมงานที่หนวยงานภายนอกจัดขึ้น
อยางสม่ําเสมออยางนอยปละ 2 คร้ัง 
  ตัวช้ีวัดที่ 3 เชิญวิทยากรที่มีความรู เ ร่ืองการพัฒนาทีมงานมาใหความรูอยางสม่ําเสมอ                 
อยางนอยปละ 2 คร้ัง 
  มาตรการที่ 3 ใหการประสานงาน ติดตอส่ือสารระหวางทีมงานเปนไปอยางรวดเร็ว และ               
มีประสิทธิภาพ 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 ทีมงานทุกคนใชเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยในการติดตอ ส่ือสารระหวางกัน 
  กลยุทธที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยสินที่กอใหเกิดรายไดอยางโปรงใสและ
สามารถตรวจสอบได 
 มาตรการที่ 1 พัฒนาใหมีระบบการบริหารจัดการทรัพยสินที่โปรงใสและมีประสิทธิภาพของ
โรงเรียน 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 มีคณะกรรมการศึกษาแนวการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยสินของ
โรงเรียน 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 รายงานผลการศึกษาผลดีของการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยสินของโรงเรียน
ตอคณะกรรมการ บริหารโรงเรียน 
  มาตรการที่ 2 แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยสิน 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 มีการเสนอรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยสิน เพื่อ            
ขออนุมัติตอคณะกรรมการ บริหารโรงเรียน 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 มีแผน กิจกรรม และระยะเวลาในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยสินของ
โรงเรียน 
  มาตรการที่ 3 ระบบการบริหารจัดการทรัพยสินของโรงเรียนมีความเหมาะสมกับบริบทของ
โรงเรียน 
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  ตัวช้ีวัดที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยสินของโรงเรียน 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 ตรวจสอบและประเมินระบบการบริหารจัดการทรัพยสินของโรงเรียนใหเหมาะสม
กับบริบทของโรงเรียน 
  ตัวช้ีวัดที่ 3 นําระบบไปใชในการบริหารจัดการทรัพยสินของโรงเรียน 
  กลยุทธที่ 3 จัดตั้งอุทยานการเรียนรูโดยผานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อสงเสริม             
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตและใหบริการชุมชนอยางทั่วถึง 
  มาตรการที่ 1 มีคณะกรรมการศึกษาการจัดตั้งอุทยานการเรียนรูผานเทคโนโลยีสารสนเทศ            
ที่ทันสมัย 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 ศึกษาแนวทางและความเปนไปไดในการจัดตั้งอุทยานการเรียนรูผานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 เสนอผลการศึกษาแนวทางการจัดตั้งอุทยานการเรียนรูตอคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน 
  ตัวช้ีวัดที่ 3 แตงตั้งคณะกรรมการจัดตั้งอุทยานการเรียนรูผานเทคโนโลยีสารสนเทศโดยทุกฝาย
มีสวนรวม 
 มาตรการที่ 2 นําเสนอผลการศึกษาและแผนการจัดตั้งอุทยานการเรียนรูผานเทคโนโลยี
สารสนเทศตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 เสนอแผนการจัดตั้งอุทยานการเรียนรูผานเทคโนโลยีสารสนเทศตอ คณะกรรมการ
บริหารโรงเรียนเพื่อขออนุมัติงบประมาณ 
  มาตรการที่ 3 จัดตั้งอุทยานการเรียนรูโดยผานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยขึ้นภายใน
โรงเรียนหรือชุมชน 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 ดําเนินการจัดตั้งอุทยานการเรียนรูผานเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนที่ไดวางไว 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 ดําเนินการและควบคุมการจัดตั้งอุทยานการเรียนรูใหเปนไปตามแผนที่ไดอนุมัติ
แลวอยางเครงครัด 
  กลยุทธที่ 4 สรางความสัมพันธและความเขาใจที่ดีในการรักษาและการใชประโยชนจากที่ดิน
และสิ่งปลูกสรางในโรงเรียนรวมกันกับบุคคลในชุมชน 
  มาตรการที่ 1 จัดทําแผนการสรางความสัมพันธและความเขาใจที่ดีในการรักษา  และ                     
ใชประโยชนจากที่ดินและสิ่งปลูกสรางในโรงเรียน 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนการสรางความสัมพันธและความเขาใจที่ดีใน
การรักษาและใชประโยชนจากที่ดินและสิ่งปลูกสรางในโรงเรียน 
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  ตัวช้ีวัดที่ 2 กําหนดกิจกรรมการดําเนินการและใชส่ือที่หลากหลายและมีผู รับผิดชอบ                
อยางชัดเจน 
  มาตรการที่ 2 ประชาสัมพันธการรักษาและใชประโยชนจากที่ดินและสิ่งปลูกสรางในโรงเรียน
ใหชุมชนรับทราบดวยส่ือและวิธีการที่หลากหลาย 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 ครู-นักเรียนรวมกันจัดทําสื่อในการประชาสัมพันธการรักษาและใชประโยชน         
จากที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่หลากหลาย 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 ดําเนินการประชาสัมพันธการรักษาและใชประโยชนจากที่ดินและสิ่งปลูกสราง        
ในโรงเรียนใหชุมชนรับทราบดวยส่ือ วิธีการที่หลากหลาย และสม่ําเสมอ 
  มาตรการที่ 3 ใหชุมชนใชบริการที่ดินหรือส่ิงกอสรางของโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 ชุมชนมาใชบริการที่ดินหรือส่ิงกอสรางของโรงเรียนอยางนอยเดือนละ 2 คร้ัง 
  กลยุทธที่ 5 แตงตั้งผูจัดการบริหารทรัพยากรที่ดินและสิ่งปลูกสรางเพื่อการสรางรายไดของ
โรงเรียน 
  มาตรการที่  1 เสนอแตงตั้ ง ผูจัดการทรัพยากรที่ดินและสิ่งปลูกสรางในโรงเรียนตอ 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 ครูทุกคนและนักเรียนมีสวนรวมในการเสนอแตงตั้งผูจัดการทรัพยากรที่ดิน และ
ส่ิงปลูกสรางในโรงเรียน 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเห็นชอบและอนุมัติแตงตั้งผูจัดการทรัพยากรที่ดิน
และสิ่งปลูกสรางในโรงเรียน 
  มาตรการที่ 2 กําหนดบทบาทและภารกิจในการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 ผูจัดการทรัพยากรที่ดินและสิ่งปลูกสรางในโรงเรียนดําเนินการตามบทบาทและ
ภารกิจที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 การบริหารจัดการเปนไปอยางโปรงใสโดยมีการรายงานผลการดําเนินการเปน
ระยะทุกไตรมาส 
  กลยุทธที่ 6 มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่กอใหเกิดรายไดของ
โรงเรียน 
  มาตรการที่ 1 ใหผูจัดการเสนอแผนการบริหารและจัดหารายไดจากที่ดินและสิ่งปลูกสราง          
ตอคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 มีแผนในการบริหารจัดการที่ดินและสิ่งปลูกสรางตลอดปและระยะยาวตลอด 5 ป 
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  ตัวช้ีวัดที่ 2 มีปฏิทินการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 คณะกรรมการบริหารจัดการที่ดินและสิ่งปลูกสรางปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนด          
ดวยความวิริยะอุตสาหะ 
  มาตรการที่ 2 กําหนดกิจกรรมการบริหารและจัดหารายไดจากที่ดินและสิ่งปลูกสราง                  
ที่หลากหลายและทุกฝายมีสวนรวม 
  ตัวชี้วัดที่ 1 มีกิจกรรมการบริหารจัดการและจัดหารายไดจากที่ดินและสิ่งปลูกสรางอยางนอย 
10 กิจกรรม 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 ครูทุกคนและนักเรียนรอยละ  50 มีสวนรวมในทุกกิจกรรมการจัดหารายได 
  มาตรการที่ 3 มีการบริหารจัดการอยูในรูปของคณะกรรมการ 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 การบริหารจัดการเปนไปตามแผนหรือปฏิทินที่กําหนดไวอยางเครงครัด 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 มีการรายงานผลการดําเนินการจัดหารายไดอยางนอยปละ 2 คร้ัง 
  ตัวช้ีวัดที่ 3 มีการบันทึกการประชุมของคณะกรรมการดําเนินงานทุกครั้ง 
  กลยุทธที่ 7 ใหบุคคล ชุมชน องคกรทั้งภาครัฐและเอกชนใชสถานที่ของโรงเรียนที่เอื้อตอ           
การมีรายไดเพื่อพัฒนาโรงเรียน 
  มาตรการที่ 1 ใหบุคคล ชุมชนใชบริการจากที่ดินและสิ่งปลูกปลูกสรางของโรงเรียนในการ
ดําเนินกิจการสาธารณประโยชนอยางสม่ําเสมอ 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 โรงเรียนมีรายไดเพิ่มขึ้นรอยละ 5 ตอป จากการใหบริการที่ดินและสิ่งปลูกสราง         
แกบุคคล ชุมชน องคกรภาครัฐและเอกชน 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 มีแผนและปฏิทินการใชที่ดินและสิ่งปลูกสรางของโรงเรียนตลอดป 
  มาตรการที่ 2 กําหนดคาธรรมเนียมในการใชประโยชนจากที่ดินและสิ่งปลูกสรางของโรงเรียน
ตามความเหมาะสม 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 ผูปกครอง ผูบริหาร คณะครูและนักเรียนมีสวนรวมในการกําหนดคาธรรมเนียม        
ในการใชประโยชนจากที่ดินและสิ่งปลูกสรางของโรงเรียน 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 คาธรรมเนียมในการใชประโยชนจากที่ดินและสิ่งปลูกสรางของโรงเรียน                     
มีความเปนธรรมและเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ 
  มาตรการที่  3  จั ด เก็บค าธรรม เนี ยมการใชที่ ดิ นและสิ่ งปลูกสร า งของโรง เรี ยน                               
ตามความเหมาะสม 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 มีคณะกรรมการจัดเก็บคาธรรมเนียมการใชที่ดินและสิ่งปลูกสรางของโรงเรียน 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 นําเงินหรือผลประโยชนที่ไดมาใชในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนหลัก 
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  กลยุทธที่ 8 พัฒนาทีมงานมวลชนสัมพันธที่มีประสิทธิภาพและเขมแข็ง 
  มาตรการที่ 1 เสนอแตงตั้งทีมงานมวลชนสัมพันธตอคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
 ตัวช้ีวัดที่ 1 ผูบริหารและครูทุกคนมีสวนรวมในการเสนอแตงตั้งทีมงานมวลชนสัมพันธ               
ที่เหมาะสมตอคณะกรรมการ บริหารโรงเรียน 
  มาตรการที่ 2 พัฒนาใหความรูและทักษะดานมวลชนสัมพันธแกทีมงานอยางสม่ําเสมอ 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 เชิญวิทยากรที่มีความรูและทักษะมาใหความรูและแลกเปลี่ยนประสบการณกับ
ทีมงานมวลชมสัมพันธอยางนอยภาคเรียนละ 2 คร้ัง 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 สงทีมงานทุกคนเขารับการพัฒนาความรูและทักษะขั้นสูงในการปฏิบัติงานมวลชน
สัมพันธที่หนวยงานอื่นๆ จัดขึ้นอยูเสมออยางนอยปละ 2 คร้ัง 
  มาตรการที่ 3 สนับสนุนการปฏิบัติงานดานมวลชมสัมพันธของทีมงานในทุกรูปแบบ                
อยางเต็มที่ 
  ตัว ช้ีวัดที่  1  จัดสรรวัสดุ  อุปกรณ  งบประมาณในการดํ า เนินการมวลชนสัมพันธ                    
ตามความเหมาะสม 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 สรางขวัญและใหกําลังใจทีมงานในการปฏิบัติงานมวลชนสัมพันธอยางสม่ําเสมอ 
  ตัวช้ีวัดที่ 3 ตอบแทนผลการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม 
 
5. ประเด็นกลยุทธดานแหลงเรียนรู 
 โรงเรียนดําเนินการระดมแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา ตลอดจนแหลงเรียนรู                
บนเครือขายอินเตอรเน็ตมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตรที่สถานศึกษากําหนด 
เพื่อใหผู เ รียนเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีคุณธรรม  และสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมได                   
อยางมีความสุข 
  เปาประสงค (Goals) 
  ระดมแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา ตลอดจนแหลงเรียนรูบนเครือขายอินเตอรเน็ตมา
ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตรที่สถานศึกษากําหนด เพื่อใหผูเรียนเปนบุคคลแหงการ
เรียนรู มีคุณธรรม และสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข พัฒนาแหลงเรียนรูบน
เครือขายอินเตอรเน็ตในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  กลยุทธ (Strategies) 
 กลยุทธที่ 1 โรงเรียนเปนผูนําและเปนตนแบบของการพัฒนาและการอนุรักษแหลงเรียนรู
ภายในโรงเรียนและแหลงเรียนรูภายในชุมชน 
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  มาตรการที่ 1 สํารวจและจัดทําทะเบียนแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน ภายในชุมชน แหลงเรียนรู
ที่เปนบุคคล 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 ครูและนักเรียนรอยละ 30 มีสวนรวมในการสํารวจและจัดทําทะเบียนแหลงเรียนรู 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 ผูปกครองนักเรียนจํานวนรอยละ 50 มีสวนรวมในการสํารวจและจัดทําทะเบียน
แหลงเรียนรู 
  มาตรการที่ 2 รวมกับชุมชนในการวางแผนพัฒนา  อนุรักษและใชแหลงเรียนรูที่มีอยู                   
ตามธรรมชาติ บุคคลและที่มนุษยสรางขึ้นใหเกิดประโยชนสูงสุด 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 คณะกรรมการบริหารโรงเรียนและผูนําชุมชนทุกคนรวมประชุมวางแผนพัฒนา 
อนุรักษและใชแหลงเรียนรู 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 มีบันทึกการประชุมเพื่อวางแผนพัฒนา อนุรักษและใชแหลงเรียนรู 
  มาตรการที่ 3 อนุรักษและรักษาแหลงเรียนรูใหอยูในสภาพที่สมบูรณที่สุดเพื่อใหเปน             
สมบัติของชุมชนตอไป 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 นักเรียนทุกคนมีสวนในการอนุรักษและการใชแหลงเรียนรู 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 นักเรียนทุกคนไดรับความรูและประสบการณจากการใชแหลงเรียนรู 
  กลยุทธที่ 2 โรงเรียนและชุมชนรวมกันพัฒนาและสรางแหลงเรียนรูผานเครือขายอินเตอรเน็ต
ขึ้นภายในโรงเรียนหรือชุมชน 
  มาตรการที่ 1 รวมกับชุมชนวางแผนจัดตั้งศูนยเรียนรูผานเครือขายอินเตอรเน็ตเพื่อใช                
เปนแหลงเรียนรูของนักเรียนและใหบริการชุมชนอยางทั่วถึง 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 มีบันทึกการประชุม หลักฐานหรือรองรอยของการรวมวางแผนการจัดตั้งศูนย
เรียนรูผานเครือขายอินเตอรเน็ต 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 ผูรวมประชุมทุกคนไดแสดงความคิดเห็นตอการจัดตั้งศูนยเรียนรูผานเครือขาย
อินเตอรเน็ต 
  มาตรการที่ 2 สรางแหลงเรียนรูผานเครือขายอินเตอรเน็ตขึ้นภายในโรงเรียนดวยความรวมมือ
จากผูปกครอง ชุมชน และโรงเรียน 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 ผูปกครองรอยละ 50 ใหความรวมมือในการจัดตั้งศูนยเรียนรูผานเครือขาย
อินเตอรเน็ต 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 มีศูนยเรียนรูผานเครือขายอินเตอรเน็ต 
  มาตรการที่ 3 พัฒนานักเรียนและครูใหเปนบุคคลแหงการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูที่มี                 
ใหเกิดประโยชนสูงสุด 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 ครูและนักเรียนทุกคนเปนบุคคลแหงการเรียนรู 
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  ตัวช้ีวัดที่ 2 นักเรียนทุกคนไดศึกษาและเรียนรูจากแหลงเรียนรู 
  ตัวช้ีวัดที่ 3 ครูนักเรียนทุกคนมีนิสัยใฝรูและใฝเรียน 
  มาตรการที่ 4 ใหบริการดานความรู ทักษะเกี่ยวกับการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิต                
แกประชาชนในเขตบริการอยางทั่วถึง 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 ครูทุกคนใหบริการดานความรู ทักษะเกี่ยวกับการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิต
แกผูปกครองและชุมชนอยางทั่วถึง 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 ผูปกครองอยางนอยรอยละ 70 ไดรับบริการดานความรูและอาชีพจากบุคลากรของ
โรงเรียน 
 ตัวช้ีวัดที่ 3 ผูปกครองอยางนอยรอยละ 70 มีความพึงพอใจในการไดรับบริการดานความรูและ
อาชีพจากโรงเรียน 
  กลยุทธที่ 3 โรงเรียนเรงประชาสัมพันธและสรางสัมพันธภาพที่ดีตอบุคคลและชุมชนในการใช
แหลงเรียนรูรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 
  มาตรการที่ 1 รวมกันวางแผนในการประชาสัมพันธและสรางสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 มีแผนการประชาสัมพันธและสรางสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 คณะกรรมการทุกคนไดแสดงความคิดเห็นในการวางแผนการประชาสัมพันธและ
สรางสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน 
  มาตรการที่ 2 จัดทําโครงการประชาสัมพันธและสรางสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 มีโครงการประชาสัมพันธและสรางสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 มีกิจกรรมดําเนินการตั้งแต 5 กิจกรรมขึ้นไป 
  มาตรการที่ 3 ดําเนินการประชาสัมพันธและสรางสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชนโดยใชกิจกรรม           
ที่หลากหลายและตอเนื่อง 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 มีคณะกรรมการดําเนินการอยางเพียงพอ 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 ดําเนินการทุกกิจกรรมตามแผนที่กําหนดไว 
  มาตรการที่ 4 ประเมินและรายงานผลการประชาสัมพันธและสรางสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน
ใหผูเกี่ยวของรับทราบ 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 ทุกกิจกรรมมีการประเมินระหวางการดําเนินการเปนระยะๆ 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 ทุกกิจกรรมมีหลักฐาน รองรอยของการประเมินระหวางการดําเนินงาน 
  ตัวช้ีวัดที่ 3 มีการรายงานผลการประชาสัมพันธและสรางสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชนเมื่อเสร็จสิ้น
โครงการ 
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  กลยุทธที่ 4 พัฒนาและสรางเครือขายของแหลงเรียนรูที่มีประสิทธิภาพเพื่อใหบริการ                  
แกนักเรียนและชุมชนอยางทั่วถึง 
  มาตรการที่ 1 สํารวจ รวบรวม และจัดหมวดหมูเครือขายแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน และ             
ในชุมชนเพื่อเปนขอมูลสารสนเทศสําหรับการพัฒนา 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 มีทะเบียนเครือขายแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนและในชุมชนที่เปนปจจุบัน 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 ครูและนักเรียนทุกคนรูจักเครือขายแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนและในชุมชน 
  มาตรการที่ 2 ประสานงานและวางแผนการใชเครือขายแหลงเรียนรูรวมกันระหวางโรงเรียน 
ชุมชนหรือแหลงเรียนรูอ่ืนๆ 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 มีแผนการใชเครือขายแหลงเรียนรูรวมกันระหวางโรงเรียน ชุมชนหรือแหลงเรียนรูอ่ืนๆ 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 การใชเครือขายแหลงเรียนรูรวมกันระหวางโรงเรียน ชุมชนหรือแหลงเรียนรูอ่ืนๆ 
สะดวก รวดเร็ว 
  มาตรการที่ 3 รวมกันรักษาและใชเครือขายของแหลงเรียนรูใหเกิดประโยชนตอนักเรียนสูงสุด 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 ครูและนักเรียนทุกคนใชเครือขายของแหลงเรียนรูใหเกิดประโยชนตอนักเรียนสูงสุด 
  มาตรการที่ 4 รายงานผลการใชเครือขายแหลงเรียนรูใหผู เกี่ยวของทราบเพื่อปรังปรุง                  
ใหประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 มีการรายงานผลการใชเครือขายแหลงเรียนรูใหผูเกี่ยวของทราบ 
  กลยุทธที่ 5 โรงเรียนเขารวมกิจกรรมการอนุรักษและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในชุมชน              
อยางสม่ําเสมอ 
  มาตรการที่ 1 จัดทําโครงการพัฒนาและอนุรักษแหลงเรียนรูรวมกับผูปกครองและชุมชน         
อยางตอเนื่อง 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 มีโครงการพัฒนาและอนุรักษแหลงเรียนรูอยางนอย 1 โครงการ 
  มาตรการที่ 2 ใหบริการแหลงเรียนรูในโรงเรียนแกชุมชนไดใชเพื่อการศึกษาหาความรู             
อยางสม่ําเสมอ 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 มีบันทึกการใหบริการแหลงเรียนรูในโรงเรียนแกชุมชน 
  กลยุทธที่  6  รวมมือกับเครือขายศิษย เกา  ผูปกครอง  และชุมชนในการใชและศึกษา                     
แหลงเรียนรูตางๆ ทั้งภายในและนอกโรงเรียนอยางคุมคาดวยกิจกรรมที่หลากหลาย 
  มาตรการที่ 1 จัดทําโครงการศึกษาแหลงเรียนรู สถานที่สําคัญตางๆ โดยผูปกครองและชุมชน 
มีสวนรวม 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 มีโครงการศึกษาแหลงเรียนรู สถานที่สําคัญตางๆ 
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  มาตรการที่ 2 โรงเรียนและผูปกครองนํานักเรียนไปศึกษาแหลงเรียนรู สถานที่สําคัญภายใน
ชุมชนและตางจังหวัดอยางสม่ําเสมอ 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 นักเรียนทุกคนไดไปศึกษาแหลงเรียนรู สถานที่สําคัญภายในชุมชนและตางจังหวัด
อยางนอย 1 คร้ัง 
  กลยุทธที่ 7 พัฒนาระบบการใชและการอนุรักษแหลงเรียนรูที่โปรงใส โดยเนนการมีสวนรวม
ของชุมชน 
  มาตรการที่ 1 ประชุมวางแผนการออกแบบระบบการใชและการอนุรักษแหลงเรียนรูรวมกับ
ชุมชน 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 มีบันทึกหลักฐานการประชุมทุกครั้ง 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 ผูเขารวมประชุมทุกคนไดแสดงความคิดเห็นตอการออกแบบระบบการใชและ
อนุรักษแหลงเรียนรู 
  มาตรการที่ 2 พัฒนาระบบการอนุรักษและการใชแหลงเรียนรูรวมกับผูปกครองและชุมชน 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 มีระบบการใชและอนุรักษแหลงเรียนรูที่มีความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาระบบการอนุรักษและการใชแหลง
เรียนรู 
  มาตรการที่ 3 ตรวจสอบและประเมินระบบการอนุรักษและการใชแหลงเรียนรู 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 มีการตรวจสอบและประเมินระบบการอนุรักษและการใชแหลงเรียนรู 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 มีรายงานการพัฒนาระบบการอนุรักษและการใชแหลงเรียนรู 
  กลยุทธที่ 8 จัดตั้งศูนยการเรียนรูชุมชนข้ึนภายในโรงเรียนเพื่อใหบริการนักเรียนและชุมชน         
ในการอบรม ประชุม สัมมนาและการเรียนรูตลอดชีวิตอยางทั่วถึง 
  มาตรการที่ 1 จัดตั้งศูนยการเรียนรูชุมชนขึ้นภายในโรงเรียน 
 ตัวช้ีวัดที่ 1 มีศูนยการเรียนรูชุมชนตั้งอยูภายในโรงเรียน 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 มีปจจัยสนับสนุนการดําเนินการของศูนยการเรียนรูชุมชนอยางครบครัน 
  ตัวช้ีวัดที่ 3 ศูนยการเรียนรูชุมชนมีภารกิจและแผนดําเนินการอยางชัดเจนและชุมชนมีสวนรวม
ในการดําเนินการ 
 สวนกลไกการนํากลยุทธสูการปฏิบัติ กลไกการควบคุมกลยุทธ และกลไกการประเมินกลยุทธ
นั้น ประกอบดวย 3 กลไกหลัก ซึ่งเปนปจจัยที่จะชวยทําใหการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อ
พัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดมหาสารคามประสบความสําเร็จ ไดแก  1) กลไก                  
ดานองคกร  2) กลไกลดานบุคคล 3) กลไกดานการบริหารจัดการ 
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 1.  กลไกดานองคกร คือ การกําหนดโครงสรางองคกร การประสานงาน การมอบหมาย
ภารกิจ ระบบการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบมีความโปรงใส ผูบริหารสถานศึกษาหรือผูนํา                    
ขององคกรควรนํานโยบายดานการระดมทรัพยากรทางการศึกษาใหเปนวาระสําคัญของ
สถานศึกษา โดย 
  1.1  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเปนคณะกรรมการที่มีอํานาจหนาที่สูงสดุ 
ตองกําหนดนโยบายที่ชัดเจนในการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
  1.2  สถานศึกษาตองนํานโยบายและกลยุทธการระดมทรัพยากรทางการศึกษาดังกลาว
สูกระบวนการขับเคล่ือนผานผูบริหารสถานศึกษา คณะครู ผูปกครอง นักเรียนตลอดจนภาคี
เครือขายตางๆ ในสถานศึกษาไดมีสวนรวมในการดําเนินการ 
  1.3  คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ภาคีเครือขาย คณะครูเปนหนวยงานระดับ
ปฏิบัติที่สําคัญในการนํานโยบายและกลยุทธไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมผานระบบแผนงาน
โครงการของสถานศึกษา    
 2.  กลไกลดานบุคคล คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูบริหารสถานศึกษา คณะ
ครู บุคลากรในภาคีเครือขายเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา ตองใหความสําคัญตอกระบวนการ
ขับเคลื่อนนโยบายและกลยุทธการระดมทรัพยากรทางการศึกษาไปอยางพรอมเพรียงกันในทุก
ระดับชั้นตั้งแตคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงผูปฏิบัติตองเปนผูมีความรูความเขาใจ
ในการปฏิบัติงาน มีทักษะและความสามารถในการแกปญหาเฉพาะหนาและการปรับเปลี่ยน             
กลยุทธ มีความเสียสละ อดทน มีแรงจูงในใฝสัมฤทธิ์สูง มีความมุงมั่นเพื่อการบรรลุเปาหมายของ
องคกร และจําเปนที่จะตองรวมเปนกรรมการในองคคณะบุคคลระดับตางๆ ทั้งนี้   ตองมี                     
การกําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบใหบุคลากรใหชัดเจนและตองแตงตั้งผูรับผิดชอบ                   
ในแตละกลยุทธใหชัดเจนใหสามารถตรวจสอบได  ผูบริหารหรือผูรับผิดชอบทุกระดับตองให
ความสําคัญตอการขับเคลื่อนกลยุทธตาง  ๆ อยางจริงจัง มีการควบคุม กํากับ ติดตามและ
ประเมินผลทุกระยะ และตองกระจายอํานาจในการดูแลบริหารจัดการอยางมีระบบเปนเอกภาพ 
โดยจะตองมีการประสานและสื่อสารกันอยางตอเนื่อง ทุกขั้นตอน ตลอดจนจัดใหมีการรายงานผล
การดําเนินงานสภาพปญหาและอุปสรรคเพื่อนําเขาสูกระบวนการแกไขปญหารวมกัน 
 3.  กลไกดานการบริหารจัดการ คือ สถานศึกษาตองยึดหลักการบริหารจัดการแบบ             
มีสวนรวม มีการจัดสรรทรัพยากรอยางทั่วถึงตามความจําเปน การใหอํานาจและกระจายอํานาจ          
ในการบริหารจัดการ การควบคุมการปฏิบัติงานดวยแผนงานหรือโครงการ ซ่ึงจะตองสอดประสาน
และเชื่อมกันเพื่อความมีประสิทธิภาพของการดําเนินงาน โดยโรงเรียนควรนํามาตรการไปวางแผน
ในการปฏิบัติใหตอเนื่องและสอดคลองกับบริบทของแตละโรงเรียน โดยโรงเรียนตองนํากลยุทธ
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การระดมทรัพยากรทางการศึกษาเขสูระบบการบริหารจัดการงบประมาณยางเปนขั้นตอน โดย
จะตองดําเนินการดังนี้   
 3.1  จัดทําแผนการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาสถานศึกษาในระยะ 5 ป หรือ                
แผนระยะ 10 ป   
 3.2  นําเสนอแผนการระดมทรัพยากรเขาสูขั้นตอนในการขอความเห็นชอบจาก 
คณะครู ผูปกครอง สภานักเรียน ภาคีเครือขายเพื่อการพัฒนาโรงเรียน จนถึงขออนุมัติแผน                 
การดําเนินการระดมทรัพยากรตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเปนองคคณะบุคคล            
ที่มีอํานาจหนาที่สูงสุด  
 3.3  จัดทําแผนปฏิบัติการ โครงการ  ตลอดจนกิจกรรมตางๆ เพื่อรองรับการ
ดําเนินงานในแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาดังกลาว    
 3.4  จัดทําแผนการขอใชงบประมาณและแผนการใชงบประมาณในการดําเนินงาน
ตามกลยุทธของการระดมทรัพยากรทางการศึกษา   
 3.5  จัดสรรงบประมาณ ทรัพยากรในการดําเนินงานอยางเพียงพอ มีการกําหนดองค
คณะบุคคลที่จะรับผิดชอบในการดําเนินงาน ตลอดจนระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมตางๆ          
อยางชัดเจน 
 3.6  มีการตรวจสอบการบริหารจัดการงบประมาณใหมีประสิทธิภาพโดยการแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงานใหครอบคลุมทุกแผนงาน โครงการ กิจกรรม โดยมีการกําหนดระยะเวลา
ในการรายงานผลการปฏิบัติงานตาง ๆ อยางชัดเจน ตอเนื่องและเปนระบบ   
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 6 
สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
 
 การวิจัย เร่ือง กลยุทธการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
รัฐในจังหวัดมหาสารคาม มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและพัฒนากลยุทธการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐในจังหวัดมหาสารคาม ผูวิจัยได
ดําเนินการวิจัย 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เปนการศึกษาบริบทเพื่อจัดทํารางกลยุทธ ประกอบดวย 
การศึกษาเอกสาร การศึกษาพหุกรณี การสนทนากลุม และการศึกษาเชิงสํารวจ ซ่ึงจากการวิจัย              
ในระยะที่ 1 นี้ ผูวิจัยไดพัฒนารางกลยุทธในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา และระยะที่ 2                 
เปนการพัฒนาและตรวจสอบกลยุทธ ประกอบดวย การสัมภาษณเชิงลึกผูทรงคุณวุฒิ และ                    
การประชาพิจารณผูมีสวนไดสวนเสีย หลังจากนั้นผูวิจัยไดดําเนินการปรับปรุงกลยุทธ                       
ตามขอเสนอแนะหรือขอคิดเห็นเพิ่มเติมจากการวิจัยในระยะที่ 2 ทําใหไดกลยุทธการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐในจังหวัดมหาสารคามที่มีความ
เปนไปไดและไดรับการยอมรับ 
 
1. สรุปผลการวิจัย 
 ผลจากการวิจัยในครั้งนี้ไดคนพบสภาพปจจุบัน ปญหาและขอเสนอกลยุทธการระดมทรัพยากร
ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้น ฐานของรัฐในจังหวัดมหาสารคาม ดังนี้ 
 1.1 สภาพปจจุบันและปญหาในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษา            
ขั้นพื้นฐานในจังหวัดมหาสารคาม สรุปผลไดดังนี้ 
  1) ดานเงินทุนหรืองบประมาณ 
  สภาพปจจุบันของการระดมทรัพยากรดานเงินหรืองบประมาณโดยรวมนั้น พบวา 
มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง ( X = 2.82) โดยสถานศึกษาขนาดเล็กมีการดําเนินการมากที่สุด 
(X = 2.86) รองลงมาไดแก สถานศึกษาขนาดกลาง (X = 2.80) และสถานศึกษาขนาดใหญ (X = 2.76) 
ตามลําดับ 
   ปญหาของการระดมทรัพยากรดานเงินหรืองบประมาณโดยรวมนั้น พบวา                    
มีปญหาอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.02) โดยสถานศึกษาขนาดใหญมีปญหามากที่สุด ( X =3.58) 
รองลงมาไดแก สถานศึกษาขนาดเล็ก ( X = 2.99) และสถานศึกษาขนาดกลาง ( X = 2.84)  
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 2) ดานบุคคล 
   สภาพปจจุบันของการระดมทรัพยากรดานบุคคลโดยรวมนั้น พบวา มีการปฏิบัติ
อยูในระดับปานกลาง ( X = 3.45) โดยสถานศึกษาขนาดกลางมีการดําเนินการมากที่สุด ( X = 3.50) 
รองลงมาไดแก สถานศึกษาขนาดเล็ก ( X =3.48) และสถานศึกษาขนาดใหญ ( X =3.20) ตามลําดับ  
   ปญหาของการระดมทรัพยากรดานบุคคลโดยรวมนั้น พบวา มีปญหาอยูในระดับ
ปานกลาง ( X = 2.61) โดยสถานศึกษาขนาดใหญมีปญหามากที่สุด ( X = 2.98) รองลงมาไดแก 
สถานศึกษาขนาดเล็ก ( X = 2.58) และสถานศึกษาขนาดกลาง ( X = 2.51) ตามลําดับ ซ่ึงสามารถ
สรุปประเด็นปญหาไดดังนี้  
 3) ดานวัสดุอุปกรณและเทคโนโลยี 
  สภาพปจจุบันของการระดมทรัพยากรวัสดุอุปกรณและเทคโนโลยีโดยรวมนั้น 
พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.28) โดยสถานศึกษาขนาดเล็กมีการดําเนินการ
มากที่สุด ( X = 3.34) รองลงมาไดแก สถานศึกษาขนาดใหญ ( X = 3.25) และสถานศึกษา                
ขนาดกลาง ( X = 3.22) ตามลําดับ 
   ปญหาของการระดมทรัพยากรดานวัสดุอุปกรณและเทคโนโลยีโดยรวมนั้น พบวา 
มีปญหาอยูในระดับปานกลาง ( X = 2.81) โดยสถานศึกษาขนาดใหญมีปญหามากที่สุด ( X = 3.33) 
รองลงมาไดแก สถานศึกษาขนาดกลาง ( X =2.78) และสถานศึกษาขนาดเล็ก ( X =2.68) 
ตามลําดับ 
 4) ดานที่ดินและสิ่งกอสราง 
   สภาพปจจุบันของการระดมทรัพยากรดานที่ดินและสิ่งกอสรางโดยรวมนั้น พบวา 
มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.05) โดยสถานศึกษาขนาดเล็กมีการดําเนินการมากที่สุด 
( X = 3.24) รองลงมาไดแก สถานศึกษาขนาดกลาง ( X = 3.03) และสถานศึกษาขนาดใหญ ( X = 2.48) 
ตามลําดับ 
   ปญหาของการระดมทรัพยากรดานที่ดินและสิ่งกอสรางโดยรวมนั้น พบวา                   
มีปญหาอยูในระดับปานกลาง ( X = 2.60) โดยสถานศึกษาขนาดกลางมีปญหามากที่สุด ( X = 2.69) 
รองลงมาไดแก สถานศึกษาขนาดเล็ก ( X = 2.64) และสถานศึกษาขนาดใหญ ( X = 2.23) 
ตามลําดับ  
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 5)  ดานแหลงเรียนรู 
   สภาพปจจุบันของการระดมทรัพยากรดานแหลงเรียนรูโดยรวมนั้น พบวา                 
มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ( X = 3.79) โดยสถานศึกษาขนาดกลางมีการดําเนินการมากที่สุด 
( X = 3.88) รองลงมาไดแก สถานศึกษาขนาดเล็ก ( X = 3.83) และสถานศึกษาขนาดใหญ ( X = 3.41) 
ตามลําดับ  
   ปญหาของการระดมทรัพยากรดานแหลงเรียนรูโดยรวมนั้น พบวา มีปญหา                 
อยูในระดับนอย ( X = 2.42) โดยสถานศึกษาขนาดใหญมีปญหามากที่สุด ( X = 2.77) รองลงมา
ไดแก สถานศึกษาขนาดเล็ก ( X = 2.45) และสถานศึกษาขนาดกลาง ( X = 2.26) ตามลําดับ  
 1.2 กลยุทธการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้น ฐานของรัฐ              
ในจังหวัดมหาสารคาม สรุปผลตามประเด็นกลยุทธ 5 ดาน ไดดังนี้ 
  1)  ประเด็นกลยุทธดานเงินทุนหรืองบประมาณ 
  โรงเรียนดําเนินการระดมเงินทุนหรืองบประมาณดวยวิธีการหรือกิจกรรม                     
ที่หลากหลายจากบุคคล ชุมชน เอกชน องคกรเอกชน  สถาบันทางสังคม องคกรปกครอง                    
สวนทองถ่ิน ทั้งนี้ตองไมขัดตอระเบียบที่หนวยงานตนสังกัดกําหนดไว และมาใชในการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนใหดียิ่งขึ้น 
   เปาประสงค (Goals) 
   ระดมเงินทุนหรืองบประมาณในการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียน           
การสอนใหมีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียน ครูผูสอน และสถานศึกษาใหสูงขึ้น 
   กลยุทธ (Strategies) 
   กลยุทธที่  1 สรางวัฒนธรรมการทํางานระบบทีมและเครือขายที่ เขมแข็ง 
ประกอบดวย 3 มาตรการดังนี้ 
   1)  จัดใหมีการประชุมเพื่อรวมวางแผนในการระดมเงินทุนหรืองบประมาณ
อยางสม่ําเสมอ 
   2)  กระตุนใหทีมงานหรือเครือขายไดแสดงความคิดเห็นอยางกวางขวาง                
มีเหตุมีผลและรับฟงความคิดเห็นของสมาชิกทุกคน 
   3)  สรางระบบการติดตามและตรวจสอบการทํา งานเปนทีมหรือเครือขาย
โดยสมาชิกทุกคนมีสวนรวม 
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   กลยุทธที่ 2 ประชาสัมพันธผลงานนักเรียน ครูและโรงเรียนอยางตอเนื่อง และ
สม่ําเสมอ ประกอบดวย 2 มาตรการดังนี้ 
   1)  จัดทําเอกสาร แผนพับ หรือส่ืออ่ืนๆ ในการประชาสัมพันธผลงานของ
นักเรียนและโรงเรียนตอผูปกครองและชุมชนอยางสม่ําเสมอ 
   2)  จัดเวทีใหนักเรียนและครูไดแสดงผลงาน ความรูและความสามารถของ
ตนเองตอสาธารณชนอยูเปนประจํา 
   กลยุทธที่  3 พัฒนาทีมงานสรางสัมพันธภาพที่ดีตอผูปกครองและชุมชน 
ประกอบดวย 3 มาตรการดังนี้ 
   1)  จัดใหมีทีมงานครู บุคลากร และนักเรียนเพื่อปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ
อยางตอเนื่องตามโอกาสตางๆ 
   2)  จัดครูและนักเรียนประจําหมูบานในเขตบริการอยางทั่วถึง 
   3)  รวมงานบุญประเพณีตามเทศกาลของชาวบานเปนประจํา 
   กลยุทธที่ 4 รายงานสภาพความขาดแคลนงบประมาณใหผูปกครองและชุมชน
ทราบดวยวิธีการที่หลากหลายและตอเนื่อง ประกอบดวย 1 มาตรการดังนี้ 
   1)  ประชาสัมพันธใหผูปกครองและชุมชนไดรับทราบถึงสถานภาพทาง
การเงินของโรงเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย ตามโอกาสตางๆ อยางตอเนื่อง 
   กลยุทธที่  5  อบรม  พัฒนา  แลกเปลี่ยนเรียนรูในศาสตรและศิลปในการ                    
ระดมเงินทุนและงบประมาณกับผูรูและเครือขายการพัฒนาอยางสม่ําเสมอ ประกอบดวย                         
2 มาตรการดังนี้ 
   1)  สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในศาสตรและศิลปเกี่ยวกับการ            
ระดมทรัพยากรทางการ ศึกษาระหวางผูบริหาร ครูกับวิทยากรที่มีความรูอยางตอเนื่อง 
   2)  จัดครูเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรูและทักษะการระดมทรัพยากร             
ที่จัดโดยเอกชนหรือสถาบันการอุดมศึกษาอยูเสมอ 
   กลยุทธที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณที่โปรงใสโดยใหภาคีเครือขาย
การพัฒนามีสวนรวมในกระบวนการทุกขั้นตอน ประกอบดวย 3 มาตรการดังนี้ 
   1)  ประชุมคณะกรรมการบริหารและเครือขายพัฒนาโรงเรียนเพื่อรวม
วางแผนในการพัฒนาระบบการบริหารงานงบประมาณที่โปรงใส 
   2)  จัดเตรียมปจจัยปอนตางๆ ที่จําเปนสําหรับการพัฒนาระบบบริหาร
งบประมาณ เชน บุคลากร เงิน วิธีการจัดการและวัสดุอุปกรณ  



 335

   3)  รวมกันกําหนดกรอบภารกิจ กระบวนการปฏิบัติงาน การมอบหมาย
ภารกิจ และการกํากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลอยางเปนระบบ 
   กลยุทธที่  7  กําหนดวัต ถุประสงค เพื่ อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ                       
อยางเหมาะสมและดําเนินการตามความจําเปน ประกอบดวย 3 มาตรการดังนี้ 
   1)  รวมกันกําหนดเปาหมาย วัตถุประสงคและกิจกรรมของการขอรับ                
การสนับสนนุดานงบประมาณจากแหลงตางๆ 
   2)  จัดทําโครงการระดมเงินทุนหรืองบประมาณเพื่อเสนอขออนุมัติ               
จากคณะกรรมการสถาน ศึกษาขั้นพื้นฐานและหนวยงานตนสังกัด 
   3)  ดําเนินการระดมเงินทุนตามโครงการหรือกิจกรรมที่กําหนด  โดย                     
มีการประเมินเพื่อแกไขปญหาหรือปรับปรุงกิจกรรมใหเหมาะสมเสมอๆ 
   4)  รายงานผลการดําเนินการระดมทรัพยากรเปนระยะๆ ตามที่กําหนดไว 
   กลยุทธที่ 8 พัฒนาแผนการใชจายงบประมาณที่เปนระบบ โปรงใส โดยผูปกครอง
และชุมชนสามารถตรวจสอบได ประกอบดวย 3 มาตรการดังนี้ 
   1)  รวมกันกําหนดและวางแผนการใชจายงบ ประมาณที่ไดรับจัดสรรภายใน
ระยะเวลา 1 ป และภายในระยะเวลา 5 ปขางหนา 
   2)  กําหนดปฏิทินการดําเนินการตามแผนการใชจายงบประมาณที่กําหนดไว
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
   3)  ดําเนินการบริหารจัดการงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา 
ตลอดจนมีการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลอยางเปนระบบตอผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย
ตามกําหนดไว 
  2) ประเด็นกลยุทธดานบุคคล 
   โรงเรียนดําเนินการระดมบุคคล วิทยากร  ผู รู ปราชญชาวบาน ผูนําชุมชน 
ผูปกครองนักเรียน ชาวบาน ศิษยเกา เปนตน มาเปนวิทยากรเพื่อใหความรู แนวคิด ทักษะ 
ประสบการณที่จําเปนตอการดําเนินชีวิตในสังคมอยางปกติสุขของนักเรียน 
   เปาประสงค (Goals) 
   ระดมบุคลากร  วิทยากร  ปราชญชาวบาน  พระสงฆ ผูนําชุมชนที่มีความรู 
ความสามารถ มีกําลังกาย กําลังทรัพยและกําลังความคิด มารวมกันพัฒนาคุณภาพผูเรียน ครูผูสอน
และสถานศึกษาใหมีความเปนเลิศในดานวิชาการทัดเทียมตางประเทศได จัดตั้งวิทยากรครู                   
ภูมิปญญาทองถ่ินในจังหวัดมหาสารคาม เพื่อใหการสนับสนุนและพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน 
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   กลยุทธ (Strategies) 
   กลยุทธที่  1  ประสานสัมพันธรวมกันพัฒนาเยาวชนไทยแบบยั่งยืน  โดย                      
ผานเครือขายครูภูมิปญญาชาวบานที่เขมแข็ง ประกอบดวย 2 มาตรการดังนี้ 
   1)  สรางเครือขายครูภูมิปญญาชาวบานในชุมชนเขตบริการของโรงเรียน 
   2)  ใหความรวมมือกับชุมชนในการปฏิบัติกิจกรรมตามประเพณี และ
วัฒนธรรมอยางสม่ําเสมอ 
   กลยุทธที่ 2 กําหนดแผนการพัฒนาผูเรียนและบุคลากรผานกิจกรรมการเรียนรู              
ที่มีความหมายและมีเครือขายรวมพัฒนา ประกอบดวย 3 มาตรการดังนี้ 
   1)  เครือขายครูภูมิปญญาชาวบานมีสวนรวมในการวางแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินใหแกนักเรียน 
   2)  โรงเรียนกําหนดแผนและกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย  โดย                       
ใหบุคลากรในชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินการมากที่สุด 
   3)  สรางเครือขายพัฒนาเยาวชนในทองถ่ินใหรูจักสํานึกรักในบานเกิด และ
หางไกลยาเสพติด 
   กลยุทธที่ 3 บริหารจัดการบุคลากรที่โปรงใสโดยเนนใหบุคคลและชุมชนมีสวน
รวมในการดําเนินการและตรวจสอบ ประกอบดวย 3 มาตรการดังนี้ 
   1)  มีแผนการพัฒนาและเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ของ
บุคลากร 
   2)  สงเสริมใหบุคลากรมีความกาวหนาในวิชาชีพ 
   3)  ตอบแทนการปฏิบัติหนาที่ดวยความเที่ยงธรรมและทุกคนมีสวนรวม 
   กลยุทธที่ 4 ประสานงานทางตรงและทางออมในการติดตอกับบุคคล ผูปกครอง 
เครือขายพัฒนา และชุมชนเพื่อการพัฒนาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและยั่งยืน ประกอบดวย                         
3 มาตรการดังนี้ 
   1)  เชิญบุคคล ผูปกครอง ศิษยเกาที่ประสบความสําเร็จในหนาที่การงานหรือ
การประกอบอาชีพมาเลาประสบการณใหนักเรียนไดรับฟง 
   2)  ยกยองเชิดชูบุคคลที่เปนตัวอยางที่ดีในชุมชนในโอกาสตางๆ 
   3)  ครูและ ผู บ ริหารปฏิบั ติ ตน เปนแบบอย า งที่ ดี แกนั ก เ รี ยน  และ                          
เปนที่นาเชื่อถือในชุมชน 
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   กลยุทธที่ 5 พัฒนาแผนการบริหารจัดการดานบุคลากรอยางเปนระบบเนน                 
การมีสวนรวมของผูปกครอง เครือขายพัฒนา และชุมชนเปนเปนหลัก ประกอบดวย 3 มาตรการ
ดังนี้ 
   1)  มีแผนการสรรหาและพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องและทุกฝายมีสวนรวม
ในการกําหนด 
   2)  ใหชุมชน ผูปกครองมีสวนรวมในการวางแผนการสรรหาและพัฒนา
บุคลากร 
   3)  สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรอยางทั่วถึง 
   กลยุทธที่ 6 กําหนดเปาหมาย วิธีการและการประเมินผลการบริหารจัดการ
บุคลากรที่ชัดเจนโดยมีผูรับผิดชอบตามความรูและความสามารถ ประกอบดวย 3 มาตรการดังนี้ 
   1)  กําหนดเปาหมายของการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน 
   2)  ทุกฝายมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายของการพัฒนาบุคลากร 
   3)  ใหบุคลากรปฏิบัติหนาที่ตามความรู ความสามารถ และความถนัด 
   กลยุทธที่ 7 จัดทําทําเนียบบุคคลสําคัญ วิทยากรภูมิปญญาไทย ปราชญชาวบาน
อยางเปนระบบและเปนปจจุบัน ประกอบดวย 3 มาตรการดังนี้ 
   1)  จัดทําทําเนียบบุคคลสําคัญ วิทยากรภูมิปญญาไทย ปราชญชาวบาน             
อยางเปนระบบและเปนปจจุบัน 
   2)  เชิญบุคคลสําคัญมาแสดงปาฐกถาใหนักเรียนไดรับฟงในโอกาสตางๆ 
   3)  จัดทําอัตชีวประวัติของบุคคลตัวอยางทั้งในและตางประเทศใหนักเรียน
ไดศึกษาเพื่อเปนแบบอยางที่ดี 
   กลยุทธที่ 8 พัฒนาเครือขายวิทยากรภูมิปญญาไทยหรือปราชญชาวบานใหมี             
สวนรวมในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูสําหรับนักเรียน ประกอบดวย 3 มาตรการดังนี้ 
   1)  พัฒนาเครือขายวิทยากรภูมิปญญาไทยหรือปราชญชาวบานทุกหมูบาน  
ในเขตบริการ 
   2)  ใหชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาเครือขายวิทยากรภูมิปญญาไทย 
   3)  เชิญวิทยากรในเครือขายครูภูมิปญญาไทยมาแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ
นักเรียนอยางสม่ําเสมอ 
 
 
 



 338

 3)  ประเด็นกลยุทธดานวัสดุอุปกรณและเทคโนโลยี 
   โรงเรียนดําเนินการระดมวัสดุ อุปกรณ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนํามาใช
สนับสนุนการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ สงเสริมใหนักเรียนทุกคนมีความรู 
ความสามารถ เกิดทักษะในการเรียนรูไดเต็มตามศักยภาพของแตละบุคคล 
   เปาประสงค (Goals) 
   ระดมวัสดุ อุปกรณ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนํามาใชในการพัฒนาการ               
จัดกิจกรรมการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ สงเสริมใหนักเรียนทุกคนมีความรู ความสามารถ เกิดทักษะ
ในการเรียนรูไดเต็มตามศักยภาพของแตละบุคคล จัดตั้งศูนยการเรียนรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในสถานศึกษา เพื่อใหการศึกษา อบรม พัฒนาผูเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   กลยุทธ (Strategies) 
   กลยุทธที่ 1 จัดทําโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณ และ
เทคโนโลยีจากผูปกครอง บุคคล ชุมชน องคกรเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเครือขาย
ศิษยเกา ประกอบดวย 3 มาตรการดังนี้ 
   1)  จัดทําโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณและเทคโนโลยี
จากแหลงตางๆ 
   2)  กําหนดใหมีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อขอรับการสนับสนุนดานวัสดุ
อุปกรณและเทคโนโลยี 
   3)  ผูปกครอง บุคคล ชุมชน องคกรเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
เครือขายศิษยเกามีสวนรวมกับโรงเรียนในการขอรับการสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณและ
เทคโนโลยี 
   กลยุทธที่ 2 พัฒนาแผนการบริหารจัดการดานวัสดุ อุปกรณและเทคโนโลยี
สารสนเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาวโดยดําเนินการอยางตอเนื่อง ประกอบดวย 3 มาตรการดังนี้ 
   1)  กําหนดแผนกลยุทธการบริหารจัดการดานวัสดุอุปกรณและเทคโนโลยี
โดยทุกฝายมีสวนรวม 
   2)  จัดหาและใชวัสดุ อุปกรณและเทคโนโลยี เพื่อการเรียนการสอน                 
อยางคุมคาที่สุด 
   3)  สนับสนุนงบประมาณในการซอมบํารุงวัสดุอุปกรณและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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   กลยุทธที่ 3 ประชาสัมพันธผลงานครู นักเรียน และโรงเรียนใหชุมชนไดรับทราบ
อยางสม่ําเสมอ ประกอบดวย 3 มาตรการดังนี้ 
   1)  จัดทําโครงการประชาสัมพันธผลงานนักเรียน และโรงเรียนใหชุมชน
ไดรับทราบ 
   2)  ค รูและนั ก เ รี ยนร วมกันกํ าหนดวั ต ถุประสงค  วิ ธี ก ารและสื่ อ                            
ในการประชาสัมพันธผลงาน 
   3)  นักเรียนและครูรวมกันเผยแพรผลงานดวยวิธีการและสื่อที่หลากหลาย 
   กลยุทธที่  4 ผลักดันใหมีกฎหมายที่ว าดวยภาษี เพื่อการศึกษาโดยเฉพาะ 
ประกอบดวย 3 มาตรการดังนี้ 
   1)  สนับสนุนประชาชนใหเห็นดวยกับกฎหมายที่วาดวยภาษีเพื่อการศึกษา
โดยเฉพาะ 
   2)  เขาพบปะกับนักการเมืองในแตละระดับเพื่อแสดงเหตุผลและขอรับ             
การสนับสนุนดานแนวคิดในการตรากฎหมายภาษีเพื่อการศึกษา 
   3)  นําเสนอแนวคิดกฎหมายภาษีเพื่อการศึกษาในเวทีตางๆ ตามโอกาส                
ที่เอื้ออํานวยเพื่อหาแนวรวมอุดมการณ 
   กลยุทธที่  5 สรางเครือขายพัฒนาผู เ รียนที่ เขมแข็งและชุมชนมีสวนรวม 
ประกอบดวย 3 มาตรการดังนี้ 
   1)  สรางเครือขายพัฒนาผูเรียนที่เขมแข็ง 
   2)  เครือขายพัฒนาผูเรียนรวมมือกับโรงเรียนในการพัฒนานักเรียนใหเปน
บุคคลแหงการเรียนรู 
   3)  สรางโรงเรียนใหเปนตนแบบแหงการเรียนรู 
   กลยุทธที่  6 จัดตั้งศูนย เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูในโรงเรียน 
ประกอบดวย 3 มาตรการดังนี้ 
   1)  จัดตั้งศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู 
   2)  พัฒนานักเรียนใหเปนบุคคลแหงการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   3)  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูใหบริการแกผูปกครองและ
ชุมชนอยางสม่ําเสมอ 
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   กลยุทธที่ 7 ชุมชนและโรงเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรูและวางแผนพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูอยูเสมอ ประกอบดวย 3 มาตรการดังนี้ 
   1)  โรงเรียนและชุมชนรวมกันวางแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   2)  แตงตั้งทีมงานเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   3)  มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสําหรับใหบริการนักเรียน และชุมชน 
   กลยุทธที่ 8 รณรงคขอรับการบริจาควัสดุ อุปกรณ และเทคโนโลยีจากชุมชนและ
ผูเกี่ยวของตางๆ ทั้งรายปและเฉพาะกิจ ประกอบดวย 3 มาตรการดังนี้ 
   1)  ชุมชนและโรงเรียนรวมกันวางแผนขอรับการสนับสนุนดานวัสดุ 
อุปกรณและเทคโนโลยี 
   2)  จัดทําโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนดานวัสดุ อุปกรณและเทคโนโลยี 
   3)  กําหนดกิจกรรมเพื่อรับการสนับสนุนดานวัสดุ อุปกรณและเทคโนโลยี           
ที่หลากหลายและดําเนินการอยางตอเนื่อง 
 4) ประเด็นกลยุทธดานที่ดินและสิ่งกอสราง 
  โรงเรียนดําเนินการระดมเพื่อพัฒนาอาคารเรียน อาคารประกอบ และหองพิเศษ
จากแหลงตางๆ เพื่อสงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด 
ตลอดจนบริหารจัดการทรัพยสินของสถานศึกษาที่กอใหเกิดรายไดเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 
  เปาประสงค (Goals) 
  ระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาหรือกอสรางอาคารเรียน  อาคารประกอบ  และ                  
หองพิเศษตางๆ เพื่อสงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด              
จากแหลงตางๆ ตลอดจนบริหารจัดการทรัพยสินของสถานศึกษาที่กอใหเกิดรายไดเพื่อพัฒนา
สถานศึกษา  จัดตั้งอุทยานการเรียนรูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยการขอรับบริจาคที่ดิน                      
ส่ิงปลูกสราง ตลอดจนวัสดุอุปกรณที่จําเปนสําหรับอุทยานการเรียนรูในสถานศึกษา 
  กลยุทธ (Strategies) 
  กลยุทธที่ 1 สรางทีมงานที่เขมแข็งในการบริหารจัดการทรัพยสินของโรงเรียน 
ประกอบดวย 3 มาตรการดังนี้ 
  1)  ใหมีการประชุมรวมของทีมงานบริหารจัดการทรัพยสินของโรงเรียน  
เปนประจําและตอเนื่อง 
  2)  จัดใหมีการพัฒนาทีมงานใหมีคุณภาพอยางสม่ําเสมอ 
  3)  ใหการประสานงาน ติดตอส่ือสารระหวางทีมงานเปนไปอยางรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 
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  กลยุทธที่  2  พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพย สินที่กอให เกิดรายได                   
อยางโปรงใสและสามารถตรวจสอบได ประกอบดวย 3 มาตรการดังนี้ 
  1)  พัฒนาใหมี ระบบการบริหารจั ดการทรัพย สินที่ โปร ง ใส  และ                            
มีประสิทธิภาพของโรงเรียน 
  2)  แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยสิน 
  3)  ระบบการบริหารจัดการทรัพยสินของโรงเรียนมีความเหมาะสมกับ
บริบทของโรงเรียน 
  กลยุทธที่ 3 จัดตั้งอุทยานการเรียนรูโดยผานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อ
สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตและใหบริการชุมชนอยางทั่วถึง ประกอบดวย                         
3 มาตรการดังนี้ 
  1)  มีคณะกรรมการศึกษาการจัดตั้งอุทยานการเรียนรูผานเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทนัสมัย 
  2)  นําเสนอผลการศึกษาและแผนการจัดตั้งอุทยานการเรียนรูผานเทคโนโลยี
สารสนเทศตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
  3)  จัดตั้งอุทยานการเรียนรูโดยผานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยขึ้น
ภายในโรงเรียนหรือชุมชน 
  กลยุทธที่ 4 สรางความสัมพันธและความเขาใจที่ดีในการรักษาและการใช
ประโยชนจากที่ดินและสิ่งปลูกสรางในโรงเรียนรวมกันกับบุคคลในชุมชน ประกอบดวย                        
3 มาตรการดังนี้ 
  1)  จัดทําแผนการสรางความสัมพันธและความเขาใจที่ดีในการรักษา และ              
ใชประโยชนจากที่ดินและสิ่งปลูกสรางในโรงเรียน 
  2)  ประชาสัมพันธการรักษาและใชประโยชนจากที่ดินและสิ่งปลูกสราง           
ในโรงเรียนใหชุมชนรับทราบดวยส่ือและวิธีการที่หลากหลาย 
  3)  ใหชุมชนใชบริการที่ดินหรือส่ิงกอสรางของโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ 
  กลยุทธที่ 5 แตงตั้งผูจัดการบริหารทรัพยากรที่ดินและสิ่งปลูกสรางเพื่อการ              
สรางรายไดของโรงเรียน ประกอบดวย 2 มาตรการดังนี้ 
  1)  เสนอแตงตั้งผูจัดการทรัพยากรที่ดินและสิ่งปลูกสรางในโรงเรียนตอ 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
  2)  กําหนดบทบาทและภารกิจในการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดิน และ              
ส่ิงปลูกสราง 
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  กลยุทธที่ 6 มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่กอใหเกิด
รายไดของโรงเรียน ประกอบดวย 3 มาตรการดังนี้ 
  1)  ให ผูจัดการเสนอแผนการบริหารและจัดหารายไดจากที่ดิน  และ                     
ส่ิงปลูกสรางตอคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
  2)  กําหนดกิจกรรมการบริหารและจัดหารายไดจากที่ดินและสิ่งปลูกสราง          
ที่หลากหลายและทกุฝายมีสวนรวม 
  3)  มีการบริหารจัดการอยูในรูปของคณะกรรมการ 
  กลยุทธที่ 7 ใหบุคคล ชุมชน องคกรทั้งภาครัฐและเอกชนใชสถานที่ของโรงเรียน
ที่เอื้อตอการมีรายไดเพื่อพัฒนาโรงเรียน ประกอบดวย 3 มาตรการดังนี้ 
  1)  ใหบุคคล ชุมชนใชบริการจากที่ดินและสิ่งปลูกปลูกสรางของโรงเรียน 
ในการดําเนินกิจการสาธารณประโยชนอยางสม่ําเสมอ 
  2)  กําหนดคาธรรมเนียมในการใชประโยชนจากที่ดินและสิ่งปลูกสรางของ
โรงเรียนตามความเหมาะสม 
  3)  จัดเก็บคาธรรมเนียมการใชที่ดินและสิ่ งปลูกสรางของโรงเรียน                     
ตามความเหมาะสม 
  กลยุทธที่  8 พัฒนาทีมงานมวลชนสัมพันธที่มีประสิทธิภาพและเขมแข็ง 
ประกอบดวย 3 มาตรการดังนี้ 
  1) เสนอแตงตั้งทีมงานมวลชนสัมพันธตอคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
  2)  พัฒนาใหความรูและทักษะดานมวลชนสัมพันธแกทีมงานอยางสม่ําเสมอ 
  3)  สนั บ สนุ น ก า รปฏิ บั ติ ง า น ด า น ม ว ล ชมสั ม พั น ธ ข อ ง ที ม ง า น                            
ในทุกรูปแบบอยางเต็มที่ 
 5) ประเด็นกลยุทธดานแหลงเรียนรู 
  โรงเรียนดําเนินการระดมแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา ตลอดจน              
แหลงเรียนรูบนเครือขายอินเตอรเน็ตมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตรที่สถานศึกษา
กําหนด เพื่อใหผูเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีคุณธรรม และสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคม               
ไดอยางมีความสุข 
  เปาประสงค (Goals) 
  ระดมแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา ตลอดจนแหลงเรียนรูบนเครือขาย
อินเตอรเน็ตมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตรที่สถานศึกษากําหนด เพื่อใหผูเรียน
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เปนบุคคลแหงการเรียนรู มีคุณธรรม และสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข พัฒนา
แหลงเรียนรูบนเครือขายอินเตอรเน็ตในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  กลยุทธ (Strategies) 
  กลยุทธที่ 1 โรงเรียนเปนผูนําและเปนตนแบบของการพัฒนาและการอนุรักษ                   
แหลงเรียนรูภายในโรงเรียนและแหลงเรียนรูภายในชุมชน ประกอบดวย 3 มาตรการดังนี้ 
  1)  สํารวจและจัดทําทะเบียนแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน ภายในชุมชน 
แหลงเรียนรูที่เปนบุคคล 
  2)  รวมกับชุมชนในการวางแผนพัฒนา อนุรักษและใชแหลงเรียนรูที่มีอยู
ตามธรรมชาติ บุคคลและที่มนุษยสรางขึ้นใหเกิดประโยชนสูงสุด 
  3)  อนุรักษและรักษาแหลงเรียนรูใหอยูในสภาพที่สมบูรณที่สุดเพื่อใหเปน
สมบัติของชุมชนตอไป 
  กลยุทธที่ 2 โรงเรียนและชุมชนรวมกันพัฒนาและสรางแหลงเรียนรูผานเครือขาย
อินเตอรเน็ตขึ้นภายในโรงเรียนหรือชุมชน ประกอบดวย 4 มาตรการดังนี้ 
  1)  รวมกับชุมชนวางแผนจัดตั้งศูนยเรียนรูผานเครือขายอินเตอรเน็ตเพื่อ            
ใชเปนแหลงเรียนรูของนักเรียนและใหบริการชุมชนอยางทั่วถึง 
  2)  สรางแหลง เรียนรูผ านเครือขายอินเตอร เน็ตขึ้นภายในโรงเรียน                        
ดวยความรวมมือจากผูปกครอง ชุมชน และโรงเรียน 
  3)  พัฒนานักเรียนและครูใหเปนบุคคลแหงการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรู             
ที่มีใหเกิดประโยชนสูงสุด 
  4)  ใหบริการดานความรู ทักษะเกี่ยวกับการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิต
แกประชาชนในเขตบริการอยางทั่วถึง 
  กลยุทธที่ 3 โรงเรียนเรงประชาสัมพันธและสรางสัมพันธภาพที่ดีตอบุคคลและ
ชุมชนในการใชแหลงเรียนรูรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย 4 มาตรการดังนี้ 
  1)  รวมกันวางแผนในการประชาสัมพันธและสรางสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน 
  2)  จัดทําโครงการประชาสัมพันธและสรางสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน 
  3) ดําเนินการประชาสัมพันธและสรางสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน โดย                 
ใชกิจกรรมที่หลากหลายและตอเนื่อง 
  4)  ประเมินและรายงานผลการประชาสัมพันธและสรางสัมพันธภาพที่ดีกับ
ชุมชนใหผูเกี่ยวของรับทราบ 
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  กลยุทธที่ 4 พัฒนาและสรางเครือขายของแหลงเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ เพื่อ
ใหบริการแกนักเรียนและชุมชนอยางทั่วถึง ประกอบดวย 4 มาตรการดังนี้ 
  1)  สํารวจ รวบรวม และจัดหมวดหมูเครือขายแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน
และในชุมชนเพื่อเปนขอมูลสารสนเทศสําหรับการพัฒนา 
  2)  ประสานงานและวางแผนการใชเครือขายแหลงเรียนรูรวมกันระหวาง
โรงเรียน ชุมชนหรือแหลงเรียนรูอ่ืนๆ 
  3)  รวมกันรักษาและใช เครือขายของแหลงเรียนรูให เกิดประโยชน                     
ตอนักเรียนสูงสุด 
  4)  รายงานผลการใชเครือขายแหลงเรียนรูใหผูเกี่ยวของทราบเพื่อปรังปรุง
ใหประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  กลยุทธที่  5 โรงเรียนเขารวมกิจกรรมการอนุรักษและพัฒนาแหลงเรียนรู                     
ภายในชุมชนอยางสม่ําเสมอ ประกอบดวย 2 มาตรการดังนี้ 
  1)  จัดทําโครงการพัฒนาและอนุรักษแหลงเรียนรูรวมกับผูปกครองและ
ชุมชนอยางตอเนื่อง 
  2)  ใหบริการแหลงเรียนรูในโรงเรียนแกชุมชนไดใชเพื่อการศึกษาหาความรู
อยางสม่ําเสมอ 
  กลยุทธที่ 6 รวมมือกับเครือขายศิษยเกา ผูปกครอง และชุมชนในการใชและศึกษา
แหลงเรียนรูตางๆ ทั้งภายในและนอกโรงเรียนอยางคุมคาดวยกิจกรรมที่หลากหลาย ประกอบดวย 
2 มาตรการดังนี้ 
  1)  จัดทําโครงการศึกษาแหลงเรียนรู สถานที่สําคัญตางๆ โดยผูปกครองและ
ชุมชนมีสวนรวม 
  2)  โรงเรียนและผูปกครองนํานักเรียนไปศึกษาแหลงเรียนรู สถานที่สําคัญ
ภายในชุมชนและตางจังหวัดอยางสม่ําเสมอ 
  กลยุทธที่ 7 พัฒนาระบบการใชและการอนุรักษแหลงเรียนรูที่โปรงใส โดย               
เนนการมีสวนรวมของชุมชน ประกอบดวย 3 มาตรการดังนี้ 
  1)  ประชุมวางแผนการออกแบบระบบการใชและการอนุรักษแหลงเรียนรู
รวมกับชุมชน 
  2)  พัฒนาระบบการอนุรักษและการใชแหลงเรียนรูรวมกับผูปกครองและชุมชน 
  3)  ตรวจสอบและประเมินระบบการอนุรักษและการใชแหลงเรียนรู 
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  กลยุทธที่ 8 จัดตั้งศูนยการเรียนรูชุมชนขึ้นภายในโรงเรียนเพื่อใหบริการนักเรียน
และชุมชนในการอบรม ประชุม สัมมนาและการเรียนรูตลอดชีวิตอยางทั่วถึง ประกอบดวย                     
1 มาตรการดังนี้ 
  1)  จัดตั้งศูนยการเรียนรูชุมชนขึ้นภายในโรงเรียน 
    สวนกลไกการนํากลยุทธสูการปฏิบัติ กลไกการควบคุมกลยุทธ และ
กลไกการประเมินกลยุทธนั้น ประกอบดวย 3 กลไกหลัก ไดแก กลไกดานองคกร กลไกล                     
ดานบุคคล  และกลไกดานการบริหารจัดการ  ซ่ึงจะตองสอดประสานและเชื่อมกันเพื่อ                        
ความมีประสิทธิภาพสูงสุดของการดําเนินงาน 
 
2. การอภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยขางตน ผูวิจัยอภิปรายผลการวิจัยในประเด็นสองประเด็น คือ 1) ประเด็น
เกี่ยวกับสภาพปจจุบันและปญหาในการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ 
ในจังหวัดมหาสารคาม และ 2) ประเด็นเกี่ยวกับกลยุทธการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนา
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐในจังหวัดมหาสารคาม ในองคประกอบที่เปนเปาหมายหรือ
วัตถุประสงคของกลยุทธ และองคประกอบที่เปนแนวทางในการดําเนินงานเชิงกลยุทธและกลไก           
สูการปฏิบัติเพื่อนําไปสูผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว ดังนี้ 
 2.1 ประเด็นจากการศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อ
พัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดมหาสารคาม สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 
  1) สถานศึกษาไดดําเนินการระดมทรัพยากรดานแหลงเรียนรูมากที่สุด รองลงมา
ไดแก ดานบุคคล ดานวัสดุอุปกรณและเทคโนโลยี ดานที่ดินและสิ่งกอสราง และดานเงินทุนหรือ
งบประมาณ ตามลําดับ ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของนาจารีย เนืองเฉลิม (2546) ที่ได
ศึกษาสภาพการระดมทรัพยากรเพื่อใชในการบริหารการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด               
กรมสามัญศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี แลวพบวา โรงเรียนมีการดําเนินการระระดมทรัพยากรเพื่อ           
ใชในการบริหารการศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงเมื่อพิจารณาเปนรายดานแลว
พบวา โรงเรียนไดดําเนินการระดมทรัพยากรทางดางสังคมและทรัพยากรทางธรรมชาติโดยใชเปน
แหลงเรียนรูสําหรับนักเรียนสูงที่สุด และสอดคลองกับการวิจัยของศุภร บุญราช (2544) ที่ไดศึกษา
การปฏิบัติและความคาดหวังเกี่ยวกับการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
อุดรธานี แลวพบวา โรงเรียนประถมศึกษามีการระดมทรัพยากรทางธรรมชาติ ทรัพยากรที่มนุษย
สรางขึ้น และทรัพยากรทางสังคมมาใชเปนแหลงเรียนรูสําหรับนักเรียนอยูในระดับปานกลาง และ
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สอดคลองกับการวิจัยของทองสุข คุณมาก (2548) ที่ไดศึกษาการระดมทรัพยากรเพื่อใชในการ
บริหารการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ด เขต 2              
แลวพบวา สถานศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นไดดําเนินการระดมทรัพยากรทางสังคม ทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ และทรัพยากรทางวัตถุที่มนุษยสรางขึ้นอยูในระดับมาก เพื่อใชในการบริหารการศึกษา
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใชในการเปนแหลงเรียนรูสําหรับนักเรียน สอดคลองกับผลการวิจัย
ของ ปยะมาศ ปรากฏมาก (2551) ที่ไดศึกษาการระดมทรัพยากรเพื่อใชในการบริหารการศึกษา           
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเทศบาลเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร แลวพบวา การระดมทรัพยากร
เพื่อใชในการบริหารการศึกษาโดยภาพรวมและรายดานครูผูสอนมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 
เรียงลําดับดังนี้ ลําดับ 1 ดานความคิดเห็น ดานทรัพยากรทางสังคม รองลงมาคือ ดานทรัพยากรการ
บริหารจัดการ ดานทรัพยากรบุคคล ดานทรัพยากรที่มนุษยสรางขึ้น ดานทรัพยากรทางการเงิน และ
ลําดับสุดทายคือดานทรัพยากรธรรมชาติ และสอดคลองกับการวิจัยของกวินทรเกียรติ นนธพละ (2551) 
ที่ไดศึกษาแนวทางในการใชทรัพยากรทางการศึกษารวมกันของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
เพชรบุรี เขต 1 แลวพบวา สถานศึกษามีการใชอาคารสถานที่หรือแหลงเรียนรูรวมกัน 4 รูปแบบ
ไดแก ระหวางสถานศึกษากับสถานศึกษา สถานศึกษากับหนวยงานการศึกษา สถานศึกษากับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสถานศึกษากับสวนราชการ แนวทางการใชทรัพยากรรวมกัน
ไดแก การนํานักเรียนไปใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรรวมกันหรือไปเรียนที่ศูนยการเรียนรู                 
ในกลุมเครือขายสถานศึกษา การใชสนามกีฬารวมกันเปนบางโอกาส การนํานักเรียนไปใชหองสมุด
เพื่อการศึกษาคนควาสําหรับครูและนักเรียน การนํานักเรียนเขาศึกษาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ                     
พระนครคีรี เปนตน  
 เหตุผลที่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐในจังหวัดมหาสารคามมีความจําเปน                
ที่จะตองดําเนินการระดมทรัพยากรทางการศึกษาในดานแหลงเรียนรู ดานบุคคล ดานวัสดุอุปกรณ
และเทคโนโลยี  ดานที่ดินและสิ่งกอสราง  และดานเงินทุนหรืองบประมาณมาใชในการ                  
พัฒนาสถานศึกษาเนื่องจาก 
 1.1)  ความสําคัญของทรัพยากรการศึกษา ดังที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(2537) กลาวถึงการบริหารโรงเรียนวา ทรัพยากรเปนปจจัยสําคัญ ที่ทําใหการบริหารประสบ
ความสําเร็จการดําเนินงานหรือประกอบภารกิจขององคการนั้น มีองคประกอบพื้นฐานที่สําคัญ                
3 ประการคือ 1) กิจกรรมหรือภารกิจ 2) ทรัพยากร 3) คน องคประกอบทั้งสามดาน ทรัพยากรถือวา
เปนตัวกลางที่ทําใหกิจกรรมหรือภารกิจของโรงเรียนบรรลุเปาหมายหรือสําเร็จได บทบาท                   
ของทรัพยากร ในการดําเนินกิจกรรมของโรงเรียนมีความสําคัญ 2 ดาน คือ ดานปริมาณ และ              
ดานคุณภาพ ซ่ึงสอดคลองกับ นคร ตังคะพิภพ (2549) กลาววาการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา         



 347

ในสถานศึกษาเปนภารกิจสําคัญประการหนึ่งของผูบริหารสถานศึกษา เพราะทรัพยากรเปนปจจัย 
(Input) สําหรับการบริหารจัดการศึกษา ปจจุบันสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐไดรับงบประมาณที่
จัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปนงบอุดหนุน
คาใชจายรายหัวสําหรับจัดการศึกษาตามจํานวนนักเรียนคาใชจายสําหรับการดําเนินงาน ซ่ึงไดแก
เงินเดือนครูและบุคลากรและงบประมาณในโครงการพิเศษอื่นๆ ดังนั้น ความจําเปนในการบริหาร
สถานศึกษาของไทย จึงใหความสําคัญตอการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาเสมอ จึงไดเสนอ
ความสําคัญของการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาไว 2 ประเด็น 1) งบประมาณภาครัฐ ใหเทาไรก็
ไมเพียงพอ 2) การศึกษาไทยพัฒนาจากชุมชนเปนฐาน 
 1.2)  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซ่ึงเปนกฎหมายแมบท              
ในดานการศึกษา ไดกําหนดใหสถานศึกษามีการระดมทรัพยากรและการลงทุน ดานงบประมาณ
การเงินและทรัพยสิน ทั้งจากรัฐองคกรปกครองสวนทองถ่ิน บุคคลครอบครัวชุมชนองคกรชุมชน
เอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น และตางประเทศมาใช
จัดการศึกษา โดยใหมีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
การใชจายงบประมาณการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับหลักการศึกษาแนวการจัดการศึกษาและ
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา โดยหนวยงานภายในและหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่ตรวจสอบ
ภายนอก  
 1.3)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (2550-2554) ซ่ึง
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดสนับสนุนใหชุมชนในทองถ่ิน และ
ภาคเอกชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาและดูแลเด็กปฐมวัยและผูดอยโอกาสทางการศึกษา 
รวมทั้งตรวจสอบการดําเนินงานการจัดบริการสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 2) ปญหาในการระดมทรัพยากรดานเงินทุนหรืองบประมาณนั้น  สถานศึกษา           
ประสบกับปญหามากที่สุด รองลงมาไดแก ดานวัสดุอุปกรณและเทคโนโลยี ดานบุคคล ดานที่ดิน
และสิ่งกอสราง และดานแหลงเรียนรู ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของสมพร แดงสวัสดิ์ (2547) 
ที่ไดศึกษาปญหาการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา แลวพบวา 1) ปญหาการระดมทรัพยากรทางการศึกษา
เพื่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครราชสีมา โดย
ภาพรวมมีปญหาระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานมีปญหาระดับปานกลางทุกขอ 2) ปญหา
การระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหวางสถานศึกษา               
ที่มีขนาดเล็กกับสถานศึกษาที่มีขนาดใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาจังหวัดนครราชสีมา 
โดยภาพรวม แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา แตกตางกัน
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อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติทุกดาน 3) ปญหาการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหวางสถานศึกษาที่ตั้งอยูในเขตเทศบาลกับสถานศึกษาที่ตั้งอยูนอกเขต
เทศบาล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวม แตกตางกัน                    
อยางมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสถานศึกษาที่ตั้งอยูในเขตเทศบาลมีคาเฉล่ียปญหา การ
ระดมทรัพยากรทางการศึกษาต่ํากวาสถานศึกษาที่ตั้งอยูนอกเขตเทศบาล เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา ดานวัสดุอุปกรณและดานการจัดการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05               
โดยสถานศึกษาที่ตั้งอยูในเขตเทศบาลมีปญหาการระดมทรัพยากรทางการศึกษาต่ํ ากวา                 
สถานศึกษาที่ตั้งอยูนอกเขตเทศบาล สวนดานอื่นๆ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  เหตุผลที่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐในจังหวัดมหาสารคามไดดําเนินการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษาในเงินทุนหรืองบประมาณ ดานวัสดุอุปกรณและเทคโนโลยี ดานบุคคล 
ดานที่ดินและสิ่งกอสราง และดานแหลงเรียนรู มาใชในการพัฒนาสถานศึกษาแลวกอเกิดปญหา
จากการดําเนินการนั้น อาจเนื่องจาก 
  2.1)  สภาพของปญหาการอุ ดหนุนการศึ กษาไทย  ดั งที่  เ กรี ย งศั กดิ์                       
เจริญวงศศักดิ์ (2547) ไดกลาวถึงประเด็นนี้ที่นาสนใจไวหลายประการ คือ ความจํากัด                       
ดานงบอุดหนุนการศึกษาซึ่งความไมเพียงพอของเงินอุดหนุนรายหัว การไมสามารถกระจายโอกาส
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพสูกลุมคนดอย โอกาสไดอยางแทจริง การเพิ่มความเหลื่อมลํ้าดานคุณภาพ
การศึกษาระหวางเขตเมืองกับชนบท และการจัดสรรทรัพยากรไมมีประสิทธิภาพสูงสุด  
  2.2)  สภาพเศรษฐกิจของของประเทศตกต่ํา ผูปกครองนักเรียนในชุมชน               
สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรายไดคอนขางนอย ผูปกครองนักเรียนสวนใหญเชื่อวา
สถานศึกษาไดรับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐเพียงพอแลว นอกจากนี้สถานศึกษาบางแหง                   
มีสัมพันธภาพที่ไมดีกับชุมชนและวัด จึงทําใหการระดมทรัพยากรดานเงินทุนหรืองบประมาณของ
สถานศึกษา ขั้นพื้นฐานมีปญหาอยูในระดับมาก  
  2.3)  กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตลอดจนหนวยงานที่ เกี่ยวของขาดการประชาสัมพันธใหประชาชนทั่วไปรับทราบเกี่ยวกับ 
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ซ่ึง นคร ตังคะพิภพ (2549) ไดสรุป
ประเด็นกฎหมายที่ เกี่ยวของกับการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  ที่จะเปนขอสนับสนุน                       
ใหการทํางานดานการระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น อาจเปนสวนหนึ่ง 
ของแรงจูงใจใหเกิดการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาในวงกวางมากขึ้นได ปจจุบันมีกฎหมาย
หลายฉบับที่เอื้อตอการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ไดแก 1) พระราชกฤษฎีกาออกตามความ              
ในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2547 ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2547  
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มีสาระสําคัญที่เอื้อตอการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 2) พระราชกฤษฎีกาวาดวยการ                        
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ พ.ศ. 2538 ซ่ึง                    
เปนแรงจูงใจสําคัญประการหนึ่งสําหรับการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา  
  2.4)  เหตุผลอีกประการหนึ่งที่ทําใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไมสามารถ                     
ที่จะดําเนินการระดมทรัพยากรทางการศึกษาไดอิสระและตามความตองการจําเปนนั้น                           
เกิดจากปจจัยหลายๆ ประการเชน หนวยงานตนสังกัดมีหลักเกณฑและวิธีการระดมทรัพยากร เพื่อ
พัฒนาสถานศึกษาที่คอนขางจะเขมงวด มีขั้นตอนและกระบวนการที่ซับซอนและยุงยาก นอกจากนี้ 
ผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญยังขาดความรู ความเขาใจ และทักษะที่จําเปนสําหรับการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษา สอดคลองกับ นคร ตังคะพิภพ (2549) ที่กลาวไววา การระดมทรัพยากร
เพื่อการศึกษาจะประสบความสําเร็จบรรลุวัตถุประสงคหรือไม และนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
สถานศึกษาหรือไม ขึ้นอยูกับกลยุทธหลายประการที่ผูบริหารสถานศึกษาตองพิจารณาเลือกสรร
และนํามาใช โดยเฉพาะสถานศึกษาขนาดใหญที่อยูในชุมชนเมืองซึ่งมีความเจริญกาวหนาทาง
วิทยาการและเทคโนโลยี มีครูจํานวนมากที่มีความรู และมีผูเรียนที่หลากหลายนั้น การบริหารยอม
มีความยากและซับซอน ผูบริหารจําเปนตองบริหารอยางมืออาชีพและใชกลยุทธตางๆ ในการ
บริหารที่มีพื้นฐานทางวิชาการรองรับ จะบริหารตามความเคยชินโดยไมใชหลักวิชาการไมได 
ฉะนั้นการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาจึงถือวาเปนภารกิจสําคัญประการหนึ่งที่ตองใชกลยุทธและ
หลักวิชาการในการดําเนินงานผูบริหารสถานศึกษาควรใหความสําคัญในเรื่องนี้ดวย 
 
 2.2 ประเด็นเกี่ยวกับกลยุทธการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษา                 
ขั้นพื้นฐานของรัฐในจังหวัดมหาสารคาม ในองคประกอบที่เปนเปาประสงคหรือวัตถุประสงคของ
กลยุทธ และองคประกอบที่เปนแนวทางในการดําเนินงานเชิงกลยุทธและกลไกสูการปฏิบัติ เพื่อ
นําไปสูผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไวใน 4 ดาน ดังนี้ 
  1) ดานความครอบคลุมองคประกอบ 
   กลยุทธการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ
จากการวิจัยคร้ังนี้ ไดพัฒนากลยุทธการระดมทรัพยากรทางการศึกษาดานเงินทุนหรืองบประมาณ 
ดานบุคคล ดานวัสดุอุปกรณและเทคโนโลยี ดานที่ดินและสิ่งปลูกสราง และดานแหลงเรียนรูนั้น 
เปนการดําเนินการครอบคลุมในสวนที่ เปนเนื้อหาสาระของทรัพยากรที่ใชในการบริหาร                       
จัดการศึกษาตามทัศนะของนคร  ตั งคะพิภพ  ( 2 5 4 9 )  วิ จิ ตร  ศรีสะอ าน  ( 2 5 3 4 )  และ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2537) 
 



 350

   เมื่อพิจารณาถึงองคประกอบของกลยุทธ พบวา มีความครอบคลุมทั้งองคประกอบ
ที่เปนเปาหมาย พันธกิจ กลยุทธ มาตรการ และตัวช้ีวัด เปนความครอบคลุมอยางเปนระบบ                 
จากความคิดระดับกวางไปสูระดับที่มีความเฉพาเจาะจงลงไปตามลําดับ (Razik and Swanson, 2001 
อางถึงใน วิโรจน สารรัตนะ, 2548) ดังนี้คือ ในสวนของเปาหมายถือวาเปนผลลัพธสุดทาย                     
ที่สถานศึกษาตองการบรรลุผลหรือเปนที่ปรารถนาใหเกิดขึ้นในอนาคต (desired end) นั้น ถือวา
เปนองคประกอบของกลยุทธที่มีความเฉพาะเจาะจงลงไปในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา               
ในแตละดาน  และเปนสวนที่จะเปนแนวทางใหการกําหนดกลยุทธ มาตรการและตัวช้ีวัด                     
เปนไปอยางถูกตองและถูกทิศทางตามกรอบแนวคิดของการพัฒนาที่ถูกทิศทาง (do the right 
things) ตามทัศนะของ Bartol และคณะ (2001) ซ่ึงไดกําหนดไว 5 ประการ คือ 1) ระดมเงินทุนหรือ
งบประมาณในการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับ
คุณภาพนักเรียน ครูผูสอน และสถานศึกษาใหสูงขึ้น 2) ระดมบุคลากร วิทยากร ปราชญชาวบาน 
พระสงฆ ผูนําชุมชนที่มีความรู ความสามารถ มีกําลังกาย กําลังทรัพยและกําลังความคิด มารวมกัน
พัฒนาคุณภาพผู เรียน ครูผูสอนและสถานศึกษาใหมีความเปนเลิศในดานวิชาการทัดเทียม
ตางประเทศได จัดตั้งวิทยากรครูภูมิปญญาทองถ่ินในจังหวัดมหาสารคาม เพื่อใหการสนับสนุน 
และพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน 3) ระดมวัสดุ อุปกรณ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนํามาใช        
ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ สงเสริมใหนักเรียนทุกคนมีความรู 
ความสามารถ เกิดทักษะในการเรียนรูไดเต็มตามศักยภาพของแตละบุคคล จัดตั้งศูนยการเรียนรู 
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษา เพื่อใหการศึกษา อบรม พัฒนาผูเรียน          
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 4) ระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาหรือกอสรางอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ และหองพิเศษตางๆ เพื่อสงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน        
ที่กําหนด จากแหลงตางๆ ตลอดจนบริหารจัดการทรัพยสินของสถานศึกษาที่กอใหเกิดรายได              
เพื่อพัฒนาสถานศึกษา จัดตั้งอุทยานการเรียนรูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยการขอรับบริจาคที่ดิน 
ส่ิงปลูกสราง ตลอดจนวัสดุอุปกรณที่จําเปนสําหรับอุทยานการเรียนรูในสถานศึกษา และ 5) ระดม
แหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา ตลอดจนแหลงเรียนรูบนเครือขายอินเตอรเน็ตมาใชในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตรที่สถานศึกษากําหนด เพื่อใหผูเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรู             
มีคุณธรรม และสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข พัฒนาแหลงเรียนรูบนเครือขาย
อินเตอรเน็ตในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
   ในสวนของพันธกิจซึ่งกําหนดไว 5 ประการ คือ 1) โรงเรียนดําเนินการระดม
เงินทุนหรืองบประมาณดวยวิธีการหรือกิจกรรมที่หลากหลายจากบุคคล ชุมชน เอกชน องคกร
เอกชน สถาบันทางสังคม องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทั้งนี้ตองไมขัดตอระเบียบที่หนวยงาน              
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ตนสังกัดกําหนดไว และมาใชในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนใหดียิ่งขึ้น 2) โรงเรียน
ดําเนินการระดมบุคคล วิทยากร ผูรู ปราชญชาวบาน ผูนําชุมชน ผูปกครองนักเรียน ชาวบาน             
ศิษยเกา เปนตน มาเปนวิทยากรเพื่อใหความรู แนวคิด ทักษะ ประสบการณที่จําเปนตอการ              
ดําเนินชีวิตในสังคมอยางปกติสุขของนักเรียน 3) โรงเรียนดําเนินการระดมวัสดุ อุปกรณ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนํามาใชสนับสนุนการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ 
สงเสริมใหนักเรียนทุกคนมีความรู ความสามารถ เกิดทักษะในการเรียนรูไดเต็มตามศักยภาพของ
แตละบุคคล 4) โรงเรียนดําเนินการระดมเพื่อพัฒนาอาคารเรียน อาคารประกอบ และหองพิเศษจาก
แหลงตางๆ เพื่อสงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด ตลอดจน
บริหารจัดการทรัพยสินของสถานศึกษาที่กอใหเกิดรายไดเพื่อพัฒนาสถานศึกษา และ 5) โรงเรียน
ดําเนินการระดมแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา ตลอดจนแหลงเรียนรูบนเครือขาย
อินเตอรเน็ตมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตรที่สถานศึกษากําหนด เพื่อใหผูเรียน 
เปนบุคคลแหงการเรียนรู มีคุณธรรม และสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ซ่ึง            
พันธกิจที่กําหนดขึ้นนี้ เห็นวาไดมีการกําหนดอยางชัดเจนเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ทําใหมองเห็น
ภารกิจหลักที่พึงปฏิบัติเพื่อการบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว สอดคลองกับณัฐพงศ               
เกษมาริษ (2546) ที่กลาววา พันธกิจจะมีลักษณะเฉพาะเจาะจงมากขึ้น โดยมีความกะทัดรัด ชัดเจน 
มีทิศทางและจุดมุงหมายในการพัฒนาที่ระบุกลุมเปาหมาย ทิศทางการพัฒนา หนวยงานหรือบุคคล
ที่รับผิดชอบวาทําอะไร ทําไมตองทําสิ่งนั้น และทําเพื่ออะไร  
   ในสวนที่เปนกลยุทธ มาตรการ และตัวช้ีวัดก็มีความเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น โดย 
มีการกําหนดครอบคลุมพันธกิจของการระดมทรัพยากรทางการศึกษาใน 5 ดาน คือ ดานเงินทุน
หรืองบประมาณ ดานบุคคล ดานวัสดุอุปกรณและเทคโนโลยี ดานที่ดินและสิ่งปลูกสราง และ           
ดานแหลงเรียนรู ซ่ึงกลยุทธในแตละดานนั้นไดแสดงมาตรการและตัวช้ีวัดความสําเร็จที่ชัดเจน              
ทั้งในดานปริมาณและคุณภาพของการดําเนินการ โดยกลยุทธที่กําหนดขึ้นนั้นมีขอบขาย ของ            
การบริหารงานที่จะตองใชกระบวนการตัดสินใจอยางเปนระบบโดยอาศัยความรวมมือหรือ
กระบวนการมีสวนรวมในการตัดสินใจจากทุกฝาย มีลักษณะเปนการวางแผนแบบมีทิศทาง มีความ
ยืดหยุนกับทุกสถานการณและสอดคลองกับสภาพแวดลอม กระบวนการไดมาซึ่งกลยุทธนั้นยึด
หลักการมีสวนรวม หลักการกระจายอํานาจ หลักการจูงใจ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของสมชาย          
ภคภาสนวิวัฒน (2549) และทศพร ศิริสัมพันธ (2544) นันทิยา หุตานุวัตรและณรงค หุตานุวัตร (2551) 
ที่กลาววา แนวทางการกําหนดกลยุทธจะแสดงใหเห็นถึงกระบวนการตัดสินใจที่เชื่อมโยงภาพ
อนาคตและสภาพการณที่เปนจริงในปจจุบัน โดยคํานึงถึงสภาพแวดลอมภายนอกและภายใน              
เนนการวางแผนที่มีสภาพเปนผลการพัฒนาไปสูเปาหมายหรือวิสัยทัศนที่ตองการ ดังนั้น เพื่อ            
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ใหการนํากลยุทธ มาตรการและตัวช้ีวัดในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของรัฐไปใชในการวางแผนดําเนินการใหบรรลุเปาหมายตามที่ตองการและสอดคลอง
กับหลักของการบริหารจัดการโดยใชสถานศึกษาหรือพื้นที่เปนฐาน (school/site based 
management) นั้น สถานศึกษามีอํานาจในการบริหารจัดการใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดย
ตระหนักในความตองการที่แทจริง คํานึงถึงทรัพยากรที่มีอยู เนนหลักการมีสวนรวม โดยมีการ
กําหนดแผนการดําเนินงานในลักษณะของแผนกลยุทธหรือแผนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ 
(strategic plan or strategic management plan) และแผนปฏิบัติการ (action plan or operational plan) 
จะทําใหสถานศึกษาประสบผลสําเร็จและเกิดประสิทธิผลในการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาตอไป 
  2) ดานความสอดคลองกับบริบท 
   การพัฒนากลยุทธการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษา                 
ขั้นพื้นฐานของรัฐในจังหวัดมหาสารคาม เกิดขึ้นจากพื้นฐานสภาพความจริงจากบริบทของ              
ความขาดแคลนทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามที่มุ งหวังไว  โดย                      
ผานกระบวนการศึกษาเอกสารเพื่อการศึกษานโยบายและแผนของหนวยงานตนสังกัด และ                
ในระดับจังหวัด การศึกษาเชิงสํารวจเพื่อทราบสภาพและปญหาการดําเนินงาน ปจจัยที่มีอิทธิพล
และขอเสนอแนวทางการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา ตลอดจนการศึกษาพหุกรณีเพื่อศึกษา
วิเคราะหสภาพแวดลอมในการดําเนินการระดมทรัพยากรของโรงเรียนตนแบบที่ประสบ
ความสําเร็จในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา แลวผูวิจัยไดนําผลจากการศึกษาดังกลาว                
มาเปนขอมูลในการจัดทํารางกลยุทธการระดมทรัพยากรทางการศึกษา โดยยึดหลักของ การ              
มีสวนรวม (participation) และผานกระบวนการประเมินเพื่อพิจารณาตัดสินและตรวจสอบกลยุทธ
ซ่ึงมีองคประกอบ คือ เปาหมาย  (Goals) พันธกิจ (Missions) กลยุทธ (Strategies) มาตรการ 
(Measures) และตัวช้ีวัด (Indicators) ที่มีความกลมกลืนและสอดคลองกันทั้งระบบ ผานการ
สัมภาษณเชิงลึกเพื่อใหขอคิดเห็น วิพากษ วิจารณจากผูทรงคุณวุฒิพรอมทั้งประเมินรางกลยุทธ              
ที่พัฒนาขึ้นดวยเพื่อทราบความเหมาะสมและการยอมรับ หลังจากนั้นจึงไดทําการประชาพิจารณ
โดยกลุมผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการศึกษาของจังหวัดมหาสารคาม ซ่ึงไดแก ผูบริหาร
สถานศึกษา ครูผูรับผิดชอบงาน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษานิเทศก 
นักวิชาการศึกษา ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผูไดรับมอบหมายในขั้นตอน
สุดทาย เพื่อใหขอคิดเห็น วิพากษ วิจารณและใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการปรับปรุงเปนกลยุทธ
ฉบับสมบูรณซ่ึงเปนผลลัทธสุดทายของการวิจัยในครั้งนี้ โดยใชเกณฑในการตรวจสอบวากลยุทธ                    
ที่พัฒนาขึ้นจะประสบกับความสําเร็จหรือไม จากการพิจารณาใน  2 ดาน  ตามแนวคิดของ 
Majchrzak (1984) คือ 1) มีความเปนไปได (feasible) ซ่ึงพิจารณาจากความสามารถในการนํา             
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ไปปฏิบัติการมีทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติได ภาวะความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น การมีระเบียบกฎเกณฑ
ที่เอื้อตอการปฏิบัติ และ 2) การไดรับการยอมรับ (Acceptable) จากผูมีสวนไดสวนเสีย พิจารณา               
จากกระบวนการไดมาของกลยุทธ การครอบคลุมพันธกิจ การมีจุดเดน และความสอดคลองกับ
กฎหมาย ระเบียบ นโยบายตางๆ ของหนวยงานตนสังกัด และบริบทของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน         
ในจังหวัดมหาสารคาม  
  3) ดานการดําเนินการเชิงระบบ 
   ในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น                 
เปนกระบวนการดําเนินการเชิงระบบ (system approach) ตามแนวทางการระดมทรัพยากรที่ประสบ
ผลสําเร็จของเซเลอร (Timothy L. Seiler, 2003) ที่ประกอบดวย 15 ขั้นตอน คือ 1) กอนที่จะเริ่ม
ดําเนินการนั้น สถานศึกษาตองตระหนักและมีความเขาใจหลักของการตลาด (awareness of 
marketing) ซ่ึงในที่นี้หมายถึงเขาใจหลักการวิเคราะหแหลงทรัพยากรตางๆ ความเปนไปไดของ 
การระดมทรัพยากรเสียกอน โดยการสอบถามจากบุคคลหลายฝาย เพื่อนําไปสูการกําหนดแผน           
ในการระดมทรัพยากร 2) การตรวจสอบประเด็นเพื่อขอรับการสนับสนุน (examine the case for 
support) 3) การวิเคราะหตลาดทุนหรือแหลงทุนที่ตองการ (analyze market requirement)                         
4) การเตรียมการกําหนดความตองการ (preparation of needs statement) 5) การนิยามวัตถุประสงค
หรือเปาหมายที่ชัดเจน (define goals and objective) 6) การมีสวนรวมของอาสาสมัคร (Involvement 
of volunteers) 7) การตรวจสอบความถูกตองของการกําหนดความตองการ (validate needs 
statement) 8) การประเมินตลาดของแหลงทุนหรือทรัพยากร (evaluate gift markets) 9) การตัดเลือก
กลยุทธในการระดมทุนหรือทรัพยากร (select fund raising vehicle or strategies) 10) การกําหนด
แหลงทรัพยากรที่มีศักยภาพในการบริจาค (Identifying potential giving sources) 11) การเตรียม
แผนการระดมทุนหรือทรัพยากร (prepare fund raising or resources planning) 12) การเตรียม
แผนการสื่อสาร (preparation of communication plan) 13) การกระตุนกลุมอาสาสมัคร (active 
volunteers cops) 14) การขอรับการบริจาคหรือสนับสนุน (solicit gift) และ 15) การแสดงความ
รับผิดชอบตอการเงินทุนหรือทรัพยากรและการขอรับการสนับสนุนใหม (demonstrate stewardship 
and renew the gift)  ซึงในกระบวนการดําเนินดังกลาวนั้น ผูบริหารสถานศึกษาและทีมงาน                 
จะตองยึดหลักจริยธรรมในการระดมทรัพยากร (ethical in fund raising or resources mobilization) 
ที่สอดคลองกับแนวคิดของ Stenbeck (1996) ที่ประกอบดวย การเคารพกฎหมายหรือระเบียบ            
อยางเครงครัด (lawful) ความซื่อสัตย (truthful) ความรับผิดชอบ (accountable) และการเคารพ              
ในการใชทรัพยากรของผูบริจาค (respectful) ทั้งนี้สามารถประยุกตกระบวนการดังกลาวเพื่อใหงาย
ตอการนําไปสูการปฏิบัติการระดมทรัพยากรทางการศึกษาใหสอดคลองกับหลักคิดการการดําเนิน
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ตามวงจรคุณภาพของ Deming’s Cycle กลาวคือ การวางแผน (Plan) การดําเนินงานตามแผน (Do) 
การตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุงแกไข (Act) หรือสามารถประยุกตใหสอดคลองกับวงจร
การวิจัยเชิงปฏิบัติการเชนเดียวกัน คือ การวางแผน (Plan) การปฏิบัติการ (Act) การสังเกตและ
ประเมิน (Observe and Evaluate) และการสะทอนผล (Reflect) ซ่ึงการดําเนินการในทุกขั้นตอนนั้น
ผูบริหารสถานศึกษาควรมุงเนนที่การมีสวนรวมจากทุกฝายโดยเฉพาะอยางยิ่งการมีสวนรวม               
จากผูปกครองและชุมชน 
  4) ดานความชัดเจนของตัวช้ีวัด 
   จากผลการวิจัยในครั้งนี้พบวา กลยุทธในการระดมทรัพยากรในแตละดาน คือ 
ดานเงินทุนหรืองบประมาณ  ดานบุคคล  ดานวัสดุอุปกรณและเทคโนโลยี  ดานที่ดินและ                         
ส่ิงปลูกสราง และดานแหลงเรียนรู ซ่ึงกลยุทธในแตละดานไดแสดงใหเห็นถึงมาตรการ และตัวช้ีวัด
ที่ชัดเจน มีความสอดคลอง เหมาะสม เปนไปได และไดรับการยอมรับจากผูมีสวนไดสวนเสีย 
เหมาะสําหรับสถานศึกษาที่จะนําไปใช นอกจากนี้ยังพบวา มาตรการแตละตัวสามารถแปลง              
ไปสูกิจกรรมที่นําไปสูการปฏิบัติไดโดยงาย สวนตัวช้ีวัดแตละตัวก็สามารถตรวจสอบ ติดตาม และ
ประเมินได เนื่องจากเปนมาตรการและตัวช้ีวัดที่เปนรูปธรรมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ                
แสดงใหเห็นถึงความสําเร็จของกลยุทธและสถานศึกษาสามารถใชเปนเครื่องมือสําหรับ การ
ประเมินผลการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัด
มหาสารคามไดเปนอยางดี จากการพัฒนากลยุทธการระดมทรัพยากรแตละดานและแตละขอแสดง
ใหเห็นถึงความสําเร็จในเชิงปริมาณและคุณลักษณะของสภาพที่ตองการศึกษา 5 ประการ คือ                
1) การวางแผน กําหนดเปาหมายและพันธกิจหรือทิศทางของการดําเนินงาน 2) มีมาตรการหรือ
กิจกรรมในการระดมทรัพยากร 3) การประเมินมาตรการหรือกิจกรรมแตละรายการอยางชัดเจน 4) 
การนําผลการประเมินไปใชปรับปรุงงานหรือพัฒนา และ 5) การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย
ในทุกขั้นตอน ทําใหสถานศึกษาไดขอมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนและระดมทรัพยากร               
ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาในจังหวัดมหาสารคามที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับ 
Johnstone (1981, อางถึงในนงลักษณ วิรัชชัย, 2541) ที่กลาวถึงลักษณะของตัวช้ีวัดที่ดีตองมี
ลักษณะ 5 ประการ คือ 1) ระบุสารสนเทศเกี่ยวกับสิ่งหรือสภาพที่ศึกษาอยางกวางๆ 2) ตัวช้ีวัด            
เปนตัวประกอบ (composite variable) หรือองคประกอบ (factor) 3) คาของตัวช้ีวัด (indicator 
value) แสดงถึงปริมาณ (quantity) 4) คาของตัวช้ีวัดแสดงถึงสารสนเทศ ณ จุดของเวลา (time point) 
หรือชวงเวลา (time period) และ 5) ตัวช้ีวัดเปนหนวยพื้นฐานสําหรับการวิจัยเพื่อสรางทฤษฎี 
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   ตัวช้ีวัดที่กําหนดไวในกลยุทธและมาตรการแตละขอจากการวิจัยในครั้งนี้ สามารถ
บงบอกถึงสภาพที่ตองการอยางชัดเจนเพียงพอในการใชเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนด เพื่อ
ประเมินสภาพที่ตองการศึกษาและเปนกรอบแนวคิดในการประกันคุณภาพภายในและภายนอก   
ไดเปนอยางดี ดังนั้นในการนําไปใชในการดําเนินการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา
ควรมีการกําหนดหมวดหมูหรือจัดลําดับความสําคัญของตัวช้ีวัดเพื่อใชกําหนดวิธีการประเมิน
คุณภาพของการระดมทรัพยากร เมื่อพิจารณาตัวช้ีวัดที่สะทอนสภาพของการระดมทรัพยากร            
ทางการศึกษาอยางมีคุณภาพเต็มประสิทธิภาพและชวยสะทอนใหเห็นถึงเปาหมายของการปรับปรุง
คุณภาพของการดําเนินงานอยางตอเนื่อง ซ่ึงสอดคลองกับพวงรัตน เกสรแพทย (2543) ที่กลาววา 
การประเมินตัวช้ีวัดเพื่อประเมินคุณภาพควรมีการนําขอมูลจากการประเมินความสําคัญไปสราง
กราฟเพื่อหาความสําคัญของภาพรวมเกี่ยวกับคุณภาพและวิ เคราะหตีความคุณภาพ  และ                    
ระดับความสําคัญตลอดทั้งการบันทึกขอมูลจากบุคคลหลายฝายจะสะทอนใหเห็นภาพรวมของ
องคกรเปนอยางดี นอกจากนี้เมื่อพิจารณาเปาหมายที่แสดงถึงเปาหมายคุณภาพที่ตองดําเนินการ
เรงรัดและปรับปรุงจะทําใหเกิดการประกันคุณภาพของการระดมทรัพยากรทางการศึกษา               
อยางตอเนื่อง อยางไรก็ตามการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัตินั้น ผูบริหารสถานศึกษาควรตระหนักถึง
ปจจัยที่สงผลหรือมีอิทธิพลตอการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดวย 
   จากลักษณะของกลยุทธการระดมทรัพยากรทางการศึกษาที่เปนผลจากการวิจัย
และอภิปรายผลใน 2 ประเด็นนี้ อาจสรุปไดวา กลยุทธการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนา
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐในจังหวัดมหาสารคามในครั้งนี้ ถือเปนกลยุทธที่ดีมีความเหมาะสม 
เปนไปได ไดรับการยอมรับจากผูมีสวนไดสวนเสีย และเกิดประโยชนตอสถานศึกษาในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อใหนักเรียนเปนคนดี มีความรู ความสามารถ และสามารถใชชีวิต             
อยูในสังคมไดอยาปกติสุข 
 
3. ขอเสนอแนะในการวิจัย 
 3.1 ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 
  1) ขอเสนอแนะสําหรับสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานของรัฐในจงัหวัดมหาสารคาม 
   สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดมหาสารคาม ควรนํากลยุทธการระดมทรัพยากร
ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาที่ไดจากการวิจัยคร้ังนี้ ไปใชเปนขอมูลในการดําเนินการระดม
ทรัพยากรในดานตางๆ ที่จําเปนสําหรับการพัฒนาสถานศึกษานอกเหนือจากสวนที่ไดรับจัดสรร
จากรัฐบาล  ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพของนักเรียนและสถานศึกษาใหสูงขึ้นจนเปนที่ยอมรับ                     
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จากผูปกครองนักเรียนและชุมชน สอดคลองกับการบริหารจัดการศึกษาโดยใชสถานศึกษาหรือ
พื้นที่เปนฐาน ดังนี้ 
   1.1) ดานเงินทุนหรืองบประมาณ ตองคํานึงถึงเปาหมายและพันธกิจ ของ            
การระดมเงินทุนหรืองบประมาณเปนหลัก ทั้งนี้ควรเปดโอกาสใหคณะครูทุกคน คณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา ผูปกครอง และชุมชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินการใหมากที่สุดเทาที่จะ
สามารถกระทําได ซ่ึงจะทําใหสถานศึกษากับผูปกครองและชุมชนมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน การ
ดําเนินการระดมเงินทุนก็จะสามารถกระทําไดโดยงายและสะดวกยิ่งขึ้น นอกจากนี้แลวสถานศึกษา
ควรสรางและพัฒนาเครือขายศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาไปแลวทุกคน โดยเฉพาะบุคคลที่ประสบ
ความสําเร็จและมีฐานะทางเศรษฐกิจดี ในการที่จะดําเนินการระดมเงินทุนหรืองบประมาณ                  
มาสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยผานกิจกรรมหรือ
วิธีการการระดมทุนที่หลากหลายและทุกฝายมีสวนรวม 
   1.2) ดานบุคคล ตองคํานึงถึงเปาหมายและพันธกิจของการระดมทรัพยากร
ดานบุคคลเปนหลัก มีวัตถุประสงคอยางไรในการดําเนินการ เชน ตองการกําลังแรงงานในการ
พัฒนาหรือปรับปรุงบริเวณอาคารสถานที่ ตองการใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจและมีทักษะชีวิต
ในเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวกับการดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางปกติสุข เปนตน ซ่ึงในประเด็นนี้นั้น ผูบริหาร
สถานศึกษาตองมีขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับชุมชนและบุคคลเปนอยางดี สรางความสัมพันธที่ดี              
กับชุมชนอยางสม่ําเสมอ จะสงผลใหการขอความอนุเคราะหหรือขอความรวมมือในการเปน     
วิทยากรเพื่อใหความรู  ทักษะ  แนวคิด  ประสบการณต างๆ  แกนัก เรียนก็จะดํ า เนินไป                                
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
   1.3) ดานวัสดุอุปกรณและเทคโนโลยี ตองคํานึงถึงเปาหมายและพันธกิจของ
การระดมทรัพยากรเปนสําคัญ เนื่องจากการบริจาควัสดุ อุปกรณ หรือส่ิงของตางๆ นั้น ปจจัย                  
ที่สําคัญของการบริจาคไดแก ความเชื่อสวนบุคคล สภาพเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม                      
หากชุมชนหรือผูปกครองขาดในสิ่งที่กลาวถึงนี้ก็จะสงผลใหการระดมวัสดุอุปกรณและเทคโนโลยี
ไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวได 
   1.4) ดานที่ดินและสิ่งกอสราง ตองคํานึงถึงเปาหมายและพันธกิจของ                  
การดําเนินการเพื่อพัฒนาสภาพภูมิทัศนและแหลงเรียนรูตางๆ ใหเอื้อตอการเรียนรูของนักเรียน 
ตลอดจนการบริหารจัดการที่ดินหรือทรัพยสินที่เปนสมบัติของสถานศึกษาใหสามารถกอใหเกิด
รายไดในอันที่จะนํามาใชในการพัฒนาสถานศึกษาเพิ่มเติมจากในสวนที่ไดรับจัดสรรจาก                   
ทางราชการได 
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   1.5) ดานแหลงเรียนรู ตองคํานึงถึงเปาหมายและพันธกิจของการระดม             
แหลงเรียนรูหรือพัฒนาแหลงเรียนรูใหเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยมีการศึกษา 
สํารวจและจัดทําทะเบียนแหลงเรียนรูตางๆ ขึ้นเพื่อใชเปนขอมูลสารสนเทศสําหรับพัฒนาผูเรียน             
มีการวางแผนการใชแหลงเรียนรูอยางมีสวนรวมและเกิดประโยชนสูงสุด มีการอนุรักษ บํารุงรักษา
แหลงเรียนรูอยางเปนระบบโดยนักเรียน ผูปกครอง และชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินการ 
  2) ขอเสนอแนะสําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
   2.1) สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วไป ควรมีการประยุกตใชกลยุทธการระดม
ทรัพยากรชนิดตางๆ ตามสภาพบริทบของแตละสถานศึกษา เนื่องจากสถานศึกษาแตละแหง                  
มีสภาพการขาดแคลนทรัพยากร ตั้งอยูในชุมชนที่มีสภาพเศรษฐกิจ และมีสภาพปจจัยภาย                    
ในสถานศึกษาที่แตกตางกัน ทั้งนี้ควรยึดหลักการ คือ การดําเนินการโดยทุกฝายมีสวนรวม การใช
วิธีการที่หลากหลาย การดําเนินการอยางตอเนื่องและใชเวลายาวนาน มีการรายงานและประเมิน
ความกาวหนาของการดําเนินการอยางสม่ําเสมอ    
   2.2) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม ควรมีการสงเสริมและพัฒนา
บุคลากรครู ผูบริหารสถานศึกษาใหมีความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการระดมทรัพยากร               
ในแตละดานเปนอยางดี ทั้งนี้อาจจะขอความรวมมือจากสถาบันการศึกษา บุคคลที่มีความรู และ
ความเชี่ยวชาญในการดําเนินการดังกลาวมาจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการใหแกบุคลากรในสังกัด 
นอกจากนี้ควรใหการสนับสนุนและสงเสริมการระดมทรัพยากรของสถานศึกษาทุกแหง เชน             
สรางเครือขายผูมีจิตศรัทธาและใหความชวยเหลือสนับสนุนสถานศึกษา ประกาศยกยองเกียรติคุณ
แก ผู ใหการสนับสนุนสถานศึกษาในสังกัด  ตลอดจนรวมระดมทรัพยากรในดานตางๆ                        
เพื่อชวยเหลือ สนับสนุนเด็กนักเรียนหรือสถานศึกษาที่ขาดแคลนปจจัยตางๆ เชน รวมรณรงค 
ขอรับบริจาคหนังสือเกาเพื่อนอง การจัดทําตูรับบริจาคเงิน วัสดุ อุปกรณ เสื้อผา เครื่องนุงหม และ                   
มีการรณรงคเปนกรณีพิเศษตามประเพณีการทําบุญตลอดปของชาวบานในจังหวัดมหาสารคามหรือ
จังหวัดใกลเคียง 
   2.3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงเปนหนวยงานตนสังกัด
ของสถานศึกษา ควรนําผลจากการวิจัยคร้ังนี้ไปใชเปนแนวทางในการสนับสนุนใหสถานศึกษา
สามารถดําเนินการระดมทรัพยากรไดดวยตนเองตามศักยภาพทั้งนี้ไมขัดตอระเบียบกฎหมาย                 
ที่เกี่ยวของ ควรมีการดําเนินการผลักดันใหมีการตรากฎหมายเกี่ยวกับภาษีการศึกษาที่เปนการ
เฉพาะ หรือสนับสนุนใหรัฐบาลชวยเหลือโรงเรียนในสังกัดโดยใชมาตรการลดหยอนทางภาษี            
เพื่อการศึกษาและประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบอยางสม่ําเสมอ ตอเนื่องและทั่วถึง 
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  3) ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
   3.1) ควรศึกษาและพัฒนารูปแบบการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อ           
พัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีขนาดแตกตางกันและตั้งอยูในชุมชนที่มีความพรอมและบริบท             
ที่แตกตางกัน 
   3.2) ควรศึ กษาและพัฒนาการระดมทรัพยากรทางการศึ กษา  เพื่ อ                      
พัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดวยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
   3.3) ควรศึกษากรณีศึกษาผูบ ริหารสถานศึกษาและหรือสถานศึกษา                        
ที่ประสบความสําเร็จในการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   3.4 ควรศึกษาและพัฒนาตัวบงชี้การระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อ 
พัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิผล 
   3.5 ควรศึกษารูปแบบความสัมพันธของตัวแปรที่ เกี่ ยวกับผูบ ริหาร
สถานศึกษา ตัวแปรเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานศึกษา ตัวแปรเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษาหรือตัวแปรอื่นๆ ที่อิทธิพลตอประสิทธิผลในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา               
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   3.6 ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาความรู ทักษะ และเจตคติของผูบริหาร
สถานศึกษาในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัยแบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง เรื่อง ““กลยุทธ์การระดมทรัพยากรทางการศกึษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาขัน้พื้นฐานขอกลยุทธ์การระดมทรัพยากรทางการศกึษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาขัน้พื้นฐานของรัฐงรัฐ  

ในจังหวัดมหาสารคามในจังหวัดมหาสารคาม””  
ค าชี้แจง 
 1.  แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยในการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
(ศษ.ด.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
 1.1  เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อ
พัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐในจังหวัดมหาสารคาม 
 1.2  เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนา
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐในจังหวัดมหาสารคาม 
 1.3  เพื่อพัฒนากลยุทธ์การระดมทรัพยากรในการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ 
ในจังหวัดมหาสารคาม 
 2.  แบบสอบถามมี 4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 
จ านวน 5 ข้อ 
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามสภาพปัจจุบันและปัญหาของการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนา
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐในจังหวัดมหาสารคาม จ านวน 60 ข้อ 
 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมของสถานศึกษาเพื่อการการระดมทรัพยากร
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐในจังหวัดมหาสารคาม จ านวน 40 ข้อ 
 ตอนที่ 4 เป็นค าถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้เสนอกลยุทธ์หรือ  แนวทางใน
การระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐในจังหวัดมหาสารคาม จ านวน 5 ข้อ 
 3.  ขอความกรุณาท่านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพล สภาพปัจจุบัน ปัญหา และ
แนวทางในการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐในจังหวัดมหาสารคาม  
โดยท าเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด ส่วนในตอนที่  5                      
ขอความกรุณาให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมด้วย จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง 
 4. การตอบแบบสอบถามจะไม่ส่งผลกระทบในทางลบใดๆ ต่อท่าน กรุณาตอบแบบสอบถาม
ทุกข้อตามความคิดเห็นที่เป็นจริง  ค าตอบของท่านจะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อการวิจัยต่อไป 
 ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ 
 
                                      นายพัชรกฤษฎิ์  พวงนิล 
                                 นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
                                        มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ขั้นตอนและวิธีด าเนินการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าสรุปผลการวิจัยในระยะที่ 1 ประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึกและการประชาพิจารณ์โดยค านึงถึง
การได้กลยุทธ์ที่มีความเป็นไปได้ (feasible) และการยอมรับ (acceptable) จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ตามทัศนะของ Majchrzak (1984) 
 
 
 
 
 

ระยะที่ 1 
การศึกษาบริบทเพื่อพัฒนาร่างกลยุทธ์ 

ระยะที่ 2 
การพัฒนาและตรวจสอบกลยุทธ์ 

 
ผลการวิจัย 

 
การสัมภาษณ์ 

เชิงลึก 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

จ านวน  
9 ราย 

ร่าง 
กลยุทธ ์

ปรับ 
ปรุง 
ร่าง 
กล
ยุทธ์ 

การประชา
พิจารณ์ 

โดยผู้มีส่วน 
ได้ส่วนเสีย 
จ านวน  
81 ราย 

 
กลยุทธ์ 
การระดม

ทรัพยากรเพื่อ
พัฒนา

สถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน
ของรัฐใน
จังหวัด

มหาสารคาม 

การสนทนากลุ่ม 
เพื่อหาแนวคิดและ
แนวทางในการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษา 

การศึกษาเชิงส ารวจ 
เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน 
ปัญหาและข้อเสนอ 
กลยุทธ์การระดม

ทรัพยากรทางการศึกษา 

การวิจัยเอกสาร 
เพื่อศึกษานโยบายและ
แผนของส่วนกลาง 
และระดับจังหวัด 

  การศึกษาพหุกรณ ี
1) โรงเรียนกันทรารมณ์  
2) โรงเรียนบ้านโพนแพง 
    (เจียรวนนท์อุทิศ 5) 
3) โรงเรียนอนุบาลเมือง 
    เชียงราย  
 

 
ปรับ 
ปรุง 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัยแบบสอบถามเพื่อการวิจัย  
เรื่อง เรื่อง ““กลยุทธ์การระดมทรัพยากรทางการศกึษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาขัน้พื้นฐานของรัฐกลยุทธ์การระดมทรัพยากรทางการศกึษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาขัน้พื้นฐานของรัฐ  

ในจังหวัดมหาสารคามในจังหวัดมหาสารคาม””  
 
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  โปรดอ่านทีละข้อแล้วท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สดุ 
 1. เพศ     
   ชาย      
   หญิง 
 2. อายุ     
   30 ปีและต่ ากว่า  
   31-40 ปี   
   41-50 ปี 
   51-60 ปี    
   มากกว่า 60 ปี 
 3. ระดับการศกึษา  
   ต่ ากว่าปรญิญาตรี  
   ปริญญาตรี   
   สูงกว่าปรญิญาตร ี
 4. ต าแหน่ง    
   ผู้อ านวยการโรงเรียน 
   ครูผู้รับผิดชอบการระดมทรัพยากรทางการศึกษา 
   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 
 5. ขนาดของโรงเรียน (ปีการศึกษา 2552) 
   ขนาดเล็ก (มีนักเรยีน 120 คน ลงมา) 
   ขนาดกลาง (มีนักเรยีน 121-300 คน) 
   ขนาดใหญ่ (มีนักเรยีน 301 คน ขึ้นไป) 
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ตอนที่ 2 สภาพปัจจุบันและปัญหาของการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ของรัฐในจังหวัดมหาสารคาม 
ค าชี้แจง  โปรดอ่านข้อความทีละข้อแล้วท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ท่านเห็นว่า โรงเรียนของ 
 ท่านมีระดับการปฏิบัติและระดับปัญหาในการระดมทรัพยากรมากน้อยเพียงใด 

คะแนน    ระดับการปฏิบัติ    ระดับของปัญหา 

5 
4 
3 
2 
1 

มีการปฏิบัติมากที่สุด 
มีการปฏิบัติมาก 
มีการปฏิบัติปานกลาง 
มีการปฏิบัติน้อย 
มีการปฏิบัติน้อยที่สุด 

มีปัญหามากที่สุด 
มีปัญหามาก 
มีปัญหาปานกลาง 
มีปัญหาน้อย 
มีปัญหาน้อยที่สุด 

 

ข้อ การระดมทรัพยากรทางการศกึษา 
ระดับการปฏบิัต ิ ระดับปัญหา 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
 ทรัพยากรเงินทุนหรืองบประมาณ           
1 จัดตั้งกองทนุต่างๆ ข้ึนในโรงเรียน           
2 จัดท าโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ           
3 ขอรับการบริจาคเงินจากผู้มีจติศรัทธา           
4 จัดหาเงินบริจาคจากชุมชนและแหล่งเงินทนุ

ต่างๆ 
          

5 ร่วมมือกับสมาคมในโรงเรียนเพื่อจัดกิจกรรม
หาทุนสนับสนุนโครงการต่างๆ 

          

6 จัดหาเงินบริจาคจากมูลนิธิ สมาคม องค์กร 
เอกชนด้วยวิธกีารที่หลากหลาย 

          

7 จัดหาเงินบริจาคจากหน่วยงานราชการต่างๆ           
8 จัดหาเงินบริจาคจากสถานประกอบการหรอื

บริษัท 
          

9 จัดหารายไดจ้ากทรัพย์สินของโรงเรียน           
10 จัดหารายไดจ้ากการให้บริการทางวิชาการ           
11 จัดหารายไดจ้ากผลผลิตหรือบริการต่างๆ           
12 จัดหารายไดจ้ากแหล่งทุนทีเ่ป็นเครือข่ายจาก

ต่างประเทศ 
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ข้อ การระดมทรัพยากรทางการศกึษา 
ระดับการปฏบิัติ ระดับปัญหา 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
 ทรัพยากรบุคคล           

13 เชิญกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานร่วม
ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการวาง
แผนการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

          

14 ประสานงานกบักรรมการสมาคมผู้ปกครองใน
การจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 

          

15 เชิญผู้ปกครองนักเรียนมาร่วมในการวางแผน
และจัดกิจกรรมของโรงเรียน 

          

16 ขอความร่วมมอืจากแพทย์ พยาบาล และ
เจ้าหน้าที ่
สาธารณสุขมาให้ความรู้ ความเข้าใจด้าน
สุขภาพแก่นักเรียนและบุคลากร 

          

17 ขอความร่วมมอืจากต ารวจ ทหารมาให้ความรู้
ด้านการปกครอง การป้องกนัยาเสพติด และ
วินัยจราจร 

          

18 ขอความร่วมมอืจากบุคลากรของสถานศึกษา
อื่นมาให้ความรู้และการสอนในสาขาวิชาตา่งๆ 
แก่คร ู

          

19 ขอความร่วมมอืจากศึกษานิเทศก์มาให้ความรู้
ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แก่คร ู

          

20 ขอความร่วมมอืจากวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น
หรือผู้น าท้องถิ่นด้านปกครองมาให้ความรู้แก่
นักเรียนเกี่ยว กับภูมิปัญญาท้องถ่ินและการ
ด าเนินงานในท้องถ่ิน 

          

21 เชิญนักกฎหมายมาให้ความรู้ ความเข้าใจใน
ด้านกฎหมาย สิทธิ และหน้าที่แก่นักเรียนและ
ครู 
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ข้อ การระดมทรัพยากรทางการศกึษา 
ระดับการปฏบิัต ิ ระดับปัญหา 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
22 นิมนต์พระสงฆ์มาให้ความรูด้้านคุณธรรม 

จริยธรรมแก่นักเรียน 
          

23 เชิญศิษย์เก่าทีป่ระสบความส าเร็จในการศกึษา
มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักเรียน 

          

24 เชิญผู้ประสบความส าเร็จในการประกอบ
อาชีพต่างๆ มาให้แนวคดิ ความรู้เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชพีแก่นกัเรียน 

          

 ทรัพยากรวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลย ี           
25 มีการวางแผนเพื่อก าหนดโครงการหรือ

กิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนด้านวัสด ุ
อุปกรณ์ และเทคโนโลยีจากแหล่งทรัพยากร
ต่างๆ 

          

26 มีโครงการหรือกิจกรรมที่ชดัเจนเพื่อขอรับการ
สนับสนุนด้านวัสดุ อุปกรณ์ หรือเทคโนโลยี
จากแหล่งทรัพยากรต่างๆ 

          

27 มีภาคีเครือข่ายในการสนับสนุนด้านวัสดุ 
อุปกรณ์ และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
หรือกิจกรรมเสริม 

          

28 ขอรับการสนับสนุนวัสดุ อปุกรณ์จาก
สถานศึกษาอืน่ องค์กรชุมชน เอกชน สถาน
ประกอบการ ฯลฯ อย่างสม่ าเสมอ  

          

29 มีกิจกรรมรณรงค์เพื่อขอรับการสนับสนุนด้าน
วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี เป็นการเฉพาะ
กิจและเป็น 
รายปีทุกป ี

          

30 มีวิธีการขอรับการสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ 
และเทคโนโลยีที่หลากหลาย 
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ข้อ การระดมทรัพยากรทางการศกึษา 
ระดับการปฏบิัติ ระดับปัญหา 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
31 ติดต่อประสานความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้

การสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ และ
เทคโนโลยีเป็นอย่างดีและต่อเนื่อง 

          

32 มีกิจกรรมที่แสดงถึงการตอบแทนและขอบคุณ
ผู้ให้การสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

          

33 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมใน
การขอรับการสนับสนุนด้านวัสดุ อุปกรณ์ และ
เทคโนโลยีจากแหล่งต่างๆ 

          

34 ได้รับการสนบัสนุนวัสดุอปุกรณ์และ
เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนกจิกรรมการเรียนการ
สอนหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างเพียงพอ
จากแหล่งทรัพยากรต่างๆ 

          

35 ท ารายงานการใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี
ที่ได้รับบริจาคเพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบ
โดยทั่วกัน 

          

36 สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้สนับสนุนรายเก่า
อย่างต่อเนื่องและแสวงหาผูใ้ห้การสนับสนุน
รายใหม่ด้วยวธิีการและโอกาสที่หลากหลาย 

          

 ทรัพยากรท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง           
37 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน ความ

ขาดแคลนที่ดนิและสิ่งปลูกสร้างแก่ชุมชน
ได้รับทราบโดยทั่วกัน 

          

38 ผู้บริหารสถานศึกษาขอรับการสนับสนุนหรือ
บริจาคที่ดินและสิ่งก่อสร้างจากบุคคล องค์กร
เอกชนที่มีจิตศรัทธาและเห็นความส าคัญของ
การศึกษา 
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ข้อ การระดมทรัพยากรทางการศกึษา 
ระดับการปฏบิัต ิ ระดับปัญหา 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
39 มีโครงการที่จะใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ชัดเจนเพื่อขอรับการบริจาคหรือสนับสนุน 
          

40 มีเหตุผลที่ดีและเพียงพอส าหรับการขอรับการ
บริจาคหรือสนับสนุนที่ดินและสิงก่อสร้างจาก
ผู้มีจิตศรัทธา 

          

41 ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนเพื่อขอรบัการ
บริจาคที่ดนิและหรือสิ่งปลูกสร้าง 

          

42 มีวิธีการประชาสัมพันธ์และขอรับบริจาคที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างท่ีเหมาะสมและหลากหลาย 

          

43 ชุมชน สมาคมผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาฯมีส่วนร่วมในการด าเนนิการ
ขอรับการบริจาคท่ีดินและสิง่ปลูกสร้าง 

          

44 ด าเนินการขอรับบริจาคที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นขัน้ตอนและมี
ผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน 

          

45 ได้รับการบริจาคที่ดินและ/หรือสิ่งปลูกสร้าง
จากบุคคลองค์กรเอกชนที่มีจติศรัทธา 

          

46 ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริจาคที่ดินและ/
หรือสิ่งปลูกสร้างด้วยวิธีการที่เหมาะสมและ
หลากหลาย 

          

47 สร้างสัมพันธภาพที่ดีและตอ่เนื่องกับผู้บริจาค
ที่ดินและหรือสิ่งปลูกสร้างรายเก่าและแสวงหา
ผู้บริจาครายใหม่ 

          

48 รายงานการใชท้ี่ดินและ/หรือสิ่งปลูกสร้างที่
ได้รับบริจาคตอ่ผู้บริจาคเป็นประจ าทุกป ี
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ข้อ การระดมทรัพยากรทางการศกึษา 
ระดับการปฏบิัติ ระดับปัญหา 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
 ทรัพยากรแหล่งเรียนรู ้           

49 ศึกษาและส ารวจแหล่งการเรยีนรู้ทางธรรมชาติ
และที่มนษุย์สร้างขึ้น 

          

50 รวบรวม จัดท าบัญชีระบบข้อมูลสารสนเทศ
แหล่งเรยีนรู้ทางธรรมชาตแิละที่มนุษย์สร้างขึ้น 

          

51 จัดนิทรรศการเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ให้ครู
และนักเรียนได้รับทราบ 

          

52 ครูและนักเรยีนใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษา
และเรียนรู ้

          

53 ส่งเสริมในครู นักเรียน และชุมชนร่วมกัน
อนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติและมนุษย์
สร้างขึ้น 

          

54 โรงเรียนใช้แหล่งเรียนรู้มาก าหนดเป็น
หลักสูตรและบูรณาการในการเรียนการสอน 

          

55 โรงเรียนมีส่วนร่วมกับชุมชนในการดูแลรกัษา
แหล่งเรียนรู้ 

          

56 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับ
แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในชุมชน 

          

57 สนับสนุน ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเพื่อการ
ใช้แหล่งเรยีนรู้ภายในชุมชน สถาน
ประกอบการ หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 

          

58 สร้างความตระหนักและให้ความส าคัญในการ
ใช้และอนุรกัษ์แหล่งเรยีนรู้โดยเฉพาะ
โบราณสถานหรือโบราณวัตถุ 
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ข้อ การระดมทรัพยากรทางการศกึษา 
ระดับการปฏบิัต ิ ระดับปัญหา 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
59 รณรงค์การใชแ้หล่งเรียนรู้ที่มีอยู่อย่าง

เหมาะสมและคุ้มค่า 
          

60 มีข้อมูลสารสนเทศภมิูปัญญาท้องถ่ินเพือ่ใช้
เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับครูและนักเรียน 
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ตอนที ่3  ความคิดเห็นเก่ียวกับสภาวะแวดล้อมของสถานศึกษาเพื่อการการระดมทรัพยากร    
                    เพื่อพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐในจังหวัดมหาสารคาม 
ค าชี้แจง   โปรดอ่านข้อความทีละข้อแล้วท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ท่านเห็นว่าตรงกับบริบท 
             หรือสภาพโรงเรียนของท่านมากที่สุด 

คะแนน    ระดับการเห็นด้วย 
5 
4 
3 
2 
1 

มากที่สุด 
มาก 
ปานกลาง 
น้อย 
น้อยที่สุด 

 

ข้อ ประเด็นวิเคราะห์ 
ระดับการเห็นด้วย 

5 4 3 2 1 
 จุดแข็ง      
1 ผู้บริหารโรงเรียนมีความเสียสละ ซื่อสัตย์ เปิดเผย และ

รับผิดชอบ 
     

2 มีการท างานเป็นทีม แบ่งงานกันท าอย่างเหมาะสม เชื่อถือซ่ึงกัน
และกัน 

     

3 มีระบบการบริหารจัดการทรพัยากรทางการศึกษาที่ด ี      
4 ผู้บริหารยึดหลักการท างานแบบมีส่วนรว่ม      
5 โรงเรียนมีผลการประเมินจากต้นสังกัด หรือองค์กรอื่นๆ อยู่ใน

ระดับด ี
     

6 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับที่น่าพอใจ      
7 เป็นโรงเรียนตน้แบบหรือโครงการพิเศษต่างๆ มากมาย      
8 มีบุคลากรครูเพียงพอและมีทีมงานที่เข้มแข็ง      
9 โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง      
10 มีกระบวนการท างานอย่างเปน็ระบบ โปร่งใสและตรวจสอบได ้      
 จุดอ่อน      

11 ผู้บริหารขาดความรู้และทกัษะในการระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 
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ข้อ ประเด็นวิเคราะห์ 
ระดับการเห็นด้วย 

5 4 3 2 1 
12 ครูมีภารกิจในการสอนมากเกินไป และขาดแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงาน 
     

13 ขาดการมองการณ์ไกลและแผนแม่บทในการระดมทรัพยากร      
14 ผู้บริหารมีความผูกพันต่อโรงเรียนต่ าและขาดภาวะผู้น า      
15 ครูขาดความผูกพันที่ดีต่อโรงเรียน      
16 โรงเรียนขาดบรรยากาศที่ดใีนการปฏิบัติงาน      
17 ขาดระบบการสื่อสารที่ดีภายในองค์กร      
18 วัสดุอุปกรณ์ในการระดมทรพัยากรไมเ่พียงพอ      
19 ระบบการปฏิบัติงานไม่เอื้ออ านวยต่อการระดมทรัพยากร      
18 วัสดุอุปกรณ์ในการระดมทรพัยากรไม่เพียงพอ      
19 ระบบการปฏิบัติงานไม่เอื้ออ านวยต่อการระดมทรัพยากร      
20 บุคลากรไม่เพยีงพอต่อการด าเนินงานระดมทรัพยากร      

 โอกาส      
21 โรงเรียนและชุมชนมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน และร่วมกนัพัฒนา      
22 มีเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า องค์กรเอกชนร่วมกิจกรรม

เสมอๆ 
     

23 ผู้ปกครอง ชุมชน มีความเชื่อถือและชื่นชมต่อความส าเร็จของ
โรงเรียน 

     

24 ชุมชนมีสถานะทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับด ี      
25 ผูป้กครอง ชุมชนเอื้อเฟื้อและให้ความร่วมมือที่ดีในการพัฒนา

โรงเรียน 
     

26 ชุมชน ผู้ปกครอง องค์กรต่างๆ เห็นความส าคัญของการศึกษา      
27 นักเรียนสามารถสอบเข้าเรียนต่อในสถาบนัการศึกษาไดเ้ป็น

จ านวนมาก 
     

28 วัฒนธรรมชาวบ้านและการท าบุญตามประเพณีเอื้อต่อการระดม
ทรัพยากรของโรงเรียน 
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ข้อ ประเด็นวิเคราะห์ 
ระดับการเห็นด้วย 

5 4 3 2 1 
29 รัฐเปิดโอกาสให้โรงเรียนสามารถระดมทรัพยากรได้ตามความ

จ าเป็น 
     

30 มีแหล่งทรัพยากรทางการศกึษาทั้งในและต่างประเทศ      
 อุปสรรค      

31 นโยบายของรฐัไม่เอื้อให้โรงเรียนระดมทรพัยากรได้ด้วยตนเอง      
32 ประชาชนไมท่ราบว่ารัฐมีมาตรการลดหยอ่นทางภาษีเพือ่

การศึกษา 
     

33 ชุมชน ผู้ปกครองขาดความเชือ่ถือต่อตัวผู้บริหาร ครู และ
โรงเรียน 

     

34 ผู้ปกครองและชุมชนเชื่อว่าโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากรัฐ
เพียงพอ 

     

35 เกิดภาวะวิกฤติทางเศรษฐกจิท าให้ยากต่อการระดมทรัพยากร      
36 ประชาชนเชื่อว่าการ าบุญที่วดัได้บุญกุศลมากกว่าท าที่โรงเรียน      
37 ชุมชนขาดจิตส านึกในการเป็นเจ้าของโรงเรียน      
38 ผู้ปกครองไม่ให้ความร่วมมอืในการระดมทรัพยากรเพื่อ

การศึกษา 
     

39 ผู้น าชุมชนเปน็ปฏิปักษ์ต่อการพัฒนาโรงเรียน      
40 นักการเมืองแทรกแซงการบริหารจัดการและพัฒนาการศึกษา      
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ตอนที ่4  แนวทางในการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาสถานศึกษาขัน้พื้นฐานของรัฐ  
 ในจังหวัดมหาสารคาม 
ค าชี้แจง จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการระดมทรัพยากรทาง
 การศึกษาแล้ว ท่านคิดว่าจะมีกลยุทธ์ แนวทาง วิธีการสนับสนุนหรือแก้ปัญหาในการ 
 ระดมทรัพยากรอย่างไร 
 1. เงินทุนหรืองบประมาณ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 2. บุคคล 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 3. วัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยี 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 4. ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 5. แหล่งเรียนรู้ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
 

-------  ขอขอบพระคุณทกุท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถามนี้ด้วยความเอาใจใส ่ ------- 
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แนวค าถามในการสนทนากลุ่ม (กรณผีู้บริหารโรงเรียน และครูผู้รับผิดชอบ) 
เรื่อง กลยุทธ์การระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ

ในจังหวัดมหาสารคาม 
..................................................... 

 
1. เริ่มการสนทนา 
 1.1  แนะน าตนเอง และแจ้งวัตถปุระสงค์ของการสนทนากลุ่มคร้ังนี้ 
 1.2  เริ่มค าถามอุ่นเครื่องด้วยการถามเรื่องที่อยู่ในความสนใจในขณะนี้  
 1.3  ขออนุญาตบันทึกเทป เพราะอาจจดไม่ทนั แต่เทปนี้จะไมน่ าไปเผยแพรท่ี่ไหน นอกจาก
ผู้วิจัยจะน ามาเปิดฟังเพื่อสรุปข้อมูลของการสนทนาหรอืการสัมภาษณ์ที่ถูกต้องเท่านั้น 
 
2.  ค าถามข้อมูลทั่วไปของผู้ร่วมสนทนาหรือสัมภาษณ ์
 2.1  ท างานมาแล้วกี่ปี เริ่มเป็นผูบ้ริหารที่โรงเรียนใด อยู่โรงเรียนนี้มาแล้วกี่ปี ย้ายมาอยู่
โรงเรียนนี้ดว้ยเหตุผลใด 
 2.2  ส าเร็จการศึกษาทางด้านใด จากสถาบันใด ส าเร็จการศึกษามาแล้วกี่ปี มีงานหรือกิจกรรม
ใดที่มักทะอยู่เป็นประจ า หรือเป็นครั้งคราวบ้าง 
 2.3  มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนนี้อย่างไร 
 2.4  มีประสบการณ์ท างานอะไรท่ีประทับใจมากที่สุด เพราะอะไร 
 2.5  ท่านพักอยู่ที่ไหน ใช้เวลาอยูท่ี่โรงเรียนมากไหม เวลาส่วนใหญ่มักท าอะไร 
 2.6  สภาพของชุมชนรอบๆ โรงเรียนเป็นอย่างไรบ้าง 
 
3.  ค าถามเกี่ยวกับโจทย์/ค าถามการวิจัย 
 3.1  สภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนา
สถานศึกษาของท่านเป็นอย่างไร 
 3.2  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาของท่านมี
อะไรบ้าง 
  3.2.1  มีอะไรที่เป็นโอกาส หรืออุปสรรคในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อ
พัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เช่น ความร่วมมือจากชุมชน สภาพอาชีพของผู้ปกครอง ชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้น าทางศาสนา                
ผู้น าชุมชน หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นๆ หรือองค์ประกอบเกี่ยวกับเวลา เป็นต้น 
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 3.2.2  มีองค์ประกอบใดบ้างในสถานศึกษา ที่เป็นจุดเด่นที่ช่วยให้การระดมทรัพยากร
ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาประสบผลส าเร็จ เช่น พฤติกรรมของคณะครู นักเรียน ผู้บริหาร 
อาคารสถานที่ของสถานศึกษา สภาพแวดล้อม และมีปัจจัยใดที่เป็นปัญหา ท่านมีแนวทางแก้ไข
อย่างไร 
 3.2.3  สถานศึกษามีกระบวนการอย่างไร เพื่อที่จะได้มาซึ่งทรัพยากรทางการศกึษาเพื่อ
พัฒนาสถานศึกษาจนประสบผลส าเร็จ 
 3.2.4  กระบวนการดงักล่าวมีปัญหา อุปสรรค หรือไม่ อย่างไร 
 3.2.5  มีเงื่อนไขใดทีท่ าให้ประชาชน ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้ง เข้ามามีส่วนร่วม         
ในการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา 
 3.2.6  การด าเนินการระดมทรัพยากรดังกล่าวประสบผลส าเร็จ มากน้อยแค่ไหน มี
ปัญหาหรือไมอ่ย่างไร และมีแนวทางแก้ไขอย่างไร 
 3.2.7  มีการควบคุม ก ากับ ติดตาม นิเทศ การด าเนินงานอย่างไร มีปัญหาอะไรบ้าง
แก้ไขอย่างไร ใครช่วยเหลือ ผลเป็นอย่างไร 
 3.2.8  มีการวัดผลประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างไร 
 3.2.9  ผู้บริหารมีการน าผลการปฏิบัติงาน ไปวิเคราะห ์และน าผลไปปรับปรุง หรือ
พัฒนางานหรือไม่ อย่างไร 
 3.3  กลยุทธ์ระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานของรัฐที่มีความ
เป็นไปได้ ไดร้ับการยอมรับ และเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน เป็นอย่างไร 
 
3.  ความคิดเห็นอืน่ ๆ และข้อเสนอแนะ (ถ้าม)ี 
 
4.  กล่าวขอบคุณผู้ร่วมสนทนา และกล่าวอ าลา 
 
 

ลงชื่อ…………………………………..……………ผู้ด าเนินการสนทนา 
วันที…่………..……เดือน…………….……………พ.ศ………….………… 

เวลา………………………….…………ถึง………………………………………. 
สถานที่……………………………………………..……………………………… 
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แนวค าถามในการสนทนากลุ่ม (กรณผีู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง) 
เรื่อง กลยุทธ์การระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ

ในจังหวัดมหาสารคาม 
..................................................... 

 
1. เริ่มการสนทนา 
 1.1  แนะน าตนเอง และแจ้งวัตถปุระสงค์ของการสนทนากลุ่มคร้ังนี้ 
 1.2  เริ่มค าถามอุ่นเครื่องด้วยการถามเรื่องที่อยู่ในความสนใจในขณะนี้  
 1.3  ขออนุญาตบันทึกเทป เพราะอาจจดไม่ทนั แต่เทปนี้จะไมน่ าไปเผยแพรท่ี่ไหน นอกจาก
ผู้วิจัยจะน ามาเปิดฟังเพื่อสรุปข้อมูลของการสนทนาหรอืการสัมภาษณ์ที่ถูกต้องเท่านั้น 
 
2.  ค าถามข้อมูลทั่วไปของผู้ร่วมสนทนาหรือสัมภาษณ ์
 2.1  มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนนี้อย่างไร 
 2.2  สิ่งที่ประทับใจมากที่สุดในโรงเรียนแห่งนี้คืออะไร เพราะอะไร 
 2.3  สภาพของชุมชนรอบๆ โรงเรียนเป็นอย่างไรบ้าง 
 
3.  ค าถามเกี่ยวกับโจทย์/ค าถามการวิจัย 
 3.1  สภาพปัจจุบนั ปัญหาและแนวทางในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนา
สถานศึกษาเป็นอย่างไร 
 3.2  ปัจจัยที่มีอิทธพิลต่อการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพือ่พัฒนาสถานศึกษามีอะไรบ้าง 
  3.2.1  มีอะไรที่เป็นโอกาส หรืออุปสรรคในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อ
พัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เช่น ความร่วมมือจากชุมชน สภาพอาชีพของผู้ปกครอง ชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้น าทางศาสนาผู้น า
ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นๆ หรือองค์ประกอบเกี่ยวกับเวลา เป็นต้น 
  3.2.2  มีองค์ประกอบใดบ้างในสถานศึกษา ที่เป็นจุดเด่นที่ช่วยให้การระดมทรัพยากร
ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาประสบผลส าเร็จ เช่น พฤติกรรมของคณะครู นักเรียน ผู้บริหาร 
อาคารสถานที่ของสถานศึกษา สภาพแวดล้อม และมีปัจจัยใดที่เป็นปัญหา ท่านมีแนวทางแก้ไข
อย่างไร 
  3.2.3  สถานศึกษามีกระบวนการอย่างไร เพื่อที่จะได้มาซึ่งทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อ
พัฒนาสถานศึกษาจนประสบผลส าเร็จ 
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  3.2.4  มีเงื่อนไขใดที่ท าให้ประชาชน ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วม       
ในการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา 
  3.2.5  การด าเนินการระดมทรัพยากรดังกล่าวประสบผลส าเร็จ  มากน้อยแค่ไหน               
มีปัญหาหรือไม่อย่างไร และมีแนวทางแก้ไขอย่างไร 
 3.3  กลยุทธ์ระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพือ่พัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐที่มีความ
เป็นไปได้ ไดร้ับการยอมรับ และเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน เป็นอย่างไร 
 
3.  ความคิดเห็นอืน่ ๆ และข้อเสนอแนะ (ถ้าม)ี 
 
4.  กล่าวขอบคุณผู้ร่วมสนทนา และกล่าวอ าลา 
 
 

ลงชื่อ…………………………………………………ผู้ด าเนินการสนทนา 
วันที…่………..……เดือน…………….……………พ.ศ………….………… 

เวลา………………………….…………ถึง………………………………………. 
สถานที่……………………………………………..……………………………… 
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แนวค าถามในการสัมภาษณ์ (ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้รับผิดชอบ) 
เรื่อง กลยุทธ์การระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ 

(กรณีศึกษา 3 โรงเรียน) 
..................................................... 

 
1. เริ่มการสนทนา 
 1.1  แนะน าตนเอง และแจ้งวัตถปุระสงค์ของการสนทนากลุ่มคร้ังนี้ 
 1.2  เริ่มค าถามอุ่นเครื่องด้วยการถามเรื่องที่อยู่ในความสนใจในขณะนี้  
 1.3  ขออนุญาตบันทึกเทป เพราะอาจจดไม่ทัน แต่เทปนี้จะไม่น าไปเผยแพร่ที่ไหน นอกจาก
ผู้วิจัยจะน ามาเปิดฟังเพื่อสรุปข้อมูลของการสนทนาหรือการสัมภาษณ์ที่ถูกต้องเท่านั้น 
 
2.  ค าถามข้อมูลทั่วไปของผู้ร่วมสนทนาหรือสัมภาษณ ์
 2.1  ท างานมาแล้วกี่ปี เริ่มเป็นผู้บริหารที่โรงเรียนใด อยู่โรงเรียนนี้มาแล้วกี่ปี ย้ายมาอยู่
โรงเรียนนี้ด้วยเหตุผลใด 
 2.2  ส าเร็จการศึกษาทางด้านใด จากสถาบันใด ส าเร็จการศึกษามาแล้วกี่ปี มีงานหรือกิจกรรม
ใดที่มักทะอยู่เป็นประจ า หรือเป็นครั้งคราวบ้าง 
 2.3  มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนนี้อย่างไร 
 2.4  มีประสบการณ์ท างานอะไรท่ีประทับใจมากที่สุด เพราะอะไร 
 2.5  ท่านพักอยู่ที่ไหน ใช้เวลาอยูท่ี่โรงเรียนมากไหม เวลาส่วนใหญ่มักท าอะไร 
 2.6  สภาพของชุมชนรอบๆ โรงเรียนเป็นอย่างไรบ้าง 
 
3.  ค าถามเกี่ยวกับโจทย์/ค าถามการวิจัย 
 3.1  สภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนา
สถานศึกษาของท่านเป็นอย่างไร 
 3.2  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาของท่านมี
อะไรบ้าง 
  3.2.1  มีอะไรที่เป็นโอกาส หรืออุปสรรคในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา                
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เช่น ความร่วมมือจากชุมชน สภาพอาชีพของผู้ปกครอง ชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้น าทางศาสนา                
ผู้น าชุมชน หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นๆ หรือองค์ประกอบเกี่ยวกับเวลา เป็นต้น 



 396 

  3.2.2  มีองค์ประกอบใดบ้างในสถานศึกษา ที่เป็นจุดเด่นที่ช่วยให้การระดมทรัพยากร
ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาประสบผลส าเร็จ เช่น พฤติกรรมของคณะครู นักเรียน ผู้บริหาร 
อาคารสถานที่ของสถานศึกษา สภาพแวดล้อม และมีปัจจัยใดที่เป็นปัญหา ท่านมีแนวทางแก้ไข
อย่างไร 
  3.2.3  สถานศึกษามีกระบวนการอย่างไร เพื่อที่จะได้มาซึ่งทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อ
พัฒนาสถานศึกษาจนประสบผลส าเร็จ 
  3.2.4  กระบวนการดังกล่าวมีปัญหา อุปสรรค หรือไม ่อย่างไร 
  3.2.5  มีเงื่อนไขใดที่ท าให้ประชาชน ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมใน
การระดมทรัพยากรของสถานศึกษา 
  3.2.6  การด าเนินการระดมทรัพยากรดังกล่าวประสบผลส าเร็จ มากน้อยแค่ไหน มี
ปัญหาหรือไม่อย่างไร และมีแนวทางแก้ไขอย่างไร 
  3.2.7  มีการควบคุม ก ากับ ติดตาม นิเทศ การด าเนินงานอย่างไร มีปัญหาอะไรบ้าง
แก้ไขอย่างไร ใครช่วยเหลือ ผลเป็นอย่างไร 
  3.2.8  มีการวัดผลประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างไร 
  3.2.9  ผู้บริหารมีการน าผลการปฏิบัติงาน ไปวิเคราะห์ และน าผลไปปรับปรุง หรือ
พัฒนางานหรือไม่ อย่างไร 
 3.3  กลยุทธ์ระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานของรัฐที่มีความ
เป็นไปได้ ไดร้ับการยอมรับ และเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน เป็นอย่างไร 
 
3.  ความคิดเห็นอืน่ ๆ และข้อเสนอแนะ (ถ้าม)ี 
 
4.  กล่าวขอบคุณผู้ให้การสัมภาษณ์ และกล่าวอ าลา 
 
 

ลงชื่อ………………………………….……..……………………ผู้สัมภาษณ ์
วันที…่………..……เดือน…………….……………พ.ศ………….………… 

เวลา………………………….…………ถึง………………………………………. 
สถานที่……………………………………………..……………………………… 
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แนวค าถามในการสัมภาษณ์ (กรณีประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน) 
เรื่อง กลยุทธ์การระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ 

(กรณีศึกษา 3 โรงเรียน) 
..................................................... 

 

1. เริ่มการสนทนา 
 1.1  แนะน าตนเอง และแจ้งวัตถปุระสงค์ของการสนทนากลุ่มครั้งนี ้
 1.2  เริ่มค าถามอุ่นเครื่องด้วยการถามเรื่องที่อยู่ในความสนใจในขณะนี้  
 1.3  ขออนุญาตบันทึกเทป เพราะอาจจดไม่ทัน แต่เทปนี้จะไม่น าไปเผยแพร่ที่ไหน นอกจาก
ผู้วิจัยจะน ามาเปิดฟังเพื่อสรุปข้อมูลของการสนทนาหรือการสัมภาษณ์ที่ถูกต้องเท่านั้น 
 

2.  ค าถามข้อมูลทั่วไปของผู้ร่วมสนทนาหรือสัมภาษณ ์
 2.1  มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนนี้อย่างไร 
 2.2  สิ่งที่ประทับใจมากที่สุดในโรงเรียนแห่งนี้คืออะไร เพราะอะไร 
 2.3  สภาพของชุมชนรอบๆ โรงเรียนเป็นอย่างไรบ้าง 
 

3.  ค าถามเกี่ยวกับโจทย์/ค าถามการวิจัย 
 3.1  สภาพปัจจุบนั ปัญหาและแนวทางในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนา
สถานศึกษาเป็นอย่างไร 
 3.2  ปัจจัยที่มีอิทธพิลต่อการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพือ่พัฒนาสถานศึกษามีอะไรบ้าง 
  3.2.1  มีอะไรที่เป็นโอกาส หรืออุปสรรคในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อ
พัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เช่น ความร่วมมือจากชุมชน สภาพอาชีพของผู้ปกครอง ชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้น าทางศาสนาผู้น า
ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นๆ หรือองค์ประกอบเกี่ยวกับเวลา เป็นต้น 
  3.2.2  มีองค์ประกอบใดบ้างในสถานศึกษา ที่เป็นจุดเด่นที่ช่วยให้การระดมทรัพยากร
ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาประสบผลส าเร็จ เช่น พฤติกรรมของคณะครู นักเรียน ผู้บริหาร 
อาคารสถานที่ของสถานศึกษา สภาพแวดล้อม และมีปัจจัยใดที่เป็นปัญหา ท่านมีแนวทางแก้ไข
อย่างไร 
  3.2.3  สถานศึกษามีกระบวนการอย่างไร เพื่อที่จะได้มาซึ่งทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อ
พัฒนาสถานศึกษาจนประสบผลส าเร็จ 
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  3.2.4  มีเงื่อนไขใดที่ท าให้ประชาชน ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วม           
ในการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา 
  3.2.5  การด าเนินการระดมทรัพยากรดังกล่าวประสบผลส าเร็จ  มากน้อยแค่ไหน                
มีปัญหาหรือไม่อย่างไร และมีแนวทางแก้ไขอย่างไร 
 3.3  กลยุทธ์ระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐที่มี           
ความเป็นไปได้ ได้รับการยอมรับ และเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน เป็นอย่างไร 
 
3.  ความคิดเห็นอืน่ ๆ และข้อเสนอแนะ (ถ้าม)ี 
 
4.  กล่าวขอบคุณผู้ให้การสัมภาษณ์ และกล่าวอ าลา 
 
 

ลงชื่อ....................................................ผู้สัมภาษณ ์
วันที…่………..……เดือน…………….……………พ.ศ………….………… 

เวลา………………………….…………ถึง………………………………………. 
สถานที่……………………………………………..……………………………… 
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ผู้สังเกต....................................................................................................................... 
ต าแหน่ง...................................................................................................................... 
กลุ่มผู้ถูกสังเกต..........................................................................จ านวน.....................คน 
สังเกตเมื่อวนัที.่............เดือน................................ พ.ศ. ...............เวลา........................... 
 

1. สภาพการระดมทรัพยากรทางการศึกษา 
 

รายการสังเกต พฤติกรรม/หลักฐานที่สังเกตได ้
1.1 เงินทุนหรือ
งบประมาณ 
 
 
 
 
 

 

1.2 บุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบสังเกตการส าหรับการศึกษารายกรณี 
เรื่อง กลยุทธ์การระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนา 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ 
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รายการสังเกต พฤติกรรม/หลักฐานที่สังเกตได ้
1.3 วัสดุ อุปกรณ์  
      และเทคโนโลย ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.4 ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 
 
 
 
 
 
 

 

1.5 แหล่งเรียนรู้ 
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แบบฟอร์มส าหรับการวิเคราะห์เอกสาร (กรณีศึกษา 3 โรงเรียน) 
เรื่อง  กลยุทธ์การระดมทรพัยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานของรัฐ 
 

รายการเอกสาร/ 
ข้อมูลเชิงประจักษ ์

ประเด็นการคน้พบ 
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แบบประเมินกลยุทธ์การระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนา 
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานของรัฐในจังหวัดมหาสารคาม 

 

 

ค าชี้แจง   โปรดกา หรือ  ลงในช่องความคิดเห็นต่อกลยุทธ์แต่ละข้อว่ามีความเป็นไปได้หรือท่านยอมรับได้  
หรือไม่ 

 สถานภาพของท่าน   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
       ผู้บริหารสถานศึกษา 

       ครูผู้รับผิดชอบ 

       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ 

       ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน 

       ศึกษานิเทศก์ 
       ผู้บริหารการศึกษา (รอง ผอ.สพท.-ผอ.สพท.) 
 

การระดมทรัพยากรทางการศึกษาด้าน/กลยุทธ์ 
ความคิดเห็น 

เป็นไปได้ ยอมรับ 
1.ด้านเงินทุนหรืองบประมาณ  ประกอบด้วย 8 กลยุทธ ์   
   กลยุทธ์ที่ 1 สรา้งวัฒนธรรมการท างานระบบทีมและเครือข่ายที่เข้มแข็ง 
โดยมีมาตรการ 3 ประการ 

  

 1) จัดให้มีการประชุมเพื่อร่วมวางแผนในการระดมเงินทุนหรือ
งบประมาณอย่างสม่ าเสมอ 
2) กระตุ้นให้ทีมงานหรือเครือข่ายได้แสดงความคิดเห็นอย่าง 
กว้างขวาง           มีเหตุมีผลและรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกทุกคน 
3) สร้างระบบการติดตามและตรวจสอบการท า งานเป็นทีม 
    หรือเครือข่ายโดยสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม 

  

   กลยุทธ์ที่ 2 ประชาสัมพันธ์ผลงานนักเรียน ครูและโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
และสม่ าเสมอ โดยมีมาตรการ 2 ประการ 

  

 1) จัดท าเอกสาร แผ่นพับ หรือสื่ออื่นๆ ในการประชาสัมพันธ์ผลงาน
ของนักเรียนและโรงเรียนต่อผู้ปกครองและชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 

  

 2 )  จั ด เ วที ให้นั ก เ รี ยนและครู ได้ แสดงผลงาน  ความรู้ และ
ความสามารถของตนเองต่อสาธารณชนอยู่เป็นประจ า 

  

   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาทีมงานสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้ปกครองและชุมชน
โดยมี มาตรการ 3 ประการ 

  

 1) จัดให้มีทีมงานครู บุคลากร และนักเรียนเพื่อปฏิบัติการชุมชน
สัมพันธ์อย่างต่อเนื่องตามโอกาสต่างๆ 
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การระดมทรัพยากรทางการศึกษาด้าน/กลยุทธ์ 
ความคดิเห็น 

เป็นไปได้ ยอมรับ 
 2) จัดครูและนักเรียนประจ าหมู่บ้านในเขตบริการอย่างทั่วถึง 

3) ร่วมงานบุญประเพณีตามเทศกาลของชาวบ้านเป็นประจ า 
  

   กลยุทธ์ที่ 4 รายงานสภาพความขาดแคลนงบประมาณให้ผู้ปกครองและ 
  ชุมชนทราบด้วยวิธีการที่หลากหลายและต่อเนื่อง โดยมีมาตรการ  
  1 ประการ 

  

 1) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองและชุมชนได้รับทราบถึงสถานภาพ
ทางการเงินของโรงเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ตามโอกาสต่างๆ  
อย่างต่อเนื่อง 

  

   กลยุทธ์ที่ 5 อบรม พัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในศาสตร์และศิลป์ในการ
ระดมเงินทุนและงบประมาณกับผู้รู้และเครือข่ายการพัฒนาอย่างสม่ าเสมอ 
 โดยมีมาตรการ 2 ประการ 

  

 1) ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในศาสตร์และศิลป์เกี่ยวกับการ
ระดมทรัพยากรทางการ ศึกษาระหว่างผู้บริหาร ครูกับวิทยากรที่มี
ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
2) จัดครูเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการระดม
ทรัพยากรที่จัดโดยเอกชนหรือสถาบันการอุดมศึกษาอยู่เสมอ 

  

   กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณที่โปร่งใสโดยให้ 
  ภาคี เครื อข่ า ยการพัฒนามีส่ วนร่ วมในกระบวนการทุกขั้ นตอน  
  โดยมีมาตรการ 3 ประการ 

  

 1) ประชุมคณะกรรมการบริหารและเครือข่ายพัฒนาโรงเรียนเพื่อร่วม
วางแผนในการพัฒนาระบบการบริหารงานงบประมาณที่โปร่งใส 
2) จัดเตรียมปัจจัยป้อนต่างๆ ที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาระบบบริหาร
งบประมาณ เช่น บุคลากร เงิน วิธีการจัดการและวัสดุอุปกรณ์  
3) ร่วมกันก าหนดกรอบภารกิจ กระบวนการปฏิบัติงาน การ
มอบหมายภารกิจ และการก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล
อย่างเป็นระบบ 

  

   กลยุทธ์ที่ 7 ก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณอย่าง 
        เหมาะสมและด าเนินการตามความจ าเป็น โดยมีมาตรการ 4 ประการ 

  

 1) ร่วมกันก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์และกิจกรรมของการขอรับ
การสนับสนุนด้านงบประมาณจากแหล่งต่างๆ 
2) จัดท าโครงการระดมเงินทุนหรืองบประมาณเพื่อเสนอขออนุมัติ 
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 จากคณะกรรมการสถาน ศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานต้นสังกัด 

3) ด าเนินการระดมเงินทุนตามโครงการหรือกิจกรรมที่ก าหนด โดยมี
การประเมินเพื่อแก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงกิจกรรมให้เหมาะสม
เสมอๆ 
4) รายงานผลการด าเนินการระดมทรัพยากรเป็นระยะๆ ตามที่ก าหนดไว้ 

  

   กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นระบบ โปร่งใส โดย 
ผู้ปกครองและชุมชนสามารถตรวจสอบได้ โดยมีมาตรการ  4 ประการ 

  

 1) ร่วมกันก าหนดและวางแผนการใช้จ่ายงบ ประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภายในระยะเวลา 1 ปี และภายในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า 
2) ก าหนดปฏิทินการด าเนินการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่
ก าหนดไว้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
3) ด าเนินการบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 
ตลอดจนมีการก ากับ ตดิตาม ตรวจสอบ และรายงานผลอย่างเป็น
ระบบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายตามก าหนดไว้ 

  

2.ด้านบุคคล  ประกอบด้วย 8 กลยุทธ์   
   กลยุทธ์ที่ 1 ประสานสัมพันธ์ร่วมกันพัฒนาเยาวชนไทยแบบยั่งยืนโดยผ่าน 
เครือข่ายครูภูมิปัญญาชาวบ้านที่เข้มแข็ง โดยมีมาตรการ 2 ประการ 

  

 1) สร้างเครือข่ายครูภูมิปัญญาชาวบ้านในชุมชนเขตบริการของ
โรงเรียน 
2) ให้ความร่วมมือกับชุมชนในการปฏิบัติกิจกรรมตามประเพณีและ
วัฒนธรรมอย่างสม่ าเสมอ 

  

   กลยุทธ์ที่ 2 ก าหนดแผนการพัฒนาผู้เรียนและบุคลากรผ่านกิจกรรม               
การเรียนรู้ที่มีความหมายและมีเครือข่ายร่วมพัฒนา โดยมีมาตรการ 3 ประการ 

  

 1) เครือข่ายครูภูมิปัญญาชาวบ้านมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่นักเรียน 
2) โรงเรียนก าหนดแผนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยให้
บุคลากรในชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการมากที่สุด 
3) สร้างเครือข่ายพัฒนาเยาวชนในท้องถิ่นให้รู้จักส านึกรักในบ้านเกิด
และห่างไกลยาเสพติด 
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      กลยุทธ์ที่ 3 บริหารจัดการบุคลากรที่โปร่งใสโดยเน้นให้บุคคลและชุมชน
มีส่วนร่วมในการด าเนินการและตรวจสอบ โดยมี มาตรการ 3 ประการ 

  

 1) มีแผนการพัฒนาและเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ของบุคลากร 
2) ส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
3) ตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมและทุกคน 
มีส่วนร่วม 

  

 1) เชิญบุคคล ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าที่ประสบความส าเร็จในหน้าที่การ
งานหรือการประกอบอาชีพมาเล่าประสบการณ์ให้นักเรียนได้รับฟัง 
2) ยกย่องเชิดชูบุคคลที่เป็นตัวอย่างที่ดีในชุมชนในโอกาสต่างๆ 
3) ครูและผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนและเป็นที่
น่าเชื่อถือในชุมชน 

  

   กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาแผนการบริหารจัดการด้านบุคลากรอย่างเป็นระบบ          
เน้นการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง เครือข่ายพัฒนา และชุมชนเป็นเป็นหลัก 
โดยมีมาตรการ 3 ประการ 

  

 1) มีแผนการสรรหาและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมในการก าหนด 
2) ให้ชุมชน ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการวางแผนการสรรหาและ
พัฒนาบุคลากร 
3) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรอย่างทั่วถึง 

  

   กลยุทธ์ที่ 6 ก าหนดเป้าหมาย วิธีการและการประเมินผลการบริหารจัดการ
บุคลากรที่ชัดเจนโดยมีผู้รับผิดชอบตามความรู้และความสามารถ โดยมี
มาตรการ 3 ประการ 

  

 1) ก าหนดเป้าหมายของการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน 
2) ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายของการพัฒนาบุคลากร 
3) ให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามความรู้ ความสามารถ และความถนัด 

  

   กลยุทธ์ที่ 7 จัดท าท าเนียบบุคคลส าคัญ วิทยากรภูมิปัญญาไทย                 
ปราชญ์ชาวบ้านอย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน โดยมีมาตรการ 3 ประการ 

  

 1) จัดท าท าเนียบบุคคลส าคัญ วิทยากรภูมิปัญญาไทย ปราชญ์ชาวบ้าน
อย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน 
2) เชิญบุคคลส าคัญมาแสดงปาฐกถาให้นักเรียนได้รับฟังในโอกาส
ต่างๆ 
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 3) จัดท าอัตชีวประวัติของบุคคลตัวอย่างทั้งในและต่างประเทศให้

นักเรียนได้ศึกษาเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี 
  

     กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาเครือข่ายวิทยากรภูมิปัญญาไทยหรือปราชญ์ชาวบ้าน       
ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับนักเรียน โดยมีมาตรการ 
3 ประการ 

  

 1) พัฒนาเครือข่ายวิทยากรภูมิปัญญาไทยหรือปราชญ์ชาวบ้านทุก
หมู่บ้านในเขตบริการ 
2) ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเครือข่ายวิทยากรภูมิปัญญาไทย 
3) เชิญวิทยากรในเครือข่ายครูภูมิปัญญาไทยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
นักเรียนอย่างสม่ าเสมอ 

  

 1) จัดท าโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์และ
เทคโนโลยีจากแหล่งต่างๆ 
2) ก าหนดให้มีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อขอรับการสนับสนุนด้านวัสดุ
อุปกรณ์และเทคโนโลยี 
3) ผู้ปกครอง บุคคล ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และเครือข่ายศิษย์เก่ามีส่วนร่วมกับโรงเรียนในการขอรับการ
สนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี 

  

   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาแผนการบริหารจัดการด้านวัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยี
สารสนเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาวโดยด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมี
มาตรการ 3 ประการ 

  

 1) ก าหนดแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการด้านวัสดุอุปกรณ์และ
เทคโนโลยีโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
2) จัดหาและใช้วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
อย่างคุ้มค่าที่สุด 
3) สนับสนุนงบประมาณในการซ่อมบ ารุงวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

     กลยุทธ์ที่ 3 ประชาสัมพันธ์ผลงานครู นักเรียน และโรงเรียนให้ชุมชน
ได้รับทราบอย่างสม่ าเสมอ โดยมีมาตรการ 3 ประการ 

  

 1) จัดท าโครงการประชาสัมพันธ์ผลงานนักเรียน และโรงเรียนให้
ชุมชนได้รับทราบ 
2) ครูและนักเรียนร่วมกันก าหนดวัตถุประสงค์ วิธีการและสื่อในการ
ประชาสัมพันธ์ผลงาน 
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 3) นักเรียนและครูร่วมกันเผยแพร่ผลงานด้วยวิธีการและสื่อที่

หลากหลาย 
  

   กลยุทธ์ที่ 4 ผลักดันให้มีกฎหมายท่ีว่าด้วยภาษีเพื่อการศึกษาโดยเฉพาะ  โดย
มีมาตรการ 3 ประการ 

  

 1) สนับสนุนประชาชนให้เห็นด้วยกับกฎหมายที่ว่าด้วยภาษีเพื่อ
การศึกษาโดยเฉพาะ 
2) เข้าพบปะกับนักการเมืองในแต่ละระดับเพื่อแสดงเหตุผลและขอรับ
การสนับสนุนด้านแนวคิดในการตรากฎหมายภาษีเพื่อการศึกษา 
3) น าเสนอแนวคิดกฎหมายภาษีเพื่อการศึกษาในเวทีต่างๆ ตามโอกาส
ที่เอื้ออ านวยเพื่อหาแนวร่วมอุดมการณ์ 

  

      กลยุทธ์ที่ 5 สร้างเครือข่ายพัฒนาผู้เรียนที่เข้มแข็งและชุมชนมีส่วนร่วม 
โดยมีมาตรการ 3 ประการ 

  

 1) สร้างเครือข่ายพัฒนาผู้เรียนที่เข้มแข็ง 
2) เครือข่ายพัฒนาผู้เรียนร่วมมือกับโรงเรียนในการพัฒนานักเรียนให้
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
3) สร้างโรงเรียนให้เป็นต้นแบบแห่งการเรียนรู้ 

  

   กลยุทธ์ที่ 6 จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ในโรงเรียน โดย
มีมาตรการ 3 ประการ 

  

 1) จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 
2) พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
3) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ให้บริการแก่ผู้ปกครอง
และชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 

  

     กลยุทธ์ที่ 7 ชุมชนและโรงเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวางแผนพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้อยู่เสมอ โดยมีมาตรการ 3 ประการ 

  

 1) โรงเรียนและชุมชนร่วมกันวางแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
2) แต่งต้ังทีมงานเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยส าหรับให้บริการนักเรียน
และชุมชน 
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เป็นไปได้ ยอมรับ 
     กลยุทธ์ที่ 8 รณรงค์ขอรับการบริจาควัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีจาก
ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องต่างๆ ทั้งรายปีและเฉพาะกิจ โดยมีมาตรการ 3 ประการ 

  

 1) ชุมชนและโรงเรียนร่วมกันวางแผนขอรับการสนับสนุนด้านวัสดุ 
อุปกรณ์และเทคโนโลยี 
2) จัดท าโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนด้านวัสดุ อุปกรณ์และ
เทคโนโลยี 
3) ก าหนดกิจกรรมเพื่อรับการสนับสนุนด้านวัสดุ อุปกรณ์และ
เทคโนโลยีที่หลากหลายและด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

  

4.ด้านที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประกอบด้วย 8 กลยุทธ์   
     กลยุทธ์ที่ 1 สร้างทีมงานที่เข้มแข็งในการบริหารจัดการทรัพย์สินของ
โรงเรียน โดยมีมาตรการ 3 ประการ 

  

 1) ให้มีการประชุมร่วมของทีมงานบริหารจัดการทรัพย์สินของ
โรงเรียนเป็นประจ าและต่อเน่ือง 
2) จัดให้มีการพฒันาทีมงานให้มีคุณภาพอย่างสม่ าเสมอ 
3) ให้การประสานงาน ติดต่อสื่อสารระหว่างทีมงานเป็นไปอย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

  

    กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ 
อย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยมีมาตรการ 3 ประการ 

  

 1) พัฒนาให้มีระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินที่โปร่งใสและมี
ประสิทธิภาพของโรงเรียน 
2) แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพย์สิน 
3) ระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินของโรงเรียนมีความเหมาะสมกับ
บริบทของโรงเรียน 

  

    กลยุทธ์ที่ 3 จัดตั้งอุทยานการเรียนรู้โดยผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่ทันสมัยเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตและให้บริการชุมชน
อย่างทั่วถึง โดยมีมาตรการ 3 ประการ 

  

 1) มีคณะกรรมการศึกษาการจัดตั้งอุทยานการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย 
2) น าเสนอผลการศึกษาและแผนการจัดตั้งอุทยานการเรียนรู้ ผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
3) จัดตั้งอุทยานการเรียนรู้โดยผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยขึ้น
ภายในโรงเรียนหรือชุมชน 
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เป็นไปได้ ยอมรับ 
      กลยุทธ์ที่ 4 สร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีในการรักษา และ            
การใช้ประโยชน์จากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในโรงเรียนร่วมกันกับ 
บุคคลในชุมชน โดยมีมาตรการ 3 ประการ 

  

 1) จัดท าแผนการสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีในการรักษา
และใช้ประโยชน์จากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในโรงเรียน 
2) ประชาสัมพันธ์การรักษาและใช้ประโยชน์จากที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างในโรงเรียนให้ชุมชนรับทราบด้วยสื่อและวิธีการที่หลากหลาย 
3) ให้ชุมชนใช้บริการที่ดินหรือสิ่ งก่อสร้างของโรงเรียนอย่าง
สม่ าเสมอ 

  

     กลยุทธ์ที่ 5 แต่งตั้งผู้จัดการบริหารทรัพยากรที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพ่ือ
การสร้างรายได้ของโรงเรียน โดยมีมาตรการ 2 ประการ 

  

 1) เสนอแต่งตั้งผู้จัดการทรัพยากรที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในโรงเรียน
ต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
2) ก าหนดบทบาทและภารกิจในการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง 

  

     กลยุทธ์ที่ 6 มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง             
ที่ก่อให้เกิดรายได้ของโรงเรียน โดยมีมาตรการ 3 ประการ 

  

 1) ให้ผู้จัดการเสนอแผนการบริหารและจัดหารายได้จากที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
2) ก าหนดกิจกรรมการบริหารและจัดหารายได้จากที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างที่หลากหลายและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
3) มีการบริหารจัดการอยู่ในรูปของคณะกรรมการ 

  

      กลยุทธ์ที่ 7 ให้บุคคล ชุมชน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนใช้สถานที่ของ
โรงเรียนที่เอื้อต่อการมีรายได้เพื่อพัฒนาโรงเรียน โดยมีมาตรการ 3 ประการ 

  

 1) ให้บุคคล ชุมชนใช้บริการจากที่ดินและสิ่งปลูกปลูกสร้างของ
โรงเรียนในการด าเนินกิจการสาธารณประโยชน์อย่างสม่ าเสมอ 
2) ก าหนดค่าธรรมเนียมในการใช้ประโยชน์จากที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ของโรงเรียนตามความเหมาะสม 
3) จัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนตาม
ความเหมาะสม 
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เป็นไปได้ ยอมรับ 
    กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาทีมงานมวลชนสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง 
โดยมีมาตรการ 3 ประการ 

  

 1) เสนอแต่งตั้งทีมงานมวลชนสัมพันธ์ต่อคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน 
2) พัฒนาให้ความรู้และทักษะด้านมวลชนสัมพันธ์แก่ทีมงานอย่าง
สม่ าเสมอ 
3) สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านมวลชมสัมพันธ์ของทีมงานในทุกรูป
แบบอย่างเต็มที่ 

  

5.ด้านแหล่งเรียนรู้  ประกอบด้วย 8 กลยุทธ์   
     กลยุทธ์ที่ 1 โรงเรียนเป็นผู้น าและเป็นต้นแบบของการพัฒนา และ              
การอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน โดยมี
มาตรการ 3 ประการ 

  

 1) ส ารวจและจัดท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ภายในชุมชน 
แหล่งเรียนรู้ที่เป็นบุคคล 
2) ร่วมกับชุมชนในการวางแผนพัฒนา อนุรักษ์และใช้แหล่งเรียนรู้ที่มี
อยู่ตามธรรมชาติ บุคคลและที่มนุษย์สร้างขึ้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
3) อนุรักษ์และรักษาแหล่งเรียนรู้ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดเพื่อให้
เป็นสมบัติของชุมชนต่อไป 

  

     กลยุทธ์ที่ 2 โรงเรียนและชุมชนร่วมกันพัฒนาและสร้างแหล่งเรียนรู้           
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตขึ้นภายในโรงเรียนหรือชุมชน โดยมีมาตรการ              
4 ประการ 

  

 1) ร่วมกับชุมชนวางแผนจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและให้บริการชุมชนอย่างทั่วถึง 
2) สร้างแหล่งเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตขึ้นภายในโรงเรียนด้วย
ความร่วมมือจากผูป้กครอง ชุมชน และโรงเรียน 
3) พัฒนานักเรียนและครูให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้โดยใช้แหล่ง
เรียนรู้ที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
4) ให้บริการด้านความรู้ ทักษะเกี่ยวกับการประกอบอาชีพและการ
ด ารงชีวิตแก่ประชาชนในเขตบริการอย่างทั่วถึง 
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เป็นไปได้ ยอมรับ 
       กลยุทธ์ที่ 3 โรงเรียนเร่งประชาสัมพันธ์และสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อ 
บุคคลและชุมชนในการใช้แหล่งเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี
มาตรการ 4 ประการ 

  

 1) ร่วมกันวางแผนในการประชาสัมพันธ์และสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับ
ชุมชน 
2) จัดท าโครงการประชาสัมพันธ์และสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน 
3) ด าเนินการประชาสัมพันธ์และสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชนโดย
ใช้กิจกรรมที่หลากหลายและต่อเนื่อง 
4) ประเมินและรายงานผลการประชาสัมพันธ์และสร้างสัมพันธภาพที่
ดีกับชุมชนให้ผู้เก่ียวข้องรับทราบ 

  

     กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาและสร้างเครือข่ายของแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อให้บริการแก่นักเรียนและชุมชนอย่างทั่วถึง โดยมีมาตรการ 4 ประการ 

  

 1) ส ารวจ รวบรวม และจัดหมวดหมู่เครือข่ายแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียนและในชุมชนเพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศส าหรับการพัฒนา 
2) ประสานงานและวางแผนการใช้เครือข่ายแหล่งเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างโรงเรียน ชุมชนหรือแหล่งเรียนรู้อื่นๆ 
3) ร่วมกันรักษาและใช้เครือข่ายของแหล่งเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
นักเรียนสูงสุด 
4) รายงานผลการใช้เครือข่ายแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อปรัง
ปรุงให้ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

  

      กลยุทธ์ที่ 5 โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในชุมชนอย่างสม่ าเสมอ โดยมีมาตรการ 2 ประการ 

  

 1) จัดท าโครงการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ร่วมกับผู้ปกครอง
และชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
2) ให้บริการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนแก่ชุมชนได้ใช้เพื่อการศึกษาหา
ความรู้อย่างสม่ าเสมอ 

  

     กลยุทธ์ที่ 6 ร่วมมือกับเครือข่ายศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และชุมชนใน 
การใช้และศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งภายในและนอกโรงเรียนอย่างคุ้มค่า
ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย โดยมีมาตรการ 2 ประการ 

  

 1) จัดท าโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้  สถานที่ส าคัญต่างๆ โดย
ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วม 
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เป็นไปได้ ยอมรับ 
 2) โรงเรียนและผู้ปกครองน านักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ สถานที่

ส าคัญภายในชุมชนและต่างจังหวัดอย่างสม่ าเสมอ 
  

     กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาระบบการใช้และการอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ที่โปร่งใส  
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยมีมาตรการ 3 ประการ 

  

 1) ประชุมวางแผนการออกแบบระบบการใช้และการอนุรักษ์แหล่ง
เรียนรู้ร่วมกับชุมชน 
2) พัฒนาระบบการอนุรักษ์และการใช้แหล่งเรียนรู้ร่วมกับผู้ปกครอง
และชุมชน 
3) ตรวจสอบและประเมินระบบการอนุรักษ์และการใช้แหล่งเรียนรู้ 

  

     กลยุทธ์ที่ 8 จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนขึ้นภายในโรงเรียนเพื่อให้บริการ
นักเรียนและชุมชนในการอบรม ประชุม สัมมนาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างทั่วถึง โดยมีมาตรการ 1 ประการ 

  

 1) จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนขึ้นภายในโรงเรียน   
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ภาคผนวก  ข 
 - รายนามผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือ 

 - รายนามผู้เข้ารว่มการสนทนากลุ่ม 
 - รายนามผู้ทรงคุณวุฒิในการสัมภาษณ์เชิงลึก 

 - รายนามผู้เข้ารว่มประชาพิจารณ์ 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือ 

 

 

1. ศาสตราจารย์ ดร.เกรยีงศักดิ์  เจริญวงศ์ศกัดิ ์ นักวิชาการอิสระ  
2. ศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ ์ ศรีกาฬสินธุ ์ อาจารย์ประจ าโครงการปริญญาเอก 

      สาขาวิชาการบริหารและพัฒนา 
      การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
      มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.นารรีัตน์  รักวิจิตรกุล คณะศึกษาศาสตร์  
      มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
4. อาจารย์นคร  ตังคะพิภพ  อดีตผู้อ านวยการเชี่ยวชาญพิเศษ 
      โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ  
      จังหวัดเพชรบรุี 
5. ดร.นิคม  ชมภูหลง   ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ  
      สพท.มหาสารคาม เขต 1 
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รายนามผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม 

ณ ห้องประชมุส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 
 

ครั้งท่ี 1  ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 12 คน (เมื่อวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2552) 
 

1. นางสาวบังอร บัวช่วย 7. นายทรงศักดิ์ วิชานนท ์
2. นายจักรฤษณ์ สุวรรณโท 8. นายพลศักดิ ์ศรีโง๊ะ 
3. นายอดิศักดิ ์มุ่งช ู 9. นายไพจิตร ปริวัฒนากุล 
4. นายมนูญชยั ทัพเจริญ 10. นายประยงค์ ศรีทรัพย ์
5. นายวีระศักดิ์ ปัตตาลาโพธิ ์ 11. นายสุพจน์ หีบแก้ว 
6. นายประสิทธิ์ เฉลิมพลโยธิน 12. นายวีระชัย มุ่งหมาย 

 

ครั้งท่ี 2  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 12 คน  
 (เมื่อวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2552) 
 

1. นางจันทรา อุตมาตย ์ 7. นายแสวง คุณโน 
2. นายส าราญ ผ่านจังหาร 8. นายสังคม ประวันตัง 
3. นายเศรฐิการ สายทะโชติ 9. นายภิญญู ไชยชิน 
4. นายสมควร ทาวิณ ี 10. นายปัญจะ สีพาฤทธ์ิ 

5. นายบัว พวงนิล 11. นายอ านวย เนื่องชมภ ู

6. นายบัวลี ประมูลจักโก 12. นายก าพล คลังแสง 
 

ครั้งท่ี 3  ครูผู้รับผิดชอบ จ านวน 12 คน (เมื่อวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2552) 
 

1. นายปรเมศวร์ ศรีรกัษา 7. นายบุญชู ชณิภา 
2. นายประนอม เกตุวงศ ์ 8. นางศิริจรรยา สิงสุพรรณ 
3. นายอนิรุทธ ์สุนทร 9. นายบัณฑิต ศรีจันทร ์
4. นางสาววิไล หินด า 10. นายกวี ศรชีัยปัญญา 
5. นายสมเดช ประทุมทอง 11. นายยนริศ พรนิคม 
6. นายสุพจน์ สมสีดา 12. นายศิริธันย ์บุญพา 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิในการสัมภาษณ์เชิงลึก 

 

 

1. ศาสตราจารย์ ดร.เกรยีงศักดิ์  เจริญวงศ์ศกัดิ ์ นักวิชาการอิสระ  
2. ศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ ์ ศรีกาฬสินธุ ์ อาจารย์ประจ าโครงการปริญญาเอก 

      สาขาวิชาการบริหารและพฒันา 
      การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
      มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.นารรีัตน์  รักวิจิตรกุล คณะศึกษาศาสตร์  
      มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
4. อาจารย์นคร  ตังคะพิภพ  อดีตผู้อ านวยการเชี่ยวชาญพิเศษ 
      โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ  
      จังหวดัเพชรบรุี 
5. ดร.นิคม  ชมภูหลง   ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ 

      สพท.มหาสารคาม เขต 1 
6. นายอดิศักดิ ์ มุ่งช ู  ผู้อ านวยการเชีย่วชาญ 

      โรงเรียนสารคามพิทยาคม 

      อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

7. นายสนิท  แนบกลาง  ผู้อ านวยการเชีย่วชาญ 

      โรงเรียนนาโพธ์ิพิทยาสรรพ์ 
      อ าเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 

8. นายประสิทธิ์  เฉลิมพลโยธิน ผู้อ านวยการเชีย่วชาญ 

      โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 
      อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
      จังหวดัมหาสารคาม 

9. นายไพจิตร ปริวัฒนากุล  ผู้อ านวยการเชีย่วชาญ 

      โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรพ ์  

      อ าเภอโกสุมพสิัย 
      จังหวดัมหาสารคาม 
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รายนามผู้เข้าร่วมประชาพิจารณ์ 
 

“กลยุทธ์การระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ 
รัฐในจังหวดัมหาสารคาม” 

ณ ห้องประชมุพระราชสารคามมุนี  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต 1 
เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2553  เวลา 09.00-12.00 

 

1. นางสาวบังอร บัวช่วย 25. นายปรเมศวร์ ศรีรักษา 
2. นายจักรฤษณ์ สุวรรณโท 26. นายประนอม เกตุวงศ ์

3. นายอดิศักดิ ์มุ่งช ู 27. นายอนิรุทธ์ สุนทร 

4. นายมนูญชยั ทัพเจริญ 28. นางสุภาวดี พันธ์หนองแซง 
5. นายวีระศักดิ์ ปัตตาลาโพธิ ์ 29. นายสมเดช ประทุมทอง 
6. นายประสิทธิ์ เฉลิมพลโยธิน 30. นายสุพจน ์สมสีดา 
7. นายทรงศักดิ์ วิชานนท ์ 31. นายบุญชู ชิณภา 
8. นายพลศักดิ ์ศรีโง๊ะ 32. นางศิริจรรยา สิงสุพรรณ 

9. นายไพจิตร ปริวัฒนากุล 33. นายปรเมศวร์ ศรีรักษา 
10. นายประยงค์ ศรีทรัพย ์ 34. นายประนอม เกตุวงศ ์

11. นายสุพจน์ หีบแก้ว 35. นายอนิรุทธ์ สุนทร 

12. นายวีระชัย มุ่งหมาย 36. นางสาววิไล หินด า 
13. นางจันทรา อุตมาตย ์ 37. นายวเิชียร   นพผล 

14. นายส าราญ ผ่านจังหาร 38. นางอัมรา   พันสุดน้อย 

15. นายเศรฐิการ สายทะโชต ิ 39. นายประเทือง  เรืองสุวรรณ 

16. นายสมควร ทาวิณ ี 40. นางกัลยาณี  โกมลภิส 

17. นายบัว พวงนิล 41. นายพชรพงศ์  ผลแก้ว 

18. นายบัวลี ประมูลจักโก 42. นางสุวิมล  เดชบุรัมย ์

19. นายแสวง คุณโน 43. นายจ าเนียร  ลาสิทธิ์ 
20. นายสังคม ประวันตัง 44. นายสฤษดิ ์ เดชบุรัมย ์

21. นายภิญญู ไชยชิน 45. นางส าลี  คงแสนค า 
22. นายปัญจะ สีพาฤทธ์ิ 46. นางนิภา  ฉิมฉวี 
23. นายอ านวย เนื่องชมภ ู 47. นายไหม  ค าบุญเรือง 
24. นายก าพล คลังแสง 48. นายรังสฤษฎ์  หินชนะ 
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รายนามผู้เข้าร่วมประชาพิจารณ์ (ต่อ) 
 

49. นายสนั่น  สมบูรณ ์ 66. นายสมศักดิ์   หอมค าภา 
50. นายพายัพ  มังกร 67. นายวเิวค เทียมวงศ ์  
51. นางศิริลักษณ์  สรรพอ าไพ 68. นายเอกพล   พลเชียงด ี

52. นางอนงค์  ธานีวรรณ 69. นายทวี   จันทร์เสน 

53. นางสมจิตร สุทธิอาคาร 70. นางสุธาทิพย์   เจริญรัตน์ 
54. นายปราโมทย์  ดงเรืองศรี  71. นางกุหลาบ  บุร ี

55. นายบุญถม จันทจร 72. นายสุรัตน ์  เอกพันธ ์

56. นายทนงศักดิ์  ค าสะอาด 73. นายสง่า โทผาวงษ ์
57. นายวนัชาติ  อาจศร ี 74. นายวิชติ ธนยั่งยืน 

58. นายนิมิต  เรืองเทพ 75. นายอ านวย ไลออน 
59. นายสมพร ปัตถะเมฆ 76. นายสมชัย จันทริมา 
60. นายโกศล  ช่ าชอง 77. นายรัตนะ บุตรสุรินทร ์
61. นางอุไร  ฝ่ายพลแสน 78. นายนภดล พลจารย ์
62. นายบุญเลศิ  เนื่องศร ี 79. นายประนอม ศรีจันทร์หล้า 
63. นางไพวัลย์  อุทาทิพย ์ 80. นายธนภณ พันธ์ศร ี
64. นางอุไร  เนื่องศร ี 81. นายกิตติภพ เหลาไชย 
65. นางเบญจมาศ  กลิ้งสวัสดิ์  
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ภาคผนวก  ค 
 - ภาพประกอบการสนทนากลุ่ม 

 - ภาพประกอบกรณีศึกษาแบบพหุกรณ ี

 - ภาพประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 - ภาพประกอบการประชาพิจารณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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ภาพประกอบการสนทนากลุ่ม 

ณ ห้องประชมุส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 
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ภาพประกอบกรณีศึกษาท่ีโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1  
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ภาพประกอบกรณีศึกษาท่ีโรงเรียนบ้านโพนแพง (เจียรวนนท์อุทิศ 5) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1  
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ภาพประกอบกรณีศึกษาท่ีโรงเรียนกันทรารมณ ์
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 
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ภาพประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ภาพประกอบการประชาพิจารณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ณ ห้องประชมุพระราชสารคามมุนี  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



ประวัติผูเขียน 
 
 
 นายพัชรกฤษฎิ์ พวงนิล เกิดเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2513 ณ บานเมืองแลง เลขที่ 27            
หมูที่ 4 ตําบลปะหลาน อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  เปนบุตรคนสุดทองของ               
คุณพอสุข พวงนิล และคุณแมสุด พวงนิล (สกุลเดิม จีระออน) จบชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จาก
โรงเรียนบานดง อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เมื่อปการศึกษา 2525 จบชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6 จากโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  เมื่อปการศึกษา 
2531 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)  วิชาเอกการ
ประถมศึกษา วิชาโทการบริหารการศึกษา ตามโครงการคุรุทายาท จากมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิ
โรฒ มหาสารคาม เมื่อปการศึกษา 2534 จบการศึกษาระดับปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการประถมศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อปการศึกษา 3538 และไดเขาศึกษาตอ
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย ขอนแกน รุนที่ 4 
เมื่อภาคปลายปการศึกษา 2548 
 ปจจุบันรับราชการในตําแหนงศึกษานิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ            
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 
เลขที่ 1093 ถนนศรีสวัสดิ์ดําเนิน  ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000                 
โทรศัพท 0-4372-3012 
 สถานที่ติดตอผูวิจัยคือ  บานเลขที่  143/7 ถนนผดุงวิ ถี  ตําบลตลาด  อํา เภอเมือง                    
จังหวัดมหาสารคาม  44000 โทรศัพท  0-4371-1017 โทรศัพท เคลื่อนที่  08-6638-4595                      
อีเมล patch_tiger@yahoo.com หรือ patch.tiger@hotmail.com 
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