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หลกัการ
บริหาร

การบริหาร สามารถใชค้าํ 2 คาํ ทดแทนกนัได ้ไดแ้ก่คาํวา่ การ

บ ริ ห า ร (Administration) แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร (Management) แ ต่ ใ น 

ความหมายที=แทจ้ริง คาํวา่ การบริหาร (Administration) จะเนน้ในเรื=อง

การจัดการที=เกี=ยวขอ้งกับ นโยบาย และการนํานโยบายไปปฏิบติัซึ= ง

มกัจะใชก้บัการบริหารงานทุกชนิดที=เกี=ยวขอ้งกบัภาครัฐ ส่วนคาํวา่ การ

จดัการ (Management) มกัจะใชใ้นการงานที=เกี=ยวกบัธุรกิจเอกชน แต่ทัLง

2 คาํต่างกมี็ ความหมายที=เกี=ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานของผูบ้ริหารทัLงสิLน 

ดงันัLน การบริหาร เป็นเรื=องของการทาํกิจกรรมโดยผูบ้ริหารและสมาชิก

ในองคก์าร เพื=อให้บรรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ ดว้ย การใช้

ทรัพยากรและเทคโนโลยใีหเ้กิดประโยชนสู์งสุด 



Barnard (1972, p.425)กล่าววา่การบริหารหมายถึงการทาํงานของคณะบุคคลตั:งแต่ 

สองคนขึ:นไปที@ร่วมกนัปฏิบติัการใหบ้รรลุเป้าหมายร่วมกนั 

Simon (1976, p.1) กล่าววา่ การบริหารคือ ศิลปะในการ ทาํใหสิ้@งต่าง ๆ ไดรั้บการ

กระทาํจนเป็นผลสาํเร็จ 

Sergiovanni, et al. (1980, p. 112) ใหค้วามหมายวา่ การบริหารคือ กระบวนการ

ทาํงาน ร่วมกบัผูอื้@นหรือโดยผูอื้@น เพื@อใหเ้กิดสมัฤทธิQ ผลตามเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 



ปัจจยั
การบริหาร

ปัจจยัที'สาํคญัในการบริหาร คือ 4 M’s ไดแ้ก่คน (Man) เงิน (Money) 
วสัดุอุปกรณ์ (Material) การจดัการ (Management) ซึ' งหมายถึง 
1. คน (Man) ไดแ้ก่กลุ่ม บุคคลในองคก์รที'มีวตัถุประสงคร่์วมกนัทาํงาน 

2. เงิน(Money) ไดแ้ก่ งบประมาณที'ใชใ้นการดาํเนินงานหรือการ

บริหารงานในองคก์ร 

3. วสัดุอุปกรณ์ (Material) ไดแ้ก่ วสัดุอุปกรณ์ ต่าง ๆ รวมถึงเครื'องมือ 

เครื'องใช ้ตลอดจนเทคโนโลยต่ีาง ๆ ที'ใชใ้นองคก์ร 

4. การจดัการ (Management) ไดแ้ก่ วธีิการกระบวนการการบริหารงาน

ของผูบ้ริหาร ที'ใชใ้นการบริหารจดัการเพื'อใหก้ารดาํเนินงานบรรลุวตัถุประสงค ์



สุนนัทา เลาหนนัท ์(2542, หนา้ 1) กล่าววา่ ในบรรดาทรัพยากรการบริหาร อนั ประกอบดว้ย M’s 

ต่าง ๆ ไดแ้ก่คน (Man) เงิน (Money) วตัถุดิบ (Material) เครื'องจกัร (Machine) การจดัการ (Management) 

ตลาด (Market) และเวลา (Minute) นัQน เป็นที'ยอมรับกนัอยา่งเป็นสากล วา่คนเป็นทรัพยากรที'ทรงคุณค่าที'สุด

ขององคก์าร จนกล่าวไดว้า่ ทรัพยากรมนุษยเ์ป็นสินทรัพย ์(Assets) ที'มีทัQงคุณค่าและเกียรติภูมิ ทัQงนีQ เพราะ

ทรัพยากรมนุษยจ์ะทาํหนา้ที' “บริหารทรัพยากรอื'น ๆ จนกระทั'งกลายเป็นผลผลิต ซึ' งอาจอยูใ่นรูปของสินคา้

หรือบริการ ขึQนอยูก่บัประเภทและวตัถุประสงคข์ององคก์ารดงันัQน องคก์ารใดที' สามารถสรรหา พฒันา และ

ธํารงไวซึ้' งบุคลากรที'มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติที' เหมาะสม องค์การนัQน ย่อมมีศักยภาพที'จะ

ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซึ' งสอดคลอ้งกบั 



วิจิตร ศรีสอ่าน (2544.หน้า 43)ได้เสนอความเห็นไวว้่า ในทาง

บริหารการศึกษาถือวา่ 4M’s อนัไดแ้ก่คน (Man) เงิน (Money) วสัดุสิEงของ 

( Material)แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร  ( Management)เ ป็ น ท รั พ ย า ก ร ทีE เ ป็ น

ปัจจยัพืJนฐานเช่นเดียวกนั กล่าวคือ การบริหารการศึกษาจะสําเร็จตาม

เป้าหมายตอ้งอาศยับุคลากรทีEมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ ตอ้งไดรั้บ

งบประมาณสนบัสนุน การดาํเนินงานมากพอ ตอ้งมีวสัดุสิEงของตามความ

ต้องการของโครงการและแผนงานและจะต้องมีระบบบริหารทีE ดีมี

ประสิทธิภาพ 



ทกัษะที'จําเป็นในการบริหารความสําเร็จหรือความล้มเหลวใน

การจดัการศกึษา สว่นหนึ'งขึ Cนอยู่กบัระบบการบริหาร และอีกสว่นหนึ'ง

ขึ Cนอยู่กับผู้ บริหาร ดังนั Cนผู้ บริหารจึงจําเป็นที'จะต้องมีทักษะในการ

บริหารงาน ทักษะการบริหาร คือความสามารถในการบริหารงาน

ทางการบริหารที'ผู้ บริหารจําเป็นต้องมีความรู้ความสามารถใน

การบริหารองค์การหรือหน่วยงานเพื'อให้ภาระกิจบรรลุ ผลสําเร็จ

เป็นไปตามเปา้หมายและวตัถปุระสงค์ขององค์การ



การบรหิารทรัพยาการทางการศกึษา



การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา การบริหารงานในโรงเรียนทุกแห่ง หรือองคก์รใดๆ ในประเทศไทย ตอ้งอาศยั

ทรัพยากร ในการทีB จะดาํเนินกิจกรรมใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคที์Bตอ้งการ จึงมีผูใ้หค้วามหมายของคาํวา่ ทรัพยากรไวห้ลายท่าน

ดงันัMน สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2552) ระบุวา่ ทรัพยากรทางการศึกษา หมายถึงทรัพยากรทีBมิใช่เงิน (Non-

Financial Resources) และทรัพยากรทางการเงิน (Financial Resources) ในความหมายแรก ทรัพยากรทีBมิใช่เงิน ครอบคลุมปัจจยั

หลักๆ คือ ทีB ดิน แรงงาน ทุน และการประกอบการ ตามนัยนัM นทรัพยากรทางการศึกษาจึงรวมถึงบุคลากรทีBดิน อาคาร 

สิBงก่อสร้าง วสัดุอุปกรณ์การเรียนการสอนและการผสมผสานการใชปั้จจยัต่าง ๆ  เขา้ดว้ยกนัและยงัให ้ความหมายในวงทีB แคบ

ว่า ทรัพยากรทางการศึกษาหมายถึง ปัจจยันาํเขา้ (Input)ทีBนาํไปใชเ้พืBอการจดัการศึกษาทุกระดบัและทุกประเภทภายในสังคม 

ปัจจัยนําเขา้นีM ส่วนใหญ่จะเป็นรูปของเงิน  งบประมาณทัM งด้านรายจ่ายเกีBยวกับการปฏิบติังานประจาํ เช่น เงินเดือนและ

ค่าตอบแทน  ค่าใชจ่้ายวสัดุอุปกรณ์กบัรายจ่ายดา้นการลงทุน



การบรหิารทรัพยาการทางการศกึษา
ประเภทและแหล่งเรียนรู้



1.แหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งที'ผูเ้รียนจะศึกษาคน้ควา้หาคาํตอบในเรื'องที'สนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียนจากแหล่ง

เรียนรู้ทัQงในโรงเรียนและชุมชน 2.แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนนอกจากหอ้งเรียน หอ้งปฎิบติัการต่าง 

ๆ และสถานที'ทุกแห่งทุกเวลาในบริเวณโรงเรียนจดัเป็นแหล่งเรียนรู้ไดแ้ละบางครัQ งโรงเรียนอาจ

จดัเพิ'มเติมจากแหล่งการเรียนรู้ที'มีอยู ่เช่น จดัเป็นศูนยศึ์กษา ส่วนการเรียนรู้ค่ายการเรียนรู้ เป็นตน้ 

3.แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติและอาจเป็นสถานที'สาํคญัทางศาสนา 

สาธารณประโยชน์สถานประกอบการ สถาบนัทางการศึกษาอาชีพในชุมชน ตลอดจนภูมิปัญญา

ทอ้งถิ'นในดา้นต่างๆ



แหล$งทรัพยากรทางการศึกษา การได2มาของแหล$งทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา เป<นการระดมทรัพยากรที่ เกิดขึ้นในทุกแห$งเข2า

ด2วยกันทั้งในสังคม ท2องถิ่น บ2าน ที่ทำงาน สถานศึกษาและแหล$งอ่ืน มา ดําเนินการจัดกิจกรรมต$างๆ ให2บรรลุผลตามเปNาหมายที่ต้ังไว2ซึ่ง

นักการศึกษาหลายท$านได2กล$าวถึง แหล$งที่มาของทรัพยากรทางการศึกษาดังต�อไปนี้ สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห$งชาติ 

(2532, หน2า 2) ได2กล$าวถึงความสําคัญ และความจําเป<นในการระดมสรรพกําลังเพ ื่ อการศึกษาไว2ว$าการลงทุนทางการศึกษาเป<นปTจจัยที่$

สําคัญยิ่งอย$างหนึ่ง ที่ส$งผลกระทบต$อโครงสร2างทางเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นในการจัดสรร งบประมาณเพื่อการศึกษาจึงจําเป<นต2อง

พิจารณาอย$างรอบคอบ เพราะจะส$งผลกระทบต$อลักษณะ ปริมาณและคุณภาพของส$วนกลาง และได2เสนอแนวทางแก2ไขช$วงเวลาท ี่

เหมาะสม ควรจัดสรร งบประมาณในรูปของ Block Grants ทําความเข2าใจกับเจ2าหน2าที่ทุกฝZายให2เข2าใจถึงความจําเป<นของ การวางแผนและ

ให2ความสําคัญต$อหน$วยงานวางแผนและจะต2องให2ความสําคัญกับการวิจัยและ ประเมินผลให2มากการจัดการศึกษาโดยรัฐจะต2องสร2างดุลย

ภาพในการจัดสรรเงินเพ ื่ อการลงทุน ด2านต$างๆ ให2มีประสิทธิภาพและเกิดผลตอบแทนท ี่เป<นธรรมในสังคม ด2วยเหตุผลหลัก 4 ประการ

คือ 1. ด2านประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาจะต2องนําทรัพยากรเพื่อการศึกษาที่ยังอยู$ใน ปTจจุบันมาใช2ให2มากที่สุดเพื่อช$วยให2เกิด

ประสิทธิผลและไม$เกิดความสูญเปล$าในทางเศรษฐกิจ 2. ด2านจิตใจ เพื่อให2คนในชาติเกิดความร$วมมือร$วมใจและเข2ามามีส$วนร$วมใน

การศึกษาและมีความรับผิดชอบรวมกัน 3. เพื่อความเป<นธรรมในโอกาสทางการศึกษาโดยให2ผู2ที่มีมาก
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การลงพื:นที@สาํรวจการเตรียมความพร้อม การจดัการเรียนรู้ ทางไกล และการเยี@ยม

บา้นนกัเรียน ในการเกบ็ขอ้มูล เพื@อใหค้วามช่วยเหลือ
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