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บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีความมุงหมายเพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพและปญหาการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับประถมศึกษาจังหวัดยโสธร 2) เพื่อศึกษาแนวทางในการระดมทรัพ ยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับประถมศึกษาจังหวัดยโสธร โดยมีกลุมตัวอยางคือ ครูและผูบริหารสถาน ศึกษา จํานวน 100 คน ซึ่งไดมาโดยวิธีการเลือก
แบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชคือ แบบสอบถามมาตรวัดประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 2 ตอนและแบบสัมภาษณ โดยแบบสอบถาม
มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.50 – 1.00 และคาความเชื่อมั่นทั้ง ฉบับ เทากับ 0.90 แบบสัม ภาษณมีคาอํานาจจําแนก
อยูระหวาง 0.50 – 1.00 และคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.92 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเนื้อหาเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบวา :
1. สภาพการระดมทรัพยากรทางการศึกษา ของสถานศึกษาระดับประถมศึกษาจังหวัดยโสธร โดยรวมและรายดาน
อยูในระดับมาก สวนปญหาการระดมทรัพยากรทางการศึกษาโดยรวม อยูใ นระดับ นอย เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
ดานที่อยูในระดับนอยที่สุด คือ ทรัพยากรดานการเงิน
2. แนวทางในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา 1) ดานทรัพยากรบุคคล แตละโรงเรียนมีการสํารวจและขออัตรากําลัง
ครูและบุคลากรจากเขตพื้นที่การศึกษาและมีการจางครูแ ละบุค ลากรเพิ่ม เติม โดยใชง บประมาณของทางโรงเรีย น และ
การสนับสนุนจากชุมชน 2) ดานการเงิน มีการขอสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ หนวยงานตนสังกัดและการทําผาปา
เพื่อการศึกษา 3) ดานวัสดุ อุปกรณ ไดมีการขอสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัดและผูมีจิตศรัทธา และ 4) ดานแหลงเรียนรู
โรงเรียนสวนใหญมีแนวคิดในการสงเสริมใหครูและบุคลากร สรางแหลงเรียนรูที่นาสนใจ ทั้งในและนอกโรงเรียน เพื่อใหผูเรียน
มีแหลงเรียนรู ที่หลากหลายและนาสนใจมากขึ้น
Abstract
The research aimed were to : 1) study state and problem of educational resources mobilization
of elementary schools in Yasothon Province 2) study the guideline for educational resources mobilization
of elementary schools in Yasothon Province. The sample size was 100 teachers and administrators by
purposive sampling. The questionnaires and Indepth interview was using for gatering data. By the questionnaire,
the discriminative power ranged from 0.50 to 1.00. and the reliability was 0.90. The interviews were divided
between 0.50 - 1.00 and the reliability was 0.92. Statistical analysis by freqency, percentage, mean,
standaed deviation and content analysis. The research findings were as follows :
1. Overall and compared with each other of state of educational resources mobilization of
elementary schools in Yasothon province was at a high level. And overall of the problem was at a little level,
when compared with each other found the money was the least level.
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2. School administrators in Yasothon Province had opinions on the guidelines for raising educational
resources. Summarized as follows. Each school has surveys and requests for teacher and staffing rates
from the education service area and employs additional teachers and staff using school budgets and
community support. Financial support from the relevant agencies. The agency and rama for education.
The materials are sponsored by the agency and the faith. And the source of learning. Most schools have ideas
to encourage teachers and staff to create interesting learning resources. Both in school and community.
To provide students with a variety of interesting and interesting learning resources. This will result in the
learner learning full potential and interest. Make the students love learning. And ready to develop
for a good citizen and good and valuable. Material Resources Equipment is sponsored by the agency and
donations from the faithful
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บทนํา
ปจจุบันสั ง คมโลกได มี การเปลี่ ย นแปลงไปอย างรวดเร็ วและท ามกลางความวิ กฤตทางเศรษฐกิ จ ความผั น ผวน
ทางการเมื องความผู กพั น ทางวั ฒ นธรรมและศี ล ธรรมความพ ายแพ ใ นสนามแข ง ขั นที่ ต องการวั ด กั น ด ว ยคุ ณ ภาพและ
สมรรถภาพคนไทยและสังคมไทยเริ่มตื่นตัวที่จะติดตามความเปลี่ยนแปลงทั้งทางบวกและทางลบของประเทศอยางใกลชิ ด
เมื่อใดก็ตามที่คนสวนใหญของประเทศยัง ยากจน ออนลา ขาดสิทธิและโอกาสในการพัฒนาตนเองความมั่นคงของครอบครัว
และการทํามาหากินเสียงเรียกรองใหมีการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาก็ยิ่งดังกองขึ้นตามลําดับและเรงรีบ ใหเกิดการปฏิรูปการศึกษา
โดยพลัน
การปฏิรูปการศึกษามุงใหเกิดคุณภาพทั้งในดานผลผลิตกระบวนการจัดการและปจจัยตางๆ โดยมุงหวังใหการจัดการศึกษา
พัฒนาทั้งระบบบุคคลที่มีความสําคัญอยางยิ่งที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไดก็ คือ ผูบริหารโรงเรียน เพราะตองเปนผูนํา
และผูประสานความรวมมือจากทุกฝายที่มีความสามารถซึ่งสงผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการเรีย นการสอนและ
การเรียนรูรวมทั้งการประสานความสัมพันธระดมและจัดสรรทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3
พ.ศ. 2553 เปนกฎหมายแมบทในนโยบายแหงรัฐดานการศึกษาศาสนาศิล ปะ วัฒ นธรรมและการกีฬาของประเทศและ
เปนหลักในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศการนําบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ไปสูการปฏิบัติอยางไดผลตอการศึกษา
จึ ง เป นสิ่ ง สําคั ญ ซึ่ ง ใน มาตราที่ 10 ระบุ วาบุ ค คลย อมมี สิ ท ธิ์ เ สมอกั นในการรั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานไม น อ ยกว า 12 ป
ที่ รั ฐ ต องจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจายการจัดการศึกษาดังกลาวจะตองคํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและเอกชน เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน ใหประชาชนมีสวนรวมมีการพัฒนาอยางต อเนื่อง
หลักการสําคัญดังกลาวตรงกับแนวคิดหลักในการจัดการศึกษาเพื่อทุกคนทุกฝาย (Education for All) และทุกคนทุกฝาย
(All for Education) มีสวนรวมในการจัดการศึกษาอันเปนที่ยอมรับกันทั่วโลกนอกจากนี้ในมาตรา 60 ไดร ะบุถึง บทบาท
หนาที่ของรัฐ วาใหรัฐจัดสรรงบประมาณแผนดินใหกับสถานศึกษาในฐานะที่มีความสําคัญสูงสุดตอการพัฒนาทีย่ ั่งยืนของประเทศ
โดยจัดสรรเปนเงินงบประมาณเพื่อการศึกษาดังนี้ 1) จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเปนคาใชจายรายบุคคลที่เหมาะสมแกผูเรียน
การศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดโดยรัฐและเอกชนใหเทาเทียมกัน 2) จัดสรรงบประมาณและทรัพ ยากร
ทางการศึ กษาอื่ นเป นพิ เ ศษให เ หมาะสมและสอดคล องกั บ ความจําเป นในการจั ด การศึ กษาและ 3) จั ด สรรงบประมาณ
เปนคาใชจายดําเนินการและงบลงทุนใหสถานศึกษาของรัฐตามนโยบายแผนพัฒนาการศึกษาเปนตน แมวารัฐบาลจะมีการจัดสรร
งบประมาณเป นเงิ นอุ ด หนุ นการศึ กษาให แ ก สํานั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐานเพิ่ ม ขึ้ นทุ กป ก็ต ามแต ป ญ หา
เรื่องความเสมอภาคคุณภาพและประสิทธิภาพของการศึกษากลายเปนประเด็นหลักของการปฏิรูปการศึกษา โดยผานการพัฒนา
รูปแบบงบประมาณทางการศึกษาของประเทศไทย โดยไดมีการเสนอใหมีการระดมเงินจากแหลง อื่นอื่นนอกเหนือจาก
งบประมาณแผนดินมาใชในการจัดการศึกษาใหม ากขึ้น ในสวนของเงินอุด หนุนจากทองถิ่นนั้นควรมีการกระจายอํานาจ
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ทางการเงินและการคลังรวมทั้งการปฏิรูประบบภาษีอากร เพื่อใหทองถิ่นสามารถหารายได เพิ่มขึ้นในระยะแรกและมีขอเสนอ
ใหนํารายไดของทองถิ่นมาใชจัดการศึกษาใหสูงขึ้นจากเดิมควรมีการระดมการลงทุนจากภาคเอกชนและผูเ รีย นใหม ากขึ้น
โดยสงเสริมใหเอกชนเขามาลงทุนทางดานการศึกษาและใหคนและชุมชนเขามามีสวนรวมและมีบทบาทในการจัดการศึกษามากขึน้
ดวยเหตุปจจัยที่รัฐไมสามารถจัดสรรทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพเปนธรรม ทั่วถึง
และเทาเทียมนั้นสถานศึกษาขั้นพื้นฐานยังพอจะมีทางออกสําหรับการดําเนินการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนา
สถานศึกษา ใหสามารถจัดการศึกษาตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพตามความสามารถและศักยภาพนั้น การพัฒนาแนวทางปฏิบัติ
และวิธีการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและจากขอมูลในแผนปฏิบัติการประจําป 2559
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 กลาวถึงการจัดการศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษา เนนการทํางาน
แบบบูรณาการ การบริหารแบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการจัดการศึกษาและกระจายอํานาจความรับผิดชอบสูสถานศึกษา
และชุมชนเพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร
เขต 1 (2559 : 25 )) ดั ง นั้ นผู วิจัย ในฐานะที่ มี ถู มิ ลําเนาอยู ใ นพื้ นที่ ดั ง กล าว จึ ง มี ค วามสนใจที่ จะทํา การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ
การระดมทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาระดับประถมศึกษาในจังหวัดยโสธร
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาสภาพและปญหาของการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดยโสธร
อยูในระดับใด
2. เพื่อศึกษาแนวทางในการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดยโสธร
เปนอยางไร
วิธีการดําเนินงานวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เปนการศึกษาเกี่ยวกับการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึ กษาระดับ
ประถมศึ กษาในจัง หวัดยโสธร โดยใชวิธีวิจัยเชิง สํารวจ มีร ายละเอีย ดการดําเนิ นการ ดั งนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร ประชากรที่ใชในการวิจัย ครั้ง นี้ ไดแ ก ผูบ ริห ารสถานศึกษาและครูใ นสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 1,839 คน ประกอบดวย ผูบริหาร
สถานศึกษา จํานวน 192 คน ครูผูสอน จํานวน 1,647 คน
1.2 กลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได แ ก ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและครู ใ นสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต 1 ปการศึกษา 2560 โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
sampling) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 100 คน ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 50 คน ครูผูสอนจํานวน 50 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
2.1 เครื่ องมื อที่ ใ ช ใ นศึ กษาการวิ จัย ในครั้ ง นี้ ได แ ก แบบสอบถามความคิ ด เห็ น เกี่ ย วสภาพและป ญ หาของ
การระดมทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาระดับประถมศึกษาในจังหวัดยโสธร จํานวน 1 ฉบับ แบงเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ประกอบดวย เพศ
ตําแหนง อายุ ระดับการศึกษา ขนาดโรงเรียน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ สภาพและป ญ หาการระดมทรั พ ยากรทางการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา
จังหวัดยโสธร เปนแบบมาตรวัดประมาณคา 5 ระดับ ของ Likert
2.2 แบบสัมภาษณแนวทางในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาจังหวัดยโสธร
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง สงแบบสอบถามไปทั้งหมด 100 ฉบับ ไดรับกลับมาจํานวน 100 ฉบับ
คิ ด เป น ร อ ยละ 100 และส ง สั ม ภาษณ ถ ามไปทั้ ง หมด 10 ฉบั บ ได รั บ กลั บ มาจํา นวน 10 ฉบั บ คิ ด เป น ร อ ยละ 100
ผู วิจัย ได ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับขั้นตอนดังนี้
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3.1 ขอความอนุเคราะหในการออกหนังสือราชการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดไปยังผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต 1 ปการศึกษา 2560 เพื่อขอความรวมมือจากผูบริหารสถานศึกษา
และครูผูสอนในการตอบแบบสอบถาม และสัมภาษณ
3.2 กําหนดวันในการเก็บรวบรวมแบบสอบถามและสัมภาษณโดยผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวม แบบสอบถาม
ดวยตนเอง
4. การวิเคราะหขอมูล
ในการดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูล ตามวัตถุประสงคของการวิจัย โดยใชโปรแกรมสํ าเร็จรูป
ทางสถิติ ดังนี้
4.1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับการตอบแบบสออบถาม ใชวิธีการแจกแจงความถี่และหารอยละ
4.2 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสภาพและปญ หาการระดมทรัพ ยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา ตามระดับ
ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครู โดยใชคาเฉลี่ย ( ̅) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
4.3 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับแบบสัมภาษณแนวทางในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาใชวิธีการ
แจกแจงความถี่และหารอยละ
สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะหขอมูลการศึกษาการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาระดับประถมศึกษาในจังหวัด
ยโสธร สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้
1. สภาพและป ญ หาการระดมทรั พ ยากรทางการศึ กษาของสถานศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษาในจั ง หวั ด ยโสธร
ตามความคิดเห็นของครูและผูบริหารสถานศึกษา สามารถสรุปไดดังนี้
สภาพการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาระดับประถมศึกษาในจังหวัดยโสธร ในดานทรัพยากร
บุคคลโดยรวมอยูในระดับมาก ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ไดแก การเชิญกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรวมประชุมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นใน การวางแผนการจัดการศึกษาของโรงเรียน รองลงมา ไดแก การเชิญผูประสบความสําเร็จในการประกอบ
อาชีพตางๆ มาใหแนวคิด ความรู เกี่ยวกับการประกอบอาชีพแกนักเรียน ดานทรัพ ยากรการเงินโดยรวมอยูใ นระดับ มาก
ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดไดแก การมีการระดมงบประมาณจากทุกภาคสวนเพื่อใหเพียงพอตอการจัดการศึกษา รองลงมาไดแก
การมีการวางแผนในการกําหนดกิจรรม/ โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนดานการเงิน ทรัพยากรดานวัสดุ อุปกรณ โดยรวมอยู
ในระดับมาก ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดไดแก การมีการแสวงหาวัสดุ อุปกรณที่เพียงพอตอความตองการของนักเรียนและบุคลากร
รองลงมาไดแก มีการวางแผนเพื่อกําหนดกิจกรรม/โครงการเพื่อขอรับ การสนับ สนุนดานวัส ดุ อุป กรณ จากแหลง ตางๆ
ดานทรัพยากรแหลงเรียนรู โดยรวมอยูในระดับมาก ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดไดแก ศึกษาและสํารวจแหลง เรียนรูในชุมชน
รองลงมาไดแก การสงเสริมใหครู นักเรียน และชุมชนรวมกันอนุรักษแหลงเรียนรูในชุมชน จะเห็นไดวา สภาพการระดมทรัพยากร
ทางการศึกษาของสถานศึกษาระดับประถมศึกษาจังหวัดยโสธร โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ดานที่อยูในระดับมากที่สุด
คือ ทรัพยากรดานการเงิน
ปญหาการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาระดับประถมศึกษาในจังหวัดยโสธรใน ดานทรัพยากรบุคคล
โดยรวมอยูในระดับนอย ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดไดแก การขอความรวมมือและเชิญวิทยากรจากภายนอกมาใหความรูดานตางๆ
แกนักเรียนและบุคลากร เชน แพทย พยาบาล ตํารวจ พระสงฆ เปนตน ดานทรัพยากรการเงินโดยรวมอยูในระดับนอยที่สุด
ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดไดแก การจัดตั้งกองทุนตางๆ ขึ้นภายในโรงเรียน รองลงมาไดแก มีการวางแผนในการกําหนดกิจรรม/
โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนดานการเงินและการจัดหารายไดจากผลผลิ ตของนักเรียน ดานทรัพยากรดานวัสดุ อุปกรณ
โดยรวมอยูในระดับนอย ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดไดแก นักเรียนผูปกครองและชุมชนมีสวนรวม ในการขอรับการสนับสนุน
ดานวัสดุ อุปกรณ รองลงมาไดแก มีการวางแผนเพื่อกําหนดกิจกรรม/โครงการเพื่อขอรับ การสนับ สนุนดานวัส ดุ อุป กรณ
จากแหลงตางๆ ดานทรัพยากรแหลงเรียนรู โดยรวมอยูในระดับนอย ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดไดแก การสงเสริมใหครู นักเรียน
และชุมชนรวมกันอนุรักษแหลงเรียนรูในชุมชน รองลงมาไดแก จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับแหลงเรียนในชุมชน
จะเห็นไดวา ปญหาการระดมทรัพยากรทางการศึกษาโดยรวมอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่อยูในระดับ
นอยที่สุด คือ ทรัพยากรดานการเงิน
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2. แนวทางในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดยโสธร
จากการสัมภาษณไดแนวการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาระดับประถมศึกษาในจังหวัดยโสธร
ของผูบริหารสถานศึกษาในจังหวัดยโสธร ไดผลดังนี้
แนวทางในการระดมทรั พ ยากรทางการศึ กษาของสถานศึ กษาในจั ง หวั ด ยโสธร ด า นทรั พ ยากรด า นบุ ค คล
มี การสรรหาครู แ ละบุ ค ลากร เช น การจ างครู อั ต ราจ า งและนั ก การภารโรง รองลงมา คื อ มี ค วามต อ งการครู ผู ส อน
เพราะครูไมครบชั้น มีการขอความรวมมือและเชิญวิทยากรจากภายนอกมาใหความรูดานตางๆ แกนักเรียนและบุคลากร เชน
แพทย พยาบาล ตํารวจ พระสงฆ แ ละการขอสนั บ สนุ นอั ต รากําลั ง จากหน วยงานต นสั ง กั ด ด านทรั พ ยากรด า นการเงิ น
มี การระดมทุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของและการทําผาปาเพื่อการศึกษา การขอสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัดและการจัดทํา
งบประมาณ รายรับรายจายที่เปนขั้นตอนเพื่อใหการเบิกจายเปนไปดวยความถูกตองและคุมคา ดานทรัพยากรดานวัสดุอุปกรณ
มีการขอรับบริจาคจากผูมีจิตศรัทธาและหนวยงานอื่น การขอสนับสนุนวัสดุอุปกรณ จากหนวยงานตนสังกัดและการสํารวจ
ซอมแซมวัสดุอุปกรณที่ใชไดและ ทรัพยากรดานแหลงเรียนรู มีการศึกษาแหลงเรียนรูในสถานศึกษาและชุม ชน การศึกษา
แหลงเรียนรูนอกสถานศึกษาและชุมชน เชน การไปทัศนศึกษา และสนับสนุนใหครูและบุคลากรสรางแหลงเรียนรูขึ้นในโรงเรียน
ใหมีความนาสนใจ เปนตน
อภิปรายผลการวิจัย
1. ครู ผู บ ริ ห ารสถานศึ กษาในจั ง หวั ด ยโสธรมี ค วามคิ ด เห็ นเกี่ ย วกั บ สภาพการระดมทรั พ ยากรทางการศึ ก ษา
ทางดานทรัพยากรบุคคล สวนใหญมีการสรรหาบุคลากรไมวาจะเปนครูผูสอนหรือบุคลากรที่เกี่ยวของมาชวยใหความรูและ
อํานวยความสะดวกตอกระบวนการจัดการเรียนการสอนซึ่งสอดคลองกับประเวศ วะสี (2549, หนา 9) ที่ไดกลาววาทรัพยากรบุคคล
ในฐานะเปนภูมิปญญาไทยเปนผูที่สรางสมประสบการณหรือจัดเจนจาก วิถีชีวิตและสังคมในทองถิ่นหนึ่งๆ มีความเปนการบูรณาการ
สูงทั้งทางรางกายจิตใจ สังคมและสิง่ แวดลอม มี วัฒนธรรมเปนฐาน มีการเชื่อมโยงไปสูนามธรรม ที่ ลึกซึ้งสูงสง ดานทรัพยากร
ทางการเงินมีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานที่เกี่ยวของและการรับบริจาคผานการทําผาปาเพื่อการศึกษา
ของคนในชุมชนศิษยเกาและหนวยงานตางๆ ซึ่งสอดคลองปรีชา คัมภีรปกรณ (2547, หนา 25) ไดกลาววา สถานศึกษาที่
เปนของราชการงบประมาณแผนดินถือวาเปนแหลง ทรัพยากรแหลงใหญที่สุด โดยเฉพาะอยางยิ่ ง ทรัพ ยากร ทางการเงิน
โดยรวมเงินไวทุกหมวดตั้งแตหมวด เงินเดือน คาจาง จนถึงหมวดที่ดินและสิ่ งกอสราง ปจจุบันนี้การจัดสรรเงินงบประมาณ
รัฐบาลพยายามจัด ใหตามโครงการตางๆ สอดคลองกับสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานทรัพยากรวัส ดุ
อุปกรณ มีการขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัดและการรับบริจาคจากผูมีจิตศรัทธา ดานทรัพยากรดานแหลงเรียนรู
มีการนํานักเรียนไปศึกษาแหลงเรียนรู ทั้งในโรงเรียน นอกโรงเรียน ในชุมชนและนอกชุมชน ซึ่งสอดคลองกับ สมปอง รินทอง
(2549 : 47) ศึกษาเรื่องสภาพและปญหาการใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ พบวา สภาพการใชแหลงเรียนรูและภูมิป ญญาทองถิ่น
ในการจัดการเรียนการสอน อยูในระดับปานกลาง คือมีการใชสวนใหญสม่ําเสมอ มีรองรอยการใชชัดเจน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา ดานการใชบุคคลในชุมชนหรือปราชญชาวบาน ดานการใชสื่อวัสดุอุปกรณเทคโนโลยี ดานการใชการแสดงศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี ดานการใชสถานที่ในชุมชนตําบล อําเภอ จังหวัด และดานการใชทรัพยากรธรรมชาติอยูในระดับปานกลาง
เช นเดี ย วกั นและสอดคล องกั บ เบญจวรรณ อุ ไ รรั ต น (2551 : 124-126) ได ทําการศึ กษา เรื่ อง การระดมทรั พ ยากร
เพื่อใชในการบริหารการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 4 พบวา กรณีรายดาน
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมาก 2 ดาน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือดานทรัพยากร
บริหารจัดการ รองลงมาคือดานทรัพยากรวัสดุ-อุปกรณ สวนดานทรัพยากรบุคคลและดานทรัพยากรการเงินอยูในระดับปานกลาง
ดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือดานทรัพยากรการเงิน
2. สภาพปญหาในการระดมทรัพยากรทางการศึกษานั้น ดานทรัพยากรบุคคลปญหาสวนใหญ เกิดจากครูไมครบชั้น
ครูที่มีอยูไมตรงกับสาขาวิชาที่สอน เนื่องจากเปนโรงเรียนขนาดเล็ก มีจํานวนนักเรียนนอยจึงทําใหไมไดรับการจัดสรรครูและ
บุคลากร ทรัพยากรทางดานการเงินโรงเรียนในจังหวัดยโสธรสวนใหญเปนโรงเรียนขนาดเล็ก การสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล
ผานกระทรวงศึกษาธิการนั้น ไดรับการจัดสรรงบประมาณตามรายหัวของนักเรียน เมื่อเปนโรงเรียนขนาดเล็ก มีจาํ นวนนักเรียนนอย
ทําใหไดรับการสนับสนุนงบประมาณที่ใชใ นการจัด การเรีย นการสอนและสาธารณูป โภคตางๆ มีจํานวนนอยตามไปดวย
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สวนทรัพยากรดานวัสดุอุปกรณเมื่อมีงบประมาณ จํากัด ทําใหวัสดุอุปกรณตางๆ มีจํานวนจํากัดไปดวย อุปกรณตางๆ ที่ไดรับ
การสนับสนุนมา เมื่อผานการใชงานไปในระยะหนึ่ง ก็เกิดการชํารุดทําใหเกิดปญหาในเรื่องของงบประมาณในการซอมบํารุง
ซึ่งเปนปญหาที่มีความสําคัญ สวนทรัพยากรดานแหลงเรียนรู ทั้งในโรงเรียนและชุมชน มีนอยและไมนาสนใจ ทําใหผูเรียน
ไมอยากเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับ สมปอง รินทอง (2550 : 47) ศึกษาเรื่องสภาพและปญหาการใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ พบวา สภาพปญหา
การใช แ หล ง เรี ย นรู แ ละภู มิ ป ญ ญาท องถิ่ นในการจั ด การเรี ย นการสอนโดยรวม ยั ง มี ข อ ขั ด ข อ งและอุ ป สรรคในการใช
อยูในระดับปานกลางทุกดาน คือ ดานงบประมาณ ดานนักเรียนดานกฎหมายระเบียบขอปฏิบัติ ดานครูและผูบ ริห ารและ
ดานแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น และสอดคลองกับ ศิริพร สุขสวัสดิ์ (2550 : 18) ไดศึกษาสภาพปญหาและความตองการ
ในการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดเชียงราย พบวา สถานศึกษาในจังหวัดเชียงราย
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ และขนาดใหญพิเศษ มีสภาพปญหาทรัพยากรทางการศึกษา ดานวัสดุ ครุภัณฑ สิ่งกอสราง
และดานบุคลากรแตกตางกันสอดคลองกับ จุฬาพร ดีสุคนธ (2537) ไดศึกษาสภาพ และปญหาการปฏิบัติงานตามบทบาทของ
คณะกรรมการศึกษาประจําโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน ประถมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ พบวา กรรมการศึกษา
สวนใหญใหกําแนะนําเกี่ยวกับการจัดหาวัสดุ อุปกรณใหกับโรงเรียน การปรับปรุงซอมแซมหองเรียน การขอความชวยเหลือ
และความรวมมือจากประชาชน ตลอดจนการประสานงานกับชุมชนหนวยงานและสวน ราชการชวยใหการบริหารงานสําเร็จ
ตามเปาหมายของ งาน และสถานศึกษาขนาดใหญ พบวา สภาพแวดลอม ภายนอกที่เ ปนโอกาสมากที่สุด ไดแ ก ชุม ชน
มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสามารถใชในการ สื่อสารเพื่อการระดมทรัพยากรดานวัสดุอุปกรณไดอยาง เหมาะสมกับ
ความตองการของสถานศึกษา สอดคลอง กับ ธวัชชัย บํารุงยศ (2545) ไดกลาววาผูบ ริห าร สถานศึกษาสนับ สนุนการใช
ภูมิปญญาหองถิ่นในการ อนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทยโดยนําเทคโนโลยีเชามาชวย ในการพัฒนาโรงเรียนเปดโอกาสใหชุมชนมี
สวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศนทิศทางเปาหมายและวัตถุประสงค ของโรงเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
ใหมีความรูทักษะพื้นฐานตามหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐานที่เนนดานคุณลักษณะของผูเรียนใหมี คุณธรรมจริย ธรรมและ
สงเสริมบุคลิกภาพที่ดีนอกจากนี้ ยังจัดสื่อวัสดุอุปกรณที่เอื้อตอกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชขอมูลสารสนเทศที่เชื่อลือได
ในการบริหารมาวางแผนพัฒนาคุณภาพองคกร และสภาพแวดลอมภายใน ที่เปนจุดแข็งมากที่สุด ไดแก สถานศึกษามีวัสดุที่ใช
ในการจั ด การเรี ย นการสอนเครื่ อ งมื อ ในการทดลองทาง วิ ท ยาศาสตร เครื่ อ งมื อ คอมพิ ว เตอร วิ ท ยุ เทป โทรทั ศ น
รวมทั้ ง แหล ง เรียนรูตางๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อบริการแกผูเรียนอยาง
3. แนวทางในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา สามารถสรุปได ดังนี้ ในสวนของทรัพยากรบุคคลในแตละโรงเรียน
มีการสํารวจและขออัตรากําลังครูและบุคลากรจากเขตพื้นที่การศึกษา มีการจางครูและบุคลากรเพิ่มเติมโดยใชง บประมาณ
ของทางโรงเรียน บางโรงเรียนไดรับการสนับสนุนจากชุมชน ทรัพยากรดานการเงินมีการขอสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานตนสังกัดและการทําผาปาเพื่อการศึกษา ดานวัสดุอุปกรณตางๆ มีการขอสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี ่ยวของและ
ผูมีจิตศรัทธาและสุดทายทรัพยากรดานแหลงเรียนรู แตละโรงเรียนมีแนวคิดในการสงเสริมใหครูและบุคลากรสรางแหลงเรียนรู
ที่นาสนใจ ทั้งในโรงเรียนและชุมชน เพื่อใหผูเรียนมีแหลงเรียนรู ที่นาสนใจและหลากหลาย ทําใหผูเรียนอยากรู อยากเรียน
ซึ่งจะสงผลใหผูเรียนไดเรียนรูเต็มตามศักยภาพและความสนใจของตน ซึ่งจะเปนผลดีตอเด็กใหเด็กเปนคนรั กการเรียนรู และ
พร อมที่ จะพั ฒ นาตนเพื่ อเป นพลเมื องและพลโลกที่ ดี แ ละมี คุ ณค าต อไป ซึ่ ง สอดคล อง ทิ พ มณฑา ทนุ การ (2558 : 45)
การจัดการเชิงกลยุทธในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
พบว า ผู บ ริ ห ารสถานศึ กษา แสดงบทบาทในการระดมทรั พ ยากรทางการศึ กษาโดยใช กระบวนการวงจรเดิ ม มิ่ ง PDCA
ประกอบดวย ดานการวางแผน (P) ปฏิบัติมากที่สุด ไดแ ก สรางความตระหนักใหแ กค รู นักเรีย นใหเ ห็นความสําคัญ ของ
การระดมทรัพยากรทางการศึกษา ดานการดําเนินการ (D) ปฏิบัติมากที่สุดไดแก ขอรับบริจาคจากประชาชนทั้งในสวนของ
บุคคลและองคกรเอกชน มูลนิธิตางๆ สวนดานการตรวจสอบ (C) ปฏิบัติมาที่สุดไดแก สรุปผลการดําเนินกิจกรรมตางๆ เบื้องตน
มาวิเคราะหอยางเปนระบบเพื่อกําหนดเปาหมายการระดมทรัพยากรทางการศึกษา และดานการปรับปรุงแกไข (A) ปฏิบัติมากที่สุด
ไดแก การประเมินผลการระดมทรัพยากรทางการศึกษาอยางสม่ําเสมอและตอเนื่องและสอดคลองกับ ศศิธร ธรรมโสภิต (2553 : 85)
ไดทําการวิจัยเรื่อง บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรีย น
ประถมศึกษา สํานักงานเขตคลองสาน สังกัดกรุงเทพมหานคร พบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการนําภูมิปญญาทองถิ่น
มาใชในการจัดการเรียนการสอน โดยรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับมาก บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการนํา
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ภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอน ตามความคิดเห็นของครูที่ปฏิบัติการสอนในกลุมสาระการเรียนรูตางกัน
โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียน
การสอน ตามความคิดเห็นของครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนขนาดใหญและขนาดเล็ก โดยภาพรวมและรายดานทุกดาน แตกตางกัน
อย างมี นัย สําคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 บทบาทของผู บ ริ ห ารของผู บ ริ ห ารสถานศึ กษาในการนาภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น มาใช
ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ จะมีความพรอมและไดรับ การสนับ สนุนดานงบประมาณ
ด านบุ ค ลากร และความร วมมื อจากครู ภู มิ ป ญ ญาท องถิ่ นในชุ ม ชน ส วนโรงเรี ย นขนาดเล็ กได รั บ งบประมาณไม เ พี ย งพอ
มี บุคลากรนอย และขาดครูภูมิปญญาทองถิ่นที่มีความรูความสามารถในการถายทอดทักษะความรูเรื่องภูมิปญญาทองถิ่น
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