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บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานของ                                    

องคประกอบการบริหารโรงเรียนตามแนวคิดความมีชื่อเสียงขององคการ 2) ศึกษาระดับการระดมทรัพยากร

ทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา  3) คนหาสมการพยากรณขององคประกอบการบริหารโรงเรียนที่ดี

ที่สุดท่ีสงผลตอการระดมทรัพยากรทางการศึกษาซ่ึงกลุมตัวอยางของการวิจัยคือ โรงเรียนมัธยมศึกษา                            

ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐานจํานวน 257 โรงเรียน จากการสุมอยางเปนระบบ                                      

ผูใหขอมูลแตละโรงเรียนไดแก ผูบริหาร ครู และผูปกครองจํานวน 1,437 คน   ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ

ในการวิจัย วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติบรรยาย (Descriptive) และการวิเคราะหถดถอยแบบขั้นตอน                             
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(Stepwise Regression) ผลการวิจัย พบวา 1) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานขององคประกอบ

การบริหารโรงเรียนตามแนวคิดความมีชื่อเสียง ภาพรวมอยูในระดับมาก 2) ระดับการระดมทรัพยากร                      

ทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และ 3) สมการพยากรณขององคประกอบ

การบรหิารโรงเรยีนทีด่ทีีส่ดุทีส่งผลตอการระดมทรพัยากรทางการศกึษาของคะแนนดบิ คอื การระดมทรพัยากร

ทางการศึกษา  = 1.687 + 0.466 (ผลการปฏิบัติงาน) + 0.284 (นวัตกรรม) – 0.206 (ความเปนพลเมือง)                 

– 0.172   (ภาวะผูนําของผูบริหาร) – 0.151 (การบริหารจัดการ)  

คําสําคัญ
 การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา   ความมีชื่อเสียงขององคการ   การระดมทรัพยากร   

Abstract 
 The purposes of this research were 1) to study the level of operation of school management 

according to the organizational reputation’s opinion 2) to study the level of secondary school’s 

educational resource mobilization 3) to find the predictive equation of school management elements 

which the best affects the educational resources mobilization. The sample of research was                            

systematically randomized in 257 secondary schools in Office of the Basic Education Commission. 

The informants of each school were administrators, teachers and parents. The data was provided 

by 1,437 people. This research use questionnaire as research instrument. This research used data 

analysis by using descriptive statistics and stepwise regression analysis.  The results were found 

that 1) the level of operation of school management according to the organizational reputation’s   

opinion was, in overall, in high level , 2) the educational resource  mobilization was, in overall,                      

in moderate level, and 3) the best predictive equation of  school  management elements that affect 

the educational resource mobilization of raw scores was the educational resources mobilization = 

1.687 + 0.466 (Performance) + 0.284 (Innovation) - 0.206 (Citizenship) - 0.172 (Leadership) - 0.151 

(Governance)

Keywords
 Secondary School Management,  Organizational Reputation,  Resource Mobilization  
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บทนํา 
 ทรัพยากรทางการศึกษาถือวาเปนปจจัยพื้นฐานที่ทําใหการบริหารการศึกษาประสบความสําเร็จ                  

ตามเปาหมาย (Srisa-an, 1997) จึงจําเปนที่จะตองอาศัยบุคลากรท่ีมีคุณภาพในปริมาณที่เหมาะสม (Man) 

ตองไดรับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานอยางเพียงพอ (Money) ตองมีวัสดุสิ่งของตามความตองการ

ของโครงการและแผนงาน (Material) และจะตองมีระบบบริหารท่ีดีมีประสิทธิภาพ (Management)                                  

ซึ่งถาแบงประเภททรัพยากรทางการศึกษาจะพบวามีทรัพยากรทางการศึกษาท่ีเปนตัวเงิน (Financial                       

Resources) และทรัพยากรทางการศึกษาท่ีมใิชตวัเงิน (Non-Financial Resources) ซึง่ผูบรหิารสถานศึกษา

ตางรูดวีาทรัพยากรทางการศึกษามีความสําคญัอยางมากตอการบริหารสถานศึกษา เพราะมีผลตอการดําเนิน

ภารกิจของสถานศึกษาท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพใหบรรลุเปาหมายในการจัดการศึกษาซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ Baker (2012) ที่พบวางบประมาณของโรงเรียนที่ไดรับสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                             

ของผูเรียน เชนเดียวกับ Office of the Education Council (2006) ไดดําเนินโครงการความรวมมือระหวาง

ธนาคารโลกและกระทรวงศึกษาธิการเพื่อการพัฒนาประเทศดานการศึกษาภายใตกองทุนอาเซม                               

(Asia-Europe Meeting: ASEM)  พบวา ทรัพยากรท่ีโรงเรียนไดรับเปนปจจัยท่ีมีผลบวกตอผลสัมฤทธ์ิ                     

ทางการเรียน การเพิ่มขึ้นของงบประมาณทางการศึกษา (นอกเหนือจากเงินเดือนครูและเงินชดเชย)                                  

มผีลตอการเพ่ิมข้ึนของคะแนนการทดสอบโดยเฉล่ียอยางมนียัสําคญัทางสถิต ิกลาวคอื ถางบประมาณตอหวั

ของนกัเรยีนเพิม่ขึน้ 10,000 บาท คะแนนการทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (General Aptitude Test: GAT) 

จะเพ่ิมขึ้น ประมาณ 3.2 คะแนนหากใหมีการใชปจจัยอื่น ๆ คงที่ไมเปลี่ยนแปลง 

 อยางไรก็ตามงานวิจัยของ Office of the Education Council (2006) ยังแสดงใหเห็นวา                                 

ปญหาดานทรัพยากรทางการศึกษาโดยเฉพาะงบประมาณทางการศึกษาท่ีจัดสรรใหโรงเรียนมีจํานวน                        

ไมเพียงพอ งบประมาณที่รัฐจัดสรรคิดเปนอัตราสวนเพียงรอยละ 75 ของคาใชจายทั้งหมดที่โรงเรียน                     

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจายจริง ซึ่งทําใหโรงเรียนตองหาแหลงทรัพยากรอื่นจากผูปกครองและชุมชน

เพื่อเปนคาใชจายที่เปนงบดําเนินงาน จากปญหาดังกลาวภาครัฐจึงเรงระดมทรัพยากรจากภาคเอกชน                        

และครัวเรือนมาใชในภาคการศึกษาใหมากขึ้นโดยมีแนวทางที่แกไข คือ การออกระเบียบ ขอบังคับ                           

หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อเปดโอกาสและใหแตละโรงเรียนระดมทรัพยากร

ทางการศึกษา เพราะหากโรงเรียนรอแตงบประมาณที่จัดสรรจากภาครัฐเพียงอยางเดียวอาจจะไมสามารถ

แกปญหาไดในทนัทวงท ีดงันัน้ การระดมทรพัยากรเพือ่การศกึษาในโรงเรยีนจงึเปนภารกจิสาํคญัประการหนึง่

ของผูบริหารโรงเรียน เพราะทรัพยากรเปนปจจัย (Input) สําหรับการบริหารจัดการศึกษา ดังนั้นการระดม

ทรัพยากรเพื่อการศึกษาเปนอีกหนึ่งบทบาทที่จําเปนของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานในประเทศ งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการระดมทรัพยากรทางการศึกษาในประเทศไทยสวนใหญ                               

เปนการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการระดมทรัพยากรของโรงเรียน (Uchaswatdi, 2015 ; Puangnil, 2010) และ                  

งานวิจัยท่ีศึกษาถึงปจจัยท่ีสงผลตอการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของ National Institute for                                    

Development of Teachers, Faculty Staff and Educational Personnel (2013) ที่พบวาหนึ่งในปจจัยที่สง
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ผลตอการระดมทรัพยากรทางการศึกษา คือ ความมีชื่อเสียงซ่ึงเปนปจจัยดานการบริหาร จากการทบทวน

วรรณกรรมของผูวิจัยยังไมพบงานที่ศึกษาดานองคประกอบการบริหารโรงเรียนตามแนวคิดความมีชื่อเสียง                  

ที่ชัดเจน จึงเปนชองวางทางวิชาการท่ีทําใหผู วิจัยตองการศึกษาในประเด็นดังกลาวโดยศึกษาตัวแปร                         

องคประกอบการบริหารโรงเรียนตามแนวคิดความมีชื่อเสียงขององคการที่มีผลตอการระดมทรัพยากร                       

ทางการศึกษา โดยผลการวิจัยในการศึกษาครั้งนี้คาดวาจะยกระดับการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา                                   

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใหมีการบริหารที่สามารถนําไปสูการระดมทรัพยากร

ทางการศึกษาไดดวยตนเองโดยไมตองรอพึ่งจากภาครัฐเพียงอยางเดียว

วัตถุประสงค
 1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานขององคประกอบการบริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษาตามแนวคิดความมีชื่อเสียงขององคการ

 2. เพื่อศึกษาระดับการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา

 3. เพื่อคนหาสมการพยากรณขององคประกอบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิด                      

ความมีชื่อเสียงขององคการที่ดีที่สุดที่สงผลตอการระดมทรัพยากรทางการศึกษา

ทบทวนวรรณกรรม 
 1. องคประกอบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดความมีชื่อเสียงขององคการ

  แนวคิดความมีชื่อเสียงนั้นถูกมองวาเปนสินทรัพยที่มีมูลคามากที่สุดขององคกร (Fombrun,  

2005 ; Diermeier, 2011; Roberts, 2009) เพราะชื่อเสียงเปรียบเสมือนคุณภาพท่ีแทจริง (Intrinsic Quality)                        

ยากตอการลอกเลียนแบบในการบริการหรือการผลิต ทําใหเกิดความสามารถในการแขงขัน นอกจากน้ี                        

ชื่อเสียงของโรงเรียนนั้นยังเปนตัวบงชี้ด านคุณภาพการศึกษาที่สําคัญของโรงเรียน ในงานวิจัยนี้                                     

ความมีชื่อเสียงของโรงเรียน หมายถึง การประเมินการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียของโรงเรียนโดยสอดคลอง

กับกลุมผูใหขอมูลการวิจัยในครั้งนี้ที่ประกอบดวยผูบริหาร ครู และผูปกครอง สําหรับการใหขอมูลเกี่ยวกับ

การรบัรูในองคประกอบตาง ๆ   ของการบรหิารโรงเรียนตามแนวคดิความมชีือ่เสียงขององคการ โดยองคประกอบ

การบรหิารนี ้ผูวจิยัไดเลอืกใชแนวคดิของ Vidaver-Cohen (2007) ผูซึง่นาํกรอบแนวคดิของ Reil & Fombrun 

(2005) มาเปนแนวทางในการศึกษาเกี่ยวกับองคประกอบความมีชื่อเสียงของสถาบันการศึกษา                                       

ระดับอุดมศึกษาซึ่งผู วิจัยไดทําการทบทวนวรรณกรรมแลวพบวา กรอบแนวคิดของ Vidaver-Cohen                                                           

มีความสอดคลองกับงานวิจัยนี้ เนื่องจากเปนบริบทของสถานศึกษาเชนเดียวกันซ่ึง Vidaver-Cohen                             

ไดแยกองคประกอบระหวางผลติภณัฑและการบริการออกจากกัน  จงึทาํใหองคประกอบการบริหารตามแนวคดิ

ความมีชื่อเสียง ประกอบดวย 8 องคประกอบ ไดแก 1) ผลผลิตทางการศึกษา (ผลิตภัณฑ) ประกอบดวย      

ความสามารถในการเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษา ความสามารถในการประกอบอาชีพ และมีความซื่อสัตย

รบัผดิชอบตอตนเองและสังคม  2) การบริการ ประกอบดวย การจัดกจิกรรมในการพัฒนานักเรียนในการศึกษา



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 13  ฉบับที่ 3  กรกฎาคม 2562 - กันยายน 2562 59

ตอและทักษะที่สําคัญตอความตองการของนักเรียน  3) นวัตกรรม ประกอบดวย นวัตกรรมดานหลักสูตรและ

นวัตกรรมดานการเรียนการสอน 4) สถานที่ทํางาน ประกอบดวย การพัฒนาวิชาชีพ และบุคลากรภายใน

โรงเรียนมีความสมดุลระหวางการทํางานกับครอบครัว 5) การบริหารจัดการ ประกอบดวย การดําเนินงาน         

ตามหลกันติธิรรม โปรงใสตรวจสอบได และมคีวามยุติธรรมในการดําเนนิงานกับทกุกลุม  6) ความเปนพลเมอืง 

ประกอบดวย การใหบรกิารชุมชน การสนับสนนุความประพฤตทิีด่ถีกูตองตามกฎระเบยีบ และพยายามทาํให

เกิดพลังเชิงบวกตอสังคม 7) ภาวะผูนําของผูบริหาร ประกอบดวย ความสามารถจูงใจครูและบุคลากร                              

ที่มีความสามารถเขามาทํางานรวมกัน มีความสามารถในการบริหารจัดการ และมีวิสัยทัศนที่ชัดเจนสําหรับ

อนาคต และ 8) ผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เครือขายศิษยเกา                   

และผลการปฏิบัติงานดานการเงิน

 2. การระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา

  การระดมทรพัยากรทางการศกึษา หมายถงึ การทีส่ถานศกึษาดาํเนนิการดวยแนวทางวธิตีาง ๆ   

เพื่อใหไดมาซึ่งปจจัยทั้งทางตรงและทางออมท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาและสนับสนุนการจัดการศึกษา

ใหประสบผลสําเรจ็ตามวิสยัทัศน พนัธกจิ และเปาหมายทีส่ถานศกึษากําหนดไว จากบุคคล ชมุชน องคกรชุมชน 

องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ ภายใตกรอบของกฎหมายและระเบียบ                    

ทีก่ระทรวงศึกษาธิการกําหนด ในงานวิจยันีไ้ดเลือกใชกรอบแนวคิดแหลงเงินทนุทีห่ลากหลายของ Canada's 

International Development Research Centre (2009) และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  

(National Education Act B.E. 2542, 1999, August 19) มาเปนกรอบในการวิจยัสําหรับการระดมทรัพยากร

ทางการศึกษา ดังนั้นกรอบการระดมทรัพยากรทางการศึกษา จึงประกอบดวยแหลงที่มา 3 แหลง ดังนี้                            

1) เงินชวยเหลือ คือ รายไดที่ไดรับจากเงินภาครัฐหรือเอกชนในรูปแบบเงินชวยเหลือที่อาจจะมีสัญญา                           

หรือขอตกลงระหวางองคกรที่ใหเงินชวยเหลือกับสถาบันการศึกษา 2) เงินบริจาค คือ รายไดที่ไดรับจาก                   

เงินบริจาคจากบุคคล องคกร ชุมชน ภาครัฐ รวมถึงโครงการระดมทุนของสถาบันการศึกษา และ 3) เงินที่ได

มาจากการหารายไดดวยตนเอง คือ รายไดที่สถาบันการศึกษาสามารถหาไดจากผลิตภัณฑและบริการ                               

ที่หาไดจากสถาบันการศึกษาเองไมนับรวมคาใชจ ายรายหัวที่รัฐบาลจัดสรรมาให สอดคลองกับ                                

การศึกษากฎหมาย ระเบียบและขอบังคับของประเทศไทยท่ีเกี่ยวของกับแหลงท่ีมาของทรัพยากรของ                      

สถานศึกษาพบวา บริบทของสถานศึกษาหรือโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ประกอบดวยแหลงที่มาของรายไดของโรงเรียนจาก 3 แหลง ดังนี้ 1) เงินอุดหนุนรายหัว ที่ไดจากงบประมาณ

ของรัฐจัดสรรใหตามนักเรียน 2) เงินที่ไดจากการระดมทรัพยากรของสถานศึกษาหรือเงินบริจาค และ                            

3) เงินบํารุงการศึกษา (National Education Act B.E. 2542, 1999,  August 19)
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 3. การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามองคประกอบแนวคิดความมีชื่อเสียงขององคการ

ที่สงผลตอการระดมทรัพยากรทางการศึกษา

       แมวาปจจัยท่ีมอีทิธิพลตอการระดมทรัพยากรมีหลากหลายปจจัยแตปจจัยหนึง่ท่ีองคกรสามารถ

บริหารจัดการได คือ ความมีชื่อเสียงขององคกร (Association of Funding Professional, 2007) พบวา                       

ความมีชื่อเสียงขององคกรสงผลตอคาใชจายของการระดมทรัพยากรและจํานวนการไดรับบริจาค                                    

โดยความมีชื่อเสียงขององคกรซึ่งเกิดจากภาพลักษณขององคกร ชื่อเสียงขององคกรนั้นเปนมุมมองของ                        

บคุคลภายนอกองคกรมององคกรนัน้ ๆ  ซึง่เกดิจากความนาเช่ือถอืขององคกร ความสัมพนัธแมกระทัง่กระบวนการ

ที่องคกรแสดงออกตอสาธารณะและผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งถาภาพลักษณขององคกรเปนไปในทิศทางบวก                   

ก็จะสงผลตอผูบริจาค หรือ แหลงทุนที่รูสึกเชื่อมั่นและพรอมจะสนับสนุนองคกรอยางเต็มที่ ทั้งนี้ ภาพลักษณ

ขององคกรขึ้นอยูกับประสิทธิผลการทํางานขององคกร พนักงาน และผูบริหาร ที่สําคัญความสัมพันธระหวาง

ชุมชนและผูมีสวนไดสวนเสียโดยงานวิจัยของ Okten & Weisbrod (2000) พบวา องคกรที่ไมแสวงหากําไร

อยางสถาบันทางการศึกษาที่มีความตองการเงินทุนหรือรายไดในการบริหารองคกร ตัวแปรความมีชื่อเสียง                 

มคีวามสมัพนัธตอการระดมทนุ เชนเดยีวกบังานวจิยัของ National Institute for Development of Teachers, 

Faculty Staff and Educational Personnel (2013) พบวา  สถาบนัการศกึษาทีม่ชีือ่เสยีงและอายขุองสถาบนั

มีความสัมพันธแปรผันตรงตอการระดมทุน องคกรท่ีมีอายุมากกวา   มักจะไดรับเงินจากการระดมทุน                  

มากกวาองคกรที่เพิ่งกอตั้ง เพราะความมีชื่อเสียงจะนําไปสูความไววางใจและความเช่ือม่ันใหกับผูบริจาค                                

และผลการวิจัยของ Rukvichitkul ; Sirisuth & Tessabuth (2006, 74-82) เรื่องการระดมทุนเพื่อการศึกษา

ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่พบวาปจจัย                        

ที่มีผลตอความสําเร็จในการระดมทุนของโรงเรียนประถมศึกษาและประถมศึกษาขยายโอกาส ประกอบดวย 

1) ความศรัทธาตอผลงานของโรงเรียน 2) ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน 3) ภาวะผูนําของศิษยเกา                                  

ในการระดมทุน 4) ชุมชนมีเศรษฐกิจดีและตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา 5) ชุมชนและบุคลากร                  

ในโรงเรียน 6) บคุลากรในโรงเรียนมีการทํางานรวมกันเปนทมี 7) การบริหารจัดการเงินบริจาคมีความโปรงใส

และบรรลุวตัถุประสงคของการขอรับบริจาค และ 8) การแสวงหาแหลงทุนจากภายนอกชุมชน จากการทบทวน

วรรณกรรมผูวิจัยไดนํามาจัดทําเปนกรอบแนวคิดการวิจัยที่เกี่ยวกับระดับการบริหารโรงเรียนตามแนวคิด              

ความมีชื่อเสียงขององคการและระดับการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา                                      

โดยมีงานวิจัยที่ศึกษาความมีชื่อเสียงและการระดมทรัพยากรทางการศึกษาแตในการวิจัยเปนการศึกษา                    

เพียงปจจัยที่สงผลตอการระดมทรัพยากรทางการศึกษาซึ่งความมีชื่อเสียงเปนหนึ่งในปจจัยดังกลาว                                

แตยังไมพบงานวิจัยที่นําตัวแปรองคประกอบการบริหารโรงเรียนตามแนวคิดความมีชื่อเสียงขององคการ                   

มาหาความสัมพันธกับระดับการระดมทรัพยากรทางการศึกษาในบริบทของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา                         

ในประเทศไทยโดยตรง   จงึทําใหผูวจิยัสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพนัธของตัวแปรดังกลาว ทาํใหเกดิสมมติฐาน

การวิจัยดังภาพที่ 1
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ภาพท่ี 1: กรอบแนวคิดการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดความมีชื่อเสียงขององคการที่มีผลตอ                                    

  การระดมทรัพยากรทางการศึกษา

วิธีการวิจัย
 1. ประชากรและตัวอยาง

  ประชากรการวิจัยในครั้งนี้ คือ โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา                                

ขัน้พืน้ฐาน ทัว่ประเทศ จาํนวน 2,358 โรงเรยีน กลุมตวัอยางของการวจิยัในครัง้นีไ้ดจากการสุมอยางเปนระบบ 

(Systematic Random Sampling) จากเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต 42 เขต เลือกสุมตามสัดสวนและ                               

ขนาดโรงเรยีน โดยกาํหนดกลุมตัวอยางจากการคาํนวณโดยใชสตูร Krajcie & Morgan ทีร่ะดบัความเชือ่ม่ัน 95% 

(Confidence Interval) ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 334 โรงเรียน ผูใหขอมูลแตละโรงเรียน คือ ผูบริหาร                                   

2 คน ครู 2 คน และผูปกครอง 2 คน โดยไมเจาะจง รวมจํานวน 2,004 คน 

 2. การเก็บรวบรวมขอมูล 

                 ผูวิจัยสงแบบสอบถามพรอมหนังสือใหกับผูอํานวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนทางไปรษณีย                           

โดยไดรับกลับคืนมาจํานวน 257 โรงเรียน จํานวน 1,437 ฉบับ คิดเปนรอยละ 70 ทั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการติดตาม

โรงเรียนเพื่อใหตอบกลับแตโรงเรียนไมสามารถทําใหไดทันในชวงที่ผูวิจัยกําหนดได ดวยชวงระยะเวลา                          

ในการสงแบบสอบถามใหโรงเรียนเปนชวงเร่ิมการเปดภาคเรียนทําใหโรงเรียนไมสะดวกในการจัดทําและ      

สงแบบสอบถามใหทันภายในเวลาท่ีผูวิจัยกําหนด ทั้งน้ีผูวิจัยมีเงื่อนไขเวลาท่ีจะตองนําแบบสอบถามมา

วิเคราะหขอมูลเพื่อใหทันจบการศึกษาทําใหสามารถรวบรวมไดเพียงรอยละ 70

    

ระดับการดําเนินงานขององคประกอบการบริหาร

โรงเรียนตามแนวคิดความมีชื่อเสียงขององคการ

(Vidaver-Cohen, 2007) 

1.  ผลผลิตทางการศึกษา

2.  การบริการ

3.  นวัตกรรม

4.  สถานที่ทํางาน

5.  การบริหารจัดการ

6.  ความเปนพลเมือง

7.  ภาวะผูนําของผูบริหาร

8.  ผลการปฏิบัติงาน 

การระดมทรัพยากรทางการศึกษา

Canada's International Development Research

Centre (2009) และ National Education Act B.E.

2542 (1999, August 19) 

1.  เงินอุดหนุนรายหัว ที่ไดจากงบประมาณ

 ของรัฐจัดสรรใหตามนักเรียน 

2. เงนิท่ีไดจากการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา

 หรือเงินบริจาค 

3. เงินบํารุงการศึกษา 



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 13  ฉบับที่ 3  กรกฎาคม 2562 - กันยายน 256262

 3. ขอบเขตการวิจัย

  ทรัพยากรทางการศึกษาท่ีจะใชศึกษาในการวิจัยนี้จะกลาวถึงเฉพาะทรัพยากรท่ีเปนตัวเงิน 

(Financial Resources) เพราะเปนทรัพยากรที่มีความยืดหยุนมากที่สุด (Alan, 2003) และความมีชื่อเสียง

ของโรงเรียนในการวิจัยนี้ หมายถึง การประเมินการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียของโรงเรียนในมิติตาง ๆ                        

ของการบริหารของโรงเรียน

 4. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย

  ตัวแปรทํานายหรือตัวแปรอิสระ ไดแก องคประกอบการบริหารโรงเรียนตามแนวคิดความมี                  
ชื่อเสียงขององคการ ประกอบดวย 8 องคประกอบยอย ไดแก 1) ผลผลิตทางการศึกษา 2) การบริการ                                 
3) นวัตกรรม 4) สถานที่ทํางาน 5) การบริหารจัดการ 6) ความเปนพลเมือง 7) ภาวะผูนําของผูบริหาร และ                   
8) ผลการปฏบิตังิาน ตัวแปรเกณฑหรอืตวัแปรตาม ไดแก การระดมทรัพยากรทางการศึกษา ประกอบดวย  3 ดาน 
ไดแก 1) เงนิอุดหนุนรายหัว 2) เงนิทีไ่ดมาจากการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา และ 3) เงนิบาํรุงการศึกษา 

 5. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามองคประกอบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตามแนวคิดความมีชื่อเสียงขององคการท่ีมีผลตอการระดมทรัพยากรทางการศึกษา ประกอบดวย 3 ตอน 
ไดแก ตอนที ่1 ขอมูลเกีย่วกบัโรงเรยีนและสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที ่2 ความคดิเหน็เกีย่วกบั
การดําเนินงานขององคประกอบตามแนวคิดความมีชื่อเสียงขององคการเปนมาตรประมาณคาแบบ Likert 
ชนิด 5 ระดับ และตอนที่ 3 ระดับการดําเนินงานในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เปนมาตรประมาณคา
แบบ Likert ชนิด 5 ระดับ เชนกัน หลังจากนั้นผูวิจัยไดนําขอคําถามทั้งหมดที่ไดพัฒนาขึ้นจากการทบทวน
วรรณกรรมเสนอใหกับผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ทานตรวจสอบความตรงเชิงโครงสราง  รวมทั้งพิจารณา                        
ความสอดคลองกับบริบทท่ีเกี่ยวกับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา โดยหาดัชนีความสอดคลองระหวาง                                  
ขอคําถามกับนิยามเชิงปฏิบัติการ (IOC) ขอคําถามที่มีคา IOC ตั้งแต 0.50 ขึ้นไปจึงจะถือวาขอคําถามนั้น
ผานเกณฑโดยขอคาํถามมีคาดชันี IOC รายขออยูในชวง 0.60 - 1.00 หลังจากน้ันนําไปทดลองใชกบัผูบริหาร
กับครู สําหรับคาความเท่ียง (Reliability) ใชวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s 

Alpha Coefficient) ของตัวแปรทุกตัวมีคาตั้งแต .849 ถึง .955 และความเที่ยงรวมท้ังฉบับเทากับ .957

 6. การวิเคราะหขอมูล

  การวิเคราะหขอมลูสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามโดยใชคาความถ่ีและรอยละ สาํหรับขอมลู
องคประกอบการบรหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษาและการระดมทรพัยากรทางการศกึษา   วเิคราะหโดยหาคาเฉลีย่ 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สวนองคประกอบการบริหารโรงเรียนตามแนวคิดความมีชื่อเสียงขององคการ                               

ที่มีตอการระดมทรัพยากรทางการศึกษาใชการวิเคราะหถดถอยแบบข้ันตอน (Stepwise Regression) 

ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะหระดบัความเห็นเกีย่วกับการดําเนินการขององคประกอบการบริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษาตามแนวคิดความมีชื่อเสียง  
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ตารางท่ี 1

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินการขององคประกอบ                               

การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดความมีชื่อเสียงขององคการ
 

 
 S.D.   

1.  3.97 0.58  6 
2.  4.19 0.51  3 
3.  3.98 0.60  5 
4.  3.91 0.64  7 
5.  4.21 0.59  2 
6.  4.32 0.56  1 
7.  4.18 0.66  4 
8.  3.78 0.72  8 

 4.06 0.50   

 จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะหระดบัความคิดเหน็เกีย่วกบัการดําเนินการขององคประกอบการบริหาร

โรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดความมีชื่อเสียงในภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายองคประกอบ 

พบวา องคประกอบดานความเปนพลเมือง และองคประกอบดานการบริหารจัดการ มีระดับการดําเนินงาน

อยูในระดบัมากทีส่ดุ สวนองคประกอบดานการบรกิาร ดานภาวะผูนาํของผูบริหาร ดานนวตักรรม ดานผลผลติ

ทางการศึกษา ดานสถานที่ทํางาน และดานผลการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก

 2. การวิเคราะหระดับการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา

ตารางท่ี 2

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 

Mean S.D.  
  

1.  3.30 0.89  1 
2.  3.30 1.16  1 
3.  2.23 1.12  3 

 2.94 0.87   
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  จากตารางที ่2 ผลการวเิคราะหระดับการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษา 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภาพรวมอยู ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา                                           

รายองคประกอบ พบวา เงินอุดหนุนรายหัวและเงินบริจาคอยูในระดับปานกลาง สวนเงินบํารุงการศึกษา                    

อยูในระดับนอย

 3. ผลการคนหาสมการพยาการณทีด่ทีีส่ดุขององคประกอบการบริหารโรงเรียนมธัยมศกึษา 

ตามแนวคิดความมีชื่อเสียงขององคการที่มีผลตอการระดมทรัพยากรทางการศึกษา

  การคนหาสมการพยาการณทีด่ทีีส่ดุขององคประกอบการบริหารโรงเรียนมัธยมศกึษาตามแนวคิด

ความมีชื่อเสียงขององคการท่ีมีผลตอการระดมทรัพยากรทางการศึกษา ใชวิธีวิเคราะหการถดถอย                               

แบบขั้นตอน (Stepwise Regression) ผลการวิเคราะหแสดงดังตารางที่ 3

ตารางท่ี 3 

ผลการวิเคราะหองคประกอบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดความมีชื่อเสียงขององคการ                                 

ที่มีผลตอการระดมทรัพยากรทางการศึกษาดวยวิธี Stepwisea

 Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

Significant 

b Std. Error Beta p 
 1.687 - - .000

 .466 .047 .332 .000
 .284 .063 .167 .000

 -.206 .072 -.114 .004
 -.172 .066 -.113 .010

 -.151 .073 -.089 .038
Model  

R .358 
F 41.932 
R2 .128   
Adjusted R2 .125   
S.E. of the Estimate .945 a. Dependent Variable:  
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 จากตารางที่ 3 เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (Standardized 

Coefficient Beta) พบวา ตวัแปรองคประกอบการบรหิารโรงเรยีนมัธยมศกึษาตามแนวคดิความมชีือ่เสยีงของ

องคการ ทั้งหมด 8 ตัวแปร สามารถทํานายการระดมทรัพยากรทางการศึกษาไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ                   

ที่ระดับ .05 โดยสามารถรวมกันทํานายการระดมทรัพยากรทางการศึกษาไดรอยละ 12.8 คาสัมประสิทธิ์                    

สหสมัพันธพหคุณูเทากบั .358 มเีพยีง 5 ตวัแปร ไดแก 1) ผลการปฏบิตังิาน 2) นวตักรรม 3) ความเปนพลเมอืง 

4) ภาวะผูนําของผูบริหาร และ 5) การบริหารจัดการ มีคาสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน (B) เทากับ .332,  

.167, -.114,  -.113,  -.089 ตามลําดบั โดยสามารถแสดงเปนสมการพยากรณตวัแปรท่ีดทีีส่ดุขององคประกอบ

การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดความมีชื่อเสียงขององคการที่มีผลตอการระดมทรัพยากร                           

ทางการศึกษาของคะแนนดิบได ดงันี ้การระดมทรัพยากรทางการศึกษา = 1.687 + 0.466 (ผลการปฏบิตังิาน) 

+ 0.284 (นวัตกรรม) – 0.206 (ความเปนพลเมอืง) – 0.172 (ภาวะผูนาํของผูบริหาร) – 0.151 (การบรหิารจดัการ) 

โดยตวัแปรผลการปฏบิตังิานมอีงคประกอบยอยทีป่ระกอบดวยผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน เครอืขาย

ศิษยเกา และผลการปฏิบัติงานดานการเงิน ตัวแปรดานนวัตกรรมประกอบดวย นวัตกรรมดานหลักสูตรและ

การเรียนการสอน ตัวแปรดานความเปนพลเมือง ประกอบดวยการใหบริการชุมชน การสนับสนุน                                  

ความประพฤติที่ดี และพยายามทําใหเกิดพลังเชิงบวกตอสังคม ตัวแปรดานภาวะผูนําของผู บริหาร                          

ประกอบดวย ความสามารถจูงใจครูและบุคลากรท่ีมีความสามารถเขามาทํางานรวมกัน มีความสามารถ                    

ในการบริหารจัดการ และมีวิสัยทัศนที่ชัดเจนสําหรับอนาคต และตัวแปรการบริหารจัดการ ประกอบดวย                    

การดําเนินงานตามหลักนิติธรรม โปรงใสตรวจสอบได มีความยุติธรรมในการดําเนินงานกับทุกกลุม

อภิปรายผลการวิจัย
 1. ระดบัความเห็นเกีย่วกบัการดําเนินการขององคประกอบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา

ตามแนวคิดความมีชื่อเสียง และระดับการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา

  ระดับความคิดเห็นขององคประกอบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดความมีชือ่เสียง 

พบวา ภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ Vidaver-Cohen (2007)  ที่ไดศึกษาองคประกอบ

ความมีชื่อเสียงขององคการระดับอุดมศึกษาซ่ึงเปนงานวิจัยในบริบทของสถาบันการศึกษาเชนเดียวกับ                       

การวิจัยครั้งนี้ ซึ่งพบวา สถาบันการศึกษาจําเปนตองบริหารองคกรเพื่อใหเกิดความมีชื่อเสียงนํามาซึ่ง                      

ความศรัทธา ความเชื่อใจและความรูสึกดีตอสถาบันการศึกษา

  ระดับการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา พบวา ภาพรวมอยูในระดับ

ปานกลางสอดคลองกับงานวิจัยของ National Institute for Development of Teachers, Faculty Staff                    

and Educational Personnel (2013) ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับการระดมทรัพยากรทางการศึกษาระดับข้ันพื้นฐาน 

พบวา โรงเรียนมีทรัพยากรทางการศึกษาไมเพียงพอ มีความสามารถในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา                 

ในระดับปานกลางจึงไดศึกษาแนวทางการศึกษาพัฒนาวิธีการระดมทรัพยากรทางการศึกษา 
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 2. การคนหาสมการพยาการณที่ดีที่สุดขององคประกอบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ตามแนวคิดความมีชื่อเสียงขององคการที่มีผลตอการระดมทรัพยากรทางการศึกษา

  ตัวแปรองคประกอบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดความมีชื่อเสียงขององคการ 

ทั้งหมด 8 ตัวแปร สามารถทํานายการระดมทรัพยากรทางการศึกษาไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

โดยสามารถรวมกนัทาํนายการระดมทรพัยากรทางการศกึษาไดรอยละ 12.8 คาสัมประสิทธิส์หสัมพนัธพหคุณู

เทากับ .358 มีเพียง 5 ตัวแปร ไดแก 1) ผลการปฏิบัติงาน 2) นวัตกรรม 3) ความเปนพลเมือง 4) ภาวะผูนํา

ของผูบรหิาร และ 5) การบรหิารจัดการ ซึง่สอดคลองกบัผลการวจิยัของ Rukvichitkul ; Sirisuth & Tessabuth 

(2006, 74-82) เรื่องการระดมทุนเพ่ือการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา                                 

ขั้นพื้นฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่พบว าป จจัยที่มีผลต อความสําเ ร็จในการระดมทุนของ                                                         

โรงเรียนประถมศึกษาและประถมศึกษาขยายโอกาส ประกอบดวย 1) ความศรัทธาตอผลงานของ                           

โรงเรียนในการปฏิบัติภารกิจใหการศึกษาแกบุตรหลานในชุมชน 2) ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน                                    

ในการเชิญชวนใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 3) ภาวะผูนําของศิษยเกาในการระดมทุน 4) ชุมชน                   

มีเศรษฐกิจดีและตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา 5) ชุมชนและบุคลากรในโรงเรียนมีวัฒนธรรมของ

การบริจาคเพื่อสวนรวม 6) บุคลากรในโรงเรียนมีการทํางานรวมกันเปนทีม 7) การบริหารจัดการเงินบริจาค                   

มคีวามโปรงใสและบรรลุวตัถปุระสงคของการขอรับบรจิาค และ 8) การแสวงหาแหลงทนุจากภายนอกชุมชน 

  ทัง้นี ้ แสดงเปนสมการพยากรณตวัแปรท่ีดทีีส่ดุขององคประกอบการบริหารโรงเรียนมัธยมศกึษา

ตามแนวคิดความมีชื่อเสียงขององคการที่มีผลตอการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของคะแนนดิบไดดังนี้ 

การระดมทรัพยากรทางการศึกษา = 1.687 + 0.466 (ผลการปฏิบัติงาน) + 0.284 (นวัตกรรม) – 0.206                         

(ความเปนพลเมอืง) – 0.172 (ภาวะผูนาํของผูบรหิาร) – 0.151 (การบรหิารจดัการ) ซึง่สามารถนํามาอภิปรายผล

ได ดังนี้

  2.1 ผลการปฏิบัติงานเปนองคประกอบท่ีมีผลมากท่ีสุดตอการระดมทรัพยากร                   

ทางการศึกษา 

   ผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนประกอบดวยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน                            

อัตราการลาออกกลางคันตํ่า และอัตราการจบการศึกษาของนักเรียนสูง สามารถจูงใจนักเรียนที่มีคุณภาพ 

และยังเปนโรงเรียนท่ีมีความผูกพันกับศิษยเกาอยางเหนียวแนน รวมถึงสามารถหารายไดจากเงินบริจาค                      

คาธรรมเนียมการศึกษา และโปรแกรมที่สรางมูลคาเพิ่มใหกับสถาบัน สอดคลองกับการศึกษาของ Ruswell 

(2005) ที่ไดกลาววาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเปนผลลัพธที่สําคัญของระบบโรงเรียน และ                          

งานวิจัยของ Skallerud (2011) ที่ศึกษาวาผลลัพธการเรียนรูของนักเรียน (Learning Outcome) เปนหนึ่ง                  

ในองคประกอบของความมีชื่อเสียงของโรงเรียน นอกจากน้ีผลการปฏิบัติงานดานเครือขายศิษยเกานั้น                     

Fox & Kotler (1985) เคยกลาวไววา ศิษยเกาเปนองคประกอบท่ีสําคัญอยางมากตอการระดมทรัพยากร                

ทางการศึกษาของสถาบันทางการศึกษา รวมถึงการประสบความสําเร็จของศิษยเกายังนํามาซ่ึงความมี                   

ชื่อเสียงของสถาบันทางการศึกษาอีกดวย
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  2.2 นวัตกรรมเปนองคประกอบที่สําคัญรองลงมาท่ีมีผลตอการระดมทรัพยากร
ทางการศึกษา  
   สถานศึกษาจะเปนสถานศึกษาแหงนวัตกรรมไดนั้นตองเกิดจากบุคคล 3 กลุม ดังนี้                       
ผูบริหาร ครู และนักเรียน โดยสถานศึกษาที่มีนวัตกรรมจะมีความนาดึงดูด ความนาสนใจตอผูปกครองและ
นักเรียน รวมถึงสังคมและชุมชนท่ีจะเขามาสนับสนุนชวยเหลือโรงเรียน เพราะเล็งเห็นวาเปนโรงเรียน                    
ที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการพัฒนานักเรียน (Chamchoy, 2012) โดยองคประกอบนวัตกรรมเปน                    
องคประกอบของความมีชื่อเสียงขององคการ กลาวคือ องคกรที่สามารถปรับตัวไดตามสภาพแวดลอม                           
มีการบริการรูปแบบใหม มีความคิดสรางสรรคในการใหบริการ จะไดรับคําชื่นชมและการยอมรับมากกวา
องคกรที่ไมมีนวัตกรรม ตลอดจนองคกรระดับโลกอยาง Forbes, Bloomberg, Business Week ที่มีการจัด
อันดับองคกรนวัตกรรม ซึ่งจะเปนสัญญาณที่ดีตอองคกรในมุมมองของสาธารณชนวาองคกรที่มีนวัตกรรม    

เปนองคกรที่มีชื่อเสียงสงผลตอผลประกอบการที่ดีขององคกร (Forbes, 2018)

  2.3 ความเปนพลเมอืง ภาวะผูนาํของผูบรหิาร และการบรหิารจดัการเปนองคประกอบ

ที่มีผลตอการระดมทรัพยากรทางการศึกษาในทางลบ

   จากผลการวิจัยความเปนพลเมือง ภาวะผูนําทางการศึกษา และการบริหารจัดการกลับ
สงผลตอการระดมทรัพยากรทางการศึกษาในทางลบหรือความสัมพันธที่มีลักษณะแปรผกผัน ผูวิจัยคาดวา
อาจมีปจจัยอืน่แทรกซอนอันเปนบริบทสภาพแวดลอมของโรงเรียนท่ีผูวจิยัไมไดนาํมาเปนตวัแปรในการศึกษา
ครั้งนี้ อาทิ สภาพเศรษฐกิจของชุมชนที่ไมเอ้ืออํานวยในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาแมวาโรงเรียนจะ     
มกีารบริการ   ความเปนพลเมือง   และภาวะผูนาํของบริหารท่ีสามารถปฏิบตัไิดเปนอยางดกีต็าม ซึง่สอดคลอง
กับงานวิจัยของ Himmapan (2007) ที่ไดศึกษาการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากทองถ่ินเพ่ือ                                    
การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สงักัดสาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาเชียงราย เขต 2 พบวา                 
ปญหาท่ีสาํคญัในการระดมทรัพยากรจากทองถิ่นเพ่ือการจัดการศึกษา ไดแก สภาพเศรษฐกิจของชุมชน                       
ที่ไมเอ้ืออํานวยในการระดมเงินทุน การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนไมตอเน่ือง และ                         

ชุมชนไมมีความพรอม

   ทั้งนี้ จากผลการวิจัยพบวา ความเปนพลเมืองเปนองคประกอบท่ีสําคัญลําดับที่สามท่ี                

สงผลตอการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพราะการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนน้ันตองอาศัย

บุคคลทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน โดยเฉพาะชุมชนที่อยูรอบโรงเรียน หากโรงเรียนมีความสัมพันธอันดี

กบัชมุชนสามารถสรางความมชีือ่เสยีงอนัดกีบัชมุชนเพือ่ใหชมุชนมคีวามสนใจทีจ่ะนาํบตุรหลานเขามาเรยีน

ในโรงเรียน ภาวะผูนําของผูบริหารเปนองคประกอบสําคัญลําดับที่สี่ที่สงผลตอการระดมทรัพยากรทาง                         

การศึกษาเน่ืองจากผูบริหารองคกรเปนตัวกระตุนสําคัญ (Catalysts) ที่ทําใหเกิดความช่ืนชมและนาเช่ือถือ

กับผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งผูบริหารองคกรจะเปนแมเหล็กสําคัญที่จะดึงดูดสื่อและนักลงทุนเขามารวมลงทุน    

ใหแกองคกรเพราะนักลงทุนตางเชื่อถือในตัวผูบริหาร สอดคลองกับ Vidaver-Cohen (2007) กลาววา

คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษามีความสําคัญตอการระดมทรัพยากรของโรงเรียน ดังนั้นผูบริหารควร                  

มีความสามารถในการดึงดูดผูที่มีความสามารถเขามารวมทํางาน มีสมรรถนะในการบริหารจัดการที่ดี                            
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มีวิสัยทัศนที่ชัดเจนสําหรับอนาคตและมีความเปนไปได สามารถถายทอดไปสู ฝ ายงานตาง ๆ                                                       

ภายใตการสรางเปาหมายรวมกนั (Prajan  & Chaemchoy, 2018, 53-70)  ดงันัน้  ผูบริหารจงึมีบทบาทสาํคญั

ในการสรางหรือเพิ่มความเชื่อมั่นและความไววางใจใหกับโรงเรียนอันจะนําไปสูความสามารถในการระดม

ทรัพยากรทางการศึกษา

   การบริหารจัดการเปนองคประกอบสําคัญลําดับที่หาที่มีผลตอการระดมทรัพยากรทาง   

การศึกษาโดย Riel & Fombrun (2004) ไดเสนอวาการบริหารจําเปนตองมีความโปรงใสในการดําเนนิงาน 

(Transparency) มีการดําเนินงานตามหลักจรรยาบรรณ (Demonstrating Ethical Behavior) และ                        

มีความยุติธรรมตอการดําเนินงานกับทุกกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย (Fairness in Stakeholder Transaction) 

เพื่อใหเกิดความไววางใจ ความนาเชื่อถือตอการบริหารโรงเรียน ดังนั้น ผูบริหารโรงเรียนควรบริหารโรงเรียน

โดยคํานึงถึงระเบียบขอบังคับตาง ๆ และเปนที่ยอมรับของผูมีสวนไดสวนเสียและใชกฎระเบียบการบริหาร

อยางตรงไปตรงมา มกีารดําเนนิการทีโ่ปรงใสสามารถตรวจสอบได และมีความยตุธิรรมกับผูมสีวนไดสวนเสยี

ของโรงเรียน 

สรุป 
 จากผลการศึกษาองคประกอบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดความมีชื่อเสียง                              

ขององคการ พบวา 1) โดยรวมมีการดําเนินการตามองคประกอบท้ัง 8 อยูในระดับมาก โดยมีการดําเนินการ

ในองคประกอบดานความเปนพลเมืองมากทีส่ดุ รองลงมาเปนองคประกอบดานการบรกิาร และมีการดาํเนนิการ

ในองคประกอบดานผลการปฏิบัติงาน ลําดับตํ่าสุด 2) การระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียน

มัธยมศึกษา พบวาโดยรวมโรงเรียนมัธยมศึกษามีการระดมทรัพยากรทางการศึกษาอยูในระดับปานกลาง    

โดยมีการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากรายไดเงินอดุหนนุรายหวัและการบริจาคในระดบัปานกลางเทากนั 

และระดมทรพัยากรจากเงนิบาํรงุการศกึษาในระดบันอย และ 3) องคประกอบการบรหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษา

ตามแนวคดิความมีชือ่เสยีงขององคการทีม่ผีลตอการระดมทรพัยากรทางการศึกษาอยางมนียัสําคญัทางสถติิ

ที่ระดับ .05 ไดแก 1) ผลการปฏิบัติงาน 2) นวัตกรรม 3) ความเปนพลเมือง 4) ภาวะผูนําของผูบริหาร และ       

5) การบริหารจัดการ โดยแสดงเปนสมการพยากรณตัวแปรที่ดีที่สุดขององคประกอบการบริหาร                                 

โรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดความมีชื่อเสียงขององคการท่ีมีผลตอการระดมทรัพยากรทางการศึกษา                  

ของคะแนนดิบได ดังนี้ การระดมทรัพยากรทางการศึกษา = 1.687 + 0.466 (ผลการปฏิบัติงาน) + 0.284 

(นวัตกรรม) – 0.206 (ความเปนพลเมือง) – 0.172 (ภาวะผูนําของผูบริหาร) – 0.151 (การบริหารจัดการ)                 

จากสมการพยากรณขางตนแสดงใหเห็นวา ตัวแปรความเปนพลเมือง ภาวะผูนําทางการศึกษา และ                                       

การบรหิารจดัการ สงผลตอการระดมทรพัยากรทางการศกึษาในทางลบหรอืความสมัพนัธทีม่ลีกัษณะแปรผกผนั
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 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน

  จากผลการวิจัย สมการพยากรณที่ดีที่สุดขององคประกอบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา                     

ตามแนวคิดความมีชื่อเสียงขององคการที่สงผลตอการระดมทรัพยากรทางการศึกษาคร้ังนี้  ซึ่งมีขอจํากัด                         

ในการแจกแบบสอบถามเน่ืองจากระยะเวลาในการแจกแบบสอบถามเปนชวงเร่ิมเปดภาคเรียนทําให                     

หลายโรงเรียนไมสะดวกตอบแบบสอบถามและสงกลับทันตามระยะเวลาที่กําหนด โดยไดรับแบบสอบถาม

กลับคืนรอยละ 70  สําหรับขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใชที่สําคัญ คือ ในกรณีที่ผูบริหารโรงเรียน                       

และบุคลากรของโรงเรียนมัธยมศึกษาและหนวยงานตนสังกัดประสงคใชองคประกอบการบริหารโรงเรียน                 

ตามแนวคิดความมีชื่อเสียงขององคการเพื่อเพิ่มการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียน                                         

ควรมีการดําเนินการ ดังตอไปนี้  

  1.1 ดานผลการปฏิบัติงาน ผู อํานวยการโรงเรียนและบุคลากรควรพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ                       

ทางการเรียนของนักเรียน การสรางความสัมพันธกับเครือขายศิษยเกาและผูมีสวนไดสวนเสีย

  1.2 ดานนวัตกรรม ผูอํานวยการโรงเรียนและบุคลากรควรพัฒนาหลักสูตรที่มีความเทาทัน             

ตอสภาพแวดลอมและตอบสนองตอความตองการของผูปกครอง นกัเรียน ชมุชม และสังคมรวมถึงการพฒันา

วิธีการเรียนการสอนที่มีรูปแบบใหม ๆ อยูเสมอ

  1.3 ดานความเปนพลเมอืง ผูอาํนวยการโรงเรยีนและบคุลากรควรเปดโอกาสใหชมุชนเขามา

มีสวนรวมในการบริหารโรงเรียน เพ่ือใหรูสึกเปนสวนหนึ่งของโรงเรียน เมื่อเวลาโรงเรียนขอความชวยเหลือ

ชุมชนจะไดเขามามีสวนรวม ซึ่งโรงเรียนควรมีกิจกรรมที่สานสัมพันธใหชุมชนเขามามีสวนรวมกับโรงเรียน

อยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง รวมถึงการสรางทัศนคติชุมชนตอการชวยเหลือโรงเรียนซึ่งการชวยเหลือนี้                       

อาจจะเปนทรัพยากรทางการศึกษาที่มิใชตัวเงินก็ได 

  1.4 ดานภาวะผูนาํ ผูอาํนวยการโรงเรยีนควรเปนผูนาํทีน่าเช่ือถอื สามารถกาํหนดทศิทางและ

เปาหมายของโรงเรียนใหชัดเจนท่ีจะนําทรัพยากรทางการศึกษาท่ีไดจากการระดมมาพัฒนาโรงเรียน                            

โดยเฉพาะโรงเรยีนทีอ่ยูในชมุชนทีบ่ริบทไมเอ้ือตอการระดมทรพัยากรเนือ่งดวยสภาวะทางเศรษฐกจิของชมุชน 

ผูบรหิารควรจาํเปนตองสรางความนาเชือ่ถอืและศรทัธาวาจะสามารถพฒันาโรงเรยีนได เพือ่ใหเกดิความรวมมอื

ในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาท้ังที่เปนตัวเงินและมิใชตัวเงิน อาทิ ความสามารถของผูปกครอง 

ภูมิปญญาของทองถิ่น เปนตน 

  1.5 ดานการบริหารจัดการ ผู อํานวยการโรงเรียนและบุคลากรควรบริหารจัดการดวย                          

ความโปรงใส ตรวจสอบได และปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกคนอยางเทาเทียมกัน โดยเฉพาะชุมชน                         

ที่ไมมีความพรอมอันเนื่องมาจากเศรษฐกิจของชุมชนท่ีไมเอื้ออํานวยตอการระดมทรัพยากรทางการศึกษา 

ควรมีการบริหารจัดการที่โปรงใส สามารถตรวจสอบได เพื่อเรงใหเกิดความนาเชื่อถือวาทรัพยากรที่โรงเรียน

ไดรับมาจากการระดมทรัพยากรน้ันนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
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 2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

  การวจิยัในอนาคตควรศกึษาในเชงิลกึและมกีารเกบ็ขอมลูเชงิคณุภาพ เพือ่ใหเขาใจถงึองคประกอบ

ในการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษารวมถึงบริบทของโรงเรียน เชน ภูมิหลังของผูปกครองภายในโรงเรียน                   

สถานภาพทางเศรษฐกิจของผูปกครองวาปจจัยใดบางนอกเหนือจากองคประกอบดานการบริหารที่มี                         

ผลตอการระดมทรัพยากรทางการศึกษา
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