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54252904: สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

คาํสาํคญั: การระดมทรัพยากร/การบริหารจดัการศึกษา 

 จนัทิมา อชัชะสวสัด์ิ:  การระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา 

อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผศ. ว่าท่ี พ.ต. ดร. นพดล  เจนอกัษร และ ผศ. ดร.ประเสริฐ  อินทร์รักษ.์           

335  หนา้. 

 การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์เพื่อทราบ 1) องคป์ระกอบการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหาร

จดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา  2) แนวปฏิบติัในการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษา

ในโรงเรียนประถมศึกษา 3) รูปแบบการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียน

ประถมศึกษา 4) คู่มือในการระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา        

กลุ่มตวัอย่างประกอบดว้ยโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จาํนวน 394 โรงเรียน เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง  

แบบสอบถามความคิดเห็น แบบระดมความคิดเห็นและแบบตรวจสอบและยืนยนัความเหมาะสม

ของคู่มือ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน                     

การวิเคราะห์ปัจจยั การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์เชิงเสน้ และการวิเคราะห์เน้ือหา  

 ผลการวิจยัพบวา่ 

 1. องคป์ระกอบการระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา  

มี  7  องคป์ระกอบ  คือ  1)  หลกัการบริหารทรัพยากร 2)  ภาวะผูน้าํ  3)  การมีส่วนร่วม 4)  ความศรัทธา 

5)  แรงจูงใจ 6)  หลกักฎหมาย และ 7)  ประชาสมัพนัธ์     

 2. แนวปฏิบติัในการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา 

โดยรวมมี 312 แนวปฏิบติั ประกอบดว้ย ดงัน้ี หลกัการบริหารทรัพยากร  80  แนวปฏิบติั  ภาวะผูน้าํ  72  

แนวปฏิบติั  การมีส่วน 60 แนวปฏิบติั  ความศรัทธา 31 แนวปฏิบติั  แรงจูงใจ  40 แนวปฏิบติั        

หลกักฎหมาย 29 แนวปฏิบติั  และการประชาสมัพนัธ์ 36 แนวปฏิบติั 

 3. รูปแบบการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา แสดงถึง

ความสมัพนัธ์ขององคป์ระกอบทั้ง 7 องคป์ระกอบ  

 4. คู่มือการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา มีความ

เหมาะสม เป็นไปได ้ถูกตอ้งและสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้สอดคลอ้งกบักรอบแนวคิดและ

ทฤษฎีของการวิจยั 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา                                                  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร  

ลายมือช่ือนกัศึกษา.............................................                                                      ปีการศึกษา 2556 

ลายมือช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 1............................................2............................................. 
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54252904 : MAJOR : EDUCATIONAL ADMINISTRATION 

KEY WORD : RESOURCES MOBILIZATION / EDUCATIONAL ADMINISTRATION  

 CHANTIMA  UCHASWATDI : RESOURCES  MOBILIZATION  FOR  EDUCATIONAL 

ADMINISTRATION  IN  PRIMARY  SCHOOLS.  THESIS  ADVISORS : ASST. PROF. MAJ. 

NOPADOL CHENAKSARA, RTAR, Ph.D.  AND  ASST. PROF. PRASERT  INTARAK. Ed.D.  335 pp. 

 The purposes of this research were to determine 1) the factors influenced the resources 

mobilization for educational administration in primary schools, 2) the guideline of  resources 

mobilization for educational administration in primary schools, 3) the model of resources 

mobilization for educational administration in primary schools, and 4) the handbook of  resources 

mobilization for educational administration in primary schools. The sample included  394 schools 

belong to the office of basic education commission. The research instruments used were          

semi - structured interview, opinionnaire, brainstorming form, the investigate and appropriate 

confirming form for the handbook of resources mobilization for educational administration          

in primary schools. The statistical used for data analysis were percentage, arithmetic mean,     

standard deviation, factor analysis, path analysis and content analysis.  

 The research findings revealed that : 

 1. The factors  influenced of the resources mobilization for educational administration in 

primary schools consisted of  7 factors : 1) management resources  2)  leadership  3) participation   

4)  faith  5)  motivation 6)  law and 7)  public relation 

 2. The results guideline of  the resources mobilization for educational administration            

in primary schools consisted of 312 guideline. classified as follows: management resources 80, 

leadership 72, participation  60,  faith 31,  motivation 40,  law 29  and public relation 36 guideline. 

 3. the model of resources mobilization for educational administration in primary 

schools was the relationship between 7 factors. 

 4. The handbook of resources mobilization for educational administration in primary 

schools  were found of suitability, feasibility, correct and utility with conceptual framework and theory. 
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คาํปรึกษา เสนอแนะแนวทางในการศึกษาคน้ควา้ และตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ตลอดการ

ดาํเนินการศึกษาวิจยัจนแลว้เสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งคณาจารย ์ภาควิชาการบริหารการศึกษาทุกท่านท่ี

ไดใ้หค้วามรู้ แนวคิด และแนวทางในการศึกษาวิจยั  ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณไว ้ณ โอกาสน้ี 

 ขอขอบคุณผูท้รงคุณวุฒิ ผูบ้ริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ทุกท่าน ท่ีไดใ้ห้ความรู้ แนวคิด และขอ้เสนอแนะประกอบแนวทางในการศึกษาวิจยั  ตลอดจนให้

ความอนุเคราะห์ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นอยา่งดียิง่  

 ขอขอบคุณ ครอบครัวพกัตร์เพียงจนัทร์ ท่ีส่งเสริมสนบัสนุน อาํนวยความสะดวก และให้

กาํลงัใจมาโดยตลอด ขอขอบคุณคณะครู นกัการภารโรง โรงเรียนบา้นสระหลวง ท่ีกรุณาให้ความ

ช่วยเหลือ และแบ่งเบาภาระงานมาโดยตลอด  ทา้ยน้ีขอขอบคุณ ผูอ้าํนวยการสงบ อชัชะสวสัด์ิ และ

นายธนชยั อชัชะสวสัด์ิ ผูเ้ป็นพลงัใจ 

 ประโยชนแ์ละคุณค่าอนัเกิดจากดุษฎีนิพนธ์น้ี ขอนอ้มบูชาพระคุณพอ่บุญส่ง คุณแม่เฉลา 

พกัตร์เพยีงจนัทร์ ตลอดจนบูรพาจารย ์คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน 
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บทที ่ 1 
 

บทนํา 
 

 ปัจจุบนัสังคมโลกไดมี้การเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และท่ามกลางความวิกฤตทาง

เศรษฐกิจ  ความผนัผวนทางการเมือง  ความผุกร่อนทางวฒันธรรมและศีลธรรม  ความพ่ายแพใ้น

สนามแข่งขนัท่ีตอ้งการวดักนัดว้ยคุณภาพและสมรรถภาพ  คนไทยและสังคมไทยเร่ิมต่ืนตวัท่ีจะ

ติดตามความเปล่ียนแปลงทั้งทางบวกและทางลบของประเทศอยา่งใกลชิ้ด   เม่ือใดกต็ามท่ีคนส่วนใหญ่

ของประเทศยงัยากจน  อ่อนล้า  ขาดสิทธิ  และโอกาสในการพฒันาตนเอง  ความมัน่คงของ

ครอบครัวและการทาํมาหากิน  เสียงเรียกร้องให้มีการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาก็ยิ่งดงักอ้งข้ึน

ตามลาํดบั  และเร่งรีบใหเ้กิดการปฏิรูปการศึกษาโดยพลนั1   

 การปฏิรูปการศึกษามุ่งให้เกิดคุณภาพทั้งในดา้นผลผลิต กระบวนการจดัการและปัจจยั

ต่างๆ โดยมุ่งหวงัใหก้ารจดัการศึกษาพฒันาทั้งระบบ  บุคคลท่ีมีความสาํคญัอยา่งยิง่  ท่ีจะทาํใหเ้กิด

การเปล่ียนแปลงดงักล่าวไดก้็คือ ผูบ้ริหารโรงเรียน  เพราะตอ้งเป็นผูน้าํและผูป้ระสานความร่วมมือ

จากทุกฝ่ายท่ีมีความสามารถ  ซ่ึงส่งผลทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงในเร่ืองการเรียนการสอน  และ

การเรียนรู้  รวมทั้งประสานความสัมพนัธ์  ระดมและจดัสรรทรัพยากรไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ2      

ซ่ึงการศึกษานบัเป็นรากฐานท่ีสาํคญัท่ีสุดประการหน่ึงสาํหรับการสร้างสรรคค์วามเจริญกา้วหนา้ และ

แกไ้ขปัญหาการพฒันาประเทศในดา้นต่าง ๆ เป็นเร่ืองท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการพฒันาทรัพยากร

บุคคลของประเทศให้เป็นผูรู้้จกัคิด  รู้จกัทาํ  รู้จกัแกปั้ญหา  ตลอดจนรู้จกัใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด  และมีความส้ินเปลืองน้อยท่ีสุด  การท่ีจะทาํให้ประเทศชาติเจริญกา้วหน้าได้

จาํเป็นตอ้งมีทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพ มีความสามารถท่ีจะพฒันาคุณภาพชีวิตของตนเอง  พฒันา

อาชีพ  และพฒันาสังคมได ้ หากประชาชนในชาติมีระดบัการศึกษาสูงเพียงใด โอกาสท่ีจะประสบ

ผลสําเร็จในการพฒันาประเทศดา้นอ่ืนๆ ก็มีมากข้ึน การศึกษาจะเป็นตวัเร่งอนัสําคญัท่ีจะทาํให้

สงัคมมนุษยทุ์กสงัคมมีความเจริญและพฒันา 

 

 

     
1สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,  รูปแบบจัดการในโรงเรียนขนาดเลก็

(กรุงเทพฯ : องคก์ารการรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ,์ 2546), 2. 

 2สุพล   วงัสินธ์,  “การบริหารโรงเรียนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา,”  วารสารวชิาการ 5, 

ท่ี 6 (มิถุนายน 2545): 29. 
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 การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ทั้ งการเรียนรู้ของบุคคลและการเรียนรู้ของสังคม    

กระบวนการเรียนรู้ของบุคคลจะประสบผลสําเร็จได้เม่ือการเรียนรู้นั้ นเป็นเร่ืองของการคิด

สร้างสรรค ์ และจินตนาการ  การจดัการเรียนรู้ใหบ้งัเกิดแก่ผูเ้รียนจึงเป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะทาํใหผู้เ้รียน

ไดรู้้จกัตนเอง เกิดความเช่ือมัน่  สนใจใฝ่รู้  สามารถคิดวิเคราะห์หาเหตุผล  สืบคน้ความจริงของ

ชีวิต  เจริญเติบโตเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์  เป็นทรัพยากรท่ีสาํคญัของชาติ  ฉลาดรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง

ของโลก  การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการจดัการศึกษาเพื่อมุ่งวางรากฐานให้ผูเ้รียนสามารถอ่านออก

เขียนและคาํนวณได ้  มีความสามารถประกอบอาชีพตามควรแก่วยั  และสามารถดาํรงตนเป็น

พลเมืองดีของชาติ  ซ่ึงแนวนโยบายของรัฐกาํหนดไวว้า่  เป็นการศึกษาภาคบงัคบัรัฐตอ้งจดัใหท้ัว่ถึง

และตอ้งจดัใหเ้ปล่า  จึงนบัว่าการศึกษาในระดบัน้ีมีความสาํคญัมากต่อการพฒันาประเทศชาติทั้งน้ี

เพราะทุกคนจะตอ้งผา่นการเรียนในระดบัการศึกษาภาคบงัคบัเป็นอยา่งนอ้ย  จะมีเพียงเดก็ส่วนนอ้ย

ซ่ึงเป็นเดก็กลุ่มดอ้ยโอกาสเท่านั้น  ซ่ึงไดแ้ก่เดก็ยากจนในพ้ืนท่ีชนบทในเขตชุมชนแออดั เด็กอพยพ

ตามผูป้กครองไปประกอบอาชีพในท่ีต่าง ๆ  เดก็เร่ร่อน  เดก็พิการ  หรือเดก็ท่ีออกไปประกอบอาชีพ

เป็นแรงงาน  เดก็ท่ียงัไม่มีโอกาสเขา้เรียนหรือไดเ้ขา้เรียนแต่ออกกลางคนั3  

 การจดัการศึกษาจะประสบผลสาํเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพนั้น ปัจจยัสาํคญัประการหน่ึงคือ  

การบริหารจดัการท่ีดีซ่ึงการบริหารจดัการหมายถึง ลกัษณะระบบโรงเรียน ซ่ึงสมาชิกขององคก์าร

นั้น  ๆ  เลือกกนัเพื่อช่วยให้บุคลากรตระหนกัถึงเป้าหมายและปฏิบติัภารกิจไดส้าํเร็จ  การบริหารจดัการ     

มีรูปแบบหลากหลายตามขนาด ชนิดและระดบัของโรงเรียน ส่วนการจดัการ คือ กระบวนการท่ี

กาํหนด  และบาํรุงรักษาสภาพแวดลอ้มของบุคคล  กลุ่มบุคคล  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ และการจดัการถือไดว้่าเป็นงานท่ีสําคญัยิ่งท่ีจะทาํให้องคก์ารบรรลุผลสําเร็จได้

โดยรวมประสิทธิภาพและความเจริญกา้วหนา้ขององคก์ารจะมีมากนอ้ยเพียงใด ข้ึนอยูก่บัการจดัการว่า

มีประสิทธิภาพขององคก์ารโดยตรง  องคก์ารใดๆ  จะสามารถดาํเนินงานใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์

กาํหนดไว ้ ยอ่มตอ้งจดัการใหท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่หป้ระสานทาํใหกิ้จกรรมต่างๆ สอดคลอ้งต่อเน่ืองกนั

ไม่ใหส้ะดุดอยูท่ี่หน่ึงท่ีใดเป็นสาํคญั  ทั้งน้ีเพราะแมว้่าผูป้ฏิบติังานในจุดต่างๆ  จะทาํงานในหนา้ท่ี

การงานท่ีเป็นงานดา้นเทคนิคไดก้็ตาม  ถา้หากไม่ประสานสอดคลอ้งกบังานท่ีกระทาํโดยฝ่ายต่างๆ 

หรือไม่เหมาะสมกบัสถานการณ์ภายนอกท่ีอยูไ่กลออกไป ก็ยอ่มจะทาํให้งานต่างๆ  ลม้เหลวไม่

สามารถก่อใหเ้กิดผลสาํเร็จใหก้บักิจการใด4  
     

3ประเวศ  วะสี,  ปฏิรูปการเรียนรู้  (กรุงเทพฯ : วฒันาพานิช, 2549), 8.  
4ธงชยั สนัติวงษ,์  การบริหารงานบุคคล,  พมิพค์ร้ังท่ี 9  (กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพานิช, 

2545), 6. 
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ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
 

 การศึกษาถือได้ว่าเป็นเคร่ืองมือสําคญัท่ีทรงพลงัสูงสุดประการหน่ึงของการพฒันา

ทรัพยากรมนุษย์โดยจะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปในทางท่ีสังคมต้องการและ           

พึงประสงค ์ รวมไปถึงเป็นหัวใจหลกัของการพฒันาประเทศ  การจดัการศึกษาไทยท่ีผา่นมาไดมี้

การปฏิรูปปรับเปล่ียนมาแลว้หลายคร้ัง ตามแนวนโยบายระดบัชาติท่ีปรากฏในแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  2550  ซ่ึงเป็น

รัฐธรรมนูญ  ท่ีถือวา่เป็นการเปล่ียนแปลงคร้ังสาํคญัและยิง่ใหญ่ในวงการศึกษา  ไดก้าํหนดนโยบาย

พื้นฐานแห่งรัฐในส่วนท่ีเก่ียวกบัการศึกษาระบุไวว้่า  รัฐตอ้งจดัการศึกษาอบรมและสนบัสนุนให้

เอกชนจดัการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม  จดัให้มีกฎหมายเก่ียวกบัการศึกษาแห่งชาติ  

ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  สร้างเสริมความรู้

และปลูกฝังจิตสํานึกท่ีถูกต้องเก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข สนับสนุนการคน้ควา้วิจยัศิลปะวิทยาการต่างๆ  เร่งรัดพฒันา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อพฒันาประเทศ  พฒันาวิชาชีพครู  และส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

ศิลปะและวฒันธรรมของชาติ5  

 จากบทบัญญัติดังกล่าวได้มีการดําเนินการในกระบวนการทางนิติบัญญัติจัดทํา

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และแกไ้ข

เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2553 โดยเป็นกฎหมายแม่บทเพื่อเป็นฐานหลกัในนโยบายแห่งรัฐดา้น

การศึกษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรมและการกีฬาของประเทศและเป็นฐานหลกัในการปฏิรูปการศึกษา

ของประเทศการนาํบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัน้ีไปสู่การปฏิบติัอยา่งไดผ้ลต่อการศึกษาจึงเป็น

ส่ิงสาํคญั  ซ่ึงในมาตราท่ี 10 ระบุไวว้่า  “บุคคลยอ่มมีสิทธิเสมอกนัในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ไม่นอ้ยกว่าสิบสอบปี ท่ีรัฐจะตอ้งจดัให้อยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย”  การจดัการ

ศึกษาดงักล่าวจะตอ้งคาํนึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และเอกชน เป็น

การศึกษาตลอดชีวิตสาํหรับประชาชน ใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม มีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง หลกัการ

สาํคญัดงักล่าว ตรงกบัแนวคิดหลกัในการจดัการศึกษาเพ่ือทุกคน ทุกฝ่าย (Education for all)  และ

ทุกคนทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา (All for Education) อนัเป็นท่ียอมรับกนัทัว่โลก

นอกจากน้ีในมาตรา 60  ไดร้ะบุถึงบทบาทหนา้ท่ีของรัฐวา่ “ใหรั้ฐจดัสรรงบประมาณแผน่ดินใหก้บั 

     

 5สถาบนัพระปกเกลา้,  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550. หมวดที่ 5 

แนวนโยบายพืน้ฐานแห่งรัฐ, พิมพค์ร้ังท่ี 8 (กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพค์ณะรัฐมนตรีและราชกิจจา

นุเบกษา, 2552), 49-50. 
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การศึกษาในฐานะท่ีมีความสําคญัสูงสุดต่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของประเทศ” โดยจดัสรรเป็นเงิน

งบประมาณเพื่อการศึกษา ดงัน้ี 1) จดัสรรเงินอุดหนุนทัว่ไปเป็นค่าใชจ่้ายรายบุคคลท่ีเหมาะสมแก่

ผูเ้รียน การศึกษาภาคบงัคบั และการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีจดัโดยรัฐและเอกชนให้เท่าเทียมกนั            

2) จดัสรรทุนการศึกษาในรูปของกองทุนกูย้มืใหแ้ก่ผูเ้รียนท่ีมาจากครอบครัว ท่ีมีรายไดน้อ้ย ตาม

ความเหมาะสมและความจาํเป็น  3) จดัสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเป็นพิเศษให้

เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัความจาํเป็นในการจดัการศึกษาสาํหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการเป็น

พิเศษ โดยคาํนึงถึงความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาและความเป็นธรรม ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตาม

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง  4) จดัสรรงบประมาณเป็นค่าใชจ่้ายดาํเนินการ 

และงบลงทุนใหส้ถานศึกษา ของรัฐตามนโยบาย แผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติ และภารกิจของ

สถานศึกษา โดยใหมี้อิสระในการบริหารงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา ทั้งน้ี ใหค้าํนึงถึง

คุณภาพและความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา  5) จดัสรรงบประมาณในลกัษณะเงินอุดหนุน

ทัว่ไปให้สถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคล และเป็นสถานศึกษาในกาํกบัของรัฐ

หรือองคก์ารมหาชน 6) จดัสรรกองทุนกูย้มืดอกเบ้ียตํ่าใหส้ถานศึกษาเอกชน เพื่อใหพ้ึ่งตนเองได ้   

7) จดัตั้งกองทุนเพื่อพฒันาการศึกษาของรัฐและเอกชน6  

จากแนวนโยบายการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เป็นกระบวนการพฒันาคนไทยให้เป็น

มนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และคุณธรรม มีจริยธรรม และวฒันธรรมในการ

ดาํรงชีวิต สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข โดยยึดหลกั  1) เป็นการศึกษาตลอดชีวิต

สาํหรับประชาชน  2) ใหส้ังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา  3) การพฒันาสาระและกระบวนการ

เรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเน่ือง  ทั้งน้ีรัฐตอ้งจดัให้อย่างทัว่ถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย    

โดยมีสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นผูรั้บผดิชอบ  แต่จากการดาํเนินมาตรการ

อุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีผา่นมาทาํใหเ้กิดขอ้ถกเถียงในหลายประเด็น  ทั้งดา้นความเสมอภาค

และความเท่าเทียม  ดา้นโอกาสรับบริการทางการศึกษา  และดา้นคุณภาพทางการศึกษา  จนเป็นเหตุ

ใหรั้ฐบาลจาํเป็นตอ้งปรับเปล่ียนนโยบายการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีงบประมาณ 2547 ใหม่  

โดยไดจ้ดัสรรงบประมาณอุดหนุนตั้งแต่ระดบัก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มธัยมศึกษาตอนตน้ 

และการอาชีวศึกษา ในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานร้อยละ 100 ส่วนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย

อุดหนุนร้อยละ 50 เฉพาะกลุ่มผูเ้รียนยากจน   

  

 6กระทรวงศึกษาธิการ,  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553  (กรุงเทพฯ : องคก์ารรับส่งสินคา้

และพสัดุภฒัฑ ์(รสพ.), 2553), 23-24. 
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ปัญหาของการวจัิย 
 

 แต่ถึงแมว้่ารัฐบาลจะมีการจดัสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนการศึกษาให้แก่สาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มข้ึนทุกปีก็ตาม แต่ปัญหาเร่ืองความเสมอภาค คุณภาพ และ

ประสิทธิภาพของการศึกษากลายเป็นประเด็นหลกัของการปฏิรูปการศึกษา โดยผ่านการพฒันา

รูปแบบงบประมาณทางการศึกษาของประเทศไทย โดยไดมี้การเสนอใหมี้การระดมเงินจากแหล่ง

อ่ืนๆ นอกเหนือจากงบประมาณแผ่นดินมาใชใ้นการจดัการศึกษาให้มากข้ึน ในส่วนของเงิน

อุดหนุนจากทอ้งถ่ินนั้น ควรมีการกระจายอาํนาจทางการเงินและการคลงั รวมทั้งการปฏิรูประบบ

ภาษีอากร เพื่อใหท้อ้งถ่ินสามารถหารายไดเ้พิ่มข้ึนในระยะแรกเร่ิม และมีขอ้เสนอใหน้าํ รายไดข้อง

ทอ้งถ่ินมาใชจ้ดัการศึกษาใหสู้งข้ึนจากเดิม ควรมีการระดมการลงทุนจากภาคเอกชนและผูเ้รียนให้

มากข้ึน โดยส่งเสริมให้เอกชนเขา้มาลงทุนทางดา้นการศึกษา และให้ผูเ้รียนเสียค่าเล่าเรียนให้ท่ี

สะทอ้นค่าใชจ่้ายทางการศึกษาให้มากข้ึนในระดบัอุดมศึกษา ส่งเสริมให้องคก์รหรือเอกชนท่ีมี

คุณภาพและประสิทธิภาพจดัการศึกษาให้มากข้ึน โดยรัฐให้การสนบัสนุนทางการเงินและความ

ช่วยเหลือทางวิชาการ ตลอดจนอาํนวยความสะดวกเพ่ือใหภ้าคเอกชน และชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม

และมีบทบาทในการจดัการศึกษาใหม้ากข้ึน7 

นอกจากน้ีเกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ8 ยงัไดก้ล่าวถึงสภาพปัญหาการอุดหนุนการศึกษาไทย

ท่ีน่าสนใจไวห้ลายประการ คือ 1) ความจาํกดัดา้นงบอุดหนุนการศึกษา ซ่ึงความไม่เพียงพอของเงิน

อุดหนุนรายหวัน้ีเกิดจากการคาํนวณโดยใชค้่าเฉล่ียของตน้ทุนการจดัการศึกษาและเงินเดือนครูทัว่

ประเทศ ใชอ้ตัราส่วนนักเรียนต่อครูเท่ากนัทุกโรงเรียน รวมทั้งใชต้วัเลขตน้ทุนทางดา้นการ

การศึกษาซ่ึงเป็นตวัเลขเดิมท่ีใชม้านาน ส่งผลทาํให้เงินอุดหนุนไม่เพียงพอ โดยเฉพาะโรงเรียน

ขนาดเล็กหรือห่างไกลจะมีตน้ทุนการจดัการศึกษาสูงกว่าค่าเฉล่ีย ดงันั้นการอุดหนุนดว้ยวิธีการ     

ท่ีทาํกนัในปัจจุบนั อาจส่งผลต่อคุณภาพการจดัการศึกษาในระยะยาวได ้2) การไม่สามารถกระจาย

โอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพสู่กลุ่มคนดอ้ยโอกาสไดอ้ย่างแทจ้ริง ซ่ึงกลุ่มคนดอ้ยโอกาส คือ

กลุ่มคนยากจนในเชิงเศรษฐกิจและการขาดโอกาสไดรั้บการศึกษาท่ีมีคุณภาพ โรงเรียนขนาดเลก็ 

หรือโรงเรียนท่ีอยูห่่างไกลในชนบทซ่ึงมีตน้ทุนในการจดัการศึกษาสูงกวา่ค่าเฉล่ีย แต่กลบัไดรั้บ 

     
7บุญเสริม  วีสกลุ และคณะ,  การศึกษาวจัิยเร่ืองแนวทางการจัดระบบงบประมาณและการ

ลงทุนเพือ่อุดมศึกษา  (กรุงเทพฯ : สถาบนัวิจยัสงัคมและเศรษฐกิจมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ 

2546), 13. 
8เกรียงศกัด์ิ  เจริญวงศศ์กัด์ิ,  อุดหนุน 4 ทศิ : คดิใหม่เร่ืองเงินเพือ่การศึกษา  (กรุงเทพฯ : 

ซคัเซส มีเดีย, 2547), 10. 
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งบประมาณท่ีไม่เพียงพอ ประกอบกบัการมีจาํนวนผูเ้รียนนอ้ยจึงไดค้่าอุดหนุนรายหัวนอ้ยยิ่งจะ

ส่งผลใหไ้ม่มีเงินใชใ้นการพฒันาการจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพและประสิทธิภาพ 3) การเพิ่มความ

เหล่ือมลํ้าดา้นคุณภาพการศึกษาระหว่างเขตเมืองกบัชนบท ปัญหาดา้นความเสมอภาคทางดา้น

คุณภาพการศึกษา ยงัคงเป็นปัญหาท่ีมีต่อเน่ืองมายาวนาน นอกจากนั้นยงัพบว่าการมีส่วนร่วมใน

การจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละแห่งยงัมีคุณภาพท่ีแตกต่างกนัมากและมีเป็น

จาํนวนมากท่ีไม่ไดคุ้ณภาพ ทาํให้เกิดการอพยพเขา้มาศึกษาต่อในเขตเมืองมากข้ึน ส่งผลให้

โรงเรียนท่ีอยูใ่นเขตเมืองมีจาํนวนผูเ้รียนมากกวา่ และไดรั้บงบจดัสรรมากกวา่และสามารถระดม 

ทุนเพิ่มเติมไดม้ากข้ึนตามกรอบท่ีกาํหนดไว ้ ในขณะท่ีโรงเรียนในเขตชนบทขาดความพร้อม          

มีต้นทุนการจัดการศึกษาท่ีสูงกว่าแต่มีผูเ้ รียนน้อยกว่าจึงได้รับเงินอุดหนุนรายหัวน้อยกว่า               

4) การจดัสรรทรัพยากรไม่มีประสิทธิภาพสูงสุดเน่ืองจากภาครัฐมีความจาํกดัดา้นงบประมาณ      

ซ่ึงงบประมาณท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดัควรถูกจดัสรรไปในส่วนท่ีจาํเป็นและตอ้งการสูงสุดก่อน เพื่อการ

ใชท้รัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งการจดัสรรงบอุดหนุนในปัจจุบนัไม่มีพลงัขบัเคล่ือน

หรือจูงใจมากพอท่ีจะทาํให้สถานศึกษาให้ความสําคญัหรือมีส่วนรับผิดชอบต่อการใชท้รัพยากร

อย่างคุม้ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด แต่มุ่งท่ีเป้าหมายเพื่อให้สามารถจดัการศึกษาให้ผ่านเกณฑ์

คุณภาพขั้นตํ่า โดยไม่พิจารณาถึงประสิทธิภาพการดาํเนินการมากนัก อนัก่อให้เกิดการเสีย

ทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์สอดคลอ้งกบัสาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา ท่ีรายงานสรุปผลการ

สัมมนาระดมความคิดเร่ืองการติดตามและประเมินผลการปฏิรูปการศึกษา : การบริหารและการจดั

การศึกษาในส่วนท่ีเก่ียวกบัการจดัสรรค่าใชจ่้ายรายหัวการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 12 ปี พบว่า9 

ปัญหาการจดัสรรค่าใช ้จ่ายรายหวัในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานยงัไม่สอดคลอ้งกบัสภาพความเป็น

จริงและความต้องการจําเป็นของผูเ้รียนเป็นรายบุคคลหรือขนาดและท่ีตั้ งของสถานศึกษา 

โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเลก็รวมทั้งโรงเรียนเอกชน ซ่ึงไม่มีงบประมาณเพียงพอสาํหรับการบริหาร

จดัการและพฒันาการศึกษาให้มี คุณภาพ อีกทั้งยงัไดรั้บงบประมาณล่าชา้ สาเหตุการจดัสรร

ค่าใชจ่้ายให้โรงเรียนขนาดเลก็ โดยคิดเฉพาะค่าใชจ่้ายรายหัว ทาํให้โรงเรียนไม่มีงบประมาณใน

การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  

 

 

     
9สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา,  รายงานสรุปผลการสัมมนาระดมความคดิเร่ืองการ

ติดตามและประเมินผลการปฏิรูปการศึกษา : การบริหารและการจัดการศึกษา  (กรุงเทพฯ: สาํนกั

ประเมินผลการจดัการศึกษา สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2549), 21. 
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 ด้วยเหตุปัจจยัท่ีรัฐไม่สามารถจดัสรรทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ เป็นธรรม ทัว่ถึงและเท่าเทียมนั้น สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานยงัพอจะมีทางออกสาํหรับ

การดาํเนินการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพฒันาสถานศึกษาใหส้ามารถจดัการศึกษาต่อไปได้

อยา่งมีคุณภาพตามความสามารถและศกัยภาพ นัน่คือ ในมาตรา 58 แห่งพระราชบญัญติัการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ระบุให้สถานศึกษามีการระดม

ทรัพยากรและการลงทุนดา้นงบประมาณ การเงิน และทรัพยสิ์น ทั้งจากรัฐ องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชนเอกชน องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพสถาบนัศาสนา 

สถานประกอบการ สถาบนัสังคมอ่ืนและต่างประเทศมาใชจ้ดัการศึกษาโดย 1) ให้รัฐและองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยอาจจดัเก็บภาษีเพื่อการศึกษาไดต้ามความ

เหมาะสม ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด 2) ใหบุ้คคล ครอบครัวชุมชน องคก์รชุมชน 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เอกชน องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถาน

ประกอบการ และสถาบนัสังคมอ่ืนระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา โดยเป็นผูจ้ดั และมีส่วนร่วมใน

การจดัการศึกษา บริจาคทรัพยสิ์น และทรัพยากรอ่ืนให้แก่สถานศึกษา และมีส่วนร่วมรับภาระ

ค่าใชจ่้ายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและความจาํเป็น ทั้งน้ี ใหรั้ฐและองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน ส่งเสริมและใหแ้รงจูงใจในการระดม ทรัพยากรดงักล่าว โดยการสนบัสนุนการอุดหนุน

และใชม้าตรการลดหยอ่นหรือยกเวน้ภาษีตามความเหมาะสมและความจาํเป็น ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามท่ี

กฎหมายกาํหนด นอกจากน้ีในมาตรา 59 ยงัระบุใหส้ถานศึกษาของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคลมีอาํนาจใน

การปกครอง ดูแล บาํรุงรักษา ใชแ้ละจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นของสถานศึกษา ทั้งท่ีเป็นท่ี

ราชพสัดุตามกฎหมายว่าดว้ยท่ีราชพสัดุและท่ีเป็นทรัพยสิ์นอ่ืน รวมทั้งจดัหารายไดจ้ากบริการของ

สถานศึกษา และเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบันโยบายวตัถุประสงค ์ และภารกิจ

หลกัของสถานศึกษา10 

 จากความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นถึงความจาํเป็นท่ี

จะตอ้งพฒันาแนวปฏิบติัการระดมทรัพยากรทางการศึกษาซ่ึงไดแ้ก่ ทรัพยากรดา้นเงินทุน หรือ 

งบประมาณ ดา้นบุคคล ดา้นวสัดุอุปกรณ์และเทคโนโลย ีดา้นท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง และดา้นแหล่ง

เรียนรู้เพื่อพฒันาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ ทั้งน้ีกลยทุธ์ท่ีพฒันาข้ึนนั้นจะยดึหลกัท่ีมีความ 

เป็นไปได ้ไดรั้บการยอมรับ  โดยมีองคป์ระกอบสาํคญั คือ องคป์ระกอบท่ีเป็นวตัถุประสงคข์อง 

  

 10กระทรวงศึกษาธิการ,  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553  (กรุงเทพฯ : องคก์ารรับส่งสินคา้

และพสัดุภฒัฑ ์(รสพ.), 2553), 22. 
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การระดมทรัพยากร ไดแ้ก่ เป้าหมาย และพนัธกิจ และองคป์ระกอบท่ีเป็นแนวปฏิบติัในการ

ดาํเนินงานระดมทรัพยากร โดยมุ่งให้โรงเรียนประถมศึกษา นาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการระดม

ทรัพยากรเพื่อการบริหารการศึกษา เพื่อพฒันาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

สูงสุดต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1.  เพื่อทราบองคป์ระกอบการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียน

ประถมศึกษา 

 2.  เพื่อทราบแนวปฏิบติัในการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียน

ประถมศึกษา 

 3. เพื่อทราบรูปแบบการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียน

ประถมศึกษา 

 4.  เพื่อทราบคู่มือการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา 

 

ข้อคาํถามของการวจัิย 

 1.  องคป์ระกอบการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา

ประกอบดว้ย อะไรบา้ง 

 2.  แนวปฏิบติัในการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา 

เป็นอยา่งไร 

 3. รูปแบบการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาเป็น

อยา่งไร 

 4.  คู่มือการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาเป็นอยา่งไร 

 

สมมุติฐานการวจัิย 

 1.  องคป์ระกอบการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา

เป็นพหุตวัแปร 

 2.  แนวปฏิบติัในการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา  

เป็นพหุตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธ์กนั 

 3. รูปแบบการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาเป็น 

พหุตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธ์กนั 
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กรอบแนวคดิการวจัิย 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์องคป์ระกอบและสร้างแนวปฏิบติัในการระดมทรัพยากร

เพื่อการบริหารการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา  ผูว้ิจยักาํหนดกรอบแนวคิดการวิจยัจากการศึกษา

เอกสาร  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารการศึกษา ดงัน้ี 

แมค  คาร์ที และ แซด  (Mc Carthy and Zald)  พฒันาทฤษฎีการระดมทรัพยากร “ทรัพยากร” 

ซ่ึงไดแ้ก่ เงิน แรงงาน ความสมานฉนัทฯ์ลฯ และสร้างกิจกรรม ขบวนการทางสังคมสามารถสร้าง

และใชป้ระโยชน์จากบริบท หรือสภาพแวดลอ้มได ้เช่นพื้นท่ีส่ือ หรือเครือข่างทางสังคมท่ีดาํรงอยู ่

กลุ่ม องคก์ร หรือสถาบนัทางสงัคม11  

2 ออสัน  (Olson) เพิ่มเง่ือนไขท่ี “ผูต้ดัสินใจท่ีสมเหตุสมผล”12  ว่าปัจเจกบุคคลจะตดัสินใจ

บนผลประโยชน์สูงสุดดว้ยการเลือกเขา้สู่การรวมกลุ่มหรือในการกระทาํรวมหมู่ (collection action)  

เพื่อให้ไดม้าซ่ึง “ผลประโยชน์ร่วมของกลุ่ม”  (collective goods ซ่ึงก็คือส่ิงท่ีเรียกว่า  “เหตุกระตุน้

สําหรับปัจเจก” (selective incentive) โดยได้แบ่งผลประโยชน์ดงักล่าวน้ีออกเป็น 3 ประเภท คือ                     

1) ผลประโยชน์ทางวตัถุ  (material benefits)  คือ  รางวลัตอบแทนท่ีไดจ้ากการเขา้ร่วมในรูปของ

รายไดห้รือบริการท่ีประเมินค่าเป็นตวัเงินได ้ 2) ผลประโยชน์ดา้นสถานนะทางสังคม  (status 

incentives)  เป็นส่ิงท่ีไดรั้บในมิติทางสังคม  เป็นผลตอบแทนท่ีไดจ้ากการเขา้ร่วมในบทบาทของ   

การรวมกลุ่ม  เช่น  ความสนุกสนาน  (fun)  ความเป็นมิตร  สถานภาพ  หรือความเคารพนบัถือ  ฯลฯ  

3) ผลประโยชน์ดา้นการบรรลุในอุดมการณ์  ความเช่ือ  (purposive or expressive rewards)  

2ทาโร (Tarrow) 2การเคล่ือนไหวทางสังคมเป็นไดท้ั้งองค์กรแบบทางการ เช่น สมาคม  

กองทหาร  ไปจนถึงองคก์รแบบไม่เป็นทางการโครงสร้างการเช่ือมโยง  ความร่วมมือระหว่างองคก์ร

กบัส่วนต่างๆ  ขององคก์ร ในการระดมทรัพยากร13 

2เบร์นี  (Byrne) องคก์ร มีบทบาทและหนา้ท่ีสาํคญัในการระดมคนและทรัพยากร  ทาํหนา้ท่ี

ในการจดัสรรทรัพยากรให้กบักิจกรรมการเคล่ือนไหวของขบวนการ  ทาํการแข่งขนักบัองคก์ร

อ่ืนๆ  เพื่อแย่งชิงทรัพยากร  โดยปรับเป้าหมาย  และยุทธวิธีให้เหมาะสมกบัสถานการณ์  เพื่อการบรรลุ

เป้าหมายและการดาํรงอยูต่่อไป14 

      
 11McCarthy, John D. and Zald, Myer N,  “Resource Mobilization and Social Movements :  

A Partial Theory.”  American Journal of Sociology  (82 : 1212 – 1241, 1977), 1218. 
12Olson, Mancur,  The Logic of Collective Action  (New York : Schocken, 1965), 1022. 

2 13Tarrow, Sidney,  Power in Movement Social Movement and Contentious  Politics  

(New York : Cambridge University Press, 1999), 123-124. 
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เวนสเตียน (Weinstein) กล่าววา่ หลกัการสาํคญัท่ีจะนาํไปสู่ความสาํเร็จของการระดมทุน

มี 5 ประการ คือ15 1) หลกัการท่ีว่า “ประชาชนใหป้ระชาชน เพื่อช่วยเหลือประชาชน (People give 

to people to help people)” 2) หลกัการท่ีสองคือ การเขา้ใจกระบวนการ พฒันาแหล่งเงินทุนท่ีจะ

บริจาค โดยท่ี “ผูท่ี้จะ บริจาคจะข้ึนอยูก่บัความสัมพนัธ์ของผูร้ะดมทุนกบัผูบ้ริจาคซ่ึงจะให ้ หรือ

บริจาคอะไร”  3) หลกัการท่ี สาม คือ ลกัษณะของผูน้าํขององคก์ารท่ีจะระดมทุน เม่ือผูน้าํมีลกัษณะ

ของผูน้าํ ก็จะทาํใหง้านอยา่งอ่ืนๆ ประสบผลสาํเร็จ 4) หลกัการท่ี ส่ี คือหลกัการ “Six rights” คือ

การระดมทุนจะประสบผลสาํเร็จนั้น  ข้ึนอยูก่บั Right person เพื่อท่ีจะเสนอ “Right prospect” 

สาํหรับ Right amount” ท่ีเสนอ “Rightproject” “Right time” และ “Right way” เวลาและการ

นาํไปใชท่ี้เหมาะสม “Successful fundraising is the right person asking the right prospect for the 

right amount for the right project at the righttime in the right way”  5) หลกัการ 80/20 Rule มาสู่ 

90/10 Rule จาก Pareto’s rule  

แบรคเคลีย (Brakeley) กล่าวว่า การระดมทุนมีแนวโนม้ท่ีสาํคญัๆ 3 ประการคือ16         

การตั้งเป้าหมายท่ีสูงข้ึนกว่าอดีต การใชร้ะยะเวลาในการรณรงคร์ะดมยาวนานกว่าเดิม และการ

บริจาคของผูน้าํเพิ่มข้ึนในสัดส่วนท่ีมากกว่าเดิม การวางแผนระดมทุนท่ีดีเป็นผลมาจากการวิจยัท่ีดี         

การวิจยัในท่ีน้ี หมายถึง การระบุเป้ามายและความตอ้งการของหน่วยงานทั้งปัจจุบนั และอนาคต 

และแหล่งทุนท่ีจะสนบัสนุนเป้าหมายเหล่าน้ี  

 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ไดก้าํหนดยุทธศาสตร์การจดัระบบทรัพยากร

และการลงทุนเพื่อการศึกษา  โดย  1)  มาตรการลดหย่อนภาษีหรือยกเวน้ภาษี  2)  การรับ บริจาค            

3)  ผูเ้รียนร่วมรับภาระ  4)  การเก็บภาษีเพ่ือการศึกษา  การจดัสรรทรัพยากรยึดหลกัความพอเพียง  

ความเป็นธรรม  และความเสมอภาค  ประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล17   

    

2 14Byrne, Paul,  Social Movement in Britain  (London and New York: Routledge, 1996), 35. 

 15Weinstein Stanley,  The Complete Guide to Fundraising Management AFP/Wiley 

Fund Development Series,  2nd ed.  (New York: John Wiley & Son, 2002), 338. 

 16Brakeley, Georage A., Jr.  Tested Ways to Successful Fund Raising  (New 

York:AMACOM, 1980), 239. 
17สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, รายงานการติดตามและประเมินผลการ

ปฏิรูปการศึกษาในวาระครบรอบ 3 ปี ของการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 

หมวด 8 ทรัพยากรและการลงทุนเพือ่การศึกษา  (กรุงเทพฯ: สาํนกัประเมินผลการจดัการศึกษา 

ศาสนา และวฒันธรรม, 2546), 1. 
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 นารีรัตน์ รักวิจิตรกุล เสนอองคป์ระกอบพื้นฐานของการระดมทุนสําหรับสถานศึกษา 

ดงัน้ี กรณีของการระดม  (The case for Support ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร (Leadership)  แหล่ง

ทรัพยากรสนบัสนุน (Support Sources) เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ (Goal) ระบบการทาํงาน

(Organization) การประชาสัมพนัธ์ (Public Relationship) งบประมาณ (Budgets) ความมีประสิทธิภาพ

(Effectiveness) ความรับผดิชอบท่ีตรวจสอบได ้(Accountability) และมีความโปร่งใส (Transparency)18 

 รุ่ง  แกว้แดง  กล่าวว่าในการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ  ควรมี

การจดัระบบใหช้ดัเจนดงัต่อไปน้ี 1) เช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างงบประมาณกบัการบริหารและ

การจดัการศึกษา  2) กาํหนดความจาํเป็นของหมวดรายจ่าย หรือ “การเลือกลงทุน”  โดยจดัลาํดบั

ความสาํคญัของหมวดรายจ่าย  และสดัส่วนของงบประมาณระหวา่งหมวด  3)  ระบบบญัชีสถานศึกษา

โรงเรียนตอ้งเลือกระบบบญัชีท่ีดีสาํหรับแสดงเงินงบประมาณท่ีไดม้า  สามารถสะทอ้นถึงตน้ทุน

การจดัการศึกษาและสะดวกต่อการใชส้อย  4) การเงินและการพสัดุ  การจดัซ้ือจดัจา้งจาํเป็นตอ้งทาํ

อยา่งเป็นระบบ  และมีหลกัฐาน19  

 กระทรวงศึกษาธิการ ไดก้าํหนดแผนการระดมทรัพยากร 1) ศึกษาวิเคราะห์กิจกรรมและ

ภารกิจ  งาน/โครงการตามกรอบประมาณ 2) สาํรวจขอ้มูลนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการ  3) ศึกษา  

วิเคราะห์แหล่งทรัพยากร  บุคคล หน่วยงาน  องคก์ร  และทอ้งถ่ินท่ีมีศกัยภาพให้การสนบัสนุนการจดั

การศึกษา  4) จดัทาํแผนระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษา 5) เสนอแผนการระดม

ทรัพยากรทางการศึกษา 6) เกบ็รักษาเงินและเบิกจ่ายไปใชต้ามแผนปฏิบติัการประจาํปี20 

 สาํนกังานปฏิรูปการศึกษา ไดเ้สนอใหใ้ชม้าตรการแนวทางของการระดมทรัพยากรและ

การลงทุนเพื่อการศึกษา ดงัน้ี  1) การใชม้าตรการทางภาษี เป็นเคร่ืองมือในการระดมทรัพยากรและ

การลงทุนเพื่อการศึกษา 2) การใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมรับภาระค่าใชจ่้าย  3) การใหส้ถานศึกษามีอิสระ

ในการบริหารจดัการทรัพยสิ์นของสถานศึกษา 4) การเพิ่มประสิทธิภาพภาพบริหารจดัการ ดว้ยการ

จดัทาํแผนการศึกษาท่ีเหมาะสมของสถานศึกษา 5) การระดมทรัพยากรจากการออกพนัธบตัรเพื่อ

การศึกษา การออกสลากกินแบ่งรัฐบาลและใหส้ถานศึกษามีเงินทุนระยะยาว21  

       

 18นารีรัตน ์ รักวิจิตรกลุ, ชยัยทุธ์ ศิริสุทธ์ิ และโกวฒัน ์เทศบุตร,  การระดมทุนเพือ่การศึกษา

ของโรงเรียนสังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

(มหาสารคาม: มหาวิทยาลยัมหาสารคาม,  2548), 29. 
19รุ่ง  แกว้แดง,  โรงเรียนนิตบุิคคล,  พิมพค์ร้ังท่ี  3  (กรุงเทพฯ : วฒันาพานิช, 2546), 114. 
20กระทรวงศึกษาธิการ,  แนวทางปฏรูิปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  (กรุงเทพฯ : 

กระทรวงศึกษาธิการ, 2546), 45-46. 
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เกรียงศกัด์ิ  เจริญวงศศ์กัด์ิ ไดก้าํหนดแนวทางของการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ

การศึกษา ดงัน้ี  1) การใหสิ้ทธิพิเศษทางภาษีการอาํนวยความสะดวกในการดาํเนินการขอจดัตั้ง

สถานศึกษาและการใหเ้อกชนลงทุนทางการศึกษา  2) การจดัตั้งกองทุนเวลาเพื่อพฒันาการเรียนรู้ 

เพื่อให้ประชาชนสามารถอุทิศเวลา เขา้มาช่วยกิจกรรมทางการศึกษา การพฒันาความรู้ คู่ความ

บนัเทิงกาํหนดนโยบายของชาติ ใหล้ะครทีวีทุกเร่ือง ตอ้งมีสัดส่วนของความรู้ ท่ีประยกุต ์ ใหเ้ป็น

ประโยชน์แก่ประชาชน และการสร้างเครือข่ายปัญญาวิถีนอกระบบ22 

เจน  แผลงเดชา ใชก้ลยทุธ์การระดมทรัพยากรเพ่ือการพฒันาคุณภาพการศึกษา โดยการ

เปล่ียนวิกฤตให้เป็นโอกาส ร่วมลงนามบนัทึกความเขา้ใจในการจดัการศึกษาร่วมกบัองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กลยทุธ์สร้างศรัทธาดว้ยการปฏิบติัจริง กลยุทธ์สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบั

ชุมชน กลยทุธ์การแสดงใหถึ้งความโปร่งใส กลยทุธ์การสร้างเครือข่ายแหล่งทุน หรือกลยทุธ์บอก

ต่อ แลว้เชิญชวนผูใ้หทุ้นช่วยบอกต่อไปยงัผูมี้จิตศรัทธาเพื่อร่วมกนับริจาคต่อไป23 

จารุวรรณ  งอกงาม กลยุทธ์การระดมทรัพยากรเพื่อการจดัการศึกษาของสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานสงักดัเทศบาลในจงัหวดัอ่างทอง  ลาํดบัแรก คือการสร้างความศรัทธาและความเช่ือมัน่ของ

ชุมชนท่ีมีต่อบุคลากรของสถานศึกษา รองลงมาคือการประชาสัมพนัธ์การติดต่อส่ือสารระหว่าง

สถานศึกษาและชุมชน และการสร้างความน่าเช่ือถือของชุมชนท่ีม่ีต่อสถานศึกษา โดยขอ้เสนอแนะ

ท่ีสําคญัท่ีสุดคือ การประชาสัมพนัธ์ผ่านนกัเรียน รองลงมา การจดัสวสัดิการฟรี และการประชุม

ช้ีแจง24 

 

 

 

  

 21สาํนกังานปฏิรูปการศึกษา,  รายงานการปฏิรูปการศึกษาต่อประชาชน  (กรุงเทพฯ: 

สาํนกังาน, 2544), 114-116. 

 22เกรียงศกัด์ิ  เจริญวงศศ์กัด์ิ,  ข้อคดิเพือ่การบริหาร  (กรุงเทพฯ: ซคัเซส มีเดีย, 2543), 137-158. 
23เจน  แผลงเดชา.  “กลยทุธ์การระดมทรัพยากรเพ่ือการพฒันาคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นท่ีการศึกษาภูเก็ต”  (ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหาร

การศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเกต็, 2549), บทคดัยอ่. 
 24จารุวรรณ  งอกงาม,  “กลยทุธ์การระดมทรัพยากรเพ่ือการจดัการศึกษาของสถานศึกษา    

ขั้นพื้นฐานสังกดัเทศบาลในจงัหวดัอ่างทอง”  (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาการ

บริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมมาธิราช, 2552), บทคอัยอ่. 

   ส
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ทรัพยากร 

เพือ่การ

บริหาร

การศึกษา 

 

 

 

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้องกบัการระดมทรัพยากร

เพือ่การบริหารการศึกษา 
 

การระดมทรัพยากรเพือ่การศึกษาตาม 

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

 

การระดมทรัพยากรและการลงทุนฯ  

ของสํานักงานปฏิรูปการศึกษา (2544) 

แนวโน้มที่สําคญัในการระดมทุน  

ของ Brakeley (1980) 

หลกัการที่จะนําไปสู่ความสําเร็จของการระดมทุน 

5 ประการของWeinstein (2002) 

องค์กร มีบทบาทและหน้าที่สําคญัในการระดมคน

และทรัพยากรของ Byrne (1996) 

การระดมทรัพยากรของ Tarrow (1999) 

“ผลประโยชน์ร่วมของกลุ่ม” ของ Olson (1965) 

แผนการระดมทรัพยากรของ

กระทรวงศึกษาธิการ (2546) 

องค์ประกอบพืน้ฐานของการระดมทุนสําหรับ

สถานศึกษาของนารีรัตน์ รักวจิิตรกลุ (2552) 

 

   

 
กลยุทธ์การระดมทรัพยากรเพือ่การจัดการศึกษา 

ของจารุวรรณ .งอกงาม (2552) 
กลยุทธ์ในการระดมทรัพยากรของ 

พชัรกฤษฎิ์ พวงนิล (2553) 

กลยุทธ์การระดมทรัพยากร โดยการใช้วกิฤตให้

เป็นโอกาสของเจน แผลงเดชา (2549) 
 

การระดมทรัพยากรเพือ่การบริหารอย่างมี

ประสิทธิภาพของ รุ่ง  แก้วแดง  (2546) 

ความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญเกีย่วกบั

การระดมทรัพยากร 
เพือ่การบริหารการศึกษา 

ทฤษฎกีารระดมทรัพยากรของMcCarthy, John 

D. and Zald, Myer N  (1977). 
ยุทธศาสตร์การจัดระบบทรัพยากรและการ

ลงทุนเพือ่การศึกษาของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาต ิ(2546) 

 

เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วข้องกบัการระดม

ทรัพยากรในรูปแบบของภาษีเพือ่การศึกษา 

เอกสารและงานวจิัยเกีย่วกบัการมีส่วนร่วม 

ในการระดมทรัพยากรเพือ่การศึกษา 



 

14 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 การระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจัดการศึกษา  หมายถึง การท่ีสถานศึกษามีวิธีดาํเนินการ

เร่งรัด รวบรวม จดัหา หรือขอความร่วมมือ เพื่อให้ไดม้าซ่ึงทรัพยากรทั้งท่ีเป็นเงิน และทรัพยากร    

ท่ีมิใช่เป็นตวัเงิน ประเภทบุคคล ท่ีดิน ส่ิงก่อสร้าง วสัดุอุปกรณ์การเรียนการสอนและการ

ผสมผสานองคป์ระกอบในการใชปั้จจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาใหป้ระสบความสาํเร็จ 

มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  

 การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา  หมายถึงกระบวนการจดัระบบการ

จัดการสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหด้าํเนินงานตามภารกิจหลกัของการจดัการศึกษา โดยกาํหนด

แบบแผน วิธีการ และขั้นตอนการปฏิบติังานไวอ้ยา่งเป็นระบบ  เลือกวิธีการบริหารท่ีเหมาะสมและ

มีประสิทธิภาพ  เพื่อให้งานบรรลุจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนและองค์ประกอบของการ

จดัการเรียนการสอนท่ีสามารถพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณสมบติัตามหลกัสูตรท่ีสงัคมตอ้งการ 
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บทที ่2 
 

วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 

 การวิจยัเร่ือง การระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา 

คร้ังน้ีไดท้าํการศึกษาคน้ควา้เอกสาร  ขอ้เขียน  แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อประกอบ

การศึกษาวิเคราะห์งานวิจยั ซ่ึงประกอบดว้ย  การระดมทรัพยากรทางการศึกษา แนวปฏิบติัในการ

ระดมทรัพยากร  และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

ทฤษฎกีารระดมทรัพยากร   
 

 ทฤษฎีการระดมทรัพยากร1  เป็นทฤษฎีหน่ึงในการวิเคราะห์การเมืองของขบวนการทางสังคม 

ท่ีนักสังคมศาสตร์ในสหรัฐอเมริกาไดพ้ฒันาข้ึนในช่วงทศวรรษท่ี 1970  โดยงานบุกเบิกท่ีสําคญัคือ  

Resource Mobilization and Social Movements  ของ  แมค คาร์ที และแซด (Mc Carthy และZald)

เน่ืองจากนบัแต่ช่วงทศวรรษท่ี 1960  เป็นตน้มา  ในสังคมตะวนัตกมีการเคล่ือนไหวของขบวนการทาง

สังคมอย่างกวา้งขวาง  เช่น  ขบวนการเคล่ือนไหวเพ่ือสิทธิความเป็นพลเมืองในสหรัฐอเมริกา  

ขบวนการต่อสู้เพื่อสันติภาพ  ฯลฯ  จุดสําคญัท่ีทาํให้กรอบการวิเคราะห์ขบวนการทางสังคมถูกพฒันา 

ข้ึนมา  เพราะนกัสังคมศาสตร์และนกัเคล่ือนไหวทางสังคมพยายามสร้างทฤษฎีเพ่ืออธิบายปฏิบติัการ

ทางสังคมใหม่ๆ  ท่ีเกิดข้ึนโดยให้ความสนใจกบัปัญหาในการระดมมวลชน  การเลือกใช้ยุทธวิธี          

ในการเคล่ือนไหวต่อสูท่ี้มีประสิทธิภาพและเง่ือนไข  ปัจจยัดา้นท่ีเก่ียวขอ้งความสาํเร็จหรือลม้เหลว

ของขบวนการทางสงัคม  โดยเรียกทฤษฎีการวิเคราะห์ใหม่น้ีวา่  “ทฤษฎีการระดมทรัพยากร (Resource 

Mobilization Theory) 

 ในขณะท่ีทฤษฎีพฤติกรรมรวมหมู่  (Collective Behavior Theory)  มีจุดเนน้เพื่อตอบคาํถามว่า  

เหตุใดจึงเกิดการกระทาํรวมหมู่  โดยใหค้วามสนใจต่อปัจจยัเชิงโครงสร้าง  เช่น  ความเขมง็ตึงทางสังคม  

การถูกลิดรอนเชิงเปรียบเทียบ ฯลฯ  ซ่ึงเป็นประเด็นหลกัในการวิเคราะห์อยูใ่นขณะนั้น  แต่กรอบ

การวิเคราะห์ขบวนการทางสังคมของทฤษฎีการระดมทรัพยากรกลบัให้ความสนใจในประเด็นท่ี

แตกต่างคือ  ให้ความสนใจต่อประเด็นคาํถามในเร่ืององคก์รการเคล่ือนไหวทางสังคม  โดยเฉพาะ

      
1ประภาส  ป่ินตบแต่ง,  กรอบการวเิคราะห์การเมืองแบบทฤษฎขีบวนการทางสังคม 

(เชียงใหม่ : มูลนิธิไฮน์ริค  เบิลล ์ สาํนกังานภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต,้ 2552), 67-68. 
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ในมิติดา้นทรัพยากร  ผูน้าํ  และยทุธวิธีเคล่ือนไหว  รวมทั้ง  การวิเคราะห์โครงสร้างโอกาสทางการเมือง

ท่ีเอ้ือหรือเป็นอุปสรรคขดัขวางปฏิบติัการของขบวนการทางสงัคม 

 กรอบการวิเคราะห์การระดมทรัพยากรท่ีถูกพฒันาข้ึนนั้น  นอกจากจะไดพ้ฒันาการวิเคราะห์

ของทฤษฎีพฤติกรรมรวมหมู่แลว้  ยงัเป็นการอุดช่องโหวก่รอบการวิเคราะห์การเมืองแบบกลุ่มผลกัดนั  

(the politics of pressure groups)  ดว้ย ดงันั้น  ก่อนท่ีจะพิจารณาถึงฐานคติการวิเคราะห์ของทฤษฎีการ

ระดมทรัพยากรในส่วนแรก  จึงนําเสนอเร่ืองความไม่เพียงพอของการวิเคราะห์การเมืองแบบกลุ่ม

ผลกัดนั  หลงัจากนั้นจึงพิจารณาเร่ืองการวิเคราะห์ทฤษฎีการกระทาํรวมหมู่  (Collective Action)  ของ  

แมนคู  ออสัน (Mancur Olson)  ซ่ึงเป็นพื้นฐานของทฤษฎีการระดมทรัพยากรฐานคติของทฤษฎี

และการพฒันาต่อยอดโดย  แมค คาร์ทีและแซด  (Mc Carthy and Zald)  และพฒันาการของทฤษฎี

ตามลาํดบั 

 

แนวการวเิคราะห์การเมืองแบบกลุ่มผลกัดนั (the politics of pressure groups) 

 การเมืองแบบกลุ่มผลกัดนั  มีประเด็นสาํคญัในการอธิบายปรากฏการณ์ทางการเมืองว่าเป็น

ปรากฏการณ์ของการต่อรอง  ต่อสู ้ แข่งขนัระหว่างกลุ่มทางการเมืองต่างๆ  ในสังคม  เพื่อท่ีจะเขา้ไป

มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในทางการปกครอง  หรือผลกัดนัส่ิงท่ีสมาชิกเช่ือ  เห็นดีเห็นงาม  จุดหมาย  

หรือเจตนาของการรวมกลุ่มก็คือ  ความตอ้งการท่ีจะใชก้ลุ่มเป็นเคร่ืองมือในการดาํเนินการทาง

การเมือง  ในการผลกัดนันโยบายต่างๆ  ของรัฐท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ของกลุ่มตน 

 ม.ร.ว.พฤทธิสาณ  ชุมพล  ไดแ้บ่งกลุ่มผลกัดนัในสงัคมของประเทศองักฤษ  ออกเป็น  2  

ประเภท  คือ  กลุ่มผลประโยชน์  (interest groups)  และกลุ่มแสดงทศันะมุ่ง  (promotional groups)  (บางท่ี

เรียกวา่  cause หรือ  attitude  หรือ ideological  หรือ  preference groups)  ดงัรายละเอียดดงัน้ี2   

1. กลุ่มผลประโยชน์  (interest groups)  เป็นกลุ่มท่ีเกิดข้ึนจากการทาํหนา้ท่ีทางเศรษฐกิจ

อย่างใดอย่างหน่ึงในสังคม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมสมยัใหม่ท่ีมีความสลบัซับซ้อน และการ

แบ่งแยกหน้าท่ีเฉพาะ  เช่น  การเกิดกลุ่มอาชีพต่างๆ  ท่ีอาศยักลุ่มเป็นตวัแทนในการผลกัดนัเพื่อ

ผลประโยชน์ของสมาชิก  โดยเขา้ไปมีอิทธิพลต่อการกาํหนดนโยบายในขั้นตอนต่างๆ  นบัตั้งแต่

การต่อเกิดนโยบาย  การกาํหนดนโยบาย  การนาํนโยบายไปปฏิบติั  และการประเมินผลนโยบาย  หากนาํ 

มาประยกุตก์บัสังคมไทย  กลุ่มผลประโยชน์เหล่าน้ี  ไดแ้ก่  กลุ่มสมาคมชาวไร่ร้อย  กลุ่มเกษตรกร

รายยอ่ยภาคอีสาน  กลุ่มครู  สภาหอการคา้  สมาคมอุตสาหกรรม  เป็นตน้ 

      

 2พฤทธิสาน  ชุมพล, ม.ร.ว..กลุ่มผลกัดัน  (Pressure Group)  (เ อกสารประกอบการบรรยาย

วิชาการเมืองการปกครองสหราชอาณาจกัร คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2538), 6-11.   
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2. กลุ่มแสดงทศันะมุ่ง  (promotional groups)  คือ  กลุ่มท่ีเกิดข้ึนเพื่อผลกัดนัทศันะ

หรือประเดน็เร่ืองราวในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ  ท่ีไม่ใช่ผลประโยชน์เฉพาะของสมาชิกกลุ่ม  

เช่น  กลุ่มนกัอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มท่ีคดัคา้นการสร้างเข่ือน  คดัคา้นอาวธุนิวเคลียร์  เป็นตน้  ซ่ึงกลุ่ม

เหล่าน้ีไม่เพยีงแต่ใชว้ิธีการผลกัดนัผา่นกระบวนการทางนโยบายเท่านั้น  หากยงัใชว้ิธีการทางการเมือง

ในลกัษณะท่ีเรียกวา่  ปฏิบติัการทา้ทายซ่ึงหนา้  (direct action)  (เช่น กลุ่มกรีนพีซท่ีเขา้ไปเอาตวัผกูกบั 

แท่นระเบิดนิวเคลียร์เพื่อคดัคา้นการทดลองนิวเคลียร์-ผูเ้ขียน) 

 นอกจากน้ี  งานของ  คานเทิล (Castles)3ไดอ้ธิบายลกัษณะกลุ่มอิทธิพลท่ีพยายามก่อให้เกิด

ความเปล่ียนแปลงทางการเมืองออกเป็น  2  ประเภทเช่นเดียวกนั  (ไม่ว่าจะเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินการ

กบักิจกรรมของรัฐบาลหรือไม่ก็ตาม)  กล่าวคือ  กลุ่มผลประโยชน์ และ “กลุ่มทศันคติ”  (attitude 

group)  ซ่ึงหมายถึงกลุ่มท่ีตั้งข้ึนมาเพ่ือบรรลุวตัถุประสงค ์ หรือคุณค่าท่ีจาํเพาะเจาะจง  (เช่น  กลุ่ม

คดัคา้นการด่ืมสุรา ฯลฯ)  โดยสมาชิกของกลุ่มอาจไม่ได้มีผลประโยชน์ร่วมกัน  แต่มีทศันคติ

ร่วมกนั  ซ่ึงคลา้ยกบัการแบ่งประเภทท่ีปรากฏในงานของ  ม.ร.ว.พฤทธิสาน   ชุมพล 

 การอธิบายการเกดิขึน้ของกลุ่มผลกัดัน 

 เจมส์  มาดิสัน  (James Madison)  ได้อธิบายสาเหตุของการเกิดข้ึนของกลุ่มเฉพาะ

(factions)  ว่ามีเหตุมาจากความไม่เท่าเทียมกนัในการกระจายทรัพยสิ์น  เพราะเม่ือมนุษยแ์ต่ละคนมี

ทรัพยสิ์นท่ีไม่เท่ากนั  จึงนาํ ไปสู่การรวมกลุ่มกนัเพ่ือทาํหนา้ท่ีในการพิทกัษ ์หรือป้องกนัทรัพยสิ์น

ให้กบัตนและผูท่ี้มีทรัพยสิ์นอ่ืนๆ  และทาํหนา้ท่ีเรียกร้องให้กบักลุ่มท่ียงัไม่มีทรัพยสิ์น นอกจากน้ี

มนุษยย์งัมีความแตกต่างในความสามารถทางสติปัญญา  และความชาํนาญพิเศษท่ีไม่เท่ากนั  เม่ือ

มนุษยอ์ยูใ่นสงัคมเสรีกจ็ะเกิดกลุ่มเฉพาะของผูค้นท่ีมีความสามารถเหมือนๆ  กนั  ซ่ึงจะนาํมาสู่การ

รวมกลุ่มเพื่อพิทกัษป้์องกนัและเรียกร้องทรัพยสิ์นเช่นกนั กล่าวโดยสรุปในทศันะของ  Madison

เง่ือนไขสําคญัท่ีสุดท่ีทาํให้ผูค้นมารวมกนัในลกัษณะของกลุ่มทางการเมืองคือ  เร่ืองของทรัพย์

สมบติั   

 ส่วน ทูคูสอีวิว  (Tocqueville)  ไดอ้ธิบายวา่  เหตุท่ีชาวอเมริกนัมีสมาคมหรือกลุ่มเกิดข้ึน

อยา่งมากมาย  เพราะการรวมกลุ่มทางการเมือง  เป็นวฒันธรรมทางการเมืองอยา่งหน่ึงของชาว

อเมริกนั  กล่าวคือ  ในประเทศประชาธิปไตยแบบอเมริกาท่ีประชาชนทุกคนมีเสรีภาพยอยา่งเตม็ท่ี

นั้น  การรวมกลุ่มเป็นหลกัประกนั  และเป็นส่ิงจาํเป็นท่ีจะใชต่้อสูก้บัการกา้วก่ายจากรัฐบาล4 

      

  3Castles, F. G,  Pressure Group  (London : KEGAN PAUL, 1967), 213.   

 4ไมตรี  อินทุสุต, “กลุ่มผลประโยชน์ทางการเมือง : ความหมายและแนวการศึกษา.”  รัฐศาสตร์

นิเทศ 1 (มิถุนายน 2521), 79–80. 
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7 ขณะท่ี  เดวิด  ทูแมน  (David Truman)  เสนอวา่  ความสลบัซบัซอ้นของสงัคมท่ีเพิ่มข้ึน  เป็น

พ้ืนฐานท่ีสําคัญต่อการขยายตัวของกลุ่มผลประโยชน์  โดยความสลับซับซ้อนของสังคมน้ีก็คือ  

ลักษณะเฉพาะทางเศรษฐกิจและการแบ่งแยกความเฉพาะในโครงสร้างทางสังคม  (social 

differentiation)  รวมทั้งการเปล่ียนแปลงทางดา้นเทคโนโลย ี ตวัอยา่งเช่น  ความเฉพาะทางดา้นธุรกิจท่ี

เพิ่มข้ึนทาํใหเ้กิดปฏิสัมพนัธ์ทางธุรกิจในลกัษณะของวงจรหรือกระบวนการ  ซ่ึงปฏิสัมพนัธ์แบบวงจร

ของธุรกิจท่ีทาํการผลิตเฉพาะดา้น  ดงัเช่นท่ีปรากฏกบัธุรกิจการทาํฟาร์มของอเมริกาหลงัสงคราม

กลางเมืองในช่วงกลางศตวรรษท่ี 19  (ค.ศ. 1864)  จาํนวนผูป้ระกอบอาชีพทาํฟาร์มท่ีเพิ่มมากข้ึน  

นาํไปสู่การแบ่งแยกประเภทการผลิตและเกิดความแตกต่างภายในโครงสร้างธุรกิจการทาํฟาร์มข้ึน  

นอกจากน้ี  นวตักรรมของเทคโนโลยีในไร่นา  การมีระบบขนส่งท่ีกา้วหน้า  ฯลฯ  ยงัไดก่้อให้เกิด

ความแบ่งแยกแตกต่างของคนทาํฟาร์ม  เกิดเป็นผลประโยชน์เฉพาะส่วน  และเกิดการมีปฏิสัมพนัธ์

ในวงจรทางธุรกิจท่ีไดน้าํไปสู่ความขดัแยง้ดา้นผลประโยชน์ และค่านิยม  ความสลบัซบัซอ้นของ

สงัคมเหล่าน้ี  จึงนาํไปสู่การรวมกลุ่มเพื่อปกป้องผลประโยชน์ทางธุรกิจเฉพาะของกลุ่มคนข้ึน5 

 การเมืองของกลุ่มผลกัดนัทางการเมือง หรือกลุ่มผลประโยชน์  จึงอธิบายการเกิดข้ึนของ

กลุ่มว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของสังคมมนุษย ์ ท่ีมีมูลเหตุของการรวมกลุ่มแตกต่างกนัไป

ตามสภาพและลกัษณะของสังคมเศรษฐกิจและการเมือง  และกลุ่มทางการเมืองจึงเป็นกลุ่มท่ี

รวมกนัภายใตเ้หตุผลของอุดมคติหรือผลประโยชน์ในทางการเมืองร่วมกนั  โดยมูลเหตุหรือเจตนา

ท่ีสาํคญัของการวมกลุ่มทางการเมืองในลกัษณะท่ีเรียกว่า  กลุ่มผลกัดนั  (pressure groups)  คือ การมี

เจตนาเพื่อท่ีจะใชก้ลุ่มเป็นเคร่ืองมือในการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของตน6  ซ่ึงในบทความช้ินน้ี

ใช้คาํว่า  กลุ่มผลประโยชน์  และกลุ่มอิทธิพล ในความหมายเดียวกัน  และการมีความสํานึกใน

ผลประโยชนร่์วมกนั  เป็นปัจจยัสาํคญั  93ส่วนการอธิบายการก่อเกิดหรือท่ีมาของ “กลุ่มทศันะ”  หรือ  

“กลุ่มแสดงทศันะมุ่ง”  ไดอ้ธิบายจากฐานเดียวกนักบักลุ่มผลประโยชน์  แต่มีประเด็นสาํคญัท่ีได้

ขยายการอธิบายจากผลประโยชน์ทางวตัถุมาสู่ผลประโยชน์ในเชิงอุดมการณ์  ค่านิยม  ความเช่ือ 

 

      

 5ประภาส  ป่ินตบแต่ง,  กรอบการวเิคราะห์การเมืองแบบทฤษฎขีบวนการทางสังคม  

(เชียงใหม่ : มูลนิธิไฮน์ริค  เบิลล ์ สาํนกังานภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต,้ 2552), 70. 

 6แสวง รัตนมงคลมาศ,  “กลุ่มอิทธิพล : กาํเนิด  บทบาท  ผูส้ร้างและทศันะต่อการ

เปล่ียนแปลง.”  สัตว์การเมือง บรรณาธิการโดย  ชยัอนนัต ์สมุทวณิช, เศรษฐพร คูศรีพิทกัษ ์และแสวง     

รัตนมงคลมาศ  (พระนคร : ไทยวฒันาพาณิช, 2513), 211. 
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 ดงันั้น  หากพิจารณาจากฐานคิดของกลุ่มผลประโยชน์  พบว่า  การเปล่ียนแปลงในเชิง

โครงสร้างหรือบริบททางสังคม  เศรษฐกิจและการเมืองเป็นเง่ือนไขหลกัท่ีมีผลต่อการรวมกลุ่ม  

กล่าวคือ  ในบริบทของสังคมสมยัใหม่ท่ีเปล่ียนแปลงไป  ก่อให้เกิดความตอ้งการในผลประโยชน์

ใหม่ๆ  ท่ีไดน้าํมาสู่การรวมกลุ่มของปัจเจกชนภายใตผ้ลประโยชน์ใหม่  เพื่อท่ีปัจเจกบุคคลจะใช้

กลุ่มเป็นเคร่ืองมือในการบรรลุผลประโยชน์ดงักล่าว  ตวัอยา่งการเปล่ียนแปลงบริบทท่ีนาํไปสู่การ

รวมกลุ่มผลประโยชน์ท่ีมีความแตกต่างและหลากหลายในสังคมสมยัใหม่  เช่น  สภาพการเติบโต

ไปสู่ความเป็นเมือง  ไดก่้อให้เกิดการแบ่งงานกนัทาํ  การเกิดอาชีพท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น  

และทาํให้เกิดการรวมตวัของกลุ่มอาชีพในลกัษณะเฉพาะมากยิง่ข้ึน  หรือตวัอยา่งกระบวนการพฒันา

อุตสาหกรรม  ท่ีทาํให้มีโรงงานอุตสาหกรรมผลิตสินคา้นั้น  ยอ่มก่อให้เกิดการตั้งกลุ่มของเจา้ของ

ผูผ้ลิตกบักลุ่มผูใ้ชแ้รงงานในลกัษณะของสมาคมนายจา้ง  และสหภาพแรงงาน  เป็นตน้7 

 กล่าวโดยสรุป  ทฤษฎีกลุ่มผลกัดนั  หรือกลุ่มผลประโยชน์มุ่งอธิบายการใชก้ลุ่มในฐานะ

ท่ีเป็นเคร่ืองมือ  เพื่อบรรลุผลประโยชน์ของปัจเจกบุคคลภายใตร้ะบบการเมือง  หรือโครงสร้างของ

สงัคมการเมืองท่ีหยดุน่ิง  แต่หากในสภาวะท่ีเศรษฐกิจ  สังคมเปล่ียนแปลงรวดเร็ว  และนาํไปสู่การ

เปล่ียนสัมพนัธภาพทางอาํนาจในสังคมขนานใหญ่  หรือในสภาวะทางการเมืองไร้เสถียรภาพ  

เปล่ียนแปลงเร็ว  การศึกษาจะเป็นอีกเร่ืองหน่ึง  เช่น  “การปฏิวติั”  “การก่อการร้ายทางการเมือง” ฯลฯ 

 วธีิการต่อสู้ 

 สาํหรับวิธีการต่อสูห้รือเคล่ือนไหวทางการเมือง  เพื่อใหบ้รรลุจุดหมายของการรวมกลุ่มนั้น  

กลุ่มผลประโยชน์/กลุ่มผลกัดนั  จะให้ความสนใจกบัวิธีการต่างๆ8  ท่ีจะส่งผล  มีอิทธิพลต่อการ

กาํหนดนโยบาย  เช่น8  วิธีการผลกัดนัผ่านรัฐบาลและรัฐสภา  และวิธีการท่ีจะแสวงหาความเห็น

จากสาธารณชน  เพื่อใชเ้ป็นแรงกดดนัต่อการตดัสินและกาํหนดนโยบายอย่างใดอย่างหน่ึง  การต่อสู้

ของกลุ่มผลประโยชน์/กลุ่มผลกัดนั  จึงเป็นการต่อสู้ท่ีจาํกดัขอบเขตอยูใ่นช่องทางของระบบการเมือง

ปกติ  โดยใชอิ้ทธิพลผ่านช่องทางของระบบการเมืองท่ีสําคญั  คือ  ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบญัญติั  

เพราะเป็นส่วนสําคญัของการตดัสินทางการเมือง  หรือกาํหนดนโยบาย  โดยมียุทธวิธีในการมี

อิทธิพลต่อการกาํหนดนโยบายท่ีกล่าวถึงกนัโดยทัว่  ๆ ไปไดแ้ก่  วิธีการล็อบบ้ี  การมีระบบความ

เก่ียวพนัทั้งท่ีเป็นทางการ  และไม่เป็นทางการเช่ือมโยงระหว่างกลุ่มต่างๆ  กบัรัฐบาล  รัฐสภา  การรณรงค์

สาธารณะ ฯลฯ   

      

 7พฤทธิสาน  ชุมพล, ม.ร.ว.  ระบบการเมือง : ความรู้เบือ้งต้น  (กรุงเทพมหานคร :

สาํนกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2531), 127. 

 8 เร่ืองเดียวกนั, 130. 
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7 ในดา้นการดาํเนินการทางการเมืองและฐานทรัพยากรทางการเมือง  กลุ่มผลประโยชน์/

กลุ่มผลกัดนั  พยายามท่ีจะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจทางการเมือง  เพ่ือเขา้ถึงศูนยก์ลางการตดัสินใจ

โดยอาศยัฐานทรัพยากรทางการเมืองของกลุ่ม  ในเร่ืองทรัพยากรและความชาํนาญในการเขา้ถึงสถาบนั

มากกวา่เร่ืองของการระดมจากส่วนต่างๆ  ของสงัคม  หวัใจทางการเมืองของกลุ่มผลประโยชน์และ

กลุ่มผลกัดนั  จึงเป็นเกมของการกระจายทรัพยากร  หรือการเขา้ถึงผลประโยชน์ของกลุ่มต่างๆ 

 

7ความไม่เพยีงพอของทฤษฎกีลุ่มผลกัดัน  

7 ทฤษฎีกลุ่มผลประโยชนแ์ละกลุ่มผลกัดนั  ถูกวิพากษว์จิารณ์ในประการสาํคญัดงัน้ี9 

 ประการแรก  คือ  การยึดถือหลกัการท่ีว่า  กลุ่มผลประโยชน์/กลุ่มผลกัดนั  เกิดข้ึนและ

ขยายตวัเพื่อปกป้องความตอ้งการผลประโยชน์  หรืออตัลกัษณ์ร่วมของกลุ่มโดยอธิบายว่า  การมี

เป้าหมายดงักล่าวเป็นเง่ือนไขเพียงพอ  (sufficient condition)  สาํหรับการเกิดข้ึนขององคก์รทาง

การเมือง 

7 ประการท่ีสอง  การอธิบายการเกิดข้ึนของกลุ่มว่า  เป็นธรรมชาติของปัจเจกชนท่ีจะรวมกลุ่ม

เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตน  ซ่ึงไม่ใช่เพียงเกิดข้ึนในระบอบประชาธิปไตยเท่านั้น  และเห็น

ว่ารัฐบาลหรือรัฐเป็นเพียงปรากฏการณ์หรือภาพสะทอ้นของการต่อรองผลประโยชน์ระหว่างกลุ่ม

ต่างๆ  ท่ีออกมาในรูปของนโยบายสาธารณะ  การวิเคราะห์เช่นน้ีจึงทาํให้ทฤษฏีกลุ่มผลกัดนัมอง

การเมืองในลกัษณะท่ีหยดุน่ิง ไม่ใหค้วามสนใจวิเคราะห์ความเปล่ียนแปลงในเชิงโครงสร้างท่ีก่อใหเ้กิด

ความขดัแยง้ภายในสังคม  อนัเป็นความขดัแยง้ท่ีไม่ไดเ้ป็นปรากฏการณ์ของการต่อสู้หรือต่อรอง

ระหว่างกลุ่มต่างๆ  มากนัก  แต่กลบัมองว่าความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนนั้นเป็นปรากฏการณ์ท่ีรัฐไม่ไดท้าํ

หนา้ท่ีเป็นกรรมการ  ทั้งท่ีในทางตรงกนัขา้ม  รัฐกลบัเป็นตวัแสดงสาํคญั  (หรือร่วมมือกบับางกลุ่ม

หรือบางส่วนของสังคม) ท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้ข้ึน  และไม่ใช่เป็นแค่กลไกของการตดัสินใจผา่น

สถาบนัทางการเมืองท่ีเป็นทางการต่างๆ 

7 ประการท่ีสาม  ส่ิงท่ีตวัแบบกลุ่มผลประโยชน์หรือกลุ่มผลกัดนั  สามารถอธิบายได้ดี  

(หรือให้ความสนใจ)  คือ  การผลกัดนันโยบายสาธารณะผ่านสถาบนัทางการเมืองท่ีเป็นทางการ  

รวมทั้งการต่อสู้กดดนัโดยการใชท้รัพยากรและวิธีการต่างๆ  ของกลุ่ม  เพื่อบรรลุเป้าหมายทางดา้น

นโยบาย  อนัเป็นจุดหมายสําคญัของการวิเคราะห์และการอธิบายของทฤษฎีกลุ่มผลกัดัน/กลุ่ม

ผลประโยชน ์

      
9ประภาส  ป่ินตบแต่ง,  กรอบการวเิคราะห์การเมืองแบบทฤษฎขีบวนการทางสังคม. 

(เชียงใหม่ : มูลนิธิไฮน์ริค  เบิลล ์ สาํนกังานภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต,้ 2552), 73. 
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7 ดว้ยขอ้จาํกดัในการอธิบายการเกิดข้ึนของกลุ่มของทฤษฏีกลุ่มผลประโยชน์/กลุ่มผลกัดนั  

ต่อมา  Mancur Olson  ไดเ้สนอ10 “ตวัแบบมนุษยเ์ศรษฐกิจท่ีสมเหตุสมผล”  (rational economic man 

model)  เพื่อพยายามอุดช่องโหว่โดยการเพิ่มเง่ือนไข  เร่ืองเหตุกระตุน้ส่วนบุคคล  และเพิ่มมิติของ

เหตุกระตุน้ท่ีไม่ใช่วตัถุ  เช่น  ความพึงพอใจดา้นอุดมการณ์  สถานภาพทางสังคม  ฯลฯ  ให้เป็นส่วน

หน่ึงสําหรับการอธิบายการรวมกลุ่มของปัจเจกบุคคล  ซ่ึงเป็นพื้นฐานสาํคญัของทฤษฎีการระดม

ทรัพยากรท่ีพฒันาไปสู่เร่ืองของทรัพยากรขององค์กร  บทบาทของผูป้ระกอบการทางการเมือง  

(political entrepreneur)  และองคก์รการเคล่ือนไหวทางสงัคม 

 

7งานบุกเบิกของ  แมนคู  ออสัน (Mancur Olson) 

 The Logic of Collective Action : Public Goods and the Theory of Groups (1965)  ของ  

Mancur Olson  เป็นพื้นฐานสาํคญัในการพฒันาทฤษฎีการระดมทรัพยากร  อยูใ่นชุดงานวิจยัท่ีจดัพิมพ์

โดยภาควิชาเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลยัฮาวาร์ด  ซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุนโดย  สภาวิจยัดา้นสังคมศาสตร์  

(Social Science Research Council)  และมูลนิธิชินเนอร์  (Shinner Foundation)  งานช้ินน้ีมีรากฐาน

การอธิบายอยู่ท่ีการคาํนวณผลไดผ้ลเสียของการเขา้มีส่วนร่วมของปัจเจกบุคคล  โดย Olson  

ปฏิเสธการอธิบายท่ีมีฐานคติว่า  ความเดือดร้อน  (grievances)  เป็นเง่ือนไขเพียงพอของการเกิด

ขบวนการทางสังคม  อนัเป็นรากฐานการอธิบายของทฤษฎีพฤติกรรมรวมหมู่ท่ีเป็นกระแสหลกั   

ในการศึกษามาตั้งแต่ช่วงทศวรรษท่ี 1920  ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลมาจากการศึกษาจิตวิทยามวลชน  (mass 

psychology)  ดั้ งเดิมของยุโรป  ม่ีมีฐานคิดทางจิตวิทยาสังคมว่า  การรวมกลุ่มเป็นพฤติกรรมท่ี

แปลกแยกอยูน่อกวงขอบของสังคมปกติและไร้เหตุผล  (irrational)  และเสนอว่า การเกิดข้ึนกลุ่มหรือ

ขบวนการทางสงัคมเป็นส่ิงปกติ  ปัจเจกชนมีเหตุผลในการคาํนวณผลไดผ้ลเสียในการเขา้ร่วม  โดย

ปัจเจกท่ีมีเหตุมีผลจะเขา้ร่วมกระทาํการเพ่ือให้ไดม้าซ่ึง  “ผลประโยชน์ร่วม  (collective goods)”  

หรือ  “ผลประโยชน์สาธารณะ (public goods)”  ถา้ตน้ทุนของการเขา้ไปมีส่วนร่วมของปัจเจก

บุคคลไม่มากไปกวา่ผลประโยชน์ของปัจเจกบุคคล11 

7  ขณะท่ีทฤษฎีกลุ่มผลประโยชน์/กลุ่มผลกัดนั  เห็นวา่การเกิดกลุ่มเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ

ของสงัคมมนุษย ์ โดยมีมูลเหตุสาํคญัของการเกิดกลุ่มคือ  ผลประโยชนร่์วม  (common or collective 

goods)  หรือ  ผลประโยชน์สาธารณะ  (public goods)  ซ่ึงคือ  สินคา้และบริการซ่ึงปัจเจกบุคคลในกลุ่ม  

      
10Olson, Mancur, The Logic of Collective Action (New York : Schocken, 1965), 1022. 

 11ประภาส  ป่ินตบแต่ง,  กรอบการวเิคราะห์การเมืองแบบทฤษฎขีบวนการทางสังคม 

(เชียงใหม่ : มูลนิธิไฮน์ริค  เบิลล ์ สาํนกังานภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต,้ 2552), 74. 
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7ทุกคนสามารถบริโภคและใชป้ระโยชน์ได ้ และไม่สามารถถูกยดึครองจากสมาชิกในกลุ่มแต่เพยีง  

7ผูเ้ดียวได ้ เช่น  สวนสาธารณะ  ส่ิงแวดลอ้ม  สันติภาพ  ฯลฯ  รวมทั้งกฎหมายและนโยบายสาธารณะ

ต่างๆ  โดยการรวมกลุ่มแบบอตัโนมติั  เพื่อใชก้ลุ่มเป็นเคร่ืองมือใหไ้ดม้าซ่ึงผลประโยชน์ร่วมดงักล่าว

นั้น  แต่  ออสัน (Olson)  กลบัเห็นว่า  ปรากฏการณ์ทางการเมือง – สังคมโดยทัว่ไปนั้น  ผูท่ี้มี

ผลประโยชน์ร่วมส่วนใหญ่ไม่ไดเ้ขา้มาเป็นสมาชิกกลุ่มผลประโยชน์แต่อย่างใด  เช่น  ผูบ้ริโภค  ผู ้

ประกอบวิชาชีพต่างๆ  ฯลฯ  จึงเกิดคาํถามว่า  เม่ือคนเหล่าน้ีลว้นแลว้แต่มีผลประโยชน์ร่วมและ

ไดรั้บผลประโยชน์  แต่เหตุใดจึงไม่เขา้ร่วมในกลุ่ม  (ดงัเช่น  ในประเทศไทยมีผูท่ี้อยู่ในเขตป่า

สงวนแห่งชาติจาํนวนถึงราว  10  ลา้นคน  แต่มีผูค้นท่ีเขา้ร่วมต่อสู้เร่ืองกฎหมายป่าชุมชนเพียงไม่

มากนกั) 

7 ดงันั้น  สาํหรับ  ออสัน (Olson) ปัจจยั  “ผลประโยชน์ร่วม”  ของทฤษฎีกลุ่มผลประโยชน์จึง

ไม่ใช่ปัจจยัท่ีเพียงพอในการนําไปอธิบายการเกิดกลุ่มไดอ้ย่างครอบคลุม  เพราะปรากฏการณ์

โดยทัว่ไป  การมีผลประโยชน์ร่วมไม่ไดน้าํมาสู่การรวมกลุ่มเพ่ือใชก้ลุ่มเป็นเคร่ืองมือปกป้องหรือ

ใหไ้ดม้าซ่ึงผลประโยชน์ร่วมเสมอไป  และช้ีใหเ้ห็นวา่ในกลุ่มขนาดใหญ่ท่ีมีสมาชิกจาํนวนมาก  สมาชิกไม่

จาํเป็น  ตอ้งเขา้มาร่วมดาํเนินกิจกรรมกบักลุ่มก็ได ้ เพราะสามารถรับผลประโยชน์ร่วมของกลุ่มใน

ลกัษณะของ “ผูรั้บประโยชน์โดยไม่ยอมจ่าย”  (free rider)  ได ้ อยา่งไรก็ดีปัญหาดงักล่าวน้ีอาจไม่เกิด

ในกรณีกลุ่มขนาดเลก็และขนาดกลาง  เพราะสมาชิกอยูใ่นสภาพท่ีจะถูกการบงัคบั  หรือลงโทษ  หรือ

รับการจูงใจไดง่้ายกว่ากลุ่มขนาดใหญ่  ซ่ึงเป็นการช้ีให้เห็นว่าพฤติกรรมของกลุ่มผนัแปรไปตามขนาด

ของกลุ่มดว้ย  (ดูการอธิบาย “ขนาดของกลุ่มและพฤติกรรมกลุ่ม”  ของ  Olson  ซ่ึงทฤษฎีกลุ่มดั้งเดิม

ไม่ไดค้าํนึงถึงปัจจยัดงักล่าวน้ี12 

7 พื้นฐานการอธิบายทางทฤษฏีท่ีสาํคญัของ  Olson  คือ  คาํถามวา่  เหตุใดปัจเจกบุคคลเขา้ร่วม

หรือไม่เขา้ร่วมกลุ่มในบางสถานการณ์  โดยเขาไดช้ี้ใหเ้ห็นวา่ปัจเจกชนจะเขา้ร่วมการกระทาํรวมหมู่

ในบางสถานการณ์  เน่ืองจากมีส่ิงกระตุน้ซ่ึงอาจจะเป็นการบงัคบั  การลงโทษ หรือการจูงใจ   เช่น  

การตอบแทนพิเศษดว้ยค่าจา้ง  ฯลฯ  ดงันั้น  การกระทาํรวมหมู่  (collective action)  จึงเก่ียวขอ้งกบั

ปัจจยั  2  ประการ  คือ  เหตุกระตุน้ร่วม  (collective  incentives)  และเหตุกระตุน้สาํหรับปัจเจก  (selective 

incentive)  โดยแมว้า่เหตุกระตุน้ร่วมจะมีลกัษณะท่ีตอบสนองและเป็นเง่ือนไขร่วมกนั  แต่เหตุกระตุน้

ร่วมกไ็ม่ใช่ส่ิงท่ีทาํใหเ้กิดการมีส่วนร่วมในการกระทาํรวมหมู่  (collective action)  นอกเสียจากวา่จะมี

เหตุกระตุน้เฉพาะบุคคลส่งเสริมใหเ้ขาตอ้งกระทาํเช่นนั้น 

 

      
12 เร่ืองเดียวกนั, 75. 
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7 ออสัน (Olson) ไดเ้สนอ   “ตวัแบบมนุษยเ์ศรษฐกิจท่ีสมเหตุสมผล”  (rational economic 

man model)  ซ่ึงก็คือ  ตวัแบบท่ีพยายามจะแกปั้ญหาการอธิบายผูรั้บประโยชน์โดยไม่ยอมจ่าย  (free 

rider)  ท่ีจะเป็นปัญหาของกลุ่มผลประโยชน์ขนาดใหญ่  โดยไดเ้พิ่มเง่ือนไขท่ีเพียงพอในการอธิบาย  

“ผูต้ดัสินใจท่ีสมเหตุสมผล”  ว่าปัจเจกบุคคลจะตดัสินใจบนผลประโยชน์สูงสุดดว้ยการเลือกเขา้สู่การ

รวมกลุ่มหรือในการกระทาํรวมหมู่ (collection action)  เพื่อให้ไดม้าซ่ึง “ผลประโยชน์ร่วมของกลุ่ม”  

(collective goods)  ถา้การรวมตวัดงักล่าวสามารถเสนอผลประโยชน์ไดม้ากกวา่หรือกบัตน้ทุนท่ีเขาตอ้ง

จ่ายไปในการเขา้ร่วม  ซ่ึงก็คือส่ิงท่ีเรียกว่า  “เหตุกระตุน้สาํหรับปัจเจก”  (selective incentive) โดยไดแ้บ่ง

ผลประโยชน์ดงักล่าวน้ีออกเป็น  3  ประเภท  คือ13 

1. 7ผลประโยชนท์างวตัถุ  (material benefits)  คือ  รางวลัตอบแทนท่ีไดจ้ากการเขา้ร่วม

ในรูปของรายไดห้รือบริการท่ีประเมินค่าเป็นตวัเงินได ้

2. 7ผลประโยชนด์า้นสถานนะทางสงัคม  (status incentives)  เป็นส่ิงท่ีไดรั้บในมิติทาง

สงัคม  เป็นผลตอบแทนท่ีไดจ้ากการเขา้ร่วมในบทบาทของการรวมกลุ่ม  เช่น  ความสนุกสนาน  (fun)  

ความเป็นมิตร  สถานภาพ  หรือความเคารพนบัถือ  ฯลฯ 

3. 7ผลประโยชน์ดา้นการบรรลุในอุดมการณ์  ความเช่ือ  (purposive or expressive rewards) 

 

7ฐานคติของทฤษฎกีารระดมทรัพยากร 

7 ขณะท่ีทฤษฎีพฤติกรรมรวมหมู่ แมจ้ะมีกรอบในการอธิบายการเกิดและการรวมกลุ่มของปัจเจก 

อยา่งหลากหลาย  แต่มีฐานคติเบ้ืองตน้เดียวกนั คือ ความเดือดร้อนร่วมของผูค้น (shared grievances)  

เป็นเง่ือนไขเบ้ืองตน้ท่ีสาํคญัและเป็น “เง่ือนไขจาํเป็น”  (necessary)  ท่ีทาํใหเ้กิดกระทาํการร่วมหรือ

ขบวนการทางสงัคม  แต่ทฤษฎีการระดมทรัพยากรกลบัตั้งขอ้สงัเกตวา่   ความเดือดร้อน  ความรู้สึก

ถูกลิดรอน  ความไม่พอใจของผูค้น  ฯลฯ  มีอยู่ทัว่ไปในสังคม  (เช่น  การสร้างเข่ือนขนาดใหญ่ในสังคม 

ไดก่้อใหเ้กิดความเดือดร้อนแก่ผูค้นท่ีถูกอพยพ  และชาวบา้นผูไ้ดรั้บผลกระทบดา้นวิถีชีวิต  การทาํ

มาหากินจาํนวนมาก)  แลว้เหตุใดขบวนการเคล่ือนไหวเพ่ือคดัคา้นจึงเกิดข้ึนบางพื้นท่ีเท่านั้น  และยิ่ง

ไปกว่านั้น  การรวมกลุ่มกนัของผูค้นยงัเกิดข้ึนในช่วงบริบททางเศรษฐกิจ –  การเมืองบางลกัษณะเท่านั้น  

โดยหัวใจสาํคญัของทฤษฎีการระดมทรัพยากร คือ  การอธิบายการเกิด  และพฒันาการขบวนการ

ทางสังคมไปสู่ความเขม้แขง็  ตลอดจนความสาํเร็จของขบวนการทางสังคมดว้ย  “เง่ือนไขเพียงพอ  

(sufficiency condition)”  อ่ืน  ๆ นัน่คือ  เง่ือนไขดา้น “องคก์รการเคล่ือนไหวทางสังคม  (Social Movement 

Organization – SMO)”  กระบวนการระดมทรัพยากร  และยทุธวิธีการเคล่ือนไหว  ซ่ึงเป็นจุดเนน้สาํคญั 

      

 13Olson, Mancur,  The Logic of Collective Action (New York : Schocken, 1965), 1021. 
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7ในการวิเคราะห์ของ  “ทฤษฎีการระดมทรัพยากร”  โดยมีนกัทฤษฎีคนสาํคญัคือ  John D. McCarthy  

และ  Myer N. Zald,14 และต่อมาไดพ้ฒันาสู่ “ทฤษฎีกระบวนการทางการเมือง  (Political Process 

Theory)”  ซ่ึงบุกเบิกโดย  McAdams ไดข้ยายกรอบการวิเคราะห์ของทฤษฎีการระดมทรัพยากรดั้งเดิมมา

สู่การวิเคราะห์ปัจจยัภายนอกคือ  โครงสร้างโอกาสทางการเมือง (Political Opportunity Structure – POS)  

รวมทั้งกลุ่มและองคก์ร  ซ่ึงทั้งหนุนเสริมและต่อตา้นในบริบทแวดลอ้มของขบวนการทางสงัคม 

7 แมค คาร์ที  และแซด  (McCarthy and  Zald) ไดพ้ฒันาทฤษฎีการระดมทรัพยากรจากฐาน

คิดของ  Olson  ท่ีว่า  การกระทาํการร่วมนั้นตอ้งการแรงกระตุน้ส่วนบุคคล  และโครงสร้างหรือ

กลไกท่ีจะทาํให้เกิดการลดตน้ทุน  การวิเคราะห์ขบวนการทางสังคมจึงเก่ียวขอ้งกบั  “องคก์รการ

เคล่ือนไหวทางสังคม”  เพราะจะเขา้มาทาํหนา้ท่ีในการรวบรวม  “ทรัพยากร”  (ซ่ึงไดแ้ก่  เงิน  แรงงาน  

ความสมานฉันท์  ฯลฯ)  และสร้างกิจกรรมในการระดมทรัพยากร ซ่ึงถือเป็นส่ิงสําคัญของ

ขบวนการทางสังคม  เม่ือเป็นดังน้ี  ความสําเร็จ  ลม้เหลว  หรือการสร้างผลสะเทือนโดยการ

เคล่ือนไหวต่อสู้ของขบวนการทางสังคม  จึงข้ึนอยู่กับกลุ่มและองค์กรในบริบทแวดลอ้มของ

ขบวนการทางสังคม  นอกจากน้ี  องคก์รการเคล่ือนไหวทางสังคมยงัมีภารกิจสาํคญัในการคิดคน้

นวตักรรมดา้นวิธีการต่อสู้  อนัไดแ้ก่  ยุทธวิธีการระดมผูส้นบัสนุนยุทธวิธีดึงสาธารณชนและชน

ชั้นนาํเพื่อให้เปล่ียนมาเป็นผูเ้ห็นอกเห็นใจ  หรือทาํให้ผูท่ี้ขดัขวางต่อตา้นกลายเป็นผูท่ี้เป็นกลาง  

เม่ือขบวนการทางสังคมกระทาํการภายใต้บริบททางสังคม  ทฤษฎีการระดมทรัพยากรจึงมองว่า  

ขบวนการทางสังคมสามารถสร้างและใชป้ระโยชน์จากบริบทหรือสภาพแวดลอ้มดงักล่าวน้ีได ้ เช่น  

พื้นท่ีส่ือ  หรือเครือข่ายทางสงัคมท่ีดาํรงอยู ่ กลุ่มองคก์รหรือสถาบนัทางสงัคมบางอยา่ง15  ฯลฯ   

 

 

 

 

 

 

 

       

 14 McCarthy, John D. and Zald, Myer N,  Resource Mobilization and Social 

Movements : A Partial Theory  (American Journal of Sociology 82 : 1212 – 1241, 1977), 1218. 

 15 เร่ืองเดียวกนั, 1221. 
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7 แมค คาร์ที  และแซด  (McCarthy and Zald)16 กล่าวถึงองคป์ระกอบทางทฤษฎีท่ีสาํคญั

ประการแรกของทฤษฎีการระดมทรัพยากร  คือ  องคก์รการเคล่ือนไหวทางสังคม  ซ่ึงหมายถึง  

องคก์รท่ีมีลกัษณะซบัซ้อน  หรือองคก์รท่ีมีลกัษณะเป็นทางการท่ีมีจุดหมายของตวัเอง  ไม่ว่าจะเป็น

ฝ่ายขบวนการทางสังคมหรือฝ่ายต่อตา้นท่ีจะทาํหนา้ท่ีในการขบัเคล่ือน  เพ่ือให้บรรลุจุดหมายของ

ขบวนการ  นอกจากน้ี  ทาโร (Tarrow)17 ไดเ้พิ่มความหมายขององคก์รขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมใน

อีก 2 ความหมาย  คือ   

1. องคก์รของการกระทาํการรวมหมู่ท่ีมีปฏิสมัพนัธ์กบัฝ่ายตรงขา้ม  กล่าวคือ  องคก์ร

ของขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมเป็นไดท้ั้งองคก์รแบบทางการ  เช่น  สมาคม  กองทหาร ไปจนถึง

องคก์รแบบไม่เป็นทางการ  ซ่ึงองคก์รเหล่าน้ีอาจถูกควบคุมโดยองคก์รแบบทางการ  พนัธมิตร  

คนหรือกลุ่มคน 

7  2. โครงสร้างการเช่ือมโยง  ซ่ึงเป็นโครงสร้างท่ีเช่ือมโยงระหวา่งผูน้าํกบัผูต้าม ศูนยก์ลาง

กบัชายขอบ  หรือกบัส่วนต่างๆ  ของขบวนการฯ   เป็นโครงสร้างของความร่วมมือระหวา่งองคก์รกบั

ส่วนต่างๆ  ขององคก์ร 

7 ดงันั้น  ตามแนวคิดของทฤษฎีการระดมทรัพยากร  องคก์รของขบวนการเคล่ือนไหวทาง

สงัคม  มีบทบาทและหนา้ท่ีสาํคญัในการระดมคนและทรัพยากร  ทาํหนา้ท่ีในการจดัสรรทรัพยากร

ให้กบักิจกรรมการเคล่ือนไหวของขบวนการ  ทาํการแข่งขนักบัองคก์รอ่ืนๆ  เพ่ือแยง่ชิงทรัพยากร  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทในการปรับเป้าหมาย  และยทุธวิธีให้เหมาะสมกบัสถานการณ์  เพื่อการบรรลุ

เป้าหมายและการดาํรงอยูต่่อไปของขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม เบร์นี Byrne กล่าวว่า อยา่งไรก็ตาม  

แมท้ฤษฎีการระดมทรัพยากรจะมองว่า  ขบวนการทางสังคมคลา้ยคลึงกบักลุ่มผลประโยชน์หรือ

กลุ่มผลกัดนั  เน่ืองมีหนา้ท่ีสาํคญัของกลุ่มคือ  การรวบรวมผลประโยชน์  แต่มีความแตกต่างท่ีสาํคญั  

กล่าวคือ  ทฤษฎีการระดมทรัพยากรมองว่าขบวนการทางสังคมมีพื้นท่ีอยู่ตรงชายขอบหรือนอก

ระบบการเมืองปกติ  ในขณะท่ีกลุ่มผลประโยชน์กระทาํการอยูภ่ายในโครงสร้างการเมืองปกติ18 

 

      
 16 McCarthy, John D. and Zald, Myer N,  Resource Mobilization and Social Movements : 

A Partial Theory  (American Journal of Sociology 82 : 1212 – 1241, 1977), 1218. 

 17Tarrow, Sidney,  Power in Movement Social Movement and Contentious  Politics  

(New York : Cambridge University Press, 1999), 123-124. 

 18Byrne, Paul,  Social Movement in Britain  (London and New York : Routledge, 

1996), 35. 
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 ทฤษฎีการระดมทรัพยากร  เปรียบเทียบขบวนการทางสังคมและกระบวนการทาํงานของ

องคป์ระกอบของขบวนการทางสังคมดว้ยแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์  เป็นการมองขบวนการทางสังคม

เสมือนภาคการผลิต  กล่าวคือ  องคก์รการเคล่ือนไหวทางสังคมเปรียบไดก้บับริษทัธุรกิจ  (firms)  ซ่ึง

องคก์รการเคล่ือนไหวทางสงัคมท่ีเสนอเป้าหมายขององคก์รประเภทหรือชนิดเดียวกนั  มกัจะรวมตวั 

ในลกัษณะเครือ  “อุตสาหกรรม”  (lndustry)  ของขบวนการทางสังคม  (Social Movement Industry – 

SMI)  และเม่ือขบวนการทางสังคมต่างๆ   ท่ีมีลกัษณะเดียวกนั มารวมกนัเป็นเครือข่ายนาํไปสู่การเป็น

ภาคส่วนของขบวนการทางสังคม  (Social Movement Sector Sector – SMS)  หวัใจสาํคญัของการระบุ

องค์ประกอบในทางทฤษฎีเหล่าน้ี  ก็เพื่อช้ีให้เห็นว่ากระบวนการทาํงานของขบวนการทางสังคม              

มีลกัษณะเหมือนการประกอบการผลิตทางธุรกิจท่ีมีความพยายามในการรวมตวักนัเป็นเครือข่าย

ลกัษณะต่างๆ  เพื่ออาศยัการเคล่ือนไหวร่วมในการสร้างพลงัทบทวี  และลดตน้ทุนสาํหรับองคก์ร

การเคล่ือนไหวทางสงัคมหน่ึงๆ 

 การระดมทรัพยากร 

 องคก์รการเคล่ือนไหวทางสงัคม  จาํเป็นตอ้งมีทรัพยากรสนบัสนุนเพ่ือใหส้ามารถดาํเนิน

กิจกรรมตามเป้าหมายได ้ โดยผูท่ี้เป็นเจา้ของและครอบครองทรัพยากรท่ีจาํเป็นสาํหรับองคก์รการ

เคล่ือนไหวทางสังคมก็คือ  ปัจเจกบุคคล  และกลุ่มองคก์รต่างๆ  ในสังคม  ซ่ึงสามารถแบ่งออกได้

ในหลายมิติ  ดงัน้ี19 

สมาชิกผูร่้วมจุดหมายเดียวกนั  (adherent)  คือ  ปัจเจกบุคคล  และกลุ่มองคก์รท่ีเช่ือใน 

เป้าหมายร่วมของขบวนการทางสงัคม 

สมาชิกผูส้นบัสนุน (constituent)  คือ  ปัจเจกบุคคลท่ีอุดหนุนทรัพยากรแก่องคก์รการ 

เคล่ือนไหวทางสงัคม 

สาธารณชนผูเ้ฝ้ามอง  (bystander public)  คือ  ผูท่ี้ไม่ไดเ้ขา้มาเป็นสมาชิกผูร่้วม

จุดหมายเดียวกนั  แต่รับรู้ในจุดหมายและกระทาํการของขบวนการทางสังคม  ในขณะเดียวกนัก็ไม่ได้

มีลกัษณะเป็น “ฝ่ายตรงกนัขา้ม”  (opponent)  หรือ  “ฝ่ายต่อตา้นขบวนการทางสงัคม  (counter – movement)” 

ฝ่ายตรงกนัขา้ม  (opponent)  คือ  ผูท่ี้ทั้งไม่เห็นดว้ยกบัจุดหมายและการกระทาํการเพื่อ 

นาํไปสู่การบรรลุจุดหมายของขบวนการทางสงัคม โดยอาจแบ่งออกเป็นฝ่ายต่อตา้นท่ีเป็นชนชั้นนาํ   

(elite opponent)  ท่ีเป็นบุคคล  องคก์ร  สถาบนัทางการเมือง  ฯลฯ  ซ่ึงสามารถครอบครองทรัพยากร 

      
19ประภาส  ป่ินตบแต่ง,  กรอบการวเิคราะห์การเมืองแบบทฤษฎขีบวนการทางสังคม

(เชียงใหม่ : มูลนิธิไฮน์ริค  เบิลล ์ สาํนกังานภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต,้ 2552), 79-80. 
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ขนาดใหญ่  และฝ่ายต่อตา้นท่ีเป็นมวลชน  (mass opponent)  ซ่ึงหมายถึงปัจเจกบุคคล  กลุ่มองคก์รท่ีมี

การครอบครองทรัพยากรอยา่งจาํกดั 

 นอกจากน้ี  ในปรากฏการณ์ทางสังคม ซ่ึงขบวนการทางสังคมกระทาํการอยูอ่าจแบ่งปัจเจก

บุคคล  หรือกลุ่ม  องคก์รท่ีเก่ียวขอ้งโดยพิจารณาจากการไดรั้บหรือไดรั้บประโยชน์จากความสาํเร็จ  

ไดด้งัน้ี20 

- ผูไ้ดรั้บประโยชน์โดยตรง  (potential  beneficiary)  คือ  ปัจเจกหรือกลุ่มองคก์รท่ีเป็น

ส่วนหน่ึงของขบวนการทางสงัคม  และไดรั้บประโยชนจ์ากความสาํเร็จขององคก์รเคล่ือนไหว 

- ผูใ้หก้ารสนบัสนุนแต่ไม่ไดรั้บประโยชน์  (conscience adherent)  คือ  ปัจเจกหรือกลุ่ม

องคก์รท่ีเป็นส่วนหน่ึงของขบวนการทางสังคม  คือเป็นกลุ่มท่ีเห็นอกเห็นใจให้ความช่วยเหลือ  แต่ไม่

รับประโยชน์จากความสาํเร็จขององคก์รเคล่ือนไหว 

 ทั้งน้ี  การแบ่งประเภทผูถื้อครองทรัพยากรสาํหรับองคก์รการเคล่ือนไหวทางสังคมออกเป็น

ประเภทต่างๆ   ก็เพื่อเช่ือมโยงไปสู่การวิเคราะห์กระบวนการระดมทรัพยากรขององคก์รการเคล่ือนไหว

ทางสังคม  ดงัเช่น  การพยายามเปล่ียนแปลง  ชกัจูงสาธารณชนผูเ้ฝ้ามอง  (bystander public)  ใหเ้ป็น

สมาชิกผูร่้วมจุดหมายเดียวกนั (adherent)  หรือการขยายเป้าหมายของขบวนการเพื่อขยายวงขอบ

ของผูท่ี้จะเขา้มารับประโยชน์โดยตรง  การชักจูงหรือเปล่ียนแปลงให้สมาชิกท่ีเช่ือในเป้าหมาย  

ร่วมใหเ้ป็นสมาชิกผูส้นบัสนุนและรักษาสถานภาพดงักล่าวน้ีเอาไว ้ ฯลฯ  เป็นตน้ 

 แมค คาร์ที และแซด  (McCarthy and Zald) ไดก้ล่าวถึงความสัมพนัธ์ระหว่างกระบวนการ

ระดมทรัพยากร  กระบวนการไหลเวียนทรัพยากรขององคก์รการเคล่ือนไหวทางสังคมจากผูถื้อ

ครองทรัพยากรประเภทต่างๆ  กบัการพฒันาเติบโตของขบวนการทางสงัคม  ดงัน้ี21 

  ประการแรก  องคก์รการเคล่ือนไหวทางสังคมท่ีแมว้่าจะไดรั้บการสนบัสนุน  หรือมี

ผูท่ี้ไดรั้บผลประโยชน์โดยตรง  (potential beneficiary)  เขา้ร่วมจาํนวนมาก  แต่การไดรั้บทรัพยากร

สนบัสนุนจากผูส้นบัสนุนท่ีไม่ไดรั้บผลประโยชน์โดยตรง  (conscience adherent)  ดว้ยยิ่งช่วยให้

องค์กรการเคล่ือนไหวทางสังคมและครืออุตสาหกรรมของขบวนการทางสังคม (SMls)  พฒันาจน

นําไปสู่การบรรลุเป้าหมายได้  เพราะผูส้นับสนุนท่ีไม่ได้รับประโยชน์มกัจะเป็นกลุ่มผูถื้อครอง

ทรัพยากรประเภทเงินและเวลามากกว่ากลุ่มผูไ้ดรั้บผลประโยชน์โดยตรง  และเม่ือเงินและเวลาท่ี

กลุ่มเหล่าน้ี                                  

       
20ร่ืองเดียวกนั. 

 21 McCarthy, John D. and Zald, Myer N,  “Resource Mobilization and Social Movements :   

A Partial Theory.”  American Journal of Sociology  (82 : 1212 – 1241, 1977), 1225-1233. 
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ถือครองอยู่เพิ่มมากข้ึน  ทรัพยากรเหล่าน้ีก็จะสามารถจดัสรรให้กบัผลประโยชน์อ่ืนๆ  ท่ีเหนือ

ผลประโยชน์ส่วนตนของผูถื้อครอง  ซ่ึงอาจเป็นการจดัสรรให้กบักลุ่มหรือขบวนการทางสังคมท่ีตน

ไม่ไดเ้ป็นสมาชิกอยู ่ ดงันั้น  ขบวนการทางสังคมท่ีมีทรัพยากรประเภทเงินและเวลาท่ีจาํกดั  แต่มี

ทรัพยากรประเภทแรงงานจากกลุ่มผูท่ี้ไดรั้บผลประโยชน์โดยตรงจาํนวนมาก  จาํเป็นท่ีจะตอ้งระดม

ทรัพยากรจากกลุ่มผูร่้วมจุดหมายท่ีไม่ไดรั้บผลประโยชน์โดยตรง  เพื่อท่ีองค์กรการเคล่ือนไหวทาง

สงัคม จะสามารถดาํรงอยูแ่ละพฒันาต่อไปได ้

  ประการท่ีสอง  องคก์รการเคล่ือนไหวทางสังคมท่ีพ่ึงพา  “ผูส้นับสนุนขาจร  (isolated 

constituents)”  ซ่ึงหมายถึง  ผูท่ี้ให้ทรัพยากรกับองค์กรการเคล่ือนไหวทางสังคมโดยท่ีมิได้มี

ปฏิสัมพนัธ์  หรือเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการเคล่ือนไหวขององคก์รนั้น  การไหลเวียนทรัพยากรจาก

กลุ่มผูส้นับสนุนขาจรท่ีแปลกแยกย่อมส่งผลกระทบต่อความไม่มัน่คงขององคก์รการเคล่ือนไหว

ทางสังคมได ้ เพราะความเก่ียวขอ้งท่ีมีอยู่อย่างน้อยนิดและการแข่งขนั  แย่งชิงทรัพยากรระหว่าง

องคก์รการเคล่ือนไหวทางสังคมต่างๆ  ทาํให้ผูส้นับสนุนขาจรอาจเปล่ียนการสนับสนุนและการ

จดัสรรทรัพยากรใหก้บัองคก์รการเคล่ือนไหวทางสงัคมอ่ืนๆ  ได ้

 นอกจากนั้ น  การท่ีผูส้นับสนุนขาจรจะตัดสินใจเลือกเป็นผูส้นับสนุนและจัดสรร

ทรัพยากรของตนใหก้บัองคก์รใดจะอยูบ่นฐานการนาํเสนอเป้าหมายขององคก์รการเคล่ือนไหวทาง

สงัคมนั้นๆ  ดงันั้น  การรณรงคผ์า่นส่ือและการโฆษณาประชาสัมพนัธ์จึงเป็นกิจกรรมสาํคญัในการ

ช่วยประสาน และเช่ือมโยงผูส้นบัสนุนขาจรเขา้กบัองคก์รการเคล่ือนไหวทางสังคม  ทาํให้องคก์ร

การเคล่ือนไหวทางสังคมท่ีพึ่งพาทรัพยากรจากผูส้นับสนุนขาจรตอ้งจดัสรรทรัพยากรส่วนใหญ่

ให้กบักิจกรรมการโฆษณา  ประชาสัมพนัธ์เป้าหมายผ่านส่ือ  หรือการสร้างการเป็นข่าวให้กับ

กิจกรรมขององค์กร  เป็นตน้  ท่ีสําคญัการนําเสนอเป้าหมายขององค์กรจาํเป็นตอ้งสร้างความ

น่าสนใจ  และแสดงถึงความคุม้ค่าเพราะปัจจัยเหล่าน้ีจะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเพื่อให้การ

สนบัสนุนของผูส้นบัสนุนขาจร 

 อยา่งไรกต็าม  การวิเคราะห์กระบวนการระดมทรัพยากรจากกลุ่มผูท่ี้ใหก้ารสนบัสนุนแต่

ไม่ไดรั้บประโยชน์กบัผูส้นับสนุนท่ีไดรั้บผลประโยชน์โดยตรงขององคก์รการเคล่ือนไหวทาง

สงัคมนั้น  มีขอ้ถกเถียงท่ีสาํคญั  3  ประการ  คือ 

  ประการแรก  ผูท่ี้ให้การสนับสนุนแต่ไม่ไดรั้บผลประโยชน์ส่วนใหญ่มกัเป็นกลุ่ม

บุคคล  องคก์รท่ีครอบครองทรัพยากรมาก  และไม่ไดเ้ขา้มาเก่ียวขอ้งกบัขบวนการ  เพียงเพราะ

ผลประโยชน์หรือแรงกระตุน้ดา้นวตัถุ  ดว้ยเหตุน้ี  จึงเป็นกลุ่มหรือองคก์รท่ีให้ทรัพยากรสาํหรับ

องคก์รการเคล่ือนไหวทางสังคมและเครือข่ายการเคล่ือนไหวมากกว่าหน่ึงองคก์ร  ซ่ึงอาจนาํไปสู่
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ปัญหาความขดัแยง้เร่ืองความจงรักภกัดีต่อองคก์รและปัญหาความจีรังย ัง่ยนืของความยึดมัน่ผกูพนั

ต่อองคก์รการเคล่ือนไหวทางสงัคม 

  ประการท่ีสอง  องค์กรการเคล่ือนไหวทางสังคมท่ีพยายามจะเช่ือมโยงผูท่ี้ให้การ

สนบัสนุนแต่ไม่ไดรั้บประโยชน์เขา้กบัองคก์รโดยตรงแบบตวัต่อตวั  อาจส่งผลทางลบต่อองคก์ร  

เพราะการมีพื้นฐานท่ีแตกต่างกบักลุ่มผูไ้ดรั้บผลประโยชน์โดยตรง  และการเป็นบุคคลภายนอก  

นอกจากจะส่งผลต่อความจงรักภกัดีต่อองคก์รแลว้  ยงัก่อให้เกิดการแบ่งเป็นก๊กเหล่าในองคก์ร  

อย่างไรก็ตาม  ปัญหาดังกล่าวอาจแก้ไขโดยวิธีการเช่ือมโยงผูท่ี้ให้การสนับสนุนแต่ไม่ได้รับ

ประโยชน์แบบพนัธมิตรเครือข่ายแทนการเช่ือมโยงแบบตวัต่อตวั  ซ่ึงเป็นการเช่ือมโยงท่ีหลีกเล่ียง

ปัญหาความขดัแยง้ภายในองคก์ร  และปัญหาความชอบธรรมในการทาํหน้าท่ีเป็นปากเป็นเสียง

แทนกลุ่มผูไ้ดรั้บผลประโยชน์โดยตรง  (beneficiary constituents)  อีกดว้ย   

  ประการท่ีสาม  ความเก่ียวพนัระหวา่งผูท่ี้ใหก้ารสนบัสนุน  แต่ไม่ไดรั้บประโยชน์กบั

ผูท่ี้ไดรั้บผลประโยชน์โดยตรงในองคก์รการเคล่ือนไหวทางสงัคม  และเครือข่ายเคล่ือนไหว  ยงัส่งผล

ต่อความลกัลัน่ของยทุธวิธีต่อสูข้องขบวนการทางสงัคมดว้ย 

 จากกระบวนการระดมทรัพยากร  กระบวนการไหลเวยีนทรัพยากรขององคก์รการเคล่ือนไหว

ทางสังคม  จะเห็นไดว้า่  ความเก่ียวขอ้งของผูถื้อครองทรัพยากรประเภทต่างๆ  กบัองคก์รการเคล่ือนไหว

ทางสงัคม  คือ  เง่ือนไขสาํคญัท่ีทาํใหข้บวนการทางสงัคมสามารถพฒันา  เติบโต  หรือในทางตรงขา้ม  

นาํไปสู่การถดถอยและความลม้เหลวได้22 

 ยุทธวธีิการเคลือ่นไหว 

 ในส่วนของมิติยทุธวิธีการเคล่ือนไหวต่อสูน้ั้น  พบวา่วิธีหลกัในการเคล่ือนไหวเพื่อบรรลุ

จุดหมาย  เป้าประสงค ์ ผลประโยชน์หรือความตอ้งการของขบวนการทางสงัคม  คือ  การใชก้ารกระทาํ

รวมหมู่  (collective action)  ดว้ยยทุธวิธีขดัขวางระบบปกติ  (disruptive tactics)  อนัไดแ้ก่  การกระทาํ

การระดมมวลชนและผูส้นบัสนุน  (mass mobilization)  การสร้างอตัลกัษณ์ร่วม  (collective identity)  

ของผูค้นในขบวนการ หรือการสร้างเหตุการณ์การชุมนุมประทว้ง  ฯลฯ  การสร้างอาํนาจและอิทธิพล

ผ่านวิธีการดังกล่าวน้ีเกิดข้ึนนอกพ้ืนท่ีและช่องทางระบบการเมืองปกติ  และมักมีลักษณะการ

เคล่ือนไหวท่ีขดัแยง้กบัโครงสร้างสถาบนัท่ีลงรากปักฐานในสังคม  ซ่ึงไดน้าํไปสู่การต่อตา้น ขดัขวาง  

และการปราบปรามโดยรัฐหรือฝ่ายต่อตา้นขบวนการทางสงัคม  (counter – movement) 

 

      
 22 McCarthy, John D. and Zald, Myer N,  “Resource Mobilization and Social Movements :  

A Partial Theory.”  American Journal of Sociology  (82 : 1212 – 1241, 1977),  1225-1233. 
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 ดงันั้น  กิจกรรมการเคล่ือนไหวต่อสู้  จึงเรียกร้องความเอาจริงเอาจงั  ความผกูพนั  ความเป็น

อนัหน่ึงอนัเดียวกนั  และความเป็นปึกแผน่ของผูค้นท่ีเดือดร้อนโดยผา่นกระบวนการสร้างจิตสาํนึกร่วม  

กล่าวไดว้า่  ฐานทรัพยากรสาํหรับการเคล่ือนไหวจึงอยูท่ี่การระดมผูค้น  เพราะขบวนการทางสังคม

ไม่สามารถเขา้ถึง  ครอบครอง  และใช้ประโยชน์ทรัพยากรในระบบการเมืองปกติได ้ บางคร้ัง

ขบวนการทางสังคมจึงถูกมองว่า  เป็นความไม่ทนัสมยัท่ีซ่อนอยู่ในสังคมสมยัใหม่  เพราะขบวนการ

ทางสังคมไม่กระทาํการผา่นโครงสร้าง  สถาบนั  หรืองคก์ร  และกระบวนการทางการเมืองท่ีมีการ

แบ่งแยกแจกแจงหนา้ท่ีอยา่งชดัเจน  ซ่ึงแตกต่างจากการเมืองแบบกลุ่มผลประโยชน์ท่ีอาศยัช่องทาง  

และกลไกในกระบวนการตดัสินใจในระบบปกติ  เป็นช่องทางในการต่อสู้และเจรจาต่อรอง  การต่อสู้

ของกลุ่มผลประโยชน์จึงเป็นการต่อสูท้างการเมืองแบบลอ็บบ้ี  เป็นการต่อสูเ้พื่อเขา้ไปใส่วนร่วมใน

การตดัสินใจในโครงสร้างของสถาบนั/องคก์รแบบทางการ  ขณะท่ีขบวนการทางสังคมเนน้วิธีการ

ระดมผูค้นท่ีไม่ไดอ้ยู่ในสังกดักลุ่ม/องค์กรแบบทางการ  กล่าวในอีกความหมายหน่ึงก็คือ  การ

เคล่ือนไหวแบบขบวนการทางสงัคมเป็นเคร่ืองมือในการต่อสู้ท่ีสาํคญัของกลุ่มผูค้นท่ีถูกกีดกนัออก

จากระบบการเมืองปกติ  (excluded group) 

พฒันาการของทฤษฎกีารระดมทรัพยากร 

 งานบุกเบิกสาํคญัของทฤษฎีการระดมทรัพยากร  คือ  “Resource Mobilization and Social 

Movements” ของ McCarthy และ Zald นั้น บิทเชอร์ (Buechler) เรียกว่า23  “ตวัแบบผูป้ระกอบการ 

(Entrepreneurial Model) เพราะมองขบวนการทางสังคมเสมือนการประกอบการธุรกิจในภาคการ

ผลิต  ซ่ึงบทบาทของผูบุ้กเบิกหรือประกอบการ  และองคก์รธรกิจ  มีความสาํคญัมากต่อความสาํเร็จ

หรือลม้เหลว  มีสมมุติฐานเบ้ืองตน้ในการอธิบายท่ีสาํคญัคือ  ประการแรก  ความเดือดร้อน  ความ

โกรธ  การลิดรอนเชิงเปรียบเทียบ  เป็นเง่ือนไขจาํเป็น  แต่ไม่เพียงพอต่อการเกิดขบวนการทาง

สังคม  ประการท่ีสอง  หัวใจสําคญัของขบวนการทางสังคมอยู่ท่ี  “ทรัพยากร”  และ  “การระดม

ทรัพยากร”  ประการท่ีสาม  ใหค้วามสาํคญัต่อองคก์รการเคล่ือนไหวทางสังคมซ่ึงมีหนา้ท่ีสาํคญัใน

การทําให้ขบวนการได้มาซ่ึงทรัพยากร  ประการท่ีส่ี  แม้จะให้ความสําคัญต่อบทบาทของ

สาธารณชน  กลุ่ม  และองคก์รซ่ึงอยูใ่นบริบทแวดลอ้มขบวนการทางสังคม  แต่ก็ใหค้วามสาํคญักบั

ปัจจยัเหล่าน้ีในฐานะเป็นตวักาํหนดการไหลเวียนทรัพยากรขององคก์รการเคล่ือนไหวทางสงัคม 

 

  
23Buechler, Steven M,  Social Movements in Advanced Capitalism, The Political 

Economy and Cultural Construction of Social Activism  (London: Oxford University Press, 

2002), 35. 
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 พฒันาการในช่วงต่อมาก็คือ  “ตวัแบบการเมือง” (political model) ซ่ึง Buechler เห็นว่า  

ทรัพยากรและองคก์รการเคล่ือนไหวทางสังคมไม่เพียงพอต่อการวิเคราะห์  และเป็นการละเลยต่อ

บริบททางการเมืองและสังคมท่ีขบวนการทางสังคมดาํรงอยู่  ซ่ึงตวัแบบการเมืองน้ีก็คือ  “ทฤษฎี

ขบวนการทางการเมือง(Political Process Theory)”ซ่ึง Doug McAdam ไดส้ร้างข้ึนมาเพ่ืออธิบาย

การก่อจลาจลของคนผิวดาํ  ในสหรัฐอเมริกา  ช่วง  ค.ศ. 1930-1970  โดยได้ขยายแง่มุมการ

วิเคราะห์เง่ือนไข  ปัจจัยท่ีมีความเก่ียวข้องกับกระบวนการกําหนดและการพัฒนายุทธวิธี

เคล่ือนไหวต่อสู้ไปสู่ปัจจยัภายนอกองคก์รการเคล่ือนไหวทางสังคม  อนัไดแ้ก่  เง่ือนไขโครงสร้าง

โอกาสทางการเมือง (political opportunity structure) และเง่ือนไขฝ่ายต่อตา้นขบวนการทางสังคม

(counter-movement)24 

 อยา่งไรก็ตาม  การอธิบายการกระทาํรวมหมู่ท่ีเกิดข้ึนโดยใชต้วัแบบผูป้ระกอบการ  และ

ตวัแบบขบวนการทางการเมือง  ยงัคงถูกวิพากษว์ิจารณ์ว่า  ทฤษฎีเหล่าน้ีอธิบายเชิงโครงสร้างเป็น

หลกั  ทาํใหดู้ราวกบัวา่  การระดมผูค้นใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในขบวนการต่างๆมีลกัษณะหยดุน่ิงคงท่ี

(Static)  ทั้งท่ีการตดัสินใจเขา้ร่วมขบวนการเกิดข้ึนภายในจิตใจของผูค้น  นอกจากน้ี  ขบวนการ

ทางสังคมต่างๆท่ีเกิดข้ึนจะประสพความสาํเร็จได ้ ก็มิไดข้ึ้นอยู่กบัการระดมทรัพยากรตามทฤษฎี

การระดมทรัพยากรแต่เพียงอย่างเดียว  แต่ยงัข้ึนอยู่กบัปัจจยัสําคญัอีกอย่างหน่ึง  คือ  การสร้าง

ความหมายใหม่ๆใหก้บัส่ิงท่ีขบวนการเรียกร้อง  ซ่ึงความหมายต่างๆท่ีถูกสร้างข้ึนน้ี  จะตอ้งมีความ

แตกต่างไปจากความหมายท่ีมีอยู่เดิมในสังคมเพื่อให้เกิดความสนใจและความตระหนักถึงส่ิงท่ี

ขบวนการเรียกร้องและจะนาํมาสู่การสนบัสนุนจากส่วนต่างๆของสงัคมในท่ีสุด 

 ดงันั้น  การอธิบายการเกิดข้ึนของขบวนการทางสังคมในระยะต่อมาจึงเช่ือมโยงมุมมอง

จิตวิทยาสังคมกบัทฤษฎีการระดมทรัพยากรเขา้ดว้ยกนั  นัน่คือ  ทฤษฎีการสร้างกรอบโครงสร้าง

ทางวฒันธรรม (Cultural Framing Theory)  หรือท่ี  Buechler เรียกว่า  ทฤษฎีการสร้างความหมาย

ทางสังคม (Social Constructionist Theory)  โดยพฒันาการของทฤษฎีการระดมทรัพยากรไปสู่

ทฤษฎีกระบวนการทางการเมือง  และการนาํกรอบการวิเคราะห์ดา้นวฒันธรรมกลบัเขา้มาใชใ้นการ

วิเคราะห์ภายใตท้ฤษฎีการสร้างความหมายทางสงัคม25 

 

  
24Buechler, Steven M,  Social Movements in Advanced Capitalism, The Political 

Economy and Cultural Construction of Social Activism  (London: Oxford University Press, 

2002), 36. 
25เร่ืองเดียวกนั 
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 ในทศันะของคาสเทิล  (Kitchelt)  ทฤษฎีการระดมทรัพยากร  มีองคป์ระกอบหลกัท่ีใช้

อธิบายการเขา้ร่วมการกระทาํรวมหมู่  มีดงัน้ี26 

1. การคาํนวณผลไดผ้ลเสียของการเขา้มามีส่วนร่วมของปัจเจกบุคคล  โดยปัจเจก 

บุคคลรู้วา่อะไรคือส่ิงท่ีตอ้งการจากการกระทาํรวมหมู่ นัน่แสดงวา่ มีความชดัเจนเก่ียวกบั

วตัถุประสงคแ์ละเหตุแห่งการกระทาํรวมหมู่  ซ่ึงเท่ากบัวา่ขบวนการทางสังคมเกิดมาจากความมีเหตุมีผล 
2. ในการเลือกใชย้ทุธวิธีในการเคล่ือนไหวนั้น  ปัจเจกบุคคลมีความสามารถท่ีจะ 

พิจารณาวา่ควรจะใชย้ทุธวิธี  กลวิธีอยา่งไร  ในการกระทาํรวมหมู่  ท่ามกลางโครงสร้างโอกาสทาง

การเมืองท่ีปรากฏอยู ่

3. ความเดือดร้อน (grievances)  ในสงัคมเป็นส่ิงท่ีมีอยูโ่ดยทัว่ไปในสงัคมแต่ 

ผูป้ระกอบการของกระบวนการทางสังคม  เป็นตวักระตุน้เพื่อใหเ้กิดการเปล่ียนรูปมวลชนท่ีไม่เป็น

รูปเป็นร่างและความตอ้งการของคนเหล่าน้ีให้ประสานความร่วมมือและทาํให้เกิดมีจุดประสงค์

เดียวกนัของขบวนการ  ซ่ึงหมายความว่าทฤษฎีการระดมทรัพยากร  ให้ความสาํคญัแก่องคก์รการ

เคล่ือนไหวทางสงัคมวา่เป็นกระดูกสนัหลงัของขบวนการทางสงัคม 

4. ความรู้  เงิน  แรงงาน  ความเป็นปึกแผน่ (solidarity)  และความชอบธรรม(legitimacy)  

เป็นทรัพยากรท่ีสาํคญัท่ีจะทาํให้ขบวนการสามารถท่ีจะสร้างองคก์รและความมีประสิทธิภาพในการ

ต่อสูเ้พื่อบรรลุเป้าหมายของขบวนการ 

5. ขบวนการทางสังคมกระทําการภายใต้โครงสร้างโอกาสท่ีไม่แน่นอนซ่ึงอาจ

เอ้ืออาํนวยหรือเป็นอุปสรรคต่อการระดม  รูปแบบของยุทธวิธีการต่อสู้และความสาํเร็จก็ได ้ ปัจจยัน้ี

เรียกวา่  โครงสร้างโอกาสทางการเมือง 

6. ทฤษฎีการระดมทรัพยากรยอมรับลกัษณะของขบวนการทางสังคมท่ีกวา้งขวางมาก  

ครอบคลุมกิจกรรมทั้ งหมด  ไม่ว่าจะเป็นการกระทาํรวมหมู่ท่ีเก่ียวขอ้งกับความเช่ือ (belief)  ส่ิงท่ี

ตอ้งการ (preference) ฯลฯ  รวมทั้งความพยายามท่ีจะเปล่ียนแปลงสังคมโดยการระดมรวมหมู่(collective 

mobilization) 

 กล่าวโดยสรุป  ส่ิงท่ีทฤษฎีการระดมทรัพยากรตอ้งการอธิบายก็คือ  กระบวนการของการ

ระดมรวมหมู่  โดยเห็นว่า  การถูกลิดรอนเชิงเปรียบเทียบเป็นเง่ือนไขจาํเป็นแต่ไม่เพียงพอท่ีจะทาํ

ใหเ้กิดขบวนการทางสงัคม  จึงนบัเป็นการต่อยอดการอธิบายจากกรอบของกลุ่มผลประโยชน์และ 

  

  26Kitschelt, Herbert P,  “Resource Mobilization Theory : z Critique.”  in Research 

on Social Movement : The State of the Art,  edited by Dirk Gerdes and Dieter Rucht (Frankfurt, 

Colo : westview, 1991), 329-330.   
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กลุ่มผลกัดนั  แต่มองวา่  การเขา้มาร่วมในขบวนการทางสังคมเกิดจากการคาํนวณผลไดผ้ลเสียท่ีได้

จากการเขา้ร่วม  เพราะการท่ีปัจเจกบุคคลตอ้งการผลประโยชน์ไม่ไดห้มายความว่าตอ้งแสดงพฤติกรรมร่วม

เสมอไป  ทฤษฎีการระดมทรัพยากรจึงตอ้งการจะอธิบายว่าปัจเจกบุคคลเขา้ร่วมในขบวนการทาง

สังคมเพราะเหตุใด  เม่ือใด  และให้ความสําคญักบัการระดมทรัพยากรเพ่ือการเคล่ือนไหวทาง

การเมือง  องคก์รการเคล่ือนไหวทางสังคม  โครงสร้างโอกาสทางการเมือง  และให้ความสําคญั

อยา่งมากต่อองคก์รการเคล่ือนไหวทางสงัคมในฐานะท่ีเป็นกระดูกสนัหลงัของขบวนการทางสงัคม 

 ขอ้อ่อนหรือขอ้ถกเถียง  วิพากษว์ิจารณ์ต่อทฤษฎีการระดมทรัพยากรก็คือ  ประการแรก  

ทฤษฎีการระดมทรัพยากรไม่ไดส้นใจตอบคาํถามเหตุใด(Why)  ขบวนการทางสังคมจึงเกิดข้ึน  

และมีจุดเนน้การวิเคราะห์อยูท่ี่มิติดา้นองคก์รและทรัพยากรละทิ้งเง่ือนไขเบ้ืองตน้เชิงโครงสร้างใน

การอธิบายการเกิดขบวนการทางสังคม  และไม่ไดส้นใจการให้ความหมาย  คุณค่าของขบวนการ

ทางสังคมในฐานะท่ีเป็นการกระทาํรวมหมู่  การละท้ิงปัจจยัเชิงโครงสร้างทาํให้ทฤษฎีดงักล่าวน้ี

อธิบายขบวนการทางสังคมผ่านยุทธวิธีการเคล่ือนไหว  โดยไม่สนใจมิติความสัมพนัธ์ทางสังคม

และความสมัพนัธ์ทางอาํนาจ  เหมือนดงัการอธิบายของทฤษฎีขบวนการทางสงัคมแบบใหม่ 

 ประการท่ีสอง  ทฤษฎีการระดมทรัพยากรมีจุดเนน้การวิเคราะห์อยู่ท่ีการกระทาํรวมหมู่   

ท่ีมีเหตุผล  และจาํกดัอยูท่ี่พื้นท่ีทางการเมือง  ขบวนการทางสงัคมจึงดูเหมือนจะถูกลดทอนลงเหลือ

เพียงการประทว้งทางการเมือง(political protest)  และมีบทบาทแค่เพียงเป็นผูจ้ดัการเก่ียวกบั

ทรัพยากร  การผลิตคิดคน้ยทุธวิธีการเคล่ือนไหวท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด  ฯลฯ 

 ประการท่ีสาม  ทฤษฎีขบวนการระดมทรัพยากร  ละทิ้งมิติทางดา้นจิตวิทยาและมิติดา้น

สัญลกัษณ์และค่านิยมของการกระทาํการทางสังคมโดย  ไม่ให้ความสําคญักบัการต่อสู้แย่งชิงใน

พื้นท่ีทางวฒันธรรม  กระบวนการผลิตสัญลกัษณ์  และกระบวนการสร้างนิยาม  ความหมาย  และ

การสถาปนาอตัลกัษณ์ใหม่ของผูค้นในสงัคม 

 ประการท่ีส่ี  ขบวนการทางสังคมในทศันะของทฤษฎีการระดมทรัพยากรมีลกัษณะ

เดียวกบักลุ่มผลประโยชน์กลุ่มผลกัดนั  วิเคราะห์ขบวนการทางสังคมร่วมสมยัในลกัษณะกลุ่ม  

องคก์รท่ีมีเป้าหมายทางเศรษฐกิจและการแข่งขนัให้ไดช้ยัชนะในตลาดการเมือง  เพียงแต่มีความ

แตกต่างในดา้นยทุธวิธีการเคล่ือนไหวต่อสู้ท่ีสร้างพลงัจากพื้นท่ีนอกวงขอบการเมืองในระบบปกติ  

ไม่ไดม้องขบวนการทางสงัคมในฐานะตวักระทาํการทางสงัคมท่ีมุ่งควบคุมความเป็นประวติัศาสตร์ 

(historicity) เหมือนดงันกัทฤษฎีขบวนการทางสงัคมใหม่27 

  
27ประภาส  ป่ินตบแต่ง, กรอบการวเิคราะห์การเมืองแบบทฤษฎขีบวนการทางสังคม  

(เชียงใหม่ : มูลนิธิไฮน์ริค  เบิลล ์ สาํนกังานภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต,้ 2552), 84-88. 
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การระดมทรัพยากรเพือ่การบริหารจัดการศึกษา 
 

ความหมายของการระดมทรัพยากร 

 การระดมทรัพยากรเพื่อใชใ้นการบริหารจดัการศึกษา ถือว่ามีความจาํเป็นอยา่งยิ่งเพราะ

ในการจดัการศึกษาจะตอ้งอาศยัปัจจยัหลายอยา่ง โดยเฉพาะทรัพยากรใน ชุมชนหรือทอ้งถ่ินท่ีจะมา

ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้การจดัการศึกษาของสถานศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ดงันั้นการระดม

ทรัพยากรในท้องถ่ินจึงมีความจาํเป็นสําหรับสถานศึกษา ซ่ึงมีผูใ้ห้ความหมายของการระดม

ทรัพยากรหรือการระดมทุนเพื่อการบริหารการศึกษาไวพ้อสรุปได ้ดงัน้ี 

 บราว (Brown) ไดใ้หค้วามหมายของการระดมทรัพยากรไวว้า่ หมายถึง การชกัชวน

บุคคลหรือองคก์รใหม้าสนบัสนุนดา้นการเงิน เพื่อจดัโครงการ/ กิจกรรม28 

 บาบารา และเชียร์รี  (Barbara  R.Levy & R.L Cherry) ไดใ้หค้วามหมายของการระดม

ทรัพยากรว่า เป็นการแสวงหาทุนและทรัพยากรจากแหล่งอ่ืนๆ เพื่อสนบัสนุนองคก์ร หรือเฉพาะ

โครงการนั้นๆ29 

 รอสโซ (Rosos) ไดนิ้ยามว่า การระดมทุนไม่ใช่เป็นวิทยาศาสตร์ของการรวบรวมทุน แต่

เป็นวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจท่ีดีข้ึนของสังคม โดยการระดมทุนจะเก่ียวขอ้งกบัวตัถุประสงค์ของ

สังคม และจุดประสงคข์ององคก์ารท่ีตอ้งการการระดมทุนเป็นเคร่ืองมือของผูบ้ริจาคและการรับ

บริจาค โดยมีองคก์ารและส่ิงแวดลอ้มขององคก์ารเป็นผูด้าํเนินการ ดงันั้น ในการระดมทุนตอ้งมี

การบอกความตอ้งการท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม โดยองคก์ารท่ีทาํการระดมทุนจะตอ้งมีการบริหาร

จดัการท่ีดี โดยจะมีการเปรียบเทียบระหว่างแหล่งทุนขององคก์าร ความตั้งใจ และกิจกรรมการ

ระดมทุน รวมทั้งพนัธกิจของการระดมทุน ผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีระดมทุน จะมีจิตใจท่ีรักมนุษยด์ว้ยกนั การ

บริจาคไม่ใช่การท่ีผูบ้ริจาคมีใจบุญหรือเล่ียงภาษี แต่เป็นผลของการแลกเปล่ียนทางจิตใจระหว่างผู ้

บริจาคและองค์การท่ีมีวตัถุประสงค์เหมือนๆกัน ดงันั้นหลกัสําคญัของการระดมทุนเป็นความ

เช่ือมัน่ หรือความศรัทธามากกวา่การบงัคบั30 

  

 28Brown, Lesley,  The New Shorter Oxford English Dictionary  (New York : Oxford 

University Press Inc. 1993), 42. 

 29Levy Barbara R.E., and Cherry R.L,  The NSFRE fundraising  dictionary  National 

Society of found Reising Executives ( New York : Wiley C, 1996), 72. 
30Rosos, H.A., et al,  Achieving Excellence in Fund Raising: A Comprehensive 

Guide to Principles, Strategies, and Methods  (San Francisco: Jossey-Bass, 1991), 211. 
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 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน ไดใ้ห้ความหมายของ การระดม หมายถึง การรวบรวม 

การแสวงหา การรวบรวมอย่างฉับพลัน ซ่ึงพอจะสรุปความหมายของการระดมทรัพยากรว่า 

หมายถึง รวบรวมทรัพยากร การแสวงหาทรัพยากร31 

 ศุภร  บุญราช ให้ความหมายการระดมทรัพยากรว่าเป็นการแสวงหาการรวบรวมทรัพยากร   

มาใชใ้นการจดัการศึกษา32 

 การระดมทรัพยากรเพื่อใชใ้นการจดัการศึกษา  ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ.2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 ไดร้ะบุการระดมทรัพยากรเพ่ือใชใ้นการจดัการศึกษา

ไวใ้นหมวด 1 มาตรา 9 (5) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาใชใ้นการจดัการศึกษา หมวด 7 มาตรา 57 

ใหห้น่วยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนใหมี้ส่วนร่วมในการจดัการศึกษา โดยนาํ

ประสบการณ์ ความรู้ความชาํนาญ และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของบุคคลดังกล่าวมาใช้ เพ่ือให้เกิด

ประโยชน์ทางการศึกษา และยกยอ่งเชิดชูผูท่ี้ส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการศึกษา หมวด 8 ทรัพยากร

และการลงทุนเพื่อการศึกษา มาตรา 58 ให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนดา้นงบประมาณ

การเงิน และทรัพยสิ์นทั้งจากภาครัฐ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์ร

ชุมชน  เอกชน องค์การวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอ่ืน และ

ต่างประเทศมาใชใ้นการจดัการศึกษา33 

 ชยัอนันต ์ สมุทวณิช ไดก้ล่าวถึงการระดมทรัพยากรอย่างกวา้งๆ ไวว้่า หมายถึง ปัจจยั

นาํเขา้และปัจจยักระบวนการจดัการเปล่ียนปัจจยันาํเขา้นั้น  ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ซ่ึงไม่จาํกดัวงอยูเ่ฉพาะงบประมาณทางการศึกษา หากรวมถึงการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ ความสามารถ

ในการดึงและระดมสรรพกาํลงัในสังคมเขา้มาสนับสนุนส่งเสริมเก้ือหนุนการศึกษาในรูปลกัษณ์

ต่างๆ ซ่ึงไม่จาํเป็นตอ้งเป็นเมด็เงิน หรืออุปกรณ์ หรือเวลา ท่ีจดัเป็น34 

  

 31ราชบณัฑิตยสถาน,  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542,  พิมพค์ร้ังท่ี 2 

(กรุงเทพมหานคร : อกัษรเจริญทศัน์, 2542), 928. 

 
32ศุภร บุญราช, “การปฏิบติัและความคาดหวงัเก่ียวกบัการระดมทรัพยากรเพื่อการจดั

การศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในโรงเรียนประถมศึกษาสงักดั

สาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดัอุดรธานี”  (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขา

การบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2544), 5. 
33สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,  รายงานการติดตามและประเมินผลการ

ปฏิรูปการศึกษาในวาระครบรอบ 3 ปี ของการประกาศใช้พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.

2542  (กรุงเทพฯ : สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545), 27. 
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การให้โอกาสทางการศึกษา ทั้งในแง่ของสละเวลามาให้บริการทางการศึกษาจากบุคคลภายใน

สังคม  ซ่ึงมิใช่ครู อาจารยป์ระจาํ นอกจากนั้น  ทรัพยากรทางการศึกษา ยงัหมายรวมถึง ทรัพยากร

มนุษยท่ี์เก่ียวขอ้งทั้ งทางตรงและทางอ้อม กับการให้บริการทางการศึกษา ตลอดจนคล่ืนวิทย ุ 

โทรทศัน์  ดาวเทียม  อินเตอร์เน็ต ท่ีสามารถนาํมาใชป้ระโยชน์เพื่อการศึกษาดว้ย 

 เบญจวรรณ  อุไรรัตน์  ให้ความหมายของการระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการบริหาร

การศึกษา ว่า หมายถึง การเร่ง การรวบรวม จดัหา ขอความร่วมมือจากแหล่งต่างๆ นาํทรัพยากรท่ี

เกิดข้ึนโดยการกระทาํของมนุษย ์หรือเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการดาํเนิน

กิจกรรม ส่ิงต่างๆ ท่ีเป็นปัจจยัพื้นฐาน หรือแหล่งต่างๆ ท่ีสามารถนํามาใช้ในการจดัการศึกษา 

ประกอบดว้ย 4 ดา้น ดงัน้ี35 

1.   ดา้นทรัพยากรบุคคล หมายถึง การประสาน การเชิญ ขอความร่วมมือจากบุคคลท่ี 

มีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น พ่อแม่ ผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีความรู้ความสามารถ แพทย ์ตาํรวจ ทหาร

ศิษยเ์ก่า ศึกษานิเทศก์ นกัปราชญช์าวบา้น ขา้ราชการครูสถานศึกษาอ่ืน ผูน้าํดา้นต่างๆ ภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน ผูป้ระกอบอาชีพท่ีประสบผลสาํเร็จ 

  2. ดา้นทรัพยากรเงิน หมายถึง การจดัหา รวบรวม ร่วมบริจาคทรัพยากรในรูปการเงิน

เพื่อสนบัสนุนการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์

  3. ด้านทรัพยากรวัสดุ-อุปกรณ์ หมายถึง การจัดหา รวบรวม ร่วมบริจาค การยืม          

การขอใช้ส่ิงต่างๆ ท่ีใช้ในการบริหารสถานศึกษา วสัดุ-อุปกรณ์ท่ีประดิษฐ์ ข้ึนเอง หรือทาง

ธรรมชาติ ประเพณี อาคารสถานท่ีแหล่งเรียนรู้  ท่ีเป็นรูปแบบไม่ใช่ตวัเงิน เอกสารท่ีสามารถนาํมา

เพื่อการจดัการศึกษาข้ึนพื้นฐาน 

  4. ดา้นทรัพยากรการบริหารจดัการ หมายถึง การประสานการมีส่วนร่วม ในหลกั

และวิธีการดาํเนินงาน วางแผน กาํหนดนโยบาย  การแสวงหา การจดัการ การใช้ การประเมิน     

การตรวจสภาพ การควบคุม ตามหลกัการบริหารบา้นเมืองท่ีดี เพ่ือบริหารการศึกษาในการจดั

การศึกษาขั้นพื้นฐานใหมี้ประสิทธิภาพเขม้แขง็ 

  
34ชยัอนนัต ์ สมุทวณิช,  “รายงานการวิจยัระบบการบริหารการจดัการเพือ่การจดัสรร

ทรัพยากรสาํหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปีท่ีสอดรับกบั พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542.”  

(กรุงเทพฯ : พิมพดี์, 2541), 5-6. 

 35เบญจวรรณ  อุไรรัตน,์  “การระดมทรัพยากรในทอ้งถ่ินเพื่อการบริหารการศึกษา 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย ์เขต 4” (วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์

มหาบณัฑิต โปรแกรมการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัสุรินทร์, 2551), 8. 
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 พชัรกฤษฎ์ิ  พวงนิล กล่าวว่า การระดมทรัพยากรเพื่อพฒันาสถานศึกษา หมายถึง การท่ี

สถานศึกษาดาํเนินการดว้ยกลยุทธ์หรือวิธีการต่างๆ เพื่อให้ไดม้าซ่ึงปัจจยัทุกส่ิงทั้งทางตรงและ

ทางออ้มท่ีเก่ียวขอ้งกับการจดัการศึกษาและสนับสนุนการจดัการศึกษาให้ประสบความสําเร็จ         

มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตามวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมายท่ีสถานศึกษากาํหนดไว ้

จากบุคคล ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ 

ภายใตก้รอบของกฎหมายและระเบียบท่ีกระทรวงศึกษาธิการกาํหนด36 

 ธีรศกัด์ิ  แสงดิษฐ์ กล่าวว่าการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของโรงเรียน หมายถึง       

การกระทาํเพื่อท่ีจะไดม้าซ่ึง ปัจจยัพื้นฐานในการนาํมาใชป้ระโยชน์ของการบริหารจดัการโรงเรียน 

ดา้นงบประมาณตามขอบข่ายภารกิจการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็น

นิติบุคคล พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีการดาํเนินการของโรงเรียนดงัน้ี 1) การจดัการ

ทรัพยากร 2) การระดมทรัพยากร 3) การจดัหารายไดแ้ละผลประโยชน์ 4) กองทุนกูย้ืมเพื่อ

การศึกษา 5) กองทุนสวสัดิการเพื่อการศึกษา37 

 วรัญ�ู  อสัวพุทธิ กล่าวว่าการระดมทรัพยากร หมายถึง การแสวงหาทรัพยากร ปัจจยัต่างๆ 

เขา้มา เช่นทรัพยากรดา้นเงินทุน ดา้นวสัดุอุปกรณ์ และดา้นบุคลากร ซ่ึงปัจจยัท่ีนาํเขา้มาใชใ้นการ

ดาํเนินงานบริหารในองคก์รเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล38 

 สุปรียา  ขาํเมือง ให้ความหมายของการระดมทรัพยากรว่า หมายถึง การแสวงหา

ทรัพยากร เช่นเงิน วสัดุอุปกรณ์ บุคลากร เพ่ือนาํมาสนบัสนุนองคก์าร โดยการแสวงหาทรัพยากร

อาจทาํได ้ โดยการจดัสรร จดัหา จดัสร้าง ให้เกิดทรัพยากรข้ึนมาแลว้ นอกจากน้ียงัอาจตอ้งอาศยั

รูปแบบและวิธีการระดมทรัพยากรเพื่อเขา้มาช่วยในการแสวงหาทรัพยากรเขา้มาช่วยให้การ

บริหารงานในองคก์ารมีประประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน39 

       

  36พชัรกฤษฎ์ิ พวงนิล. “กลยทุธ์การระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพฒันาสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานของรัฐในจงัหวดัมหาสารคาม”.  (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต

มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2553), 32. 

 37ธีรศกัด์ิ  แสงดิษฐ,์  “แรงจูงใจของชุมชนกบัการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของโรงเรียน 

สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 1” (วิทยานิพนธ์การศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต 

มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2553), 43.  
38วรัญญ อสัวพทุธิ, “ แนวทางพฒันาวิธีการระดมทรัพยากรของชมรมผูสู้งอาย ุ: กรณีศึกษา

ชมรมผูสู้งอายเุครือข่ายสหพนัธ์ชมรมผูสู้งอายกุรุงเทพมหานคร”  (วิทยานิพนธ์การสงัคม

สงเคราะห์ศาสตร์มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2554), 13. 
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 จากแนวคิดดงักล่าว สรุปไดว้่าการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารการศึกษา  หมายถึง การ

ท่ีสถานศึกษามีวิธีดาํเนินการ เพื่อ ให้ได้มาซ่ึงปัจจยั ซ่ึงประกอบด้วยทรัพยากรท่ีเป็นเงิน และ

ทรัพยากรท่ีมิใช่เป็นตวัเงิน ในท่ีน้ีหมายถึง บุคคล ท่ีดิน ส่ิงก่อสร้าง วสัดุอุปกรณ์การเรียนการสอน

และการผสมผสานองคป์ระกอบในการใชปั้จจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาให้ประสบ

ความสาํเร็จ มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตาม วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมายท่ีสถานศึกษา

กาํหนดไว ้จากบุคคล ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถาน

ประกอบการ ภายใตก้รอบของกฎหมายและระเบียบท่ีกระทรวงศึกษาธิการกาํหนด   

 

4องค์ประกอบพืน้ฐานของการระดมทรัพยากรเพือ่การศึกษา 

1 การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาท่ีดี ไม่ควรอยูบ่นพ้ืนฐานของการตดัสินใจแกปั้ญหา

เฉพาะหนา้ หรือ ระดมทรัพยากรแบบทาํตามผูอ่ื้นท่ีทาํแลว้ประสบความสาํเร็จ  แต่จะตอ้งมีระบบ

การคิดท่ีมีกระบวนการวางแผนท่ีรอบคอบมีระบบการบริหารจดัการท่ีมีความรับผดิชอบ  ท่ีสาํคญั

จะตอ้งถือเป็นงานในความรับผิดชอบท่ีมีความต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการระดมทรัพยากร

ประเภท การระดมเงินทุนเพื่อการศึกษา ถือเป็นเร่ืองท่ีสามารถตั้งเป้าหมายการรับบริจาคไดง่้าย

และสามารถใชร้ะยะเวลาในการระดมทุนน้ีไดอ้ยา่งต่อเน่ืองดงันั้น เพื่อให้การบริหารการระดม

ทรัพยากรเพื่อการศึกษาของสถานศึกษาสามารถดําเนินการได้บรรลุจุดมุ่งหมายอย่างมี

ประสิทธิภาพผูเ้ขียนได้ประยุกต์ขอ้เสนอเก่ียวกบัองค์ประกอบพ้ืนฐานของการระดมทุน ของ       

รศ.ดร.นารีรัตน์ รักวิจิตรกุล ในเอกสารประกอบการสอน รายวิชา การระดมทุนสําหรับ

สถานศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม(รายวิชา 0501823 )ไวด้งัน้ี1

40 

กรณีของการระดม  (The case for Support 

ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร  (Leadership) 

แหล่งทรัพยากรสนบัสนุน  (Support Sources) 

เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ  (Goal) 

 

     

 39สุปรียา  ขาํเมือง,  “การระดมทรัพยากรในการจดักิจกรรมของนกัศึกษามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์”

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2549), 19. 
40นารีรัตน ์ รักวิจิตรกลุ, ชยัยทุธ์ ศิริสุทธ์ิ และโกวฒัน ์เทศบุตร,  การระดมทุนเพือ่

การศึกษาของโรงเรียนสังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

(มหาสารคาม: มหาวิทยาลยัมหาสารคาม,  2549), 25-26. 
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ระบบการทาํงาน (Organization) 

การประชาสมัพนัธ์ (Public Relationship) 

งบประมาณ (Budgets) 

 ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) ความรับผดิชอบท่ีตรวจสอบได้

(Accountability) และมีความโปร่งใส (Transparency) 

 เพื่อให้สถานศึกษามีการวางแผนท่ีคาํนึงถึงองคป์ระกอบพ้ืนฐานของการระดมทรัพยากร

เพื่อการศึกษาเหล่าน้ีใหค้รบถว้น จะไดน้าํไปสู่ความสาํเร็จตามเป้าหมายทั้งดา้นปริมาณและคุณภาพ 

จึงขออธิบายเพิ่มเติมในแต่ละขอ้ ดงัต่อไปน้ี  

 1.  กรณีของการระดมทรัพยากร (The case for Support)   

การระดมทรัพยากรถือเป็นการประกาศเจตนารมณ์ของสถานศึกษา ว่าตอ้งการจะระดม

ทรัพยากรในเร่ืองใด เพราะเหตุใด  เพื่อใหผู้ส้นบัสนุนพิจารณา  ดงันั้นการใชถ้อ้ยคาํท่ีกะทดัรัดแต่

ไดใ้จความท่ีตอบคาํถามไดเ้สมอว่า  “จะทาํอะไร เพ่ือประโยชน์อนัใด เม่ือใด ทาํอยา่งไร” จึงเป็น

การเปิดประเดน็ท่ีเป็นความสาํคญัลาํดบัแรกต่อความสาํเร็จท่ีคาดหวงัไว ้

 2.  ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร  (Leadership)   

 ภาวะผูน้าํซ่ึงมีหลายคุณลกัษณะท่ีสอดคลอ้งสนับสนุนให้การระดมทรัพยากรประสบ

ความสาํเร็จ เช่น ความมุ่งมัน่อุทิศตนเพ่ือความเจริญกา้วหนา้ของสถานศึกษา การมีมนุษยสัมพนัธ์สูง 

ทกัษะการส่ือสารดี  มีความซ่ือสัตยสุ์จริต  มีความสามารถในการจูงใจหรือดึงดูดความสนใจใหเ้กิด

การมีส่วนร่วมเหล่าน้ีเป็นตน้ แต่อย่างไรก็ดี แมผู้บ้ริหารสูงสุดของสถานศึกษาจาํเป็นตอ้งมี

คุณสมบติัของภาวะผูน้าํเก้ือหนุนเช่นนั้น หากสถานศึกษายงัมีฝ่ายบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน  ครูและบุคลากร เป็นผูมี้ศกัยภาพของการเป็นผูน้าํแบบเก้ือหนุนอยูด่ว้ย ยอ่มเกิดการ

ทาํงานรณรงค์ระดมทรัพยากรไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายไดดี้ข้ึน ผูบ้ริหาร

สถานศึกษาจึงควรพฒันาภาวะผูน้าํต่อบุคคลดงักล่าว ใหต้ระหนกัและสร้างความสาํเร็จร่วมกนัใน

การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ อยูเ่สมอ 

 3.  แหล่งทรัพยากรสนบัสนุน (Support Sources)  

 สถานศึกษาจาํเป็นตอ้งมีขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัแหล่งทรัพยากรหรือแหล่งทุนเพื่อ

สนบัสนุนการศึกษาไวใ้ห้เป็นหมวดหมู่ คน้หาไดอ้ย่างสะดวก  ทั้งรายช่ือบุคคล แหล่งเรียนรู้ 

องคก์ร  สถานประกอบการและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อประโยชน์ทั้งการระดมทุน  การดาํเนินการ

ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรใช้ประโยชน์จากทรัพยากร รวมทั้งการจดัระบบทรัพยากรของ

สถานศึกษา การบาํรุงรักษาไวแ้ละการเชิดชูเกียรติแลว้แต่กรณีการมีขอ้มูลแหล่งทรัพยากรท่ีดี

นาํไปสู่การวางแผนระดมทุนแบบต่อเน่ือง ซ่ึงถือว่าเป็นวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพของสถานศึกษา 
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เพราะจะเกิดความยัง่ยืนต่อการพฒันาการศึกษาของโรงเรียนไดอ้ย่างมีคุณภาพ ซ่ึง George A 

rakeley กล่าวถึงเร่ืองน้ีว่า  ตามหลกัทฤษฎีแลว้  ระดบัของพนัธะสัญญาและระดบัของการบริจาค

ของบุคคลท่ีคาดว่าจะเป็นผูบ้ริจาครายใหญ่  จะเป็นตวักาํหนดจงัหวะของการบริจาคในระดบัอ่ืน ๆ

ความสาํเร็จของการระดมทุนแบบน้ี  ข้ึนอยูก่บัการจดัลาํดบัของผูค้าดว่าจะบริจาคไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

ตามศกัยภาพของการบริจาค ความเป็นไปไดใ้นการบริจาคและยงัข้ึนอยู่กบัความตอ้งการของ

หน่วยงานท่ีจะเกาะติดกบักระบวนการรับบริจาคท่ีต่อเน่ืองน้ี ดงันั้น การมีขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบั

แหล่งทรัพยากรสนับสนุนเพื่อการจดัการศึกษาจึงเป็นองคป์ระกอบท่ีสําคญัท่ีสถานศึกษาจะตอ้ง

จดัทาํไวอ้ยา่งมีระบบ 

 4.  เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ (Goal)   

 เป้าหมายเป็นอีกหน่ึงองคป์ระกอบท่ีสาํคญัต่อการกาํหนดทิศทางและวิธีการรณรงคข์อรับ

การสนบัสนุน รวมทั้งเป็นการกาํหนดแจง้ใหเ้กิดการรับรู้ เพื่อการตดัสินใจของผูใ้หก้ารสนบัสนุน   

สถานศึกษาจึงตอ้งกาํหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพท่ีคาดหวงันั้น ๆ ใหมี้ความชดัเจน 

 5. ระบบการทาํงาน (Organization) 

 การจดัระบบงานระดมทรัพยากร เป็นองคป์ระกอบท่ีสร้างความสําเร็จในการทาํงาน

ระดมทรัพยากร โดยเฉพาะในการจดัทีมทาํงานและมีกระบวนการบริหารท่ีดี ตั้งแต่การวางแผน

ตลอดแนว การจดัโครงสร้างการปฏิบติังานท่ีมีฝ่ายสนับสนุนต่าง ๆ จะเกิดการทาํงานท่ีมี

ประสิทธิภาพเกิดการติดตามความกา้วหนา้ของงานไดส้ะดวก การวางแผนจึงตอ้งมีความรอบคอบ 

มีรายละเอียดขั้นตอนและปฏิทินปฏิบติังานท่ีชดัเจน 

 6. การประชาสมัพนัธ์ (Public Relationship) 

 การประชาสัมพนัธ์ท่ีดี มีวิธีการท่ีเหมาะสม จะช่วยให้การระดมทรัพยากรประเภทนั้นๆ

ไดรั้บการสนับสนุน เพราะการประชาสัมพนัธ์ คือการสร้างความเขา้ใจเชิงบวกท่ีสอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงค์ท่ีแท้จริงของสถานศึกษา ทาํให้ผูส้นับสนุนเขา้ถึงขอ้มูลและเจตนารมณ์ได ้               

การประชาสัมพนัธ์มิได้ช่วยให้ผูท่ี้คาดว่าจะสนับสนุนการระดมทรัพยากรได้สนใจรับรู้และ

ช่วยเหลือเท่านั้น ยงัเกิดกระแสการต่ืนตวัต่อคณะ ทาํงานระดมทรัพยากรไดด้ว้ย ท่ีจะไดใ้ชค้วาม

พยายามร่วมกนัในการดาํเนินงานทุกดา้นอยา่งเตม็ความสามารถ 

 7.  งบประมาณ (Budgets) 

 การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของการดาํเนินงานเพื่อการนําความ

ช่วยเหลือเขา้มาสู่สถานศึกษา ท่ีมีคณะทาํงานช่วยกนัหลายฝ่าย ดงันั้นการปฏิบติังานท่ีคล่องตวัจึงไม่

ควรตดังบประมาณออกหมดแลว้ใหค้ณะทาํงานเป็นผูเ้สียสละทุกอยา่งเอง ตามคาํพดูท่ีว่า “จบัเสือ

มือเปล่า” เพราะการจดังบประมาณให้กบัการดาํเนินงานอย่างเหมาะสมจะนาํไปสู่การบรรลุ



  41 

ความสาํเร็จของการระดมทรัพยากรได ้  ส่วนจะใชเ้งินงบประมาณดาํเนินงานเท่าใด จากส่วนไหน 

ยอ่มเป็นไปตามการตดัสินใจของผูบ้ริหารสถานศึกษางบประมาณดาํเนินงานอาจใชไ้ปในเร่ืองของ

การประชุม การประชาสัมพนัธ์  การติดต่อส่ือสาร  การจดัพิธีการ ฯลฯ  แต่พึงระลึกเสมอว่า  งาน

ระดมทรัพยากรเป็นงานอาสาสมคัรและจิตใจเสียสละเป็นหลกัสําคญั ดงันั้น ควรหลีกเล่ียง

ค่าตอบแทนใด ๆ ท่ีตอ้งตั้งงบประมาณเป็นรายจ่าย นอกจากน้ี จากประสบการณ์ของผูเ้ขียน การตั้ง

งบประมาณดาํเนินงานระดมทรัพยากร โดยเฉพาะการระดมเงินทุนจะตอ้งไม่นาํเงินท่ีไดม้าจากการ

ระดมทุนนั้น มาเป็นค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน  แต่จะตอ้งใชเ้งินนอกโครงการน้ี เพื่อจะไดส้ร้างเจตคติท่ีดี

ตั้งแต่เร่ิมตน้ต่อคณะทาํงานและผูท่ี้คาดวา่จะเป็นผูส้นบัสนุน 

 8.  ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) และโปร่งใส (Accountability) 

 หวัใจของการระดมทรัพยากร  คือ ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) และมีความ

โปร่งใส  (Accountability)  เพราะถือเป็นการสร้างความศรัทธาเช่ือมัน่ต่อผูส้นบัสนุนและจะมีผล

ต่อเน่ืองใหเ้กิดการสนบัสนุนท่ีย ัง่ยนืต่อไป รวมทั้งเกิดการเพิ่มยอดปริมาณการสนบัสนุน ทั้งท่ี เป็น

ยอดเงินหรือการสนบัสนุนในรูปแบบอ่ืนประสิทธิภาพและความโปร่งใสท่ีตรวจสอบไดต้ลอดเวลา 

สร้างดว้ยหลกัธรรมาภิบาล (Good Governance)  นัน่เอง 

 

4ปัจจัยจูงใจก่อให้เกดิการสนับสนุนทรัพยากรเพือ่การศึกษา 

 ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสบการณ์การระดมทรัพยากรมาใชป้ระโยชน์เพื่อการศึกษา

ย่อมมีกรณีศึกษาและเขา้ถึงปัจจยัท่ีก่อให้เกิดการสนับสนุนไดม้ากมาย การแลกเปล่ียนเรียนรู้

ประสบการณ์เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ย่อมเกิดคุณค่าอนันต์ต่อการจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดี             

แต่อยา่งไรกดี็ หลกัการจูงใจใหเ้กิดการสนบัสนุนทุนหรือทรัพยากรใดๆ ใหก้บัสถานศึกษาจะข้ึนอยู่

กบัทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจของมนุษย ์  ซ่ึงผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งพยายามแสวงหาความ

เขา้ใจพื้นฐานบุคคล และคณะบุคคลในองคก์รต่างๆ อย่างแทจ้ริง ซ่ึงมกัเป็นเร่ืองของความสนใจ 

การสร้างความยอมรับนบัถือ และจิตวิทยามนุษย ์  เช่น ทฤษฎีความตอ้งการของมนุษย ์ (Hierarchy 

of Needs) ของ มาสโลว ์(Maslow)  เป็นตน้2  ขอ้คิดแนวทางท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาควรใหค้วาม

ตระหนกัอยูเ่สมอเพื่อนาํไปสู่การระดมทรัพยากรท่ีไดผ้ล คือ2

41 

 

      
41นารีรัตน ์ รักวิจิตรกลุ, ชยัยทุธ์ ศิริสุทธ์ิ และโกวฒัน ์เทศบุตร,  การระดมทุนเพือ่การศึกษา

ของโรงเรียนสังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

(มหาสารคาม: มหาวิทยาลยัมหาสารคาม,  2548), 25-26. 
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 1.  บุคคลตอ้งการ การยอมรับ4 (Acceptance) ผูส้นบัสนุนหรือผูท่ี้คาดว่าจะสนบัสนุน คือ 

บุคคลท่ีผูบ้ริหารตอ้งสร้างการยอมรับให้เกิดต่อเขาอยา่งจริงใจ และขยายวงกวา้งออกไปสู่สังคม 

หรือเกิดการรับรู้ทัว่ไป หากสามารถมีวิธีท่ีเหมาะสม และไม่เกิดผลกระทบขา้งเคียงท่ีจะเกิดผลเสีย

ใดๆ ยอ่มสร้างแรงจูงใจใหมี้เจตคติท่ีดีต่อการช่วยเหลือสนบัสนุนไดม้าก และต่อเน่ืองยิง่ข้ึน 

 2.  บุคคลมีวาระของการให4้ (Opportunity) ผูส้นบัสนุนทุนการศึกษา หรือทรัพยากรใดๆ 

มกัมีวาระของตนท่ีจะมอบให้ โดยเฉพาะผูท่ี้มีความถึงพร้อมทางดา้นเศรษฐกิจ และชีวิตความเป็นอยู ่ 

ไม่แร้นแคน้ เช่น วาระวนัครบรอบวนัเกิด วนัทาํบุญอุทิศส่วนกุศลใหบุ้พการี วนัฉลองความสาํเร็จ 

วนัเปิดกิจการ หรือแมว้าระของการผจญความเส่ียงท่ีตอ้งเขา้รับการรักษาสุขภาพ การมีความใกลชิ้ด

ของผูน้าํ หรือบุคลากรของสถานศึกษาต่อบุคคลเหล่าน้ียอ่มนาํมาสู่การไดรั้บการสนบัสนุนเสมอ 

 3.  การร้องขอใหส้นบัสนุน2 เป็นปัจจยัจูงใจท่ีสาํคญั และไดผ้ลมากท่ีสุดของการระดม 

2ทรัพยากร เพียงแต่ตอ้งคาํนึงถึงจงัหวะเวลา วิธีการท่ีเหมาะสม และปริมาณของการร้องขอท่ี

พอเหมาะพอดี ไม่สูงหรือตํ่าไปกวา่ความสามารถของการสนบัสนุนของผูท่ี้คาดว่าจะให ้การร้องขอ

ท่ีมีประสิทธิภาพยอ่มตอ้งตระหนกัถึงการส่ือสารท่ีมีความหมายทั้งการพูดสนทนา และการจดัทาํ

เป็นเอกสารท่ีเขา้ใจง่าย 

 4.  การสร้างศรัทธา และความเช่ือมัน่2 ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งสั่งสมผลงานท่ีทาํเร่ืองเหล่าน้ี

ไวอ้ย่างมัน่ใจไดว้่ามีความทุ่มเท เอาใจใส่ต่อผลการนาํความช่วยเหลือมาใชอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

สร้างความเช่ือมัน่ให้ผูท่ี้คาดว่าจะเป็นผูส้นบัสนุนไดไ้วใ้จในความซ่ือสัตยสุ์จริตจากการทาํงานท่ี

โปร่งใสไม่มีเหตุปัจจยัใดใหมี้ความเคลือบแคลงสงสยั 

 5.  ความกตญั�ู2  ปัจจยัความกตญั�ูนาํมาสู่การสนบัสนุนดว้ยความเตม็ใจไดเ้สมอ หาก

สถานศึกษาช้ีประเด็นน้ีใหป้รากฏต่อสาธารณะ ศิษยเ์ก่าท่ีจบการศึกษาและมีอาชีพมัน่คงหรือศิษย์

เก่าท่ีไดรั้บการช่วยเหลือในอดีตท่ีเคยศึกษาในสถานศึกษา  แมแ้ต่ความรู้สึกท่ีดีท่ีมีต่อครู และ

บุคลากรท่ีสั่งสอนมา และความรู้สึกผูกพนัสถาบนั ก็เป็นมูลเหตุจูงใจท่ีมีพลงัของการบริจาค

สนบัสนุน ดงันั้นการจดัทาํทาํเนียบศิษยเ์ก่าอยา่งมีระบบ จะช่วยกระตุน้ใหเ้กิดโครงการดีๆนาํสู่การ

รับความช่วยเหลือไดเ้สมอ เพราะศิษยเ์ก่าบางคนยอ่มมีสิทธิท่ีจะคิดทดแทนสถาบนับา้งก็ได ้ดงันั้น 

หากสถานศึกษาไม่มองขา้มกลยุทธ์ท่ีจะเขา้ถึงบุคคลเหล่าน้ีย่อมทาํให้การระดมทรัพยากรเพื่อ

การศึกษาเกิดการกระจายไปสู่ความหลากหลายของวิธีการ และกลุ่มเป้าหมายไดเ้ป็นอยา่งดี 

 6.  วตัถุประสงค ์บทบาท ภารกิจ ต่อสังคม2 องคก์รต่าง ๆ ยอ่มมีวตัถุประสงค ์หรือมีบทบาท 

ภารกิจส่งเสริมสนับสนุนสังคม จึงมกัมีกองทุนความช่วยเหลือมอบให้ในรูปแบบต่างๆ กนัไป 

สถานศึกษาจึงตอ้งให้ความสนใจต่อบทบาทขององคก์รต่าง ๆ และสานความสัมพนัธ์อนัดีให้เกิด

ข้ึนอยูเ่สมอ 
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 7.  อนุสรณ์แห่งชีวิต2 บุคคลท่ีประสบความสาํเร็จในอาชีพ และฐานะ อาจใหค้วามสนใจ 

2ต่อการสร้างอนุสรณ์แห่งชีวิตให้บนัทึกเกียรติประวติัท่ีควรค่าต่อความทรงจาํ โดยเฉพาะการสร้าง

ถาวรวตัถุ หรือกองทุนมูลนิธิถาวร หรือโครงการบริจาคทรัพยจ์าํนวนมาก เช่น ตั้งช่ือสถานศึกษา 

อาคาร ช่ือกองทุน มูลนิธิ เป็นตน้  

 8.  ความเป็นกลัยาณมิตร2 การสร้างสมัพนัธภาพอนัดีต่อบุคคลท่ีคาดวา่จะเป็นผูส้นบัสนุน 

2ทรัพยากรเพื่อการศึกษา เป็นทกัษะและศิลปะอยา่งหน่ึงท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาควรมี โดยเฉพาะการ

เปล่ียนเจตคติท่ีเป็นลบใหก้ลบัมาเป็นบวกใหไ้ด ้ ถือว่าผูบ้ริหารสถานศึกษาประสบความสาํเร็จสูง 

เม่ือสัมพนัธภาพดีต่อกนั การเจรจาเพื่อการสนับสนุนหรือการไดป้ระโยชน์ร่วมกนัย่อมเกิดข้ึน 

แทนท่ีจะมีอคติต่อกนัเพราะความบาดหมางเป็นเหตุ 

 9.  การนาํบารมีผูอ่ื้นมาเสริมพลงั2 ในบริบทของสถานศึกษาทุกแห่งจะมีบุคคล องคก์ร ท่ีมี 

2อิทธิพล (Influence)  ต่อสถานศึกษา และบุคคลเป้าหมายของการให้การสนบัสนุนทรัพยากรเพื่อ

การศึกษาในระดบัท่ีแตกต่างกนั หากผูน้าํบูรณาการใชบ้ารมีของบุคคลอ่ืนเหล่านั้นมาเป็นพลงั

เช่ือมโยงให้เกิดการสนบัสนุนทรัพยากรประเภทท่ีสอดคลอ้งไม่ว่าจะเป็นเร่ืองทุนบริจาค บริจาค

ท่ีดินส่ิงก่อสร้าง วสัดุอุปกรณ์ ฯลฯ ยอ่มมีพลงัสู่ความสาํเร็จไดม้ากกวา่การดาํเนินการเพียงลาํพงั 

 10.  การมีผลตอบแทนคืน2ในการตดัสินใจใหก้ารบริจาคทุน หากมีแหล่งท่ีเลือกสถานท่ีใหไ้ด้

ผูบ้ริจาคอาจเลือกท่ีจะให้กบัหน่วยงานองคก์ร สถานศึกษาท่ีแสดงให้เห็นคุณค่า และผลตอบแทน

คืนใหเ้ช่นการแสดงความช่ืนชมยนิดี หรือประกาศเกียรติคุณอยา่งเหมาะสม การไดรั้บการลดหยอ่น

ภาษี การใชป้ระโยชน์ท่ีมีคุณค่าสูงต่อสังคมยาวนาน ฯลฯ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ี ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้ง

ตระหนกั และดาํเนินการนาํเสนอขอ้มูลใหก้บัผูบ้ริจาคเสมออยา่งมีระบบ มีการช้ีแจงวิธีการ และ

สิทธิประโยชน์ท่ีผูบ้ริจาคจะไดรั้บจึงจะทาํให้การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาขยายปริมาณ และ

คุณภาพมากข้ึนอยา่งย ัง่ยนื 

11.  ความเห็นอกเห็นใจ (Sympathy) ความรู้สึกของมนุษยท่ี์ตอ้งการช่วยเหลือผูอ่ื้นให ้

ไดรั้บความเท่าเทียม หรือให้พน้จากทุกขโ์ศกท่ีเกิดจากพิบติัภยัต่างๆ ยอ่มมีในจิตใจ หากมีการ

นาํเสนอท่ีมีประสิทธิภาพ และทาํใหเ้กิดกระแสอารมณ์ร่วมได ้ 

Brakeley42 ไดก้ล่าวถึง แรงจูงใจ (Motivators) ว่า เป็น การประยกุตใ์ชจิ้ตสาํนึกเพื่อสร้าง

แรงจูงใจในการบริจาคข้ึนอยูก่บัสามญัสาํนึกและความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งของผูบ้ริจาค รวมถึงความสนใจ 

ความมุ่งมาดปรารถนา และความตอ้งการขั้นพื้นฐานของแต่ละบุคคล 

  

 42Brakeley, Georage A., Jr.   Tested Ways to Successful Fund Raising 

 (New York:AMACOM, 1980), 239. 
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ส่วน คีออ๊ค (Kiok) 43  ไดจ้าํแนกแรงจูงใจในการบริจาคไวด้งัต่อไปน้ี 

1.  บุคคลจะวินิจฉยัดว้ยเหตุผล (People identify with the cause) แรงจูงใจเบ้ืองตน้ 

สาํหรับการบริจาคจะแยกแยะวินิจฉยัโดยอาศยัเหตุผลเป็นหลกั บ่อยคร้ังท่ีบุคคลเหล่าน้ียินดีท่ีจะ

บริจาคเพียงเพราะเหตุผลท่ีพวกเขาเช่ือ 

2.  ความรู้สึกละอายหรือรู้สึกผดิ (Guilt feelings) การบริจาคของบุคคลเหล่าน้ี เป็นไป 

เพื่อท่ีจะลดความรู้สึกละอายใจหรือรู้สึกผดิ โดยจะพิจารณาตนเองในฐานะเป็น “ผูท่ี้มี” ซ่ึงควรเป็น

ผูใ้ห้แก่ “ผูท่ี้ไม่มี” การให้ความช่วยเหลือของพวกเขาจึงเป็นไปเพ่ือหวงัท่ีจะช่วยลดหรือบรรเทา

ความรู้สึกผดิท่ีเกิดข้ึนในจิตใจของเขา 

3.  ประสบการณ์ส่วนบุคคล (Personal experience) ประสบการณ์ส่วนบุคคลของ ผูบ้ริจาค 

จะนาํไปสู่การเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมเพื่อการสาธารณประโยชน์ และเหตุผลสาํหรับการบริจาคก็คือผู ้

บริจาคอาจจะไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนจากบริการของหน่วยงานหรือองคก์ารดงักล่าว โดย

อาจจะเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือตวัผูบ้ริจาคเองท่ีไดรั้บประโยชน์จากการให้บริการของกิจการ

เพื่อการสาธารณประโยชน์ 

4.  การถูกร้องขอหรือเชิญชวนใหบ้ริจาค (Being asked) บ่อยคร้ังท่ีการบริจาคเกิดข้ึน 

เพราะถูกร้องขอหรือเชิญชวนให้บริจาค ซ่ึงการร้องขอหรือเชิญชวนให้บริจาคก็เป็นวิธีการหน่ึง      

ท่ีสาํคญัสาํหรับการระดมทุน 

5.  เพื่อระลึกถึงบุคคลใดบุคคลหน่ึง (The quest for immortality) ความปรารถนาท่ีจะบริจาค 

เพื่อระลึกถึงบุคคลใดบุคคลหน่ึง โดยรูปแบบของการระลึกถึงเหล่าน้ีมกัปรากฏออกมาในรูปของ

การจารึกเป็นช่ือสถาบนั อาคาร การบริจาคเกา้อ้ี หรือใหทุ้นการศึกษา เป็นตน้ 

เบอร์เน็ต (Burnelt)44กล่าวว่า “การระดมทุน (Fund-raising) อยา่งมีประสิทธิภาพนั้นผูท่ี้

ทาํการรณรงค์จะต้องมีความเข้าใจในตัวประชาชนผูมี้จิตศรัทธาท่ีบริจาค การท่ีองค์การ

สาธารณประโยชน์คาดหวงัให้ผูบ้ริจาคเขา้ใจองคก์ารโดยท่ีองคก์ารไม่เขา้ใจผูบ้ริจาคเลยนั้นเป็นไป

ไม่ได”้ และผูร้ะดมทุน (Fundraisers) จาํเป็นตอ้งใชเ้วลาส่วนหน่ึงในการศึกษาทาํความเขา้ใจ

เก่ียวกบัผูบ้ริจาคอยา่งใกลชิ้ด และนาํมาวิเคราะห์ว่าอะไรเป็นสาเหตุท่ีทาํใหบุ้คคลเหล่าน้ี ตดัสินใจ

บริจาคเงินใหก้บักิจกรรมขององคก์าร ซ่ึงอาจมีสาเหตุไดห้ลายประการ เช่น 

  

 43Kiok, Dominic Y,  Why do donors give?. Paper Presented at The Third South 

East Asian Fundraising Workshop  ( Kuala Lumpur : Malaysia.  18-20 March, 1996), 221. 
44Burnett, K,   Friend for Life, Relationship Fund Raising in Practice. 

(London:Jessica Kingsley Publishers, 1996), 173. 
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1.  เพื่อนาํไปลดหยอ่นภาษี เช่น ภาษีมรดก (Tax planning to escapeexinheritance tax) 

2.  เพื่อระลึกถึงบุคคลใดบุคคลหน่ึง (The quest for immortality) 

3.  เพื่อตอบสนองทางอารมณ์ท่ีตอ้งการบริจาค (Emotional response) 

4.  สญัชาติญาณในการปกป้องตนเอง เช่น การวิจยัโรคมะเร็ง โรคหวัใจ   

     (Self-preservation ex. Cancer/heart research) 

5.  เพื่อเป็นท่ีระลึก (In memoriam) 

6.  การใหเ้พื่อตอบแทนสงัคม (Giving something back) 

7.  การสืบทอดทางศาสนา (Religious heritage) 

8.  ความปรารถนาทางสงัคม (Social ambition) 

9.  ความละอาย/ความรู้สึกผดิ (Guilt) 

10.  การปฏิบติัท่ีเห็นแก่ประโยชน์ผูอ่ื้นเป็นท่ีตั้ง (Altruism) 

11.  ความเห็นอกเห็นใจ (Compassion) 

12.  เพื่อเกียรติภูมิ/อาํนาจบารมี (Authority) 

13.  ถูกร้องขอหรือเชิญชวนใหบ้ริจาค (Because they were asked) 

14.  ทาํใหรู้้สึกดี (Because it feels good, people like to give) 

มิกเซอร์  (Mixer) ไดใ้ห้ความเห็นเพิ่มเติมภายหลงัจากท่ีผูบ้ริจาคตดัสินใจท่ีจะบริจาค 

หรือสละเวลาเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมขององคก์ารแลว้ว่า “เพื่อใหเ้กิดความสัมพนัธ์ท่ีต่อเน่ือง 

องคก์ารเพื่อการสาธารณประโยชน์ต่างๆ อาจแสดงความขอบคุณและช่ืนชมผูบ้ริจาคโดยอาจอยูใ่น

รูปแบบต่างๆ เช่น การจดัส่งจดหมายขอบคุณการจารึกช่ือลงบนอาคาร การมอบเหรียญตราเพ่ือเป็น

ท่ีระลึก เป็นตน้”45 โดยประเด็นท่ีสาํคญัก็คือระดบัของความพอใจของผูบ้ริจาคท่ีไดรั้บจากองคก์าร

สาธารณประโยชน์ท่ีไดแ้สดงความขอบคุณและช่ืนชมนั้นจะกลายมาเป็นตวักาํหนดการใหห้รือการ

บริจาคในคร้ังต่อไป ความพอใจของผูบ้ริจาคจะเพิ่มข้ึนตามระดบัของความภาคภูมิใจตนเอง (Self 

esteem) สถานภาพใหม่ (A new status) ความรู้สึกเป็นเจา้ของ (A sense of belonging) และ มิกเซอร์ 

ไดแ้สดงความคิดเห็นเพิ่มเติมถึงอิทธิพลท่ีสาํคญัอีกอยา่งหน่ึงต่อการบริจาคของผูบ้ริจาคกคื็อความ 

 

  
45กวนิดา วชัรสิงห์,  “กลยุทธ์การส่ือสารในการระดมทุนขององค์กรสาธารณประโยชน์ใน

การทาํงานเพือ่สังคม” (วิทยานิพนธ์ปริญญานิเทศศาสตรมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 

2544), 36. 
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เช่ือท่ีว่า “การให้ถือเป็นความพอใจซ่ึงเป็นความจาํเป็นและเป็นความปรารถนาขั้นพ้ืนฐานท่ีสาํคญั

ของผูบ้ริจาค” การตอบสนองขององคก์ารสาธารณกุศลต่อผูบ้ริจาคมีส่วนสําคญัอย่างมากต่อการ

บริจาคในคร้ังต่อไป การตอบสนองขององคก์ารท่ีมีต่อผูบ้ริจาคเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริจาคมกัจะบริจาคใน

คร้ังต่อไป  การตอบสนองขององคก์ารท่ีมีต่อผูบ้ริจาคเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริจาคมกัจะคาดหวงัเสมอ และยงั

เป็นการสร้างความมัน่ใจและเช่ือมัน่แก่ผูบ้ริจาค ความสัมพนัธ์ทางสังคมระหว่างผูบ้ริจาคและ

องคก์ารเพื่อการสาธารณประโยชน์นั้นสามารถมีไดห้ลายรูปแบบ อาทิเช่น สมาชิกในครอบครัว

หรือเพื่อนสนิทของผูบ้ริจาคไดรั้บประโยชน์จากการให้บริการขององคก์าร หรือความยินดีท่ีจะ

บริจาคเงินใหแ้ก่สถาบนั ท่ีตนเคยศึกษาของกลุ่มศิษยเ์ก่าของแต่ละสถาบนั และกล่าวว่า ยิง่บุคคลมี

ความเก่ียวพนักบัสาเหตุต่างๆ มากเท่าใด ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลกบัองคก์ารเพื่อการ

สาธารณประโยชน์ก็ยิ่งแน่นแฟ้นมากข้ึน ความสัมพนัธ์ของการเปล่ียนแปลงทางสังคม แสดงให้

เห็นถึงความคาดหวงัของส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนตามมาในอนาคต กิจกรรมขององคก์ารสาธารณประโยชน์

ไม่ไดต้อ้งการเพียงเพื่อให้เกิดการบริจาคเพียงคร้ังเดียวเท่านั้น แต่เป็นไปเพื่อนาํไปสู่การบริจาค

อย่างต่อเน่ือง ดงันั้นความซ่ือสัตยจึ์งถือเป็นส่ิงสําคญัท่ีสุดในการรักษาความสัมพนัธ์ดงักล่าว

องคก์ารเพื่อการสาธารณประโยชน์ต่างๆ จะตอ้งรับผดิชอบและซ่ือสตัยต่์อจุดมุ่งหมายท่ีวางไว ้

โครงสร้างท่ีกาํหนดการบริจาคของบุคคล (a framework for determining why people 

give) Mixer ไดเ้สนอแนะ โครงสร้างท่ีจะช่วยกาํหนดการตดัสินใจการบริจาคของแต่ละบุคคล โดย

โครงสร้างน้ีจะแสดงถึง เหตุผลทั้งจากภายในบุคคลและอิทธิพลภายนอกของผูบ้ริจาค โดยเหตุผล

ภายในของผูบ้ริจาคจะถูกกระตุน้โดยอิทธิพลภายใน ดงัน้ี46 

แรงจูงใจภายใน (Internal motivations) 

ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal of “I” factors) 

ความภาคภูมิใจตนเอง (acceptance of self or self-esteem) 

ความสาํเร็จ (achievement) 

ความสนใจ (cognitive interest) 

การเจริญเติบโต (growth) 

การลดความรู้สึกผดิ (guilt reduction or avoidance) 

จุดมุ่งหมายของชีวติ (meaning or purpose of life) 

ประโยชน์ท่ีบุคคลจะไดรั้บ (personal gain or benefit) 

ความมุ่งมัน่ (spirituality) 

  

 46เร่ืองเดียวกนั, 39. 
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ความเป็นอมตะ (immortality) 

การดาํรงชีวิต (survival) 

การลดหยอ่นภาษี (tax deduction) 

ปัจจัยทางสังคม (Social or “we” factors) 

สถานภาพ (status) 

การเขา้ร่วมเป็นสมาชิก (affiliation) 

กลุ่ม (group endeavor) 

การพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั (interdependence) 

การเห็นประโยชน์ของผูอ่ื้นเป็นท่ีตั้ง (altruism) 

ครอบครัวและคนรุ่นหลงั (family and progeny) 

อาํนาจ (power) 

ปัจจัยด้านลบ (Negative or “they” factors) 

การพบอุปสรรค (frustration) 

สถานการณ์ท่ีไม่ทราบ (unknown situations) 

ความไม่ปลอดภยั (insecurity) 

ความกลวัและความกงัวล (fear and anxiety) 

ความสลบัซบัซอ้น (complexity) 

อทิธิพลภายนอก (External influences) 

ส่ิงตอบแทน (Reward) 

การยอมรับ (recognition) 

บุคคล (personal) 

สงัคม (social) 

ส่ิงกระตุ้น (Stimulation) 

ความตอ้งการของมนุษย ์(human needs) 

ความตอ้งการส่วนบุคคล (personal request) 

วิสยัทศัน ์(vision) 

การตดัสินใจส่วนบุคคล (private initiative) 

ประสิทธิผล, ประสิทธิภาพ (effectiveness, efficiency) 

การลดหยอ่นภาษี (tax deduction) 

 



  48 

สถานการณ์ (Situations) 

ความเก่ียวพนักบับุคคล (Personal involvement) 

การวางแผน, การตดัสินใจ (planning and decision making) 

ความเก่ียวพนักบัครอบครัว (family involvement) 

วฒันธรรม (culture) 

ประเพณี (tradition) 

บทบาทเชิงอตัลกัษณ์ (role Identity) 

การจดัการรายได ้(disposable income) 

 

หลกัการ และแนวคดิของการระดมทรัพยากรเพือ่การศึกษา 
 

 จากความหมายของการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาซ่ึงเป็นการดาํเนินการ

ดว้ยวิธีการต่างๆ เพื่อให้ไดม้าซ่ึงปัจจยัเก้ือหนุนการจดัการศึกษาในรูปแบบต่างๆ ท่ีไม่ไดจ้าํกดัอยู่

เฉพาะเงิน หรืองบประมาณ  แต่จะครอบคลุมถึงปัจจยัอ่ืน เช่น ทรัพยสิ์น บุคลากร แรงงาน ท่ีดิน 

อาคาร ส่ิงก่อสร้าง วสัดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน เวลา ตลอดจนคล่ืนวิทย ุโทรทศัน์ อินเตอร์เน็ตท่ี

สามารถนาํมาใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษา ซ่ึงนักวิชาการไดใ้ห้หลกัการและแนวคิดไวอ้ย่าง

หลากหลาย ดงัน้ี 

 

การระดมทรัพยากร ตามพระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม  

(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 

 ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 

2545  ถือว่าเป็นกฎหมายแม่บทในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยทั้งระบบให้สอดคลอ้งกบั

การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม อนัเป็นผลมาจากกระแสโลกาภิวตัน์และความเจริญกา้วหนา้

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสาระสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาตามแนว

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซ่ึงกาํหนดไว ้ 9 หมวดนั้น มีจุดมุ่งหมาย เพื่อปฏิรูป

การเรียนรู้ของคนไทยทั้งมวลใหส้ังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน

การจดัการศึกษา โดยมีกรอบและแนวทางท่ีมุ่งใหเ้กิดการปฏิรูปการศึกษาท่ีสาํคญั 5 ประเด็น ไดแ้ก่ 

1) การปฏิรูประบบการศึกษา 2) การปฏิรูปการบริหาร และการจดัการศึกษา 3) การปฏิรูประบบ

ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 4) การปฏิรูประบบการเรียนรู้ และ 5) การปฏิรูปครู 

คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา47 
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 จากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 ไดมี้การแกไ้ข

เพิ่มเติม เป็นพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545    

ตามบทบญัญติัของกฎหมายดงักล่าว ในหมวด 1 ท่ีกล่าวถึงความมุ่งหมายและหลกัการ ดงัน้ี 

 มาตรา 8(2)  ไดบ้ญัญติัไวว้า่ “การจดัการศึกษาใหย้ดึหลกัการใหส้งัคมมีส่วนร่วมในการ

จดัการศึกษา”  

 มาตรา 9  ไดบ้ญัญติัไวว้่า “การจดัระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจดัการศึกษาใหย้ดึ

หลกั ดงัน้ี 1) การระดมทรัพยากร จากแหล่งต่างๆ มาใชใ้นการจดัการศึกษา และ 2) การมีส่วนร่วม

ของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์รปกครอง ส่วนทอ้งถ่ิน เอกชน องคก์รเอกชน 

องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสังคมอ่ืน” และในหมวด 5 ท่ี

กล่าวถึงการบริหารและการจดัการศึกษานั้น ตามมาตรา 46 ไดบ้ญัญติัไวว้่า “รัฐตอ้งให้การ

สนบัสนุนดา้นเงินอุดหนุน การลดหยอ่นหรือ การยกเวน้ภาษี และสิทธิประโยชน์อยา่งอ่ืนท่ีเป็น

ประโยชน์ในทางการศึกษาแก่สถานศึกษาเอกชนตามความเหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมและสนบัสนุน

ดา้นวิชาการให้สถานศึกษาเอกชนมีมาตรฐานและสามารถพึ่งตนเองได”้  นอกจากน้ี ในการจดั

การศึกษาขั้นพื้นฐานบิดา มารดา หรือผูป้กครอง บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์ร

เอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการและสถาบนัสังคมอ่ืน ซ่ึงสนบัสนุนหรือ

จดัการศึกษาจะไดรั้บสิทธิประโยชน์จากรัฐในการลดหย่อนหรือยกเวน้ภาษีสําหรับ ค่าใชจ่้าย

การศึกษาตามมาตรา 12 มาตรา 13(3) และมาตรา 14(3) สาํหรับหมวด 8 ท่ีว่าดว้ยทรัพยากรและการ

ลงทุนเพื่อการศึกษา ไดบ้ญัญติัเร่ืองของการระดมทรัพยากร (กรมสามญัศึกษา. 2546 : 34-35) ดงัน้ี48 

 มาตรา 58  ใหมี้การระดมทรัพยากรและการลงทุนดา้นงบประมาณการเงิน และทรัพยสิ์น 

ทั้งจากรัฐ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน เอกชน องคก์ร

เอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ สถาบนัสังคมอ่ืน และต่างประเทศมาใช้

จดัการศึกษา ดงัน้ี 

  1.  ใหรั้ฐและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาโดยอาจ

จดัเกบ็ภาษีเพือ่การศึกษาไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

     
47สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา,  รายงานการติดตามประเมินผลการปฏิรูปการศึกษา

ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา เม่ือส้ินสุดปีงบประมาณ 2548 (กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟิค, 

2549 ก.), 1. 
48กรมสามญัศึกษา,  พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่เติม (ฉบบัที ่2) 

พ.ศ. 2545  (กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟิค, 2546), 5-7. 
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  2.  ใหบุ้คคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน  เอกชน  องคก์รเอกชน  องคก์รวิชาชีพ  

สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ สถาบนัสงัคมอ่ืน ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาโดยเป็นผูจ้ดั

และมีส่วนร่วม ในการจดัการศึกษา บริจาคทรัพยสิ์นและทรัพยากรใหแ้ก่สถานศึกษา  และมีส่วน

ร่วมรับภาระค่าใชจ่้าย ทางการศึกษาตามความเหมาะสมและความจาํเป็น  

 ทั้งน้ี  ใหรั้ฐและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่งเสริมและใหแ้รงจูงใจในการระดมทรัพยากร 

ดงักล่าวโดยการสนบัสนุน การอุดหนุนและใชม้าตรการลดหยอ่นหรือยกเวน้ภาษีตามความเหมาะสม

และความจาํเป็น ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายกาํหนด 

 มาตรา 59  ใหส้ถานศึกษาของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคล มีอาํนาจในการปกครองดูแล บาํรุงรักษา

ใช ้และจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นของสถานศึกษา ทั้งท่ีเป็นท่ีราชพสัดุตามกฎหมายว่าดว้ยท่ี

ราชพสัดุ และท่ีเป็นทรัพยสิ์นอ่ืน รวมทั้งจดัหารายไดจ้ากบริการของสถานศึกษาและเก็บ

ค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบันโยบาย วตัถุประสงคแ์ละภารกิจหลกัของสถานศึกษา 

 บรรดาอสงัหาริมทรัพยท่ี์สถานศึกษาของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคลไดม้าโดยมีผูอุ้ทิศใหห้รือโดยการซ้ือ

หรือแลกเปล่ียนจากรายไดข้องสถานศึกษาไม่ถือเป็นท่ีราชพสัดุ และใหเ้ป็นกรรมสิทธ์ิของสถานศึกษา 

 บรรดารายไดแ้ละผลประโยชน์ของสถานศึกษาของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคลรวมทั้งผลประโยชน์ 

ท่ีเกิดจากท่ีราชพสัดุ เบ้ียปรับท่ีเกิดจากการผดิสัญญาลาศึกษา และเบ้ียปรับท่ีเกิดจากการผดิสัญญา

การซ้ือทรัพยสิ์นหรือจา้งทาํของท่ีดาํเนินการโดยใชเ้งินงบประมาณ ไม่เป็นรายไดท่ี้ตอ้งนาํส่ง

กระทรวงการคลงัตามกฎหมายวา่ดว้ยเงินคงคลงั และกฎหมายวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณ 

 บรรดารายได้และผลประโยชน์ของสถานศึกษาของรัฐท่ีไม่เป็นนิติบุคคลรวมทั้ ง

ผลประโยชน์ ท่ีเกิดจากท่ีราชพสัดุ เบ้ียปรับท่ีเกิดจากการผดิสัญญาลาศึกษา และเบ้ียปรับท่ีเกิดจาก

การผิดสัญญาซ้ือทรัพย์สินหรือจ้างทาํของท่ีดาํเนินการโดยใช้เงินงบประมาณให้สถานศึกษา

สามารถจดัสรรเป็นค่าใช้จ่าย ในการจดัการศึกษาของสถานศึกษานั้นๆ ไดต้ามระเบียบ                    

ท่ีกระทรวงการคลงักาํหนด 

 การให้สถานศึกษามีอิสระและคล่องตวัในการบริหารจดัการทรัพยากรของสถานศึกษา

เพื่อสนองตอบความตอ้งการของผูเ้รียนตามแนวทางการบริหารจัดการท่ีใช้โรงเรียนเป็นฐาน

 มาตรา  60  ใหรั้ฐจดัสรรงบประมาณแผน่ดินใหก้บัการศึกษาในฐานะท่ีมีความสาํคญั

สูงสุด ต่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของประเทศ โดยจดัสรรเป็นเงินงบประมาณเพื่อการศึกษาคือ49             

1) จดัสรรเงินอุดหนุนทัว่ไปเป็นค่าใชจ่้ายรายบุคคลท่ีเหมาะสมแก่ผูเ้รียนการศึกษาภาคบงัคบัและ

การศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีจดัโดยรัฐและเอกชนให้เท่าเทียมกนั 2) จดัสรรทุนการศึกษาในรูปแบบของ

กองทุนกูย้ืมให้แก่ผูเ้รียนท่ีมาจากครอบครัวท่ีมีรายไดน้้อย ตามความเหมาะสมและความจาํเป็น      

3) จดัสรรงบประมาณและทรัยพากรทางการศึกษาอ่ืนเป็นพิเศษให้เหมาะสม และสอดคลอ้งกบั
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ความจาํเป็นในการจดัการศึกษาสาํหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการเป็นพิเศษแต่ละกลุ่มตามมาตรา 10 

วรรคสอง วรรคสาม และวรรคส่ี โดยคาํนึงถึงความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาและความเป็น

ธรรม ทั้งน้ีให้เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 4) จดัสรรงบประมาณ

เป็นค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการ และงบลงทุนให้สถานศึกษาของรัฐตามนโยบายแผนพฒันา

การศึกษาแห่งชาติ และภารกิจของสถานศึกษา โดยให้มีอิสระในการบริหารงบประมาณและ

ทรัพยากรทางการศึกษา ทั้ งน้ีให้คาํนึงถึงคุณภาพและความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา          

5) จดัสรรงบประมาณในลกัษณะเงินอุดหนุนทัว่ไปใหส้ถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาของรัฐท่ีเป็นนิติ

บุคคลและเป็นสถานศึกษาในกาํกบัของรัฐหรือองคก์ารมหาชน 6) จดัสรรกองทุนกูย้ืมดอกเบ้ียตํ่า

ใหส้ถานศึกษาเอกชน เพื่อใหพ้ึ่งตนเองได ้7) จดัตั้งกอบทุนเพื่อพฒันาการศึกษาของรัฐและเอกชน 

 กล่าวโดยสรุปจะเห็นไดว้่า แนวคิดในการจดัการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาของ

ประเทศไทย ยงัคงให้ความสําคญักบัการปฏิรูประบบทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา            

มีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อใหมี้การระดมทรัพยากร การจดัสรรทรัพยากร การบริหารและการใชท้รัพยากร  

ใหเ้กิดความเสมอภาคเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ มีความคล่องตวั โปร่งใสและตรวจสอบได ้

 

การระดมทรัพยากรในรูปแบบภาษีเพือ่การศึกษา 

 จากหลกัการและแนวคิดในการจดัการบริการดา้นการศึกษาเป็นหนา้ท่ีสาํคญัของรัฐบาล

เพราะการศึกษามีผลกระทบขา้งเคียง โดยเห็นเป็นเชิงประจกัษว์่าประโยชน์ของการศึกษาจะไม่เกิด

ประโยชน์เฉพาะต่อผูเ้รียนโดยตรงเท่านั้น  แต่ประโยชน์ดงักล่าวมีผลกระทบต่อผูป้กครองและสมาชิก

ทุกคนในสังคมอีกดว้ย  นอกจากนั้นการสนบัสนุนงบประมาณดา้นการศึกษาจะส่งผลต่อการขยาย

ฐานรายไดข้องรัฐบาลในอนาคต  โดยท่ีผูไ้ดรั้บการศึกษาคือผูท่ี้ตอ้งเสียภาษีเม่ือบุคคลนั้นมีรายได้

สูงข้ึน อนัเป็นผลมาจากการศึกษาเพิ่มพนูคุณวุฒิ  ส่งผลใหรั้ฐบาลจดัเก็บภาษีไดม้ากข้ึนตามไปดว้ย  

สอดคลอ้งกบั  ป๋วย  อ้ึงภากรณ์  ไดก้ล่าวไวว้่า  “ถา้เราไม่เจียดเงินเพื่อการศึกษา  ก็ไม่น่าจะเจียดเงิน

ไปสาํหรับเร่ืองอ่ืนๆ  เพราะปัญหาอ่ืนๆ เช่น ภยัคอมมิวนิสต ์ อนัธพาล  อาชญากรรมวยัรุ่น  การปกครอง

ประชาธิปไตย  หรือแมแ้ต่เศรษฐกิจและการผลิตตกตํ่า  ปัญหาเหล่าน้ีป้องกนัแกไ้ขไม่ได ้ ถา้เราไม่

ยอมลงทุนในส่ิงท่ีประเสริฐท่ีสุดคือ  คน”50 จึงนาํไปสู่แนวคิดในการระดมทรัพยากรและการลงทุน 

ในรูปแบบภาษีเพื่อการศึกษาท่ีเป็นสากล ซ่ึงปรากฏใหเ้ห็นทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ดงัน้ี 

     
49เร่ืองเดียวกนั, 25. 

 50ป๋วย  อ้ึงภากรณ์, คาํบรรยายวชิาการคลงั  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  (กรุงเทพฯ : 

ประมวลมิตร, 2498), 232.  
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 ภาษีเพือ่การศึกษาในประเทศไทย 

 สาํนกังานปฏิรูปการศึกษา ไดศึ้กษาเสนอแนวทางการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ

การศึกษาไวด้งัต่อไปน้ี51  

1.  การจดัเกบ็ภาษีเพื่อการศึกษา โดยหลกัการของระบบภาษีทัว่ไปไม่ควรใหมี้การจดัเกบ็ภาษี 

เพื่อการใดเป็นการเฉพาะ เพราะจะทาํใหร้ะบบภาษียุง่ยากซบัซอ้นและเกิดการร่ัวไหลหรือ หลีกเล่ียง

ภาษี นอกจากน้ี บทบญัญติัตาม มาตรา 10 ของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 

(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีเก่ียวกบัสิทธิและของบุคคลในการไดรั้บการศึกษา ก็ไดก้าํหนดหลกัประกนั

ท่ีมัน่คงทางการเงินสาํหรับการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสร้างความมัน่ใจสาํหรับประชาชนในการรับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีคุณภาพโดยปริยาย และมัน่คงกว่าการจดัเก็บภาษีมาใชเ้พ่ือการศึกษา หรือ

การกาํหนดสัดส่วนงบประมาณดา้นการศึกษาต่องบประมาณรวมหรือผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติ

ภายในประเทศ เน่ืองจากขอ้กาํหนดดงักล่าว จะทาํใหง้บประมาณเพื่อการศึกษามีความผนัแปรตาม

ภาวะเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลา ดงันั้น การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา โดยเฉพาะ

ในช่วงภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ จึงควรหลีกเล่ียงการเพิ่มภาระภาษีประเภทน้ีแก่สังคม นอกจากน้ี

การจดัเกบ็ภาษีใดมาใชเ้พื่อการศึกษาควรจะตอ้งพิจารณาในเร่ืองของความเหมาะสม ความสัมพนัธ์

ของภาษีท่ีจดัเกบ็กบัการนาํภาษีไปใช ้เพื่อใหก้ารจดัเกบ็ภาษีเป็นไปตามหลกัการของระบบภาษี 

2.  การใชม้าตรการทางภาษีเป็นเคร่ืองมือในการระดมทรัพยากรมี  2  มาตรการ คือ 

  มาตรการท่ี 1 มาตรการทางภาษีเพื่อลดตน้ทุน ไดแ้ก่ การลดหยอ่น/ยกเวน้ภาษี

โรงเรือนและท่ีดินสาํหรับภาคเอกชนท่ีเขา้มาดาํเนินการจดัการศึกษา และใหก้ารลดหยอ่น/ ยกเวน้

ภาษีสินคา้ใดๆ ท่ีนาํมาใชเ้พื่อการศึกษาเป็นการเฉพาะ แต่ไม่ควรยกเวน้สาํหรับสินคา้ท่ีใชเ้พื่อ

การศึกษาและสามารถนาํมาใชเ้พื่อการอ่ืนได ้

  มาตรการท่ี 2 มาตรการทางภาษีเพื่อการระดมทุน สนบัสนุนใหมี้การกนัรายไดจ้าก

การจดัเกบ็ภาษีการรับมรดกมาใชเ้พื่อการศึกษา โดยกาํหนดมูลค่าขั้นตํ่าของมรดกตอ้งเสียภาษี เน่ืองจาก

มรดกเป็นทุนสะสมของบุคคลท่ีไดจ้ากการทาํงาน โดยการนาํความรู้ท่ีไดรั้บจากการศึกษามาก่อใหเ้กิด

ประโยชน์และมีรายไดส้ะสมไว ้จึงมีความเป็นเหตุเป็นผลในการจดัเกบ็ภาษีดงักล่าวมาใชเ้พื่อการศึกษา 

3.  การบริหารจดัการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการกาํหนดหลกัเกณฑ ์และแนวทางการ

บริหารจดัการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชท้รัพยากรและการลดค่าใชจ่้ายสาํหรับ

การ จดัการศึกษาท่ีไม่จาํเป็น ไดแ้ก่ 
      

51สาํนกังานปฏิรูปการศึกษา,  รายละเอยีดเกีย่วกบัการจัดระบบทรัพยากรและการลงทุน

เพือ่การศึกษา  (กรุงเทพฯ : สาํนกังานปฏิรูปการศึกษา (สปศ.) องคก์ารมหาชนเฉพาะกิจ, 2544), 1-5. 
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  3.1  การกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวทางการบริหารจดัการสาํหรับสถานศึกษาขนาดเลก็

ท่ีไม่สามารถจดัการศึกษาไดเ้ตม็ศกัยภาพของสถานศึกษา อนันาํไปสู่การใชท้รัพยากรอยา่งไม่เกิด 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดว้ยรูปแบบท่ีเหมาะสม เช่น การยุบรวมหรือเลิกสถานศึกษา 

(สถานศึกษาท่ีมีนกัเรียนขนาดตํ่ากว่า 240 คน) การใชท้รัพยากรร่วมกนัระหว่างสถานศึกษาภายใน

เขตพื้นท่ีการศึกษา ซ่ึงเป็นอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีจะพิจารณาและ

ดาํเนินการตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาํหนด 

  3.2  การกาํหนดสดัส่วนครูต่อนกัเรียนตามเกณฑม์าตรฐานอตัรากาํลงัขา้ราชการครู

ในสถานศึกษาเท่ากบั 1 : 25 (เฉพาะครูผูส้อน) 

  3.3  การจดัทาํแผนท่ีการศึกษา (School Mapping) เพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรให้

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 4.  การระดมทุนจากแหล่งทรัพยากรอ่ืน ไดแ้ก่ 

  4.1  การส่งเสริมสนบัสนุนใหส้ถาบนัการเงินจดัสรรเงินกูเ้พื่อการศึกษาในอตัราดอกเบ้ีย

ตํ่ากว่าอตัราการกูเ้พื่อการพาณิชย ์ โดยรัฐให้การคํ้าประกนั เพื่อจูงใจให้ภาคเอกชนลงทุนเพื่อ

การศึกษามากข้ึน เน่ืองจากการลงทุนเพ่ือการศึกษาเป็นการลงทุนในทรัพยากรมนุษยท่ี์รัฐควรให้

ความสาํคญั 

  4.2  การกาํหนดอตัราค่าบริการสาธารณูปโภคสาํหรับบริการการศึกษาในอตัราพิเศษ 

เป็นการเฉพาะ ซ่ึงต่างจากการประกอบการธุรกิจเชิงพาณิชยอ่ื์นๆ เช่น ค่าไฟฟ้าค่าประปา รวมทั้ง

ค่าบริการอินเตอร์เน็ต (Internet) เป็นตน้ 

  4.3  การออกสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบบัพเิศษ) เพ่ือนาํรายไดม้าใชส้าํหรับการจดัการศึกษา 

  4.4  การสนบัสนุนใหส้ถานศึกษามีเงินทุนสะสมระยะยาวของสถานศึกษา  

(Endowment Fund) เพื่อใหส้ถานศึกษามีเงินทุนไวใ้ชส้าํหรับการพฒันาการศึกษาของตนเองหรือ

ในกรณีท่ีสถานศึกษามีความจาํเป็นตอ้งการใช ้เน่ืองจากงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรรไม่เพียงพอ เป็น

ตน้โดย  (1) ใหส้ถานศึกษาสามารถจดัเก็บเงินงบประมาณเหลือจ่ายท่ีใชไ้ม่หมดภายในปีงบประมาณนั้น

ได ้ โดยไม่ตอ้งนาํส่งคืนกระทรวงการคลงั ซ่ึงเป็นการส่งเสริม สนบัสนุนให้สถานศึกษามีอิสระ 

และคล่องตวัในการบริหารงบประมาณใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดหรือ (2) การระดมทุนจากชุมชน 

พ่อแม่ ผูป้กครอง สถาบนัองคก์รต่างๆในทอ้งถ่ิน เพ่ือจดัตั้งเป็นทุนสาํหรับพฒันาสถานศึกษา โดย

รัฐอาจจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนเพื่อเป็นกองทุน คงยอดเงินตน้ ในการจดัตั้งระยะเร่ิมตน้ 

สาํหรับสถานศึกษาท่ีไม่สามารถระดมทุนไดโ้ดยเฉพาะในทอ้งถ่ินห่างไกลหรือยากจนเพ่ือกระตุน้

ใหส้ถานศึกษา ชุมน และประชาชนในทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมในการระดมทุนของสถานศึกษาให้

มากข้ึน หรือรัฐจดัสรรใหเ้ป็นเงินสมทบ (Equalizing Matching Grant) เขา้กบัเงินทุนสะสมท่ีสถานศึกษา
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มีอยูจ่ากการระดมทุนของสถานศึกษาเอง ทั้งน้ี สถานศึกษาอาจออกแบบใหก้าร ดาํเนินงานกองทุน

ของสถานศึกษาเป็นกองทุนคงยอดเงินตน้ (Endowment Fund) ผสมกบัการเป็นกองทุนหมุนเวียน 

(Revolving Fund) ซ่ึงเป็นวิธีหน่ึงในการส่งเสริม สนบัสนุนสถานศึกษาท่ีไม่มีเงินทุนมาก่อน 

5.  การใชม้าตรการจูงใจใหส้งัคมมีส่วนร่วมบริจาคเงินหรือทรัพยสิ์นเพื่อการศึกษา ไดแ้ก่ 

  5.1  การกาํหนดใหค้วามช่วยเหลือ/เงินอุดหนุน หรือการบริจาคเงินหรือทรัพยสิ์นของ

บุคคล หรือสถาบนั/องคก์รต่างๆ ในสงัคมเพื่อการจดัตั้งเป็นกองทุนสะสมของสถานศึกษา หรือเพื่อ

การศึกษาเป็นการเฉพาะ เป็นรายการค่าใชจ่้ายท่ีสามารถนาํมาหักลดหย่อนภาษีไดด้ว้ยการเพิ่ม

รายการ การบริจาคเพื่อการศึกษาเป็นรายการหกัลดหยอ่นสาํหรับการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา

หรือภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลอีกรายการหน่ึง แยกต่างหากจากรายการลดหยอ่นการบริจาคเพ่ือการกศุลอ่ืน 

  5.2  การยกเวน้ค่าธรรมเนียมการโอนอสงัหาริมทรัพยท่ี์บริจาคใหส้ถานศึกษาของเอกชน

ท่ีเป็นนิติบุคคลและหากสถานศึกษาเลิกกิจการจะตอ้งจดัให้มีการชาํระบญัชีและให้ทรัพยท่ี์ไดม้า

โดยการบริจาคตกเป็นของรัฐหรือมูลนิธิเพื่อการศึกษา  

  5.3  หากมีการจดัเก็บภาษีการรับมรดก ควรใหมี้ยกเวน้ภาษีการรับมรดกโดยใหผู้รั้บ

มรดกท่ีบริจาคทรัพยท่ี์เป็นมรดกให้กบักองทุนเพื่อการศึกษาซ่ึงเป็นกองทุนสะสมของสังคมใน

ระยะยาวหรือเพื่อการศึกษาเป็นการเฉพาะไดรั้บการยกเวน้ภาษีการรับมรดกเฉพาะในส่วนท่ีบริจาค 

เพื่อสนบัสนุนใหเ้กิดการลงทุน/การสะสมทุนเพื่อการศึกษาของสงัคม 

 6.  การใหผู้เ้รียน และผูป้กครองมีส่วนร่วมรับภาระค่าใชจ่้าย ดงัน้ี 

  6.1  ค่าใชจ่้ายส่วนตวั ไดแ้ก่ ค่าเคร่ืองแบบ ค่าหนงัสือตาํรา ค่าอาหารเสริม (นม) และ

อาหารกลางวนั ผูป้กครองเป็นผูรั้บภาระค่าใชจ่้าย ยกเวน้ผูเ้รียนท่ีมีฐานะยากจน/ดอ้ยโอกาสรัฐจะ

จดัสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนชดเชยให้ผูเ้รียนเหล่านั้น เพื่อสร้างความเสมอภาคในโอกาส

และความเป็นธรรมสาํหรับผูเ้รียนใหไ้ดรั้บการศึกษาเท่าเทียมกบัเดก็ปกติทัว่ไป 

  6.2  ค่าใชจ่้ายสาํหรับการจดัใหมี้บริการเสริม หรือการจดัศึกษานอกเหนือจากหลกัสูตรปกติ

ท่ีสถานศึกษาจดับริการ ใหผู้ป้กครองเป็นผูรั้บภาระค่าใชจ่้าย โดยการจดับริการเหล่าน้ีจะตอ้งไม่ให้

เป็นการบงัคบั และให้มีทางเลือกสาํหรับผูเ้รียนท่ียากจน/ดอ้ยโอกาสในกรณีท่ีไม่สามารถจดัเป็น 

ทางเลือกให้กบัผูเ้รียนได ้ สถานศึกษาตอ้งจดัเก็บค่าบริการโดยคิดจากตน้ทุนในอตัราท่ีตํ่าท่ีสุด    

และสถานศึกษาตอ้งจดัใหมี้ทุนสาํหรับผูเ้รียนท่ียากจน/ดอ้ยโอกาสไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 5 ของจาํนวน

ผูเ้รียนทั้งหมดในสถานศึกษา แต่หากสถานศึกษามีจาํนวนผูเ้รียนท่ียากจน/ดอ้ยโอกาสตํ่ากว่า       

ร้อยละ 5 ของจาํนวนผูเ้รียนในสถานศึกษานั้น ให้นาํทุนส่วนท่ีเหลือน้ีจ่ายให้กบัสํานักงาน

ทุนการศึกษา  เพื่อสาํนกังานทุนการศึกษาจะไดน้าํไปจดัสรรใหก้บัสถานศึกษาอ่ืนๆ ต่อไป 
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 7.  การส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาหารายได้จากทรัพยสิ์นของตนเอง ได้แก่ 

สถานศึกษาของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคล สามารถบริหารจดัการทรัพยสิ์นของสถานศึกษาไดอ้ยา่งอิสระ 

คล่องตวั ตลอดจนมีอาํนาจในการปกครอง ดูแล บาํรุงรักษา ใช ้ และจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์น

ของสถานศึกษา ท่ีเป็นท่ีราชพสัดุตามกฎหมายว่าดว้ยท่ีราชพสัดุ ทั้งน้ี  บรรดารายไดแ้ละ

ผลประโยชน์ของ สถานศึกษาสามารถนาํมาใชจ่้ายเพ่ือพฒันาการศึกษาได ้และเป็นรายไดท่ี้ไม่ตอ้ง

นาํส่งกระทรวงการคลงั ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของสถานศึกษานั้นๆ 

 8.  การกูเ้งินเพื่อการศึกษา ในกรณีท่ีมีความจาํเป็นเน่ืองจากความตอ้งการใชง้บประมาณ

เพื่อการศึกษามากกวา่ความสามารถในการหารายไดข้องภาครัฐ รัฐอาจกูเ้งินมาใชเ้พื่อการศึกษาทั้ง

จากแหล่งเงินภายในประเทศและภายนอกประเทศ โดยมีแนวทางท่ีดาํเนินการไดด้งัน้ี 

  8.1  การออกพนัธบตัรรัฐบาล เพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณเน่ืองจากความตอ้งการ 

งบประมาณมากกว่าความสามารถในการหารายไดข้องภาครัฐ ซ่ึง ตามมาตรา 9 ทวิพระราชบญัญติั

วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 รัฐสามารถกูไ้ดไ้ม่เกินร้อยละ 20 ของวงเงินงบประมาณ รายจ่ายประจาํปี 

และอีกไม่เกินร้อยละ 80 ของยอดชาํระคืนตน้เงินกู ้โดยตอ้งคาํนึงถึงเสถียรภาพทางการเงินและการคลงั

ของประเทศเป็นสาํคญั การออกพนัธบตัรโดยวิธีน้ี รัฐบาลเป็นผูต้ ั้งงบประมาณเพ่ือชาํระเงินตน้และ

ดอกเบ้ียจากพนัธบตัรรัฐบาลดงักล่าว โดยกระทรวงการคลงัเป็นผูด้าํเนินการ 

  8.2  การออกพนัธบตัรเพื่อการศึกษา เป็นการออกพนัธบตัรรัฐบาลกรณีพิเศษ โดยมี 

วตัถุประสงคเ์พื่อนาํมาใชส้าํหรับพฒันาการศึกษาเป็นการเฉพาะ เช่น นาํมาใชเ้พ่ือการยกระดบัและ

พฒันาคุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษา การพฒันาครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษาการพฒันา

กระบวนการเรียนการสอนของครู การพฒันากระบวนการเรียนรู้ของนกัเรียนรวมทั้งใหก้ารสนบัสนุน 

กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษานาํไปใหผู้เ้รียนกูย้มืเพ่ือการศึกษา เป็นตน้ซ่ึงออกโดยอาศยัอาํนาจ

ของคณะรัฐมนตรี เพื่อการดาํเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และใหก้ระทรวงการคลงั  เป็นผูรั้บผดิชอบ

ในการออกพนัธบตัรดงักล่าว โดยการกนัรายไดจ้ากการเก็บภาษีมาใชเ้พื่อการชาํระเงินตน้และดอกเบ้ีย 

ทั้งน้ีตอ้งมีการออกกฎหมายเพื่อใหอ้าํนาจกระทรวงศึกษาธิการสามารถออกพนัธบตัรดงักล่าว 

 การระดมแหล่งทุนหรือทรัพยากรท่ีนาํมาใชเ้พื่อการศึกษาในระบบจาํนวน 7 แหล่ง คือ52 

 1. งบประมาณแผ่นดิน ทุนหรือทรัพยากรจากงบประมาณแผ่นดินนั้นมาจากการหา

รายไดข้องภาครัฐ ประกอบดว้ย 1) การจดัเกบ็ภาษีอากร 2) การขายส่ิงของและบริการ 3) รายไดจ้าก

รัฐพาณิชย ์ และ 4) รายไดอ่ื้น สาํหรับทุนหรือทรัพยากรจากแหล่งอ่ืนท่ีประเทศไทย นาํมาใชเ้พื่อ

      
52สาํนกังานปฏิรูปการศึกษา, รายละเอยีดเกีย่วกบัการจัดระบบทรัพยากรและการลงทุน

เพือ่การศึกษา  (กรุงเทพฯ : สาํนกังานปฏิรูปการศึกษา (สปศ.) องคก์ารมหาชนเฉพาะกิจ, 2544), 1-5. 



  56 

การศึกษา นอกเหนือจากงบประมาณแผน่ดินนั้น เม่ือเทียบกบัทุนหรือทรัพยากรจากงบประมาณ

แผน่ดินแลว้คิดเป็นสดัส่วนท่ีนอ้ยมาก 

 2. เงินช่วยเหลือ/เงินกูย้มืจากต่างประเทศ เงินช่วยเหลือ/เงินกูย้มืจากต่างประเทศ จาํแนก

ไดเ้ป็น 2 แหล่ง ประกอบดว้ย 1) เงินช่วยเหลือ หรือ เงินกูย้มืจากต่างประเทศท่ีผา่นรัฐบาล อาทิ เงิน

ไดท่ี้ใชจ่้ายเงินจากโครงการเงินกูย้มืเพ่ือการศึกษาจากแหล่งเงินกูต่้างๆ ไดแ้ก่ OECF IBRD ADB 

JEXIM ฯลฯ โครงการเงินกูเ้ก่ียวกบัการศึกษาภายใต ้ Miyazawa Initiative ฯลฯ และ 2) เงินช่วยเหลือ/  

เงินกูย้มืจากต่างประเทศท่ีไม่ผา่นรัฐบาล 

 3. เงินบาํรุงการศึกษา ค่าเล่าเรียนหรือค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีสถานศึกษา 

เรียกเก็บ นอกจากงบประมาณแผน่ดินท่ีรัฐจดัสรรให้แก่ภาคการศึกษาแลว้ รัฐยงัไดอ้นุญาตให้

สถานศึกษา ท่ีเรียกเก็บเงินบาํรุงการศึกษา ค่าเรียนหรือค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมต่างๆ ไม่ตอ้ง

นาํเงินดงักล่าวส่งคลงัเป็นรายไดแ้ผน่ดิน แต่สามารถเกบ็ไวใ้ชจ่้ายไดเ้อง 

 4. เงินหรือทรัพยสิ์นท่ีมีผูบ้ริจาคให้สถานศึกษาสามารถระดมทุนจากบุคคล ครอบครัว 

ชุมชน สถาบนั/องคก์รต่างๆ ในสงัคม โดยการขอรับบริจาคเงินและทรัพยสิ์นอ่ืนเพ่ือการศึกษา ตาม

ศกัยภาพของแต่ละสถานศึกษาและสถานะทางเศรษฐกิจและสงัคมของชุมชนท่ีแต่ละสถานศึกษาตั้งอยู ่

 5. รายได้หรือผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยสิ์นของสถานศึกษาสถานศึกษาของรัฐ

สามารถดาํเนินการจดัหารผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นของสถานศึกษา ทั้งท่ีเป็นท่ีราชพสัดุ และท่ี

เป็นทรัพยสิ์นอ่ืนรวมทั้งจดัหารายไดจ้ากการบริการของสถานศึกษา 

 6. เงินท่ีผูป้กครองจ่ายเพื่อการศึกษาของผูเ้รียนนอกเหนือจากค่าเล่าเรียนนอกเหนือจาก

เงินบาํรุงการศึกษาท่ีผูป้กครองไดจ่้ายใหก้บัสถานศึกษาแลว้ ผูป้กครองยงัตอ้งจ่ายค่าใชจ่้ายส่วนตวั

ของ ผูเ้รียนอีกดว้ย ไดแ้ก่ ค่าอาหาร เส้ือผา้ หนงัสือ ค่าพาหนะเดินทาง ฯลฯ ซ่ึงเป็นค่าใชจ่้ายโดยออ้ม    

ท่ีผูเ้รียนตอ้งรับภาระค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี 

 7. เงินขององคก์ารกุศล มูลนิธิ หรือองคก์ารสาธารณะท่ีใชเ้พ่ือการศึกษานอกเหนือจาก

รัฐบาลและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีรับผดิชอบการจดัการศึกษาแลว้ ยงัมีสถาบนั/องคก์รต่างๆ 

ในสังคมท่ีเขา้มาเป็นผูจ้ดัหรือมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา ไดแ้ก่ มูลนิธิในพระบรมราชูปถมัภ ์

เช่น มูลนิธิอานนัทมหิดล มูลนิธิสายใจไทย เป็นตน้ มูลนิธิของสถาบนั/องคก์รต่างๆในสังคม เช่น 

มูลนิไทยรัฐและมูลนิธิอ่ืนๆ เช่น มูลนิธิโกมล-คีมทอง องคก์รการกศุลและองคก์รสาธารณะ เช่น วดั 

สุเหร่า คริสตจกัร และภาคเอกชน เป็นตน้ 

      
34สาํนกังานปฏิรูปการศึกษา, รายละเอยีดเกีย่วกบัการจัดระบบทรัพยากรและการลงทุน

เพือ่การศึกษา  (กรุงเทพฯ : สาํนกังานปฏิรูปการศึกษา (สปศ.) องคก์ารมหาชนเฉพาะกิจ, 2544), 1-5. 
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 ภาษีเพือ่การศึกษาในต่างประเทศ 

 สหรัฐอเมริกา  แหล่งเงินทุนท่ีสาํคญัในการจดัการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกามาจาก

เงินภาษีอากรท่ีเก็บไดจ้ากประชาชน  โดยจดัเก็บภาษีใน  2  ระดบั  คือ  ระดบัรัฐบาลกลาง (federal  

government ) และระดบัมลรัฐและระดบัทอ้งถ่ิน (state  and local  tax ) โดยท่ีรายไดห้ลกัของรัฐบาลกลาง  

คือ ภาษีเงินไดข้องประชาชน (income  tax ) ในขณะท่ีรายไดห้ลกัของมลรัฐและทอ้งถ่ิน  คือ ภาษี

ทรัพยสิ์น ( property  tax ) ท่ีเก็บจากทรัพยสิ์นท่ีประชาชนถือครองอยูแ่ละจากภาษีขาย (sales  tax ) 

ซ่ึงเกบ็จากประชาชนท่ีซ้ือสินคา้ท่ีเขา้ข่ายตอ้งเสียภาษี  รัฐบาลสหรัฐอเมริกาตระหนกัถึงความสาํคญั

ในการจดัการศึกษา  รัฐบาลกลางและรัฐบาลทอ้งถ่ินจึงไดก้าํหนดสัดส่วนท่ีชดัเจนในการใชจ่้าย

งบประมาณส่วนกลางเพื่อการศึกษา  ทั้งในรูปแบบของการนาํเงินภาษีอากรมาจดัตั้งโรงเรียนของ

รัฐบาล (public  school ) และการจดัสรรใหเ้งินอุดหนุน (subsidy ) แก่โรงเรียนต่างๆอยา่งไรก็ตาม  

การจดัสรรงบประมาณเพื่อจดัการศึกษายงัเกิดปัญหาในทางปฏิบติัมากมาย  เน่ืองจากประมาณ    

ร้อยละ  92  ของเงินท่ีใชจ่้ายในการจดัการศึกษาในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษาในประเทศ

สหรัฐอเมริกาไดม้าจากเงินภาษีและจดัสรรให้แก่โรงเรียนของรัฐซ่ึงเป็นผูจ้ดัการศึกษาในระดบั

ประถมศึกษาและมธัยมศึกษาเป็นส่วนใหญ่  จึงทาํให้ผูป้กครองมีทางเลือกท่ีจาํกดัในการส่งบุตร

หลานเขา้โรงเรียนประถมศึกษาและมธัยมศึกษาไดอ้ยา่งอิสระยกเวน้ผูป้กครองท่ีมีเงินท่ีสามารถจ่าย

ทั้งค่าเล่าเรียนในโรงเรียนเอกชน  จ่ายภาษีสาํหรับช่วยโรงเรียนของรัฐไดด้ว้ย ดงันั้น เด็กๆจึงตอ้ง

เขา้เรียนในโรงเรียนของรัฐ  แมว้า่จะไม่ตรงกบัความตอ้งการของนกัเรียนหรือแมว้่าโรงเรียนของรัฐ

จะไม่ปลอดภยัและไม่ค่อยมีระเบียบวินัยก็ตาม  ปัญหาเหล่าน้ียิ่งทวีความรุนแรงข้ึนในชุมชนท่ีมี

รายไดต้ ํ่าในเขตเมือง 

 ในช่วง  10  ปีท่ีผา่นมา  มีการเคล่ือนไหวทัว่ประเทศท่ีจะใชโ้อกาสในการเลือกโรงเรียน

(school  choice ) ใหเ้ป็นกลไกทางการตลาด  เพื่อใหผู้ป้กครองสามารถเลือกโรงเรียน  มีสิทธิและ   

มีเสียงในการเสนอแนวทางการจดัการศึกษาใหแ้ก่บุตรหลานของตน  ช่วยพฒันากระบวนการเรียน

การสอน  รวมทั้งช่วยกาํกบัดูแลโรงเรียนของรัฐดว้ยเพราะผูป้กครอง  ผูเ้สียภาษี  สถานประกอบการ

ภาคธุรกิจในพื้นท่ี  ผูน้าํชุมชนและประชาชนอีกมากไม่เห็นดว้ยกบัโรงเรียนของรัฐท่ีใชเ้งินเป็น

จาํนวนมากในการจดัการศึกษาแต่มีคุณภาพตํ่ามีอตัราการลาออกสูงและระบบการบริหารงาน         

ท่ีผิดพลาดไม่มีการปฏิรูปไม่มีความปลอดภยัและไม่มีมาตรฐานและไม่มีการสอนดา้นคุณธรรม  

เม่ือมีการเผยแพร่รายงานการประเมินระบบการศึกษาอเมริกนัเร่ืองความเส่ียงของชาติ (a  nation  

at  risk ) นบัตั้งแต่นั้นมาไดมี้การวิเคราะห์ตรวจสอบและเสนอแผนการปฏิรูปการศึกษาหลาย       

รูปแบบอย่างต่อเน่ือง  โดยไดเ้นน้ความสาํคญัของการเพิ่มโอกาสทางเลือกทางการศึกษาและการ

แข่งขนัทางคุณภาพ  และในช่วงเวลาไม่นานมาน้ีไดเ้ร่ิมให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อการพิจารณา
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หาทางใหแ้ก่การศึกษาเอกชนเป็นเคร่ืองมือในการเพิ่มโอกาสและทางเลือกของการศึกษา  ดงัจะเห็น

ไดว้า่มีการออกกฎหมายถึงมากกวา่  400  ฉบบั  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาเอกชนในช่วงปี  พ.ศ. 2541 

 ความเคล่ือนไหวเก่ียวกบัการเพิ่มบทบาทของเอกชนในการจดัการศึกษาไดเ้กิดข้ึนใน

หลายรูปแบบ  ทั้งโดยการท่ีรัฐให้เงินสนบัสนุน ( public  funds) โดยตรงเพื่อเป็นเงินช่วยและ

ทุนการศึกษา (scholarships ) และโดยออ้มในรูปของมาตรฐานการจูงใจทางภาษี ( tax  incentives) 

นอกจากนั้นยงัมีความพยายามท่ีจะให้เอกชนร่วมจดัการศึกษามากข้ึน  โดยไม่ใชเ้งินของรัฐแต่ใช้

เงินทุนเอกชนท่ีตั้งข้ึนเป็นกองทุน ( trust ) เพื่อให้ทุนการศึกษาแก่นกัเรียนท่ีตอ้งการเขา้เรียนใน

โรงเรียนเอกชน ในขณะน้ีมีความพยายามในการรณรงคใ์ห้ประชาชนตระหนกัถึงความจาํเป็นและ

ใหก้ารสนบัสนุนการปฏิรูปการศึกษาตามแนวทางน้ี  ควบคู่ไปกบัการท่ีหลายรัฐไดพ้ยายามผลกัดนั

ใหรั้ฐบาลกลางและรัฐบาลทอ้งถ่ินออกกฎหมายสนบัสนุนมาตราดงักล่าว 

 จากการสํารวจขอ้มูลท่ีปรากฏอยู่  อาจสรุปรูปแบบและมาตรการในการเพิ่มโอกาส

ทางเลือกทางการศึกษาใหผู้ป้กครองโดยกระบวนการจดัการศึกษาแนวเอกชนได ้ 3  แนวทางหลกั  คือ  

1) การใหคู้ปองการเล่าเรียนและทุนการศึกษา ( tuition  vouchers  and  scholarships)  2) การจดั

โรงเรียนในรูปแบบโรงเรียนในกาํกบัของรัฐ (charter  schools ) และ 3) การให้เครดิตภาษีเพื่อ

การศึกษา (education  tax  credit ) ซ่ึงมาตรการทั้ง  3  แนวทางน้ี จดัไดว้่าเป็นการถ่ายโอนเงินสนบัสนุน

ของรัฐท่ีให้กบัโรงเรียนรัฐบาลไปสู่สถานศึกษาเอกชน  องคก์รหรือหน่วยงานท่ีร่วมจดัการศึกษา

ตามแนวทางใหม่ 

  1.  มาตรการดา้นการใหคู้ปองเล่าเรียนและทุนการศึกษา  พิจารณาไดจ้ากตวัอยา่งของ

การกาํหนดเงินงบประมาณจาํนวนหน่ึงไวใ้หผู้ป้กครองสาํหรับนาํไปใชเ้ป็นค่าใชจ่้ายทางการศึกษา

ของเดก็ ( Milwaukee  parental  choice  program) ซ่ึงอาจใชเ้ป็นค่าเล่าเรียนในโรงเรียนของรัฐ  

  2.  โรงเรียนในกาํกบัของรัฐหรือโรงเรียนเอกชนกไ็ดต้ามความประสงค ์ ขอ้ดีของ 

มาตรการน้ี ไดแ้ก่  การใหเ้สรีภาพในการเลือก ( freedom  of  choice) ของผูป้กครอง  โดยท่ีสามารถ

นาํบุตรหลานเรียนในโรงเรียนท่ีเห็นว่ามีคุณภาพตามความพอใจได ้ ทั้งน้ีการจดัคูปองเล่าเรียนและ

ทุนการศึกษาถือว่าเป็นการเปล่ียนรูปแบบในการจดัสรรงบประมาณเพ่ือการศึกษา  โดยการให้เงิน

สนบัสนุนแก่ผูบ้ริจาคโดยตรงแทนการใหเ้งินอุดหนุนผา่นไปยงัผูใ้หบ้ริการดา้นการศึกษาก่อใหเ้กิด

กลไกตลาดท่ีนอกจากจะมีบทบาทสาํคญัในการจดัสรรทรัพยากร  ยงัทาํใหเ้กิดการแข่งขนัท่ีนาํไปสู่

ประสิทธิภาพในการบริการดา้นการศึกษาดว้ย 

  3.  การใหเ้ครดิตภาษีเพื่อการศึกษา (education  tax  credits) มีวตัถุประสงคอ์ยา่งเดียวกบั

แนวทางการให้คูปองเล่าเรียนและทุนการศึกษา  แต่จัดได้ว่าเป็นมาตรการท่ีจัดสรรเงินให้แก่

ผูป้กครองโดยตรง  คือ  เม่ือผูป้กครองจ่ายค่าเล่าเรียนให้บุตรของตน ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนรัฐหรือ
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โรงเรียนเอกชนกต็าม  จะสามารถนาํเงินจาํนวนน้ีหกัออกจากเงินท่ีจะตอ้งเสียภาษีใหรั้ฐ  ซ่ึงในกรณี

น้ีรัฐไม่ตอ้งทาํหน้าท่ีออกคูปองจ่ายเช็คหรือเลือกโรงเรียน  เพราะประชาชนผูเ้สียภาษีซ่ึงเห็น

ความสําคญัของการศึกษาของบุตร  สามารถเป็นผูต้ดัสินใจได้ว่าจะใช้เงินภาษีของตนไปเป็น

ค่าใชจ่้ายทางการศึกษาในระบบใด 

 สาํหรับแนวทางเก่ียวกบัโรงเรียนในกาํกบัของรัฐ (charter  schools ) พิจารณาไดว้่าเป็น

การถ่ายโอนอาํนาจการบริหารจดัการโรงเรียนไปจากหน่วยงานกลางของรัฐในระบบเดิม  โดยการ

ทาํกฎบตัรสัญญา (charter) ท่ีจะจดัการศึกษาให้เป็นโรงเรียนพิเศษท่ีมีอาํนาจอิสระและรับผิดชอบ

ในการบริการจดัการโรงเรียนของตนเอง  ทั้งในดา้นวิชาการ การเงินและบุคลากร ตามวตัถุประสงค์

ของโครงการและงบประมาณท่ีเสนอและไดรั้บอนุมติัให้ดาํเนินการตามช่วงเวลาของกฎบตัรเป็น

ระยะไป  โดยส่วนใหญ่จะอยูใ่นระยะเวลา  5  ปี 

 ตวัอย่างมาตรการกระตุน้การจดัเก็บภาษี (education  tax  incentives) สาํหรับการศึกษา

ระดบัอุดมศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา53  รายละเอียดนโยบายการจดัเกบ็ภาษีดงัต่อไปน้ี 

 เงินทุนจากการหกัภาษีรายไดข้องบุคคลในครอบครัว (the hope scholarship  credit)  เร่ิมใช้

วนัท่ี 1 มกราคม  พ.ศ. 2541  โดยผูเ้สียภาษีมีสิทธิท่ีจะขอใช ้ the hope scholarship credit  หกัจาก

ภาษีรายได ้ เพื่อใชส้าํหรับค่าเล่าเรียนและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง (qualified tuition and related  

expenses )ของผูเ้รียนแต่ละคนในครอบครัวของผูเ้สียภาษี  ซ่ึงรวมทั้งตวัผูเ้สียภาษีเอง  คู่สมรสและ

ผูท่ี้อยูภ่ายใตก้ารอุปการะ  

 เงินทุนจากการหกัภาษีท่ีไดจ้ากการออมเงินเขา้เป็นกองทุนหรือบญัชีสะสมเพ่ือการศึกษา 

(education  IRAs : Individual  Retirement  Account )โดยหลกัการน้ีเป็นการออมเงินเขา้เป็น

กองทุนหรือบญัชีสะสมเพื่อการศึกษาระดบัอุดมศึกษา  ซ่ึงเร่ิมใชต้ั้งแต่วนัท่ี  1  มกราคม  พ.ศ. 2541 

โดยผูเ้สียภาษีสามารถท่ีจะออมเงินเขา้บญัชีไวไ้ดปี้ละ 500 เหรียญสหรัฐ  สาํหรับบุตรอายไุม่เกิน  8  ปี

และเงินจาํนวนน้ีจะไม่ถูกนาํไปหกัภาษีตราบเท่าท่ีเป็นเงินสะสมเพื่อเป็นค่าใชจ่้ายสาํหรับการศึกษา

ระดบัอุดมศึกษาท่ีตรงตามเกณฑ ์  

 เงินทุนจากการหกัภาษีสามารถถอนเงินจากบญัชีเพ่ือการศึกษาได ้(IRAs  withdrawals) 

เร่ิมมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี  1  มกราคม  พ.ศ. 2541 โดยผูเ้สียภาษีท่ีมีอายไุม่เกิน  59  ปี  6  เดือน   

 
 
     
 53วลัลภ  สุวรรณดี  และคณะ,  รายงานการวจัิยเร่ือง  แนวทางการใช้มาตรการจูงใจทาง

ภาษีเพือ่การระดมทรัพยากรทางการศึกษา  (ม.ป.ท.,ม.ป.ป.), 8 – 13. 
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เงินทุนจากการหักภาษีสามารถถอนเงินจากบญัชีเพื่อการศึกษาได ้(IRAs withdrawals)

เร่ิมมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี  1  มกราคม  พ.ศ. 2541 โดยผูเ้สียภาษีท่ีมีอายุไม่เกิน  59  ปี  6  เดือน  

สามารถถอนเงินจากบญัชีสะสมเพื่อการศึกษา (IRAs) ไปเป็นค่าใชจ่้ายทางการศึกษาระดบัอุดมศึกษา

สําหรับตนเอง  คู่สมรสและบุตรหลานได ้ โดยไม่ตอ้งเสียค่าปรับร้อยละ  10  แต่ยงัตอ้งเสียภาษี

รายไดต้ามปกติ 

เงินทุนจากการหกัดอกเบ้ียจากเงินกูย้มืเพ่ือการศึกษา(Student  loan  interest  deduction ) 

เร่ิมมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี  1 มกราคม  พ.ศ. 2541  โดยผูเ้สียภาษีท่ีไดกู้ย้ืมเงินเพื่อเป็นค่าใชจ่้าย

ทางการศึกษาสาํหรับตนเอง  คู่สมรสหรือผูท่ี้อยูใ่นความอุปการะท่ีเขา้เรียนในสถานศึกษาท่ีไดรั้บ

การรับรองมาตรฐาน  สามารถหักดอกเบ้ียท่ีตอ้งจ่ายให้เงินกูย้ืม  โดยหักไดสู้งสุดจาํนวน  1,000  

เหรียญสหรัฐ  ในปี  พ.ศ. 2541  จาํนวน  1,500  เหรียญสหรัฐ  ในปี  พ.ศ. 2542 และจาํนวน  2,000

เหรียญสหรัฐ  ในปี  พ.ศ. 2543  โดยตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2544  เป็นตน้ไป  หักไดสู้งสุดจาํนวน  2,500  

เหรียญสหรัฐ  ทั้งน้ี  การขอหกัดอกเบ้ียดงักล่าวตอ้งดาํเนินการภายใน  60  เดือนแรกท่ีตอ้งมีการจ่าย

ดอกเบ้ียให้เงินกูย้ืมและเป็นดอกเบ้ียท่ีตอ้งจ่ายในวนัท่ี  1  มกราคม  พ.ศ. 2541  หรือหลงัจากนั้น 

การยกเวน้เงินภาษีสาํหรับนายจา้งท่ีให้การสนบัสนุนลูกจา้งในสถานศึกษา (exclusion  for employer  

provided  educational  assistance )ก่อนถึงวนัท่ี 1  มิถุนายน  พ.ศ. 2543  ใหสิ้ทธิการยกเวน้ภาษี

สาํหรับเงินช่วยเหลือการศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีนายจา้งช่วยลูกจา้งให้ไดรั้บการศึกษาได ้ รายละ

5,250  เหรียญสหรัฐ  ต่อปี  โดยไม่ตอ้งเจาะจงว่า  การศึกษานั้นจะเก่ียวขอ้งกบังานท่ีทาํโดยตรง

หรือไม่แต่มาตรการน้ีเลิกใชต้ั้งแต่  1  มิถุนายน  พ.ศ. 2543  เป็นตน้ไป 

ประเทศฝร่ังเศส  ประเทศฝร่ังเศสประสบความสําเร็จในการใชม้าตรการจูงใจดา้นภาษี

ใหแ้ก่ภาคอุตสาหกรรมในการเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา  การวิจยัและพฒันา  โครงการท่ี

ไดรั้บการกล่าวถึงเป็นท่ีแพร่หลาย  ประกอบดว้ย54 

1.  โครงการนอร์มงัดี  เป็นโครงการภายใตค้วามร่วมมือระหว่างรัฐบาลกลางของฝร่ังเศส

กบัองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน  โดยท่ีทั้งสององคก์รไดเ้จรจาความร่วมมือกบักลุ่มอุตสาหกรรม

บางกลุ่ม  อาทิ  กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์  กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ  เภสัชกรรม  

เคร่ืองสําอางและอิเล็กทรอนิกส์  จัดตั้ งกองทุนการเงินและมาตรการทางภาษีเพื่อกระตุ้นให้

ภาคอุตสาหกรรมจดักิจกรรมดา้นการวิจยัและพฒันามากยิง่ข้ึน  ทั้งน้ี  บริษทัต่างๆท่ีมีคุณสมบติัตาม 

เง่ือนไขท่ีกาํหนดจะไดรั้บเงินอุดหนุนในรูปแบบของเงินช่วยเหลือแบบใหเ้ปล่า  หรือไดรั้บการ 

     

 54บุญศรี  ใจจงกิจ,  รายงานการวจัิยเอกสารการปฏิรูปการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม

(วิชาชีพของต่างประเทศ : สาธารณรัฐฝร่ังเศส,” 2542), 19. 



  61 

สนับสนุนการกู้เงินในอตัราดอกเบ้ียตํ่า  จากคณะกรรมการสาธารณูปโภคประจาํเขตหรือสภา

ประชาคมและหอการคา้ส่วนทอ้งถ่ิน  นอกจากนั้นแลว้  สถานประกอบการสามารถนาํค่าใชจ่้ายจาก

การวิจยัและพฒันาท่ีเกิดข้ึนมาหกัภาษีไดอี้ก 

 2.  โครงการความร่วมมือกบัอุตสาหกรรมในการจา้งงานและฝึกวิชาชีพรัฐบาลฝร่ังเศสได้

เลง็เห็นประโยชน์ในการประสานความร่วมมือกบัสถานประกอบการในการฝึกทกัษะวิชาชีพใหก้บั

บุคคลทัว่ไป  โดยเร่ิมจดัตั้งกองทุนช่วยเหลือและการลดหยอ่นภาษีสาํหรับการฝึกวิชาชีพในสถาน

ประกอบการ  โดยท่ีสถานประกอบการท่ีเขา้ร่วมโครงการดงักล่าว  จะไดรั้บเงินสนับสนุนการ

ดาํเนินการเป็นค่าใชจ่้ายการฝึกวิชาชีพ  โดยสามารถเบิกไดร้้อยละ  70  ของค่าใชจ่้ายในการลงทุน

สําหรับหลกัสูตรดงักล่าว  จากเงินกองทุนของรัฐและการบริหารส่วนทอ้งถ่ินและยงัสามารถนาํ

ค่าใช้จ่ายส่วนน้ีไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย  ทั้ งน้ี  ได้กําหนดรายละเอียดของค่าใช้จ่ายให้

ประกอบดว้ย  ค่าใชจ่้ายของทีมผูฝึ้กหัด  และค่าใชจ่้ายของผูเ้ขา้รับการฝึกหัด  และสถานประกอบการ  

จะไดรั้บสิทธิขอลดหย่อนภาษีไดใ้นอตัราร้อยละ  25  ของค่าใชจ่้ายท่ีเฉล่ียต่อหัวของผูเ้ขา้รับการ

ฝึกงาน  แต่ไม่เกิน  1  ลา้นฟรังส์ต่อปี  นอกจากนั้น  สถานประกอบการยงัจะไดรั้บการยกเวน้ภาษี

สิทธิบตัรธุรกิจประจาํทอ้งถ่ิน  เป็นเวลา  6  ปี  ในช่วงระยะเวลาในการดาํเนินการตามโครงการ

ดงักล่าวดว้ย 

 3.  มาตรการดา้นภาษีเพื่อสนบัสนุนการวจิยั 

  3.1  การจดัตั้ งศูนยว์ิจยัและพฒันารัฐบาลฝรั่งเศสได้จดัตั้ งโครงการสนับสนุน

การจดัตั้งศูนยว์ิจยัและพฒันา  โดยผา่นระบบจูงใจดา้นภาษีเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้แก่ผูล้งทุนในการ

ดาํเนินงานจดัตั้งศูนยว์ิจยัและพฒันาในฝร่ังเศส  โดยรัฐไดก้าํหนดคุณสมบติัของสถานประกอบการ

ท่ีมีสิทธิไดรั้บงบประมาณสนับสนุน  ดงัน้ี 1) ตอ้งเป็นสถานประกอบการท่ีตั้งอยู่นอกกรุงปารีส

และ 2)ตอ้งเป็นกิจกรรมท่ีทาํให้เกิดการจา้งงานไม่นอ้ยกว่า  30  ประเภท  ภายใน  3  ปี  นบัตั้งแต่

เร่ิมโครงการหรืออยา่งนอ้ย  30  ประเภทในกรณีท่ีผูล้งทุนรับรองว่าเงินทุนของกิจการตนมีไม่นอ้ย

กว่า  300,000,000  ฟรังส์  ผูล้งทุนสามารถรับเงินสนบัสนุนวิจยัและพฒันา  35,000  ฟรังส์  ต่องาน

หน่ึงประเภทท่ีเกิดข้ึนและเงินสนบัสนุนอีก  50,000  ฟรังส์  สาํหรับการวิจยัและพฒันาท่ีดาํเนินการ

ในเขตเมือง  อย่างไรก็ตามเงินทุนสนบัสนุนทั้งหมดจะตอ้งไม่เกิน  2  เท่าของเงินลงทุนของสถาน

ประกอบการ  ซ่ึงรวมทั้งบญัชีเดินสะพดัของพนกังานและผูบ้ริหาร 

  3.2  การยกเวน้ภาษีเพื่อการวิจยั (tax  credit  for  research ) เพื่อเป็นการสนบัสนุนการ

พฒันาองคค์วามรู้ใหม่  สถานประกอบการต่างๆท่ีเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัโครงการวิจยัและพฒันา

สามารถขอยกเวน้ภาษี  เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายงานวิจยัถึง  40,000,000  ฟรังส์ต่อปี  ตลอดระยะเวลาของ

การดาํเนินการ  และหากมีค่าใชจ่้ายการวิจยัเพิ่มข้ึน  สถานประกอบการยงัสามารถขอลดหยอ่นภาษี
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การวิจยัท่ีนาํไปใชใ้นสถานประกอบการของตนได ้ โดยขอยกเวน้ไดถึ้งร้อยละ  50  เม่ือเปรียบเทียบ

กบัค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียในช่วง  2  ปีก่อน  กล่าวคือ  ในปีแรกสามารถขอยกเวน้ภาษีวิจยัร้อยละ  50  

และจาํนวนท่ีจะนาํมาหกัลบการขอยกเวน้ภาษีไดน้ั้น  จะตอ้งเป็นค่าใชจ่้ายเก่ียวกบังานวิจยัขั้น

พื้นฐานและประยกุต ์ และการพฒันาท่ีดาํเนินการเองหรือรับเหมาทาํในประเทศฝร่ังเศส  รวมถึงค่า

สิทธิบตัร  ค่ารักษาพยาบาล  ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยท่ี์นาํมาใชเ้ก่ียวกบังานวิจยันั้นดว้ย 

 ประเทศแคนาดา  การขอคืนภาษีเพื่อการศึกษาท่ีจดัข้ึนในเมืองออนทาริโอ (Ontario)55 

ประเทศแคนาดา  เป็นประเทศหน่ึงท่ีไดส้ร้างมาตรการจูงใจภาษีเพ่ือการศึกษาแก่บริษทัหรือธุรกิจ

อ่ืนท่ีไม่ดาํเนินกิจการในรูปของบริษทั  โดยมอบหมายให้กระทรวงการคลงัเป็นผูดู้แลรับผิดชอบ

โครงการท่ีกาํหนดใหเ้มืองออนทาริโอ (Ontario ) เป็นพื้นท่ีเป้าหมาย 

 ในปี พ.ศ. 2539 งบประมาณของเมืองออนทาริโอ ( Ontario ) ไดก้าํหนดการขอคืนภาษี

ฉบบัใหม่สาํหรับธุรกิจท่ีอนุญาตให้นกัเรียนไดเ้ขา้เรียนตามโครงการการจดัการศึกษาดา้นวิชาชีพ

ร่วมกันระหว่างรัฐและเอกชนในระดับสูงกว่ามธัยม  โครงการน้ีเรียกว่าโครงการความร่วมมือ

สินเช่ือจากภาษีเพื่อการศึกษา ( Co-operative  Education  Tax  Credit : CETC )ซ่ึงบริษทัหรือธุรกิจ

ท่ีเขา้ร่วมโครงการน้ีสามารถขอคืนภาษีเพื่อการศึกษาไดร้้อยละ  10  จนถึงสูงสุด  1,000  เหรียญ

สหรัฐต่อหวั  โดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี  31  ธนัวาคม  พ.ศ. 2539 

 ในปี  พ.ศ. 2540 CETC  program  ไดข้ยายโครงการครอบคลุมถึงธุรกิจขนาดยอ่มท่ีเขา้

ร่วมโครงการโดยมีเง่ือนไขว่า  บญัชีเงินเดือนในปีภาษีท่ีผ่านมาตอ้งมีจาํนวน  400,000  เหรียญ

สหรัฐหรือน้อยกว่า  นอกจากนั้น  การขอคืนภาษีไดข้ยายเพิ่มข้ึนจากร้อยละ  10  เป็นร้อยละ  15  

จนถึง  1,000  เหรียญสหรัฐต่อหัว  มีผลตั้งแต่วนัท่ี  31  ธนัวาคม  พ.ศ. 2540  และในปี พ.ศ. 2542  

ไดข้ยายเวลาการฝึกงานจาก  16  เดือนเป็น  24  เดือน  เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี  4  พฤษภาคม  พ.ศ.  2542 

เช่นกนัและไดก้าํหนดคุณสมบติัของสถานประกอบการท่ีจะเขา้ร่วมโครงการน้ี  ดงัน้ี  1) สถาน

ประกอบการต่างๆในเมืองออนทาริโอ (Ontario ) หรือธุรกิจท่ีไม่มีการจดัตั้งเป็นบริษทัแต่มีท่ีตั้งถาวร 

อยูใ่นเมืองออนทาริโอ (Ontario) ผูถื้อหุน้ในสถานประกอบการอาจเขา้ร่วมโครงการ The  CETC 

ถา้ตาํแหน่งงานของพนกังาน  มีคุณสมบติัพร้อม  ยกเวน้ผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบติัไม่เป็นไปตามเง่ือนไข

ของ CETC  2) สถานประกอบการท่ีร่วมมือกนั  2  แห่ง  หรือมากกวา่ท่ีวา่จา้งนกัศึกษาหรือ 

ผูฝึ้กงานท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นใหเ้ขา้เรียนหลกัสูตรท่ีเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี  31  ธนัวาคม  พ.ศ. 2540  หรือ

ก่อนวนัท่ี  1  มกราคม  พ.ศ. 2541  จึงจะเขา้หลกัเกณฑต์ามของการขอคืนภาษี 

     

 55วลัลภ  สุวรรณดี  และคณะ,  รายงานการวจัิยเร่ือง  แนวทางการใช้มาตรการจูงใจทาง

ภาษีเพือ่การระดมทรัพยากรทางการศึกษา (ม.ป.ท.,ม.ป.ป.),  15 – 18. 
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 สาธารณรัฐประชาชนจีน  ภายหลงัจากท่ีมีการปฏิรูปการศึกษาระหว่างปี พ.ศ. 2533  ถึง  

พ.ศ. 2537  ท่ีผา่นมาโครงสร้างระบบการศึกษา  การจดัสรรงบประมาณและแนวทางการใชม้าตรการ

ทางภาษีเพื่อระดมทรัพยากรทางการศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีนได้เปล่ียนรูปแบบการ

ดาํเนินงานท่ีน่าสนใจหลายส่วนโดยท่ีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบักรอบงานวิจยัในคร้ังน้ีมีรายละเอียดท่ี

ควรพิจารณาดงัน้ี56 

 นโยบายเชิงรุกในการพฒันาการศึกษา  คือ 

1.  รัฐจะลดอตัราการไม่รู้หนงัสือของเยาวชนและประชาชนวยักลางคนใหเ้หลือตํ่ากวา่ 

ร้อยละ  5  และลดอตัราการไม่รู้หนงัสือเหลือร้อยละ  1  ในปี พ.ศ. 2553 

2.  รัฐจะหยดุวยัของผูไ้ม่รู้หนงัสือใหม่  โดยจดัใหก้ารศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นการศึกษาภาค

บงัคบั  ประชาชนทุกคนตอ้งไดรั้บการศึกษาภาคบงัคบัครอบคลุมทั้งปริมาณและคุณภาพภายในปี  

พ.ศ. 2553 

 3.  รัฐจะขยายการอาชีวศึกษาทุกระดบัและทุกรูปแบบ  และจะพฒันาการอาชีวศึกษา

เพื่อให้แรงงานใหม่ไดรั้บการอบรมก่อนเขา้ทาํงานและฝึกอบรมดา้นเทคนิคแก่แรงงานทุกระดบั  

ตลอดจนฝึกทกัษะทางเทคนิควิชาการดว้ยการใหก้ารฝึกอบรมระหวา่งทาํงาน 

เพื่อใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปตามท่ีกาํหนดไวข้า้งตน้  รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ไดก้าํหนดกรอบการจดัสรรงบประมาณเพ่ือการศึกษาไวว้่า  สภาแห่งรัฐจะตอ้งจดัสรรงบประมาณ  

1.5  พนัลา้นหยวนทุกปี  โดยรัฐบาลจะใชใ้นโครงการท่ีส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รและกิจกรรม

การศึกษา   

 นอกจากนั้น  คณะกรรมการศึกษาแห่งรัฐและกระทรวงการคลงัไดเ้ร่ิมร่วมมือกนัดาํเนิน

โครงการแห่งชาติเพื่อจดัศึกษาภาคบงัคบัในเขตยากจน  และในปี  พ.ศ. 2543  รัฐสนบัสนุนเงินทุน

กว่า  100  พนัลา้นหยวนโดยเป็นเงินจดัสรรพิเศษเพื่อการน้ี  จากรัฐบาลกลางจาํนวน  39  พนัลา้น

หยวน  และจะเป็นผลให้อตัราส่วนการจดัสรรงบประมาณจากรัฐบาลทอ้งถ่ินและรัฐบาลกลางเป็น  

2  ต่อ  1  ซ่ึงถือเป็นโครงการการศึกษาท่ีใหญ่และไดรั้บงบประมาณจาํนวนมากท่ีสุดในประเทศจีน  

 

 

 

     
56ศุรีพร  เสวตพงษ,์  รายงานการวจัิยเอกสารการปฏิรูปการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม 

(วิชาชีพของต่างประเทศ : สาธารณรัฐประชาชนจีน, 2542),  50.  
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 นอกจากน้ี  เพือ่เป็นการประกอบเง่ือนไขพื้นฐานเพื่อการปฏิรูปการศึกษาดว้ยการขยาย   

การจดัสรรงบประมาณ  สวสัดิการและครุภณัฑ ์ จึงไดมี้การออกกฎหมายรับรองไว ้ ดงัน้ี 

 มาตราท่ี  53  ของกฎหมายการศึกษาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนระบุไวว้า่  รัฐตอ้งสร้างระบบ

การจดัสรรงบประมาณในการจดัหาทุนเพื่อการศึกษาดว้ยมาตรการต่างๆ  ดงัน้ี  1) การสนบัสนุน

จากสถานประกอบการ  2) การเก็บค่าธรรมเนียมสอนพิเศษ  3) การเก็บค่าสอน 4) การสนบัสนุน

จากองคก์รอุตสาหกรรม  5) การบริจาคเงินเขา้กองทุน  6)  อ่ืนๆ 

 อยา่งไรกต็ามรัฐจะเป็นผูส้นบัสนุนรายใหญ่ในการจดัหาเงินทุนเพื่อใชใ้นการจดัการศึกษาและ

จากแหล่งขอ้มูลท่ีผา่นมา  รัฐไดจ้ดัสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาร้อยละ  4  ของผลิตภณัฑม์วลรวม

ประชาชาติ ( GNP) ในขณะท่ีหน่วยงานรัฐทุกระดบัจะตอ้งจดัตั้งกองทุนพิเศษเพ่ือจดัการศึกษาภาค

บงัคบัในเขตพื้นท่ียากจน  ซ่ึงจะครอบคลุมร้อยละ  15  ของประชากรในเขตดงักล่าว  และค่อยๆเพิ่ม

การจดัสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาและรักษาเงินกองทุนพิเศษดว้ยอยา่งนอ้ยไม่ตํ่ากว่า  10  พนัลา้น

หยวนทุกปี  ยิง่ไปกวา่นั้นรัฐยงัจดัใหมี้ระบบจดัเกบ็ค่าธรรมเนียมพิเศษซ่ึงหมายถึงค่าธรรมเนียมเพื่อ

การศึกษา  ค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อการศึกษาในพ้ืนท่ีชนบทและค่าธรรมเนียมพิเศษทอ้งถ่ินเพื่อ

การศึกษา  สําหรับสถานศึกษาทุกแห่งจะมีรายได้เพื่อการบริหารงานจากการจัดเก็บเงินบาํรุง

การศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัระเบียบ  กฎ  ขอ้บงัคบัของรัฐ  โรงเรียนท่ีจดัการศึกษาภาคบงัคบัโดยรัฐ

จะสามารถเพียงจดัเก็บค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ดเท่านั้น  แต่ในระดบัการศึกษาอ่ืนๆท่ีไม่ใช่ระดับ

การศึกษาภาคบงัคบันั้นโรงเรียนสามารถจดัเก็บค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมเบด็เตลด็ได ้ หากรัฐ

จะรับค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ดในระดับการศึกษาภาคบงัคบันั้น  อตัราการจดัเก็บค่าธรรมเนียม

เบ็ดเตล็ดให้ข้ึนกบัดชันีราคาอุปโภคบริโภคและศกัยภาพทางเศรษฐกิจของประชาชนส่วนใหญ่  

และการเพิ่มค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมสาํหรับระดบัการศึกษาอ่ืนๆให้ใชเ้กณฑพ์ิจารณาจดัเก็บ

วิธีน้ีเช่นกนั 

 ในส่วนนโยบายสนบัสนุนดา้นภาษี รัฐบาลมีนโยบายจดัเก็บภาษีอตัราตํ่า หรือไม่จดัเก็บ

ภาษีจากสถานประกอบการท่ีดาํเนินการเป็นโรงเรียน  หรือสถานศึกษารวมทั้งส่งเสริมให้มีการรับ

บริจาคเงินเพื่อการศึกษาจากทอ้งถ่ินและองคก์ารสังคมระหว่างประเทศและส่งเสริมให้โรงงาน  

สถานประกอบการองคก์รเพื่อสังคมรับบริจาคเงินทุนจากภายในและต่างประเทศเพื่อนาํมาใชจ่้าย

เพื่อการศึกษา  ทั้งน้ี  เงินบริจาคจะสามารถนาํมาหักภาษีได ้ รัฐบาลจีนไดพ้ยายามหาแหล่งเงินทุน

จากหลายๆแห่ง  เช่น  การเก็บเงินเพิ่มจากการจดัการศึกษาทั้งในเมืองและชนบทท่ีรวบรวมจาก

รัฐบาลทอ้งถ่ิน  การเก็บค่าใชจ่้ายการศึกษาจากโรงเรียน  สถานประกอบการเงินทุนท่ีเก็บจากกลุ่ม

สังคม  องค์กรสาธารณะประชาชน  และเงินบริจาคค่าธรรมเนียมท่ีนักเรียนจ่ายและรายไดจ้าก

โรงเรียนท่ีดาํเนินสถานประกอบการและโปรแกรมการทาํงานควบคู่กบัการเรียน 
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 การระดมทรัพยากรจากกลุ่มผู้บริจาค 

ทรัพยากรเพื่อการศึกษาท่ีจะกล่าวถึงต่อไปน้ี เนน้ไปท่ีการระดมเงินทุนมากกว่าทรัพยากร

ประเภทอ่ืน เน่ืองจากเป็นการเจาะจงไปยงักลุ่มเป้าหมายท่ีจะเป็นผูบ้ริจาคจากหลากหลายบุคคล

พร้อม ๆ กนั จึงจะประสบความสาํเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพผูเ้ขียนมีประสบการณ์ตรงจากการระดม

ทุนในหลายลกัษณะ อาทิ การทอดผา้ป่าการกศุลปรับปรุงอาคารเรียนและสภาพส่ิงแวดลอ้ม โดยไม่

ตอ้งใชง้บประมาณจากภาครัฐ และไดรั้บการสนบัสนุนจากบุคคลต่างๆ  การระดมทุนเพื่อการจดัซ้ือ

อุปกรณ์ ฯลฯ จึงพอสรุปแนวคิดของการระดมทุนเพ่ือการศึกษาท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาพึงตระหนกั 

และนาํมาวิเคราะห์ใหไ้ดป้ระโยชน์ตามบริบทของแต่ละสถานศึกษา ดงัน้ี57 

1.  กาํหนดกลุ่มเป้าหมายผูบ้ริจาค 

สถานศึกษามีกลุ่มเป้าหมายท่ีคาดวา่จะเป็นผูบ้ริจาค หลายกลุ่ม เช่น ศิษยเ์ก่า ครูเก่า ผูป้กครอง 

ผูมี้อุปการคุณต่อโรงเรียน สมาคม องคก์ร มูลนิธิการกุศลต่าง ๆ เครือข่ายโรงเรียนท่ีเคยเก้ือกลูกนั 

ขอ้คิดสําคญัต่อความคาดหวงัในกลุ่มเป้าหมายท่ีก่อให้เกิดความสําเร็จสูงในการบริจาคทุนมีดงัน้ี    

จุดประกายสู่ความสาํเร็จ คือ คณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือคณะทาํงานเร่ืองน้ี เช่น คณะกรรมการ

บริหารโรงเรียน คณะกรรมการสมาคมของโรงเรียน ตลอดจนครูของโรงเรียน ฯลฯ ไดแ้สดงออก

ชดัเจนใหเ้ห็นผลเชิงประจกัษว์า่ ทุกคนกระตือรือร้นท่ีจะทาํงานระดมทุนอยา่งมุ่งมัน่ในประโยชนท่ี์

จะเกิดข้ึน บางคนอาจรวบรวมการบริจาคเร่ิมตน้จากกลุ่มให้ก่อน เป็นการนาํทาง ผูบ้ริหาร

สถานศึกษาอาจตอ้งเป็นผูน้าํการบริจาคดว้ย  
ผูท่ี้คาดว่าจะเป็นผูบ้ริจาครายใหญ่ คือบุคคลเป้าหมายสําคญัท่ีสุดท่ีเป็นตวับ่งช้ี

ความสาํเร็จ ดงันั้น ถา้การติดต่อประสานงานติดต่อกบัผูอุ้ปการคุณรายใหญ่ไดผ้ลจะทาํให้เกิด

กาํลงัใจในการทาํงานมาก และเช่ือมัน่ไดเ้ลยว่าการระดมทุนจะบรรลุเป้าหมายตามตอ้งการ             

ผูบ้ริจาครายยอ่ย คือ บุคคลสร้างกระแสศรัทธา ผูบ้ริจาครายยอ่ย แมมี้ยอดเงินบริจาครวมแลว้นอ้ย

กวา่ แต่เป็นกลุ่มผูบ้ริจาคจาํนวนมากท่ีสร้างกระแสศรัทธาไดม้าก จึงตอ้งใหค้วามสาํคญัต่อผูบ้ริจาค

กลุ่มน้ีเป็นพิเศษดว้ยเหมือนกนั 

2. รูปแบบการส่ือสาร 

นอกจากการกาํหนดกลุ่มเป้าหมายผูบ้ริจาคแลว้จะตอ้งคาํนึงถึงการผลิตเคร่ืองมือส่ือสาร

และวิธีการส่ือสารในลาํดบัถดัมา ซ่ึงมีประเดน็ท่ีน่าสนใจนาํไปพิจารณา คือ ผูเ้ขียนควรมีคาํแนะนาํ 

       

 57นารีรัตน ์ รักวิจิตรกลุ, ชยัยทุธ์ ศิริสุทธ์ิ และโกวฒัน ์เทศบุตร,  การระดมทุนเพือ่

การศึกษาของโรงเรียนสังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

(มหาสารคาม: มหาวิทยาลยัมหาสารคาม,  2548),. 29. 
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สั้นๆว่าหากคิดจะเขียนขอ้ความท่ีจะนาํไปใชใ้นการส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมาย จะตอ้งเป็นขอ้ความท่ี

สั้นกะทดัรัด แสดงคุณค่าของการบริจาค  เป้าหมาย และวตัถุประสงค ์หรือเร่ืองในการนาํไปใช้

ประโยชน์ 

3.  ควรมีศูนยป์ระสานงานท่ีชดัเจน 

การทาํงานรณรงคข์อรับบริจาคจะตอ้งมีศูนยป์ระสานงานท่ีมีประสิทธิภาพ ตลอดช่วง

ของการระดมทุน นบัตั้งแต่ขั้นตดัสินใจริเร่ิมโครงการไปจนถึงขั้นสรุปประเมินผล ซ่ึงการปฏิบติังาน    

ท่ีคล่องตวัควรแยกศูนยน้ี์ออกจากงานปกติ  แต่ให้มีปฏิทินท่ีกาํหนดการพบกนัของคณะทาํงาน

อยา่งชดัเจน เพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลท่ีคืบหนา้ ศูนยป์ระสานงานพึงมีเจา้หนา้ท่ีรับการติดต่อท่ีเขา้ใจ

เน้ืองานทั้งหมด และมีอุปกรณ์ส่ือสารพร้อมทั้งขอ้ความส่ือสารทุกชนิดไวบ้ริการผูเ้ก่ียวขอ้ง รวมทั้ง

จดัทาํแผ่นป้ายรายงานผลท่ีผ่านมาให้เกิดการรับรู้โดยง่าย เพื่อกระตุน้การทาํงานให้ต่ืนตวั

ตลอดเวลา  

4.  การเลือกวธีิการบอกบุญท่ีเหมาะสม 

วิธีการให้ข่าวสารเพื่อการตดัสินใจได้เขา้ถึงผูท่ี้คาดว่าจะบริจาคเป็นกลยุทธ์สําคญัท่ี

คณะทาํงานหรืออาสาสมคัรจะเลือกใหต้รงกบับุคคล องคก์ร หรือสถานท่ีท่ีเหมาะสม เช่น การใช้

จดหมายเปิดหรือฎีกา  จดหมายส่วนตวั  การใชโ้ทรศพัท ์ การเขา้พบเพ่ือบอกบุญ ตั้งสาขาระดมทุน

ผา้ป่า  หรือกิจกรรมหารายได ้เป็นตน้ 

5.  ความรับผดิชอบของสถานศึกษากบัการประกาศเกียรติคุณ 

กระบวนการรับเงินบริจาคมิไดส้ิ้นสุดลงหลงัจากไดรั้บเงินบริจาคแลว้เท่านั้น หน้าท่ี

ความรับผดิชอบของสถานศึกษายงัคงมีอยูต่ลอดไปท่ีจะตอบสนองคุณงามความดีของผูบ้ริจาค และ

อาจมีบางคร้ังท่ีผูบ้ริจาครู้สึกเสียดายเงินท่ีแจง้ความจาํนงไปแลว้ หรือแมแ้ต่บริจาคไปแลว้ แต่รู้สึก

ผดิหวงัท่ีสถานศึกษามองไม่เห็นคุณค่า ละเลย  ดงันั้น สถานศึกษาตอ้งตระหนกัเสมอว่าผูบ้ริจาคทุก

ท่านมีความสาํคญัและส่ิงท่ีท่านทั้งหลายบริจาคไปนั้นจะถูกนาํไปสร้างประโยชน์ตามวตัถุประสงค์

อยา่งน่าพึงพอใจดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสม วิธีการแสดงความรับผดิชอบและการแสดงความสาํนึกใน

บุญคุณของท่านผูมี้อุปการคุณ 

6.  การดาํเนินงานตามวตัถุประสงคท่ี์ระดมทุน 

เม่ือการระดมทุนไดผ้ลประการใดก็ตาม  ผูบ้ริจาคยอ่มตอ้งการทราบผลการนาํเงินไปใช้

ประโยชน์ตามวตัถุประสงค ์  แมบ้างคร้ังไดรั้บบริจาคไม่เพียงพอต่อการจดัการตามวตัถุประสงคก์็

ตาม  ตอ้งมีการดาํเนินการอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีไม่เปล่ียนวตัถุประสงคไ์ปโดยส้ินเชิงหรือเงียบเฉย  

ในบางกรณีอาจตอ้งดาํเนินวิธีการระดมทุนซํ้าอีกรอบหน่ึงกไ็ด ้ ในระหวา่งการดาํเนินการใชเ้งินทุน

เพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคน์ั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษาพึงใหข้่าวสารความคืบหนา้อยูเ่สมอ   และ
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แสดงความโปร่งใสของการทาํงาน และการใชเ้งินทุนอย่างมีประสิทธิภาพทุกคร้ังหากมีโอกาสก็

เชิญใหผู้บ้ริจาคต่างๆ ไดเ้ขา้มามีส่วนตรวจสอบหรือรู้เห็นการดาํเนินงานตามวตัถุประสงคด์งักล่าว

ดว้ย  จึงจะช่วยใหผู้บ้ริจาคเกิดศรัทธาและมีความพึงพอใจตลอดเวลาได ้

การจดัการศึกษาตามภารกิจการปฏิรูปเพื่อพฒันาการเรียนรู้และกอบกูส้ังคมไทย เพื่อลูกหลาน

และชาติบา้นเมืองนั้น จาํเป็นอย่างยิ่งท่ีทุกส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่ว่าจะเป็นครู อาจารย ์นกัการศึกษา 

และบุคลากรทุกฝ่ายตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมมือ ร่วมใจกนัเพ่ือสร้างการศึกษาใหผู้เ้รียนมีคุณภาพอยูใ่น

สงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข และทดัเทียมนานาอารยะประเทศต่อไป  

 

บทบาทของผู้บริหารในการใช้ทรัพยากรทางการศึกษา 

 สนอง  เครือมาก  กล่าวว่า  ผูบ้ริหารโรงเรียนมีบทบาทสาํคญัยิ่งท่ีจะทาํให้การใชท้รัพยากร   

ท่ีเกิดประโยชน์ต่อการจดัการในโรงเรียน  เพราะความสามารถของผูบ้ริหารอยู่ท่ีการใชบุ้คลากร  

เงิน  วสัดุอุปกรณ์  และเวลาท่ีมีอยูใ่ห้ไดผ้ลมากท่ีสุด  จึงเป็นท่ีเช่ือแน่ไดว้่า  ถา้ผูบ้ริหารโรงเรียนมี

ความสามารถในการจดัการ  บุคลากร  เงิน  วสัดุอุปกรณ์ต่างๆ  และเวลา  “เป็น”  แลว้ย่อมก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อการศึกษาอยา่งแน่แท ้ ดงันั้นผูบ้ริหารโรงเรียนจึงจาํเป็นตอ้งดาํเนินการใชท้รัพยากรท่ี

มีอยู่  หรือท่ีไดรั้บมาให้เกิดประโยชน์ต่อภารกิจของโรงเรียนให้มากท่ีสุด  ซ่ึงผูบ้ริหารสามารถ

ดาํเนินการไดห้ลายประการ  คือ58 

1. การจดัการ  ถือเป็นหนา้ท่ีความรับผดิชอบของผูบ้ริหารโรงเรียนโดยตรงท่ีจาํเป็นตอ้ง

จดัระบบการจดัการใหช้ดัเจน  และเป็นท่ีรับทราบทัว่ไป  โดยกาํหนดกรรมวิธีท่ีจะใชใ้นการบริหาร

ให้สอดคลอ้งกบัสถานภาพ  หรือลกัษณะของโรงเรียน  ประสิทธิภาพการบริหารข้ึนอยู่กบัระบบการ

จดัการเป็นอยา่งมาก  แมจ้ะวางแผนไวเ้ป็นอยา่งดี  หากขาดระบบการจดัการท่ีดีก็ไม่สามารถบรรลุ

ตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไวไ้ด ้ ถึงกบัมีโครงการเก่ียวกบัการวางแผนและจดัการ  (Planning and 

Management : P&M)  ข้ึนในกระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีเป้าหมายว่า  “จะทาํการอยา่งไรจึงจะสัมฤทธิผล

ตามท่ีวางแผนไว”้  ในการจัดการจาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงเวลา  และทรัพยากร คน  เงิน  และวสัดุ

อุปกรณ์ นั้นคือ  ถา้ใชเ้วลามากก็ย่อมหมายถึง  การลงทุนเก่ียวกบัคน  เงิน  และวสัดุ  อุปกรณ์มาก

ตามไปดว้ย 

 

 

       

 58สนอง  เครือมาก,  คู่มือสอบ: ปฏิบัติการของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา

แห่งชาต”ิ  (กรุงเทพฯ : อมัรินทร์การพิมพ,์ 2537),  16. 
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2. บุคลากร  ในโรงเรียนอาจมีบุคลากรหลายฝ่าย  แต่ท่ีสาํคญัท่ีสุด  ไดแ้ก่ คณะครู  ซ่ึงผูบ้ริหาร

อาจดาํเนินการดงัน้ี 

  2.1 กาํหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบให้ชัดเจน โดยยึดหลกัความเสมอภาค  ความรู้  

ความสามารถ  ความสนใจ  ตลอดภารกิจหลกัของโรงเรียน  ทั้งน้ีจาํเป็นตอ้ใชบุ้คลากรมีหนา้ท่ีหลกั  

หนา้ท่ีสนบัสนุน  และหนา้ท่ีบริการประกอบกนัเสมอ 

  2.2 ติดตาม  และดูแลการปฏิบติังานของบุคลากรอยา่งใกลชิ้ด และสมํ่าเสมอ  โดยวางแผน

ไวล่้วงหนา้ชดัเจน 

  2.3 นิเทศหรือใหค้วามช่วยเหลือ  สนบัสนุนหรือร่วมแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน  ขณะบุคลากร

ปฏิบติังาน 

  2.4 ประเมินผลการปฏิบติังานอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ  กอปรทั้งใชผ้ลการประเมิน

ประกอบการวางแผน  พิจารณาความดีความชอบ  หรือส่งเสริมความกา้วหน้า  ทั้งน้ีจาํตอ้งบาํรุง

ขวญั  ให้กาํลงัใจ  หรือเสริมแรงอย่างต่อเน่ืองให้เหมาะสมและยติุธรรม  โดยยึดระบบคุณธรรมเป็น

สาํคญั 

  2.5 เงินหรืองบประมาณ  ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัอยา่งหน่ึงในการบริหาร  โดยผูบ้ริหาร

สามารถดาํเนินการไดห้ลายอยา่ง   

 3. วางแผนการใช้เงินหรืองบประมาณท่ีไดรั้บ  โดยยึดหลกัในกิจกรรมท่ีมีผลใกลต้วั

นกัเรียนมากท่ีสุดก่อน  ทั้งน้ี  ควรใหบุ้คลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนดว้ย 

  3.1 วางแนวทางการไดม้าซ่ึงเงินนอกงบประมาณจากชุมชน  หรือแหล่งอ่ืน หรือจาก

กิจกรรมของโรงเรียนเอง 

   3.2 จดัระบบการเงินใหถู้กตอ้งตามระเบียบแบบแผนใหบุ้คลากรรับทราบ และมีส่วนร่วม

ในการดาํเนินการ  โดยประเมินผลการใชเ้งินหรืองบประมาณ 

 4. วสัดุอุปกรณ์กเ็ช่นเดียวกบัทรัพยากรอยา่งอ่ืน  ผ◌ู◌้บริหารโรงเรียนจาํตอ้งดาํเนินการ

อยา่งเป็นระบบ  นั้นคือ 

  4.1 จดัหาวสัดุอุปกรณ์ท่ีจาํเป็นต่อการเรียนการสอนท่ีมีประโยชน์คุม้ค่า 

4.2 การใชว้สัดุอุปกรณ์เตม็ท่ีหรือไม่  ควรแกไ้ขปรับปรุงอยา่งไร 
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แนวปฏิบตัิการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพือ่การศึกษา 

 การระดมทรัพยากรทางการศึกษา  เป็นภาระหน้าท่ีของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดั

การศึกษาทุกระดบั  ความจาํเป็นในการใชท้รัพยากรของแต่ละสถานศึกษานั้นมีความแตกต่างกนั

ตามบริบท  ดงันั้นกิจกรรมการระดมทรัพยากรทางการศึกษายอ่มมีความแตกต่างกนัดว้ย  การนาํกล

ยุทธ์การพฒันามาใชใ้ห้ประสบความสําเร็จข้ึนอยู่กบัสภาพปัจจุบนัท่ีเกิดข้ึนกบัสถานศึกษานั้นๆ  

ความรู้  ความเขา้ใจ  และประสบการณ์  ตลอดจนความร่วมมือจากผูเ้ก่ียวขอ้งทุกผา่ยท่ีมีความตั้งใจ  

จริงใจต่อการแกปั้ญหาร่วมกนั  โดยมีเป้าหมายท่ีสาํคญั คือ  ประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษา 

 ในการระดมทรัพยากรหรือการลงทุนเพื่อการศึกษานั้น มีวิธีการหรือแนวทางปฏิบติัท่ี

หลากหลาย ซ่ึงมีนกัวิชาการใหแ้นวคิดและหลกัการไวอ้ยา่งหลากหลาย ดงัน้ี 

เวนสเตียน (Weinstein) กล่าววา่ หลกัการสาํคญัท่ีจะนาํไปสู่ความสาํเร็จของการระดมทุน

มี 5 ประการคือ59 

1.  หลกัการท่ีว่า “ประชาชนใหป้ระชาชน เพื่อช่วยเหลือประชาชน (People give to people to 

help people)” เป็นคาํขวญั หรือหลกัการท่ีสาํคญัของการระดมทุน เน่ืองจากบุคคลเป็นผูต้ดัสินใจท่ี

จะบริจาคหรือไม่บริจาคมิใช่สถาบนั โดยผูบ้ริจาคจะบริจาคหรือไม่บริจาคนั้นการบริจาค จะข้ึนอยู่

กบัความสัมพนัธ์ของผูบ้ริจาคกบัการตอบสนองต่อผูร้ะดมทุนหรือการตดัสินใจบริจาคจะข้ึนอยูก่บั

ลกัษณะผูน้าํของสถาบนันั้นๆ 

2.  หลกัการท่ีสองคือ การเขา้ใจกระบวนการพฒันาแหล่งเงินทุนท่ีจะบริจาคโดยท่ี “ผูท่ี้จะ

บริจาคจะข้ึนอยูก่บัความสมัพนัธ์ของผูร้ะดมทุนกบัผูบ้ริจาคซ่ึงจะให ้หรือบริจาคอะไร” 

3.  หลกัการท่ี สาม คือ ลกัษณะของผูน้าํขององคก์ารท่ีจะระดมทุน โดยจะตอ้งมีลกัษณะผูน้าํ

ในทีมผูบ้ริหารขององคก์าร ผูร่้วมงาน และอาสาสมคัรท่ีเป็นบุคคลสาํคญัในการระดมทุนจาํเป็นตอ้ง     

มีลกัษณะผูน้าํ และเช่ือว่าการระดมทุนจะประสบผลสาํเร็จ เม่ือผูน้าํมีลกัษณะของผูน้าํ ก็จะทาํให้

งานอยา่งอ่ืนๆ ประสบผลสาํเร็จ 

4.  หลกัการท่ี ส่ี คือหลกัการ “Six rights” คือการระดมทุนจะประสบผลสาํเร็จนั้น  ข้ึนอยู่

กบั Right person เพื่อท่ีจะเสนอ “Right prospect” สาํหรับ Right amount” ท่ีเสนอ “Rightproject” 

“Right time” และ “Right way” เวลาและการนาํไปใชท่ี้เหมาะสม “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” 

  

 59Weinstein Stanley,  The Complete Guide to Fundraising Management 

AFP/Wiley Fund Development Series,  2nd ed.  (New York: John Wiley & Son, 2002),  338. 



  70 

5.  หลกัการ 80/20 Rule มาสู่ 90/10 Rule จาก Pareto’s rule ผลการสาํเร็จ ร้อยละ 80        

มาจากผูด้าํเนินงาน หรือประสิทธิภาพของผูป้ฏิบติังานร้อยละ 20 เปรียบเทียบกบั อาสาสมคัร       

ในการระดมทุน จะมีอาสาสมคัรร้อยละ 20 จากอาสาสมคัรทั้งหมดสามารถระดมทุนไดเ้ท่ากบัทุน

ทั้งหมดร้อยละ 80  ในการระดมทุน โครงการการระดมทุนส่วนใหญ่ ผูบ้ริจาคท่ีบริจาคเงินมาก

ประมาณร้อยละ 10 ของผูบ้ริจาค จะบริจาคเงินเป็นจาํนวนร้อยละ 90 ของการบริจาคทั้งหมด โดยท่ี

ร้อยละ 10-20 ของผูบ้ริจาคน้ี จะใกลชิ้ดแหล่งเงินทุนมากท่ีสุด ซ่ึงจะเป็นผูน้าํ การบริจาค และทาํให้

การดาํเนินการระดมทุนเป็นผลสาํเร็จ 

แบรคเคลีย (Brakeley)60กล่าวว่า ปัจจุบนัการระดมทุนมีแนวโนม้ท่ีสาํคญัๆ 3 ประการคือ 

การตั้งเป้าหมายท่ีสูงข้ึนกว่าอดีต การใชร้ะยะเวลาในการรณรงคร์ะดมยาวนานกว่าเดิม และการบริจาค

ของผูน้าํเพิ่มข้ึนในสัดส่วนท่ีมากกว่าเดิม การระดมทุนโดยใชว้ิธีการขอบริจาคยามวิกฤต (Crisis to 

Crisis Approach) อาจจะเหมาะสมสาํหรับบางหน่วยงาน แต่เป็นวิธีท่ีไม่เหมาะสมมากนกัในปัจจุบนัน้ี 

การระดมทุนจะตอ้งไดรั้บการพิจารณาวา่เป็นกระบวนการท่ีตอ้งรับผดิชอบดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง

ดว้ยการตั้งเป้าหมาย และจะตอ้งสะทอ้นถึงความตอ้งการในการพฒันาหน่วยงานในปัจจุบนั และอนาคต 

การวางแผนระดมทุนท่ีดีเป็นผลมาจากการวิจยัท่ีดี การวิจยัในท่ีน้ี หมายถึง การระบุเป้าหมาย

และความตอ้งการของหน่วยงานทั้งปัจจุบนั และอนาคต และแหล่งทุนท่ีจะสนบัสนุนเป้าหมายเหล่าน้ี 

การวางแผนเป็นกระบวนการท่ีตอ้งพ่ึงพาซ่ึงกนัและกนั เป้าหมายของการพฒันาหน่วยงานสามารถ

กาํหนดไดช้ดัเจนไดจ้ากการวางแผนระยะสั้นและระยะยาว ภาวะผูน้าํ และแหล่งทุนท่ีคาดว่าจะให้

การสนบัสนุน การวางแผนท่ีดีข้ึนอยูก่บัการวิเคราะห์ความสามารถของหน่วยงานท่ีจะดึงดูดผูน้าํ 

ศกัยภาพของผูน้าํ ความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บความสนใจจากผูบ้ริจาค และแหล่งเงินทุนสนบัสนุน 

ดังท่ี  ลินดัช (Lindhal)61 กล่าวว่า การระดมทุนเป็นกิจกรรมการวางแผนท่ีเก่ียวกับการบริจาคโดยท่ี

กิจกรรมการระดมทุนจะตอ้งดาํเนินการไปภายใตก้รอบของวตัถุประสงคข์ององคก์ร กระบวนการการ

ระดมทุนจะเก่ียวขอ้งกบัองคก์ารท่ีจะระดมทุนโดยท่ีจะตอ้งมีการวางแผนในการระดมทุน  และมี

รายละเอียดและการประเมินภารกิจในการระดมทุน  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหมี้ประสิทธิภาพมากท่ีสุด

และตอ้งการท่ีจะบรรลุภารกิจ  โดยการบริหารจดัการเทคนิคและแหล่งของทุน  การปฏิบติัจะอยู่ในแผน

ทางยทุธศาสตร์ในการระดมทุนซ่ึงองคก์ารจะเป็นผูจ้ดัทาํเพ่ือท่ีจะทาํใหเ้กิดเศรษฐกิจท่ีย ัง่ยนืขององคก์าร 

  

 60Brakeley, Georage A., Jr,   Tested Ways to Successful Fund Raising   

(New York:AMACOM, 1980),  122. 

 61Lindhal, W.E, Strategic  Planning  for  Fund  Raising : How  to  Bring  in  More  

Money  Using  Strategic  Allocation  (San  Francisco : Jossey-Bass, 1992),  288. 
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นอร์ตนั (Norton)62ไดก้ล่าวถึงการระดมทุนวา่ การระดมทุนข้ึนอยูก่บั ส่วนสาํคญั 2-3 

ประการ ของสถาบนัซ่ึงจะมาก่อนการระดมทุน โดยข้ึนอยูก่บั 

 1. ผูบ้ริจาคมีความพึงพอใจท่ีจะบริจาค 

 2. ผูบ้ริจาคมีการสนบัสนุนท่ีจะทาํใหเ้กิดการบริจาคท่ีมีประสิทธิภาพ 

 3. แหล่งทุนมีความตอ้งการท่ีจะบริจาคและการระดมทุนเป็นกระบวนการซ่ึงทาํให้

เกิดกิจกรรมต่างๆ เช่น 

   มีการกาํหนดความตอ้งการของสงัคม 

   มีการบริจาคเพื่อความตอ้งการของสงัคม 

   มีกิจกรรมท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นไปได ้

   เพื่อเป็นการตอบสนองการใชเ้งินดา้นอ่ืนขององคก์าร 

   เป็นความตอ้งการของผูบ้ริจาค 

ดงันั้นการระดมทุนจะเก่ียวกบัทุกส่วนขององคก์ารมากกว่าเป็นหนา้ท่ีหน่ึงขององคก์าร

หรือส่วนใดส่วนหน่ึงขององคก์าร จริงๆ แลว้การระดมทุนเป็นงานหน่ึงท่ีจะทาํให้องคก์าร มีการ

พฒันาท่ีย ัง่ยืน การระดมทุนจะเกิดข้ึนไดจ้ะตอ้งทาํให้องคก์ารไม่ข้ึนอยู่กบัการเงินหรือผูใ้ห้ทุน   

เพียงคนเดียว และในเวลาเดียวกนัจะตอ้งสร้างระบบความสัมพนัธ์กบัสังคม เพ่ือจะเป็นการประกนั

ท่ีองคก์ารจะอยูก่บัสงัคมตลอดไป 

 กระทรวงศึกษาธิการ ไดก้ล่าวถึงแนวทางการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 

ดงัน้ี63 

  1.  ศึกษาวเิคราะห์กิจกรรมและภารกิจ งาน/โครงการตามกรอบประมาณการระยะปานกลาง 

และแผนปฏิบัติการประจาํปีท่ีมีความจาํเป็นต้องใช้วงเงินเพิ่มเติมจากงบประมาณการรายได้

งบประมาณไว ้ เพื่อจดัลาํดบัความสําคญัของกิจกรรมให้เป็นไปตามความเร่งด่วนและช่วงเวลา

  2.  สาํรวจขอ้มูลนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการไดรั้บการสนบัสนุนทุนการศึกษาตามเกณฑ์

การรับทุนทุกประเภท ตั้งกรรมการพิจารณาคดัเลือกนกัเรียนไดรั้บทุนการศึกษาโดยตรวจสอบ

ขอ้มูลเชิงลึกพร้อมกบัใหมี้การจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศใหเ้ป็นปัจจุบนั 

 

      

 62Norton, M,  The Worldwide Fundraiser’s Handbook: A Guide to Fundraising for 

Southern NGOs and Voluntary Organization   (London: Sage Publications, 1996),  423. 
63กระทรวงศึกษาธิการ,  แนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ   (กรุงเทพฯ : 

กระทรวงศึกษาธิการ, 2546),  45-46. 
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  3.  ศึกษาวเิคราะห์แหล่งทรัพยากร บุคคล หน่วยงาน องคก์รและทอ้งถ่ินท่ีมีศกัยภาพ

ใหก้ารสนบัสนุนการจดัการศึกษา ตลอดจนติดต่อประสานความร่วมมืออยา่งเป็นรูปธรรม 

  4.  จดัทาํแผนระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษา โดยกาํหนดวิธีการ 

แหล่งการสนบัสนุน เป้าหมาย เวลาดาํเนินการ และผูรั้บผดิชอบ 

  5.  เสนอแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษาต่อคณะกรรมการ

สถานศึกษาเพือ่ขอความเห็นชอบและดาํเนินการในรูปคณะกรรมการ 

  6.  เกบ็รักษาเงินและเบิกจ่ายไปใชต้ามแผนปฏิบติัการประจาํปีท่ีตอ้งใชว้งเงินเพิ่มเติม

ใหเ้ป็นไปตามระเบียบของทุนการศึกษาและระเบียบวา่ดว้ยเงินนอกงบประมาณทั้งน้ีตาม

วตัถุประสงคแ์ละไม่กาํหนดวตัถุประสงค ์

 สาํนกังานปฏิรูปการศึกษา64 ไดเ้สนอใหใ้ชม้าตรการแนวทางของการระดมทรัพยากรและ

การลงทุนเพื่อการศึกษา ดงัน้ี 

  1.  การใชม้าตรการทางภาษี เป็นเคร่ืองมือในการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ

การศึกษา 

   1.1  การลดตน้ทุน ดว้ยการลดหยอ่นยกเวน้ภาษีโรงเรืยน ท่ีดินสาํหรับ

สถานศึกษาเอกชน และวสัดุ อุปกรณ์เพื่อการศึกษา 

   1.2  การจดัเกบ็ภาษีมรดก มาใชเ้พื่อการศึกษา 

   1.3  การบริจาคเพื่อการศึกษา สามารถนาํไปลดหยอ่นภาษีเงินไดข้องผูบ้ริจาค 

   1.4  ยกเวน้ค่าธรรมเนียมการโอนอสงัหาริมทรัพยท่ี์บริจาคเพื่อการศึกษา 

   1.5  การจดัเกบ็ภาษีมรดก ใหย้กเวน้ภาษีมรดกท่ีบริจาคใหเ้พื่อการศึกษา 

  2.  การใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมรับภาระค่าใชจ่้าย 

  3.  การใหส้ถานศึกษามีอิสระในการบริหารจดัการทรัพยสิ์นของสถานศึกษา 

  4.  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการ ดว้ยการจดัทาํแผนการศึกษาท่ีเหมาะสม

ของสถานศึกษา 

 5.  การระดมทรัพยากร จากการออกพนัธบตัรเพื่อการศึกษา การออกสลากกินแบ่ง 

รัฐบาลและใหส้ถานศึกษามีเงินทุนระยะยาว โดยนาํเงินงบประมาณเหลือจ่ายเขา้เป็นเงินทุนสะสม

ของสถานศึกษา ไม่ตอ้งส่งคืนกระทรวงการคลงั และการกาํหนดค่าบริการสาธารณูปโภคในอตัราพิเศษ 

 

      

 64สาํนกังานปฏิรูปการศึกษา,  รายงานการปฏิรูปการศึกษาต่อประชาชน  (กรุงเทพฯ: 

สาํนกังาน, 2544),  114-116. 
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 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  ได้กําหนดยุทธศาสตร์การจัดระบบ

ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  โดย  1)  มาตรการลดหยอ่นภาษีหรือยกเวน้ภาษี  2)  การรับ 

บริจาค  3)  ผูเ้รียนร่วมรับภาระ  4)  การเก็บภาษีเพ่ือการศึกษา  การจดัสรรทรัพยากรยึดหลกัความ

พอเพียง  ความเป็นธรรม  และความเสมอภาค  ประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล  โดยจัดสรร

งบประมาณไปยงัผูเ้รียนมากข้ึน  ซ่ึงมีมาตรการ/แนวทางเบ้ืองตน้  โดยจดัเงินอุดหนุนเป็นรายหัว

สาํหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และอุดหนุนทัว่ไปใหส้ถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ  จดัสรรงบดาํเนินการ

และลงทุนให้สถานศึกษาของรัฐ  จัดเป็นกองทุนและตั้ งกองทุนต่าง  ๆ ระบบการบริหารงานให้

สถานศึกษามีอิสระในการบริหารงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อความคล่องตัว  

นอกจากน้ี  สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานยงัไดก้าํหนดแนวปฏิบติัการระดมทรัพยากร

เพื่อจดัการศึกษา ขั้นพื้นฐาน  ดงัน้ี65 

1. สถานศึกษาสามารถระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาท่ีเป็นกิจกรรมเพิ่มเติมจากหลกัสูตร

การเรียนการสอนตามปกติได ้ เพื่อเป็นการจดัประสบการณ์การเรียนรู้  พฒันาคุณภาพการศึกษา

หรือบริการอ่ืน  เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตของนกัเรียน 

2. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาตอ้งเป็นไปดว้ยความสมคัรใจตามความเหมาะสม

และความจาํเป็น 

3. สถานศึกษาตอ้งเสนอโครงการในการระดมทรัพยากร  เพ่ือขอความเห็นชอบต่อ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

4. สถานศึกษาจะตอ้งแจง้ใหผู้ป้กครองทราบถึงค่าใชจ่้ายท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐ  

ตามมาตรา 43  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พ.ศ. 2540  และค่าใชจ่้ายแต่ละโครงการท่ีจะ

ขอให้ผูป้กครองมีส่วนร่วมรับภาระตามความเหมาะสมและความจาํเป็นของแต่ละสถานศึกษา ตามมาตรา 

58  แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และแกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2545 

5. การใชจ่้ายทรัพยสิ์นและทรัพยากรอ่ืนท่ีไดรั้บจากการระดมทรัพยากร  เพื่อการศึกษา

จะตอ้งสอดคลอ้งกบัโครงการท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

6. ให้สถานศึกษารายงานผลการดาํเนินงานตามโครงการต่อคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานและปิดประกาศใหท้ราบโดยเปิดเผย 

       
65สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,  รายงานการติดตามและประเมินผลการ

ปฏิรูปการศึกษาในวาระครบรอบ 3 ปี ของการประกาศใช้พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาต ิ

พ.ศ.2542 หมวด 8 ทรัพยากรและการลงทุนเพือ่การศึกษา  (กรุงเทพฯ:สาํนกัประเมินผลการจดั

การศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม, 2545),  12. 
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7. การรับบริจาคนอกเหนือจากโครงการในการระดมทรัพยากร  ใหห้วัหนา้สถานศึกษา

ดาํเนินการไดต้ามระเบียบและคาํสั่งของทางราชการ  ทั้งน้ีตอ้งเป็นไปโดยความสมคัรใจของผูบ้ริจาค  

และไม่เป็นไปเพื่อแลกเปล่ียนผลประโยชน์หรือเง่ือนไขใดๆ  กบัทางราชการ 

8. สถานศึกษาตอ้งประชาสมัพนัธ์ใหผู้บ้ริจาคไดท้ราบวา่สามารถนาํใบเสร็จรับเงิน  

(ใส่ช่ือและนามสกุลของผูป้กครองนักเรียน)  ท่ีบริจาคให้แก่สถานศึกษาไปยกเวน้หรือลดหย่อน

ภาษีไดต้ามประกาศของอธิบดีกรมสรรพากร 

 รุ่ง  แกว้แดง  กล่าววา่ในการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารอยา่งมีประสิทธิภาพ  ควรมี

การจดัระบบใหช้ดัเจนดงัต่อไปน้ี66 

1. เช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างงบประมาณกบัการบริหารและการจดัการศึกษา  

โดยจะตอ้งนาํส่ิงท่ีสถานศึกษากาํหนดไว ้ ทั้งเร่ืองวิสัยทศัน์  นโยบาย  แผน  และการประเมินผล

ของสถานศึกษามาเป็นตวัตั้ง  และนาํทรัพยากรหรืองบประมาณเขา้มาเป็นตวัสนบัสนุนก็มีโอกาสท่ี

จะบริหารงบประมาณใหป้ระสบความสาํเร็จยิง่ข้ึน 

2. กาํหนดความจาํเป็นของหมวดรายจ่าย หรือ “การเลือกลงทุน”  ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีมี

ความสําคญัอย่างยิ่ง  โดยจดัลาํดบัความสําคญัของหมวดรายจ่าย  และสัดส่วนของงบประมาณ

ระหวา่งหมวด  เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน 

3. ระบบบญัชีสถานศึกษา โรงเรียนตอ้งเลือกระบบบญัชีท่ีดีสาํหรับแสดงเงินงบประมาณ

ท่ีไดม้า  สามารถสะทอ้นถึงตน้ทุนการจดัการศึกษาและสะดวกต่อการใชส้อย 

4. การเงินและการพสัดุ  การจดัซ้ือจดัจา้งจาํเป็นตอ้งทาํอยา่งเป็นระบบ  และมีหลกัฐาน

ชัดเจน  ถ้าดูแลไม่ ดีอาจจะมีการทุจริตเกิดข้ึน  ฉะนั้ นเ ร่ืองการเงิน  บัญชีและพัสดุนั้ น                              

ถา้สถานศึกษาสามารถหาบุคลากรมืออาชีพเขา้มาทาํงานเร่ืองน้ีโดยเฉพาะ  ไม่จาํเป็นตอ้งให้ครูมา

ทาํงานในดา้นน้ี  เพื่อใหค้รูมีเวลาปฏิบติัการสอนไดเ้ตม็ท่ี  และปัญหาการขาดแคลนอตัรากาํลงัครูก็

จะลดลงไป 

เฉลิมศรี  หิมพานต์  กล่าวว่าการระดมทรัพยากรจากท้องถ่ินเพ่ือการจัดการศึกษา  

หมายถึง การท่ีสถานศึกษาแสวงหาบุคคล  งบประมาณและส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆรวมทั้ง

ความร่วมมือร่วมใจจากผูเ้ก่ียวขอ้ง  ทุกฝ่ายท่ีมีอยู่ในชุมชน  ทอ้งถ่ินในการจัดการศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพสูงสุด  ดงัน้ี67 

 

 

       

 66รุ่ง  แกว้แดง,  โรงเรียนนิติบุคคล  (พิมพค์ร้ังท่ี  3.  กรุงเทพฯ : วฒันาพานิช, 2546),  114. 
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การศึกษาสภาพแวดลอ้มและจดัทาํขอ้มูลแหล่งทรัพยากรของสถานศึกษาและชุมชน 

หมายถึง  การจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศแหล่งทรัพยากรทางการศึกษาและชุมชนให้เป็นปัจจุบนัอยา่งเป็น

ระบบเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการระดมทรัพยากรเพื่อการจดัการศึกษาของสถานศึกษา              ขั้นพื้นฐาน 

  2. การสร้างความตระหนักและแรงจูงใจในการ่วมมือระดมทรัพยากรจากชุมชน

หมายถึงการสร้างจิตสาํนึกให้เห็นความสาํคญัและความจาํเป็นของทรัพยากรเพื่อการจดัการศึกษา

และการกาํหนดแนวทางในการจูงใจให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรเพื่อการจดั

การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  3. การระดมทรัพยากรบุคคล  ภูมิปัญญา  วิทยากรและอ่ืนๆจากทอ้งถ่ิน  หมายถึง

การแสวงหาบุคคล  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  สถานประกอบการ  หน่วยงานและองคก์รต่างๆในทอ้งถ่ิน

มาให้ความรู้แก่นกัเรียน  ตลอดจนการจดัหาส่ือ  อุปกรณ์  เทคโนโลยแีละการสร้างเครือข่ายการใช้

ทรัพยากรการศึกษาร่วมกนัในชุมชน 

  4. การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน  และการนาํชุมชนเขา้สู่

สถานศึกษา  หมายถึงการท่ีสถานศึกษาสร้างความเป็นมิตรและมีมนุษยสัมพนัธ์อนัดีกบัชุมชน     

เช่นการเขา้ร่วมกิจกรรม  การเยี่ยมบา้น  การจดับริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนเป็นตน้

  5. การบริหารทรัพยสิ์นอยา่งประหยดั  คุม้ค่า  และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษา

หมายถึงการบริหารจดัการทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บอย่างประหยดัและเกิดประโยชน์สูงสุด  โดยมุ่งเน้น

ผลงานการพฒันาคุณภาพของนกัเรียนเป็นหลกั  ส่วน จารุวรรณ งอกงาม68พบว่ากลยทุธ์การระดม

ทรัพยากรเพื่อการจดัการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกดัเทศบาลในจงัหวดัอ่างทองท่ีมีการ

ดาํเนินการเป็นลาํดบัแรก คือการสร้างความศรัทธาและความเช่ือมัน่ของชุมชนท่ีมีต่อบุคลากรของ

สถานศึกษา รองลงมาคือการประชาสัมพนัธ์การติดต่อส่ือสารระหว่างสถานศึกษาและชุมชน และ

การสร้างความน่าเช่ือถือของชุมชนท่ีมีต่อสถานศึกษา 

 

   

 67เฉลิมศรี  หิมพานต,์  “การระดมทรัพยากรจากทอ้งถ่ินเพ่ือการจดัการศึกษาของสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน  สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงราย  เขต 2”  (ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต

สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย, 2550),  7. 

 68จารุวรรณ  งอกงาม,  “กลยทุธ์การระดมทรัพยากรเพ่ือการจดัการศึกษาของสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานสังกดัเทศบาลในจงัหวดัอ่างทอง”  (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาการ

บริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2552),  บทคอัยอ่. 
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 เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ ไดก้าํหนดแนวทางของการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพือ่

การศึกษา โดย69 

 1.  การใหสิ้ทธิพิเศษทางภาษีการอาํนวยความสะดวกในการดาํเนินการขอจดัตั้งสถานศึกษา 

และการให้เอกชนลงทุนทางการศึกษา ในสาขาวิชาท่ีจาํเป็นในการพฒันาประเทศและสาขาวิชา        

ท่ีเป็นความตอ้งการของตลาดแรงงาน ให้บริษทัธุรกิจขนาดใหญ่จดัการศึกษาเอง หรือร่วมกบั

สถานศึกษา คือ การจดัการศึกษาในระยะยาว เช่น บริษทัแมคโดนลัด ์ มีการจดัการศึกษาเองโดยจดัตั้ง

เป็น McDonald University โดยใหผู้เ้รียนเป็นผูล้งทุนการศึกษาเอง ผูท่ี้จบ และมีคุณสมบติัเหมาะสม    

จะไดท้าํงานในบริษทัท่ีจดัการศึกษานั้น การจดัการศึกษาเช่นน้ีเป็นประโยชน์ทั้งผูเ้รียน ท่ีจะไดรั้บ

การศึกษา และฝึกอบรมท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูจ้า้งงาน ทาํให้มีโอกาสไดท้าํงานกบับริษทั

เจา้ของสถานศึกษาและผูจ้ดัการศึกษาก็สามารถไดบุ้คลากรตรงกบัความตอ้งการการจดัการศึกษา

ระยะสั้น ระยะเวลา 2 เดือน – 1 ปี เม่ือผูเ้รียนเรียนจบ จะมีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะเขา้ทาํงานใน

บริษทัผูจ้ดัการศึกษาการจดัการศึกษาสลบักนัระหว่างสถาบนัการศึกษากบัผูผ้ลิตสถาบนัการศึกษา

ให้ความรู้พื้นฐาน ความรู้เบ้ืองตน้ จากนั้นส่งให้บริษทัผูผ้ลิต เป็นผูจ้ดัการศึกษาในวิชาเฉพาะ          

ท่ีเก่ียวกบับริษทันั้น ๆ และการจดัการศึกษาร่วมกนัระหว่างสถาบนัการศึกษากบัภาคการผลิต      

โดยเปิดสาขาวิชาของบริษทัเอกชนในสถานศึกษาใหอ้าจารยใ์นสถานศึกษาสอนวิชาความรู้พื้นฐาน 

วิชาสากล และใหบุ้คลากรของบริษทัผูผ้ลิตสอนในวิชาท่ีตอ้งการใหผู้เ้รียนมีทกัษะโดยตรง ใหบ้ริษทั

ธุรกิจ เป็นผูล้งทุนเพื่อให้ไดเ้ด็กเก่งเขา้ทาํงานในบริษทั ให้บริษทัเอกชนให้ทุนการศึกษากบัเด็ก

เรียนเก่งในสาขาวิชาท่ีบริษทัมีตอ้งการโดยมีเง่ือนไขผกูมดัเม่ือเรียนจบตอ้งเขา้ทาํงานกบับริษทัท่ีให้

ทุนการศึกษา ใหอ้งคก์รภาคประชาชน องคก์รภาคเอกชน สถาบนัทางศาสนาชุมชนต่างๆ จดัตั้ง

กองทุนเพื่อการศึกษา สาํหรับกลุ่มคนท่ีเฉพาะเจาะจง เช่น กองทุนเพื่อการศึกษาของคนพิการ ทางตา 

กองทุนเพื่อการศึกษาของคนพิการทางหู กองทุนเพื่อการศึกษาอจัฉริยะ เป็นตน้ 

 2.  การจดัตั้งกองทุนเวลาเพือ่พฒันาการเรียนรู้ เพื่อใหป้ระชาชนสามารถอุทิศเวลา เขา้มา 

ช่วยกิจกรรมทางการศึกษา การพฒันาความรู้ คู่ความบนัเทิงกาํหนดนโยบายของชาติ ใหล้ะครทีวี

ทุกเร่ือง ตอ้งมีสดัส่วนของความรู้ ท่ีประยกุต ์ใหเ้ป็นประโยชน์แก่ประชาชน และการสร้างเครือข่าย

ปัญญาวิถีนอกระบบ วิธีการสร้างเครือข่าย คือใหม้หาวิทยาลยัเขา้มามีบทบาทสร้างองคค์วามรู้แก่

เดก็นกัเรียนใหพ้อ่แม่สอนลูกและใหมี้ความร่วมมือในการผลิตส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ และส่ืออ่ืน ๆ ใหมี้

ขอ้มูลเหมาะสมกบันกัเรียน 

      

 69เกรียงศกัด์ิ  เจริญวงศศ์กัด์ิ,  ข้อคดิเพือ่การบริหาร  (กรุงเทพฯ: ซคัเซส มีเดีย, 2543).  

137-158. 
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 พนิดา วีระชาติ กล่าววา่ ควรใหมี้แนวทางของการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ

การศึกษา ดงัน้ี70 

  1.  บุคคล เขา้มาช่วยเป็นวิทยากรช่วยสอน เป็นตวัอยา่งในการดาํเนินชีวิต ท่ีมีความสาํเร็จ

ดา้นอาชีพ คุณธรรม เกียรติยศ การทาํคุณประโยชน์แก่ชุมชนหรือสาธารณชนเขา้มาช่วยเหลือกิจกรรม

สถานศึกษา 

  2.  วฒันธรรม ประเพณี ความเป็นอยูข่องชุมชน สถาบนั องคก์ร หน่วยงาน และสถานท่ี

พกัผอ่น ท่ีตั้งอยูใ่นชุมชน 

  3.  โบราณสถาน โบราณวตัถุ และส่ิงก่อสร้างต่างๆใหผู้เ้รียน เรียนรู้ประวติั เห็นคุณค่า

ในมรดกทางวฒันธรรม และส่งเสริมอนุรักษ ์

 อารักษ ์ อินทร์พยงุ ไดก้ล่าวแนวทางระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อการศึกษาควรมี

แนวทาง ดงัน้ี71 

  1.  ส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้การจดัทาํแผนยทุธศาสตร์ การจดัการทรัพยากรทางการศึกษา

ในระดบัโรงเรียน และกลุ่มโรงเรียน 

  2.  ควรส่งเสริมใหมี้การระดมค่าใชจ่้ายเพื่อการศึกษาผา่นส่ือในระดบัชุมชนมากข้ึน 

  3.  จดัใหมี้การทาํแผนท่ีความจาํเป็นทางการศึกษา เพื่อประโยชน์การจดัระบบการใช้

ทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกนัในอาณาบริเวณท่ีใกลเ้คียงกนั 

  4.  มีนโยบายและมาตรการในการส่งเสริมใหเ้อกชนลงทุนในการวจิยัและพฒันามากข้ึน 

  5.  ปรับปรุงและเพิ่มบทบาทของวดั และสถาบนัสงฆ์ให้มีส่วนร่วมในการให้

การศึกษา 

  6.  พิจารณาจดัสรรเงินอุดหนุนในรูปเงินสมทบ ใหแ้ก่ชุมชน ทอ้งถ่ิน มีการจดัเก็บ

รายไดเ้พื่อใชจ่้ายในการจดัการศึกษา 

 

 

      
70พนิดา วีระชาติ,  การสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน  (กรุงเทพฯ : 

โอเดียนสโตร์, 2542),  41-42. 

 71อารักษ ์อินทร์พยงุ,  “การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งบทบาทของผูบ้ริหารกบัการจูงใจ

ในการระดมทรัพยากรเพื่อจดัการศึกษาตามการรับรู้ของครู ในโรงเรียนเอกชนประเภทสามญัศึกษา 

เขตภาคกลาง”   (วิทยานิพนธ์ ค.ม. การบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั : สถาบนัราชภฏั

พระนครศรีอยธุยา, 2546),  34-41. 
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  7.  นาํส่วนแบ่งจากการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในแต่ละจงัหวดัเขา้เป็นกองทุนจงัหวดั

เพื่อการศึกษาให้หมด และนาํรายไดจ้ากการจดังานภายในจงัหวดัทุกชนิดท่ีมีรายไดเ้พ่ือเขา้สมทบ

กองทุน 

  8.  ใหเ้งินอุดหนุนหรือเงินสมทบแก่โรงเรียนหรือสถาบนัการศึกษา ตลอดจนเครือข่าย 

ของชุมชนหรือโครงการร่วมของชุมชนและสถาบนัต่างๆท่ีพฒันาตน้แบบของสถานศึกษาเพื่อ

ส่งเสริมใหเ้กิดการพฒันาการศึกษาในความหมายท่ีกวา้ง 

  9.  ส่งเสริมใหห้อการคา้จงัหวดั และสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัมีบทบาทในการระดม

ทุนเพื่อการศึกษาร่วมกบัเทศบาล องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และสภาตาํบล 

  10.  จดัตั้งสมาคมผูป้กครอง โรงเรียน และครู 

  11.  จดังานบนัเทิงในทอ้งถ่ิน แลว้มีการขอรับบริจาคต่อหนา้สาธารณชน โดยใชว้ิธีการ

ลงโทษทางสงัคมต่อผูไ้ม่มาร่วมงานบริจาค มีการเรียกค่าปรับแก่ผูไ้ม่มาร่วมงาน 

  12.  จดังานประมูลของท่ีไดรั้บบริจาค พร้อมทั้งบริการอาหาร และเคร่ืองด่ืม 

  13.  ชกัจูงใหบ้ริจาคเป็นจาํนวนมาก เพื่อสร้างความเช่ือถือ เช่น ตั้งช่ืออาคารตามช่ือ   

ผูบ้ริจาค 

  14.  ใหก้ารส่งเสริมวฒันธรรม การแสดงประกอบงานบนัเทิง และขอบริจาค 

  15.  ท่ีประชุมหมู่บา้น กาํหนดใหบุ้คคลบริจาคตํ่าสุดหรือสูงสุด ตามมติของท่ีประชุม

หมู่บา้นร่วมกนักาํหนด 

  16.  บงัคบัเรียกเกบ็เงินจากทุกครอบครัวเป็นจาํนวนเท่าๆกนั (ถา้จนจริง ๆ จะอนุญาต

ใหใ้ชแ้รงงานเป็นการทดแทน) 

  17.  การบริจาคเงินเป็นรายเดือน หรือบริจาคอาหาร และเคร่ืองอุปโภค บริโภคอ่ืน ๆ

อยา่งต่อเน่ือง 

  18.  เกบ็ค่าเล่าเรียนเพิ่ม และการเรียกเกบ็ภาษี 

  19.  การเรียกเกบ็ค่าบริการดา้นสงัคมจากผูใ้ชบ้ริการ และเกบ็เงินค่าเช่าทรัพยสิ์น 

  20.  หกัเงินรายเดือนเพื่อเขา้กองทุนปันผลกลาง 

  21.  เก็บเงินจากร้านคา้ภายในหมู่บา้น ถา้ไม่ไดเ้งินก็รับชาํระค่าใชจ่้ายบางส่วนในรูป

ของอาหาร ท่ีพกั หรือแรงงานในพื้นท่ีทาํการเกษตรของตนแทน 

  22.  องคก์รทางศาสนา เร่ียไรเงินระหวา่งทาํพิธีในโบสถ ์วดั สุเหร่า 

  23.  องคก์รทางศาสนา ท่ีมีโรงเรียนในอุปถมัภม์ากกวา่ 1 แห่ง ใชว้ิธีนาํเงินส่วนเกิน

ของโรงเรียนบางแห่งไปชดเชยใหก้บัโรงเรียนอ่ืนๆท่ีมีงบประมาณไม่เพียงพอได ้
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  24.  ครูและพนกังานอ่ืน ๆ  ในโรงเรียนขององคก์รศาสนามกัจะทาํงานโดยรับค่าตอบแทน

ตํ่ากวา่อตัราตลาด เป็นการชดเชยแบบแฝง 

  25.  โรงเรียนดาํเนินการบริหารสหกรณ์พืชเศรษฐกิจเรียกเกบ็จากค่าธรรมเนียมจากผลผลิต

ท่ีขายได ้

 กรมการศึกษานอกโรงเรียน ได้นําแนวคิดการปรับปรุงและพฒันาระบบการจดัสรร

ทรัพยากร  และปรับปรุงระบบการจดัสรรงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานให้สอดคลอ้งกบัสํานัก

งบประมาณ  และเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี  โดยมีการดาํเนินการดงัน้ี  คือ  ปรับเกณฑค่์าใชจ่้ายใน

การจดัการศึกษานอกโรงเรียน  เพื่อรองรับพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  และศึกษา

วิเคราะห์เพื่อเตรียมการปรับปรุงระบบการจดังบประมาณแบบมุ่งผลงาน72 

 จากท่ีกล่าวมา  จะเห็นว่าแนวทางในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา  เน้นการมีส่วนร่วม   

ในการบริหารจดัการอย่างเป็นระบบ คือ ร่วมในการวางแผน ร่วมดาํเนินการ ร่วมประเมินผล และ

ร่วมนาํผลการประเมินมาปรับปรุงแกไ้ข  เพื่อใหไ้ดผ้ลบรรลุเป้าหมายดียิง่ข้ึน  เช่น 

1. ชุมชนมีส่วนร่วมในการสาํรวจขอ้มูลทรัพยากรพื้นฐานท่ีจะนาํมาดาํเนินการใน

สถานศึกษา 

2. ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษา  เช่น จดัทาํ

แผนการระดมทรัพยากร  เป็นตน้ 

3. ชุมชนมีส่วนร่วมในการดาํเนินการ  เพ่ือระดมทรัพยากรทางการศึกษา  เช่น  มีส่วน

ร่วมในการเชิญผูป้กครองหรือผูเ้ช่ียวชาญมาเป็นวิทยากรใหค้วามรู้ทั้งในและนอกสถานท่ี  ร่วมจดัตั้ง

สมาคมผูป้กครองนกัเรียน  ร่วมฝึกอบรมดา้นต่างๆ  ร่วมประสานงานกบัหน่วยงานทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชน  ร่วมประชาสัมพนัธ์เชิญชวนให้ทุกหน่วยงานเห็นความสาํคญัของสถานศึกษา  แลว้เขา้ร่วม

ดาํเนินการอยา่งจริงจงั  ร่วมบริจาคทรัพยแ์ละแรงงาน  สนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์ท่ีเป็นธรรมชาติ  หาได้

ในชุมชน  เพื่อใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้  เป็นตน้ 

4. ชุมชนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการดาํเนินการระดมทรัพยากรทางการศึกษา

วา่เป็นไปตามแผน  และบรรลุเป้าหมายหรือไม่  แลว้มีการประชาสัมพนัธ์ผลการดาํเนินการใหทุ้กฝ่าย

ท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บทราบ 

5. ชุมชนมีส่วนร่วมในการนาํผลการประเมินมาปรับปรุง  เพ่ือใหก้ารระดมทรัพยากร

มาใชใ้นสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน 

     

 72กรมการศึกษานอกโรงเรียน,  การปรับปรุงและพฒันาระบบการจัดสรรทรัพยากร,

เขา้ถึงเม่ือ  20 สิงหาคม 2549,  เขา้ถึงไดจ้าก http://www.moe.go.th/eroc/home2.10.htm 

http://www.moe.go.th/eroc/home2.10.htm
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 นอกจากน้ี  การระดมทรัพยากรทางการศึกษา  เพื่อนาํมาสนับสนุนการดาํเนินงานของ

สถานศึกษา จะกระทาํไดม้ากนอ้ยแค่ไหนข้ึนอยูก่บัสภาพแวดลอ้ม  และความสามารถของบุคลากร

ในสถานศึกษานั้น  ๆ ในส่วนท่ีเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม  ถา้สถานศึกษาใดตั้งอยูใ่นชุมชนท่ีมีฐานะเศรษฐกิจ

และรายไดข้องประชาชนอยูใ่นระดบัสูง  สถานศึกษานั้นก็มีโอกาสไดรั้บการสนบัสนุนจากประชาชน  

ทั้งองคก์รต่างๆ  ในชุมชนสูงไปดว้ย  การจดักิจกรรมเพื่อระดมทรัพยากรในทอ้งถ่ิน  อาจแบ่งได้

เป็น  2  ลกัษณะคือ73 

1. การจดักิจกรรมท่ีมีส่ิงแลกเปล่ียน  ไดแ้ก่  การดาํเนินการของสถานศึกษาท่ีจดัข้ึน  

โดยผูท่ี้สนบัสนุนเงินไดรั้บส่ิงของ  หรือบริการจากสถานศึกษาเป็นการแลกเปล่ียน  เช่น  การจาํหน่าย

วสัดุ  ส่ิงประดิษฐ์ของนกัเรียน  การให้เช่าบริการต่างๆ  ในสถานศึกษา  การเขา้ชมการแสดง  หรือ

งานเล้ียงสังสรรคท่ี์สถานศึกษาจดัข้ึน  เป็นตน้  ผูท่ี้เขา้ร่วมกิจกรรมดงักล่าว  จะไดว้สัดุส่ิงของหรือ

ไดใ้ชบ้ริการของสถานศึกษา  หรือไดเ้ขา้ชมรายการแสดง  หรือไดรั้บประทานอาหารแลว้แต่กรณี  

เป็นการแลกเปล่ียนกบัเงินท่ีไดส้นบัสนุนใหแ้ก่สถานศึกษาท่ีจดักิจกรรมนั้นๆ 

2. การจดักิจกรรมท่ีไม่มีส่ิงแลกเปล่ียน  เป็นการจดักิจกรรมในลกัษณะเชิญชวน  

หรือรณรงคเ์พื่อดาํเนินการ  โดยผูใ้ห้การสนับสนุนไม่ไดรั้บส่ิงตอบแทนเป็นการแลกเปล่ียนในทนัที 

ทนัใดโดยตรง  แต่ผลจะเกิดในอนาคตเป็นส่วนรวม  เช่น  การเชิญชวนร่วมบริจาคช่วยเหลือ

นกัเรียนท่ีขาดแคลน  การร่วมกนัเป็นเจา้ภาพจดัตั้งกองทุนอาหารกลางวนัของนักเรียน  การร่วม

พฒันาอาคารสถานท่ีในโรงเรียน  ฯลฯ  ผูส้นบัสนุนเงินหรือแรงงานเพ่ือกิจกรรมดงักล่าว  จะไม่ได้

รับส่ิงแลกเปล่ียนจากสถานศึกษาโดยตรง  แต่ผลท่ีไดจ้ะเป็นการช่วยเหลือโดยส่วนรวมไดเ้ด็ก

นกัเรียนท่ีขาดแคลนไดรั้บการช่วยเหลือ  เดก็นกัเรียนมีอาหารกลางวนัรับประทาน  โรงเรียนสะอาด

สวยงามเพิ่มข้ึน  เป็นตน้ 

 วีรวชัร์  สุนทรนันท  พบว่า แนวทางการวางแผนการะดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือ

การศึกษา  ในสถานศึกษาขนาดเลก็ท่ีพฒันาข้ึน  ตรงกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการของผูบ้ริหาร  

ครู  และกรรมการสถานศึกษา  ซ่ึงมีแนวทางการดาํเนินงาน  5  ขั้นตอน  คือ  1) การกาํหนด 

เป้าประสงค ์ 2) การคน้หาโอกาสและพิจารณาถึงปัญหาอุปสรรค  3) การแปลโอกาสใหเ้ป็น 

  

 73วีรวชัร์  สุนทรนนัท.  “การพฒันาแนวทางการวางแผนการระดมทรัพยากรและการลงทุน

เพื่อการศึกษาในสถานศึกษาขนาดเล็ก  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา  

กรณีศึกษาโรงเรียนวดัศรีภวงัค ์ โรงเรียนวดัทาํใหม่  โรงเรียนวดัลาดระโหง”.  (วิทยานิพนธ์ ค.ม.

(การบริหารการศึกษา).  พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา, 2551),

บทคดัยอ่. 
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แนวทางปฏิบติั  4) การเลือกแนวทางท่ีดีท่ีสุด  5) การตรวจสอบและประเมินผลงาน74   โดยนาํไป

ทดลองใช้แนวทางการวางแผนการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษาในสถานศึกษา

ขนาดเล็ก  จากการประเมินผลการทดลองใช้  ซ่ึงมีผูบ้ริหารสถานศึกษา  ครู  และกรรมการ

สถานศึกษา  โดยประเมินผลแลว้เห็นว่า  แนวทางการวางแผนการระดมทรัพยากรและการลงทุน

เพ่ือการศึกษา  ทั้ง  5  ขั้นตอน  มีความเหมาะสมท่ีจะนาํไปใชเ้ป็นแนวทางการวางแผนการระดม

ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาในสถานศึกษาขนาดเล็ก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชาร์ค

(Clark)75 ไดศึ้กษารูปแบบการระดมทุนจากภาคเอกชนของโรงเรียนมธัยมศึกษาของรัฐ ผลการวิจยั

พบว่า 1) โรงเรียนมธัยมศึกษาของรัฐท่ีประสบความสาํเร็จในการระดมทุนจะมีคุณลกัษณะดงัน้ี     

(1) มีพนัธกิจในการจดัการศึกษาท่ีชดัเจน (A Clear Educational Mission) (2) เม่ือบริจาคทุนให้

โรงเรียนแลว้จะไดรั้บการลดหยอ่นการเสียภาษี (501 (c) 3 Tax-exempt) (3) เป็นโรงเรียนขนาดเลก็

ท่ีมีจาํนวนนกัเรียนจาํนวนนอ้ย (4) ผูป้กครองและชุมชนใหก้ารสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน 

(5) มีจุดเนน้ในการจดัหลกัสูตรการศึกษาเพ่ือประกอบอาชีพ 2) มูลนิธิต่างๆ จะใหก้ารบริจาคเป็น

จาํนวนมากแก่โรงเรียนมธัยมศึกษาของรัฐท่ีมีลกัษณะ ดงัน้ี (1) โรงเรียนมีช่ือเสียงดีเป็นท่ียอมรับ

และมีกิจกรรมทางวิชาการท่ีชดัเจน (2) มีผูน้าํหรือผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีดีอยา่งต่อเน่ือง (3) อยูใ่นบญัชี

รายช่ือท่ีกฎหมายกาํหนดใหส้ามารถนาํไปลดหยอ่นภาษีได ้(4) สามารถรายงานสภาพทางการเงินท่ี

โปร่งใสต่อสาธารณะ  และ อีเวอร์สเดน (Eversden)76 ไดว้ิจยัคุณลกัษณะสาํคญัท่ีทาํใหก้ารระดมทุน

มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลกรณีศึกษาสถาบนั Carnegie 2 แห่ง ผลการวิจยัพบว่าประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลของการระดมทุนจะข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบ ดงัน้ี (1) ทกัษะและความสามารถของ

ของผูน้าํในการระดมทุน (2) เทคนิควิธีการคาํนวณเพื่อวางแผนระดมทุน การประชาสัมพนัธ์และ

งบประมาณท่ีใชใ้นการรณรงค ์ (3) เหตุผลความตอ้งการและเป้าหมายในการระดมทุนของสถาบนั

ทั้งในอดีตปัจจุบนัและอนาคต (4) การมีคู่มือหรือแผนการดาํเนินงานท่ีดี (5) การมีกลยทุธ์การระดม

ทุนท่ีดีมีบุคลากรและทีมงานการระดมทุนท่ีดี และ(6) เพิ่มการระดมทุนจากแหล่งทุนท่ีเป็น

บุคคลภายนอกแทนท่ีจะพึ่งพาจากภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว 

      

 74เร่ืองเดียวกนั.  

 75Clark, Kathleen Sciscento,  “A Public Secondary School Model to Access Private-

sectorFunding”  (Dissertation Abstracts International. 63(7) : 2421-A ; January, 2003),  2421-A. 
76Eversden, Gregory Knight.,  “Characteristics of Selected Fundraising Programs : Case 

Studiesof two Carnegie I Research-extensive Universities” (Dissertation Abstracts International. 

65(1) : 83-A ; July, 2004),  83-A. 
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 พรชยั  ภาพนัธ์77 ไดท้าํการศึกษาเร่ืองการนาํภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไปใชใ้นการจดัการเรียน

การสอนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  สงักดัสาํนกังานประถมศึกษา  จงัหวดัยโสธร  พบว่าการจดัเก็บ

ขอ้มูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาทอ้งถิ่น  ของศึกษานิเทศก์  ครู  ผูส้อนและผูบ้ริหารการศึกษายงัมีน้อย     

การสนบัสนุนให้ครูผูส้อนนาํความรู้และประสบการณ์ของชาวบา้นในทอ้งถ่ินมาใชใ้นการจดัการ

เรียนการสอนของผูบ้ริหารนั้นมี  2  รูปแบบ  คือ  การนาํความรู้และประสบการณ์ของชาวบา้นใน

ทอ้งถ่ินมาจดัการเรียนการสอนและการเชิญวิทยากรทอ้งถ่ินมาให้ความรู้แก่ครู  ส่วนแนวทางใน

การนาํภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไปใช้ในการจดัการเรียนการสอนนั้นไดเ้สนอแนะว่า  จะตอ้งคาํนึงถึง

ลกัษณะของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินว่าควรเป็นองค์ความรู้  และประสบการณ์ท่ีมีส่วนของคุณธรรม  

จริยธรรม  สอดแทรกอยูด่ว้ย กระบวนการเรียนการสอน  จะตอ้งเป็นการผสมผสานระหว่างความรู้

สากล  และความรู้ทอ้งถ่ิน  เนน้การศึกษาวิเคราะห์ทาํความเขา้ใจวิธีคิด  และแนวคิดทางภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ินใหผู้เ้รียนคิดไดอ้ยา่งอิสระ  คิดหลายดา้นหลายมุม  และสรุปเป็นองคค์วามรู้  และประสบการณ์

ท่ีจะใชใ้นการดาํรงชีวิต  ในส่วนของการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  ครูอาจเป็นผูด้าํเนินกิจกรรม  

โดยนาํความรู้และประสบการณ์ของปราชญท์อ้งถ่ินมาจดักิจกรรมการเรียนการสอน  หรืออาจให้

ปราชญท์อ้งถ่ินมาจดักิจกรรมการเรียนการสอน  ส่วนสถานศึกษาท่ีเรียนอาจเป็นโรงเรียน  หรือให้

นกัเรียนไปท่ีบา้นของปราชญท์อ้งถ่ินในขณะท่ี  เจน แผลงเดชา78 พบวา่ กลยทุธ์การระดมทรัพยากร

เพื่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นท่ีการศึกษาภูเกต็ สาขาการบริหาร

การศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต  ปี พ.ศ. 2549  ผลการวิจยัพบว่า 1) สถานศึกษามีสภาพความพร้อม

ดา้นกายภาพและบุคลากร แต่ก็ขาดครูท่ีมีความรู้ความสามารถดา้นพลศึกษาและดนตรี มีความ

พร้อมดา้นงบประมาณเพราะไดรั้บการสนบัสนุนจากภาคเอกชน ผูมี้จิตศรัทธาและองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน มีความพร้อมดา้นวสัดุครุภณัฑ ์ และส่ือการเรียนการสอนในระดบัชั้นอนุบาล แต่ใน

ระดบัชั้นประถมศึกษายงัมีส่ือและอุปกรณ์การเรียนการสอนนอ้ย จาํนวนห้องเรียนยงัไม่เพียงพอ 

ดา้นการบริหารจดัการ มีการมอบหมายใหค้รูประจาํการเป็นหวัหนา้งานดูแลรับผดิชอบ 

  
77พรชยั  ภาพนัธ์,  “การนาํภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเขา้มาใช้ในการจดัการเรียนการสอนระดบั

มธัยมศึกษาตอนตน้ สังกดัสาํนกังานประถมศึกษา  อาํเภอมหาชนะชยั  จงัหวดัยโสธร”  (ปริญญา

นิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  สถาบนัราชภฏัอุบลราชธานี, 2546).  

บทคดัยอ่. 
78เจน แผลงเดชา,  “กลยุทธ์การระดมทรัพยากรเพื่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นท่ีการศึกษาภูเก็ต”  (ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการ

บริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเกต็, 2549),  บทคดัยอ่. 
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ปฏิบติัตามกรอบภารกิจงาน โดยผูบ้ริหารทาํหนา้ท่ีกาํกบัติดตาม และประเมินผลการปฏิบติังาน      

2) มีการใชก้ลยุทธ์การเปล่ียนวิกฤตให้เป็นโอกาส โดยร่วมลงนามบนัทึกความเขา้ใจในการจดั

การศึกษาร่วมกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กลยทุธ์สร้างศรัทธาดว้ยการปฏิบติัจริง โดยทาํการ

พฒันาสถานศึกษาใหผู้มี้จิตศรัทธาไดเ้ห็น แลว้เชิญบุคคลเหล่าน้ีเขา้มาเยี่ยมชมและร่วมสนบัสนุน 

กลยทุธ์สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัชุมชน โดยผูบ้ริหารนาํครูเขา้หาชุมชน เชิญชุมชนเขา้มาในสถานศึกษา 

และร่วมกบัชุมชนช่วยเหลือพฒันาทอ้งถ่ิน กลยทุธ์การสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีเหมาะสม 

โดยเลือกบุคคลท่ีเป็นผูน้าํชุมชน มีความรู้ความสามารถ เป็นคนรุ่นใหม่ เป็นนกัพฒันา และกลา้

แสดงความคิดเห็นมาร่วมเป็นกรรมการสถานศึกษา กลยุทธ์การแสดงให้ถึงความโปร่งใส            

โดยผูบ้ริหารเป็นผูน้าํในการพฒันา เป็นแบบอยา่งท่ีดี ไม่ยุง่เก่ียวกบัเงินบริจาคท่ีไดม้า แต่เก็บรักษา

ในรูปคณะกรรมการประสานงานให้เจา้ของทุนเขา้มาดูเม่ืองานเสร็จ กลยุทธ์การสร้างเครือข่าย

แหล่งทุน หรือกลยทุธ์บอกต่อเม่ือโรงเรียนไดว้สัดุอุปกรณ์หรือเงินทุนมาก็พฒันาใหเ้ห็น แลว้เชิญผู ้

บริจาคมาดูเป็นกาํลงัใจ พร้อมทั้งบอกต่อไปถึงโครงการท่ีโรงเรียนกาํลงัจะพฒันาถา้ไดรั้บการ

สนบัสนุน แลว้เชิญชวนผูใ้หทุ้นช่วยบอกต่อไปยงัผูมี้จิตศรัทธาเพื่อร่วมกนับริจาคต่อไปสอดคลอ้ง

กบัผลการศึกษาระบบบริหารจดัการการเงินนอกงบประมาณในสถานศึกษาขนาดเลก็  ของนงเยาว ์ 

ศกัดาศกัด์ิ79 ซ่ึงพบว่า  โดยภาพรวมสถานศึกษาขนาดเล็กมีความตอ้งการทรัพยากรเพ่ือพฒันา

คุณภาพ  ทั้งประเภทตวัเงินและทรัพยากรดา้นอ่ืน  มีทั้งการขอความอนุเคราะห์และการผลิตสินคา้

ขาย  หรือหารายได้จากทรัพย์สินของโรงเรียน  การใช้จ่ายเงิน  มีการใช้จ่ายเงินทั้ งหมดตาม

วตัถุประสงค ์ ใชบ้างส่วนเหลือเก็บไวใ้ชย้ามจาํเป็นบางส่วน  และใชบ้างส่วนเก็บไวเ้ป็นกองทุน

หมุนเวียนบางส่วน  โดยผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหารเป็นขั้นตอน  มีการหาเงินดว้ยการวางแผนกล

ยทุธ์  ไดแ้ก่  เรียนรู้ชุมชน  สร้างเกราะป้องกนัตนเอง  เขา้หาแหล่งทุนจากหน่วยงานองคก์รชุมชน  

ผูอุ้ปการคุณ  ผูมี้จิตศรัทธาเมตตาในชุมชนและเครือข่าย ขณะท่ีชนญัชิดา ไชยรักษ์80พบว่าการระดม

ทรัพยากรเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนท่ีประสบธรณีพิบติั (สึนามิ) ในภาพรวมอยูใ่น

ระดบัปานกลาง  โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  คือ  กระบวนการสร้างความศรัทธา และขอ้ท่ีค่าเฉล่ีย

ตํ่าสุด  คือ  กระบวนการจดัตั้งชมรมผูป้กครอง  การระดมทรัพยากรเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา

ของโรงเรียนท่ีประสบธรณีพิบติั (สึนามิ)  พบวา่กระบวนการ 
  

 79นงเยาว ์ ศกัดาศกัด์ิ,  “ศึกษาระบบบริหารจดัการการเงินนอกงบประมาณในสถานศึกษา

ขนาดเลก็”  (วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลยัราชภฏั

ภูเกต็, 2548),  บทคดัยอ่. 
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สร้างความศรัทธา  กระบวนการสร้างความน่าเช่ือถือ  กระบวนการสร้างความตระหนัก  

กระบวนการมีส่วนร่วม  กระบวนการพฒันาศกัยภาพผูเ้รียน  กระบวนการจดัตั้งชมรมผูป้กครอง  

และกระบวนการสนับสนุนจากองค์กรท่ีเก่ียวขอ้ง  ผูบ้ริหารสถานศึกษามีกระบวนการระดม

ทรัพยากรเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนท่ีประสบธรณีพิบติั(สึนามิ)  แตกต่างจาก

ครูผูส้อน  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และวุฒิการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรีมีการ

ระดมทรัพยากรเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนท่ีประสบธรณีพิบติั (สึนามิ) แตกต่างจาก

วุฒิการศึกษาปริญญาตรีและสูงกว่าระดบัปริญญาตี  ขอ้เสนอแนะการระดมทรัพยากรท่ีไดม้าใน

ดา้นการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนท่ีประสบธรณีพิบติั (สึนามิ) คือกระบวนการสร้าง

ความศรัทธา  ควรช่วยเหลือชุมชนในทุกๆเร่ือง  ควรดูแลบุคลากรภายในโรงเรียนใหเ้ป็นแบบอยา่ง

ท่ีดีของชุมชน  และควรแจ้งให้ชุมชนทราบถึงการบริหารจัดการในทุกๆด้านอย่างเปิดเผย  

กระบวนการสร้างความน่าเช่ือถือควรใหข้อ้เสนอแนะในการแกปั้ญหา ควรนาํเสนอแนวทางการจดั

การศึกษาและแนวโน้มของการศึกษาในอนาคตให้ชุมชนไดรั้บทราบ  กระบวนการสร้างความ

ตระหนกั  ควรเปิดโอกาสให้ชุมชนไดใ้ชส้ถานท่ีของโรงเรียน  เพื่อให้เกิดความรักโรงเรียน  ควร

เชิญคนในชุมชนเขา้มาร่วมงานทุกคร้ัง  กระบวนการพฒันาศกัยภาพผูเ้รียน  ควรจดักิจกรรมท่ีจะ

พฒันานักเรียนท่ีหลากหลาย  ควรติดตามดูแลนักเรียนเป็นรายกรณี  กระบวนการจดัตั้ งชมรม

ผูป้กครอง  ควรเสนอแนวความคิดใหผู้ป้กครองเห็นประโยชน์และความสาํคญัของการจดัตั้งชมรม  

ควรประสานผูป้กครองอย่างสมํ่าเสมอ  ควรให้ผูป้กครองได้เสนอความคิดในการจดัตั้ งชมรม

ผูป้กครอง  และสุดทา้ยกระบวนการสนบัสนุนจากองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง  ควรประสานองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินสมํ่าเสมอ  ควรเปิดโอกาสใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดเ้ขา้มาช่วยเหลือ ซ่ึงเป็นไป

ในทางเดียวกบัผลการวิจยัของ ฟราเซอร์ (Frazer)81 ท่ีพบผลการวิจยัช้ีชดัว่าความสัมพนัธ์ระหว่างผู ้

บริจาคกบัผูร้ะดมทุนจะข้ึนอยูก่บัความไวว้างใจ (Trust) ซ่ึงจะส่งผลต่อการกระตุน้ใหมี้การบริจาค

ในจาํนวนท่ีสูง เพราะผูบ้ริจาคเช่ือมัน่ว่าผูข้อบริจาคจะนาํเงินท่ีบริจาคไปใชจ่้ายให้เกิดประโยชน์

ตามวตัถุประสงคจ์ริงแต่หาก ผูข้อบริจาคโกหกหลอกลวงความไวว้างใจ ความเช่ือมัน่ และการ

บริจาคจะหดหายตามไปดว้ย 

  

 80ชนญัชิดา  ไชยรักษ,์  “การระดมทรัพยากรเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนท่ี

ประสบธรณีพิบติั (สึนามิ)”  (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  

มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเกต็, 2549),  บทคดัยอ่. 
81Frazer, Kari J. “Maximizing Ethical Practices in Fundraising”  (Masters Abstracts 

International. 43(2) : 414 ; April, 2005),  414. 
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 พชัรกฤษฎ์ิ พวงนิล82 พบว่า ประเด็นกลยทุธ์ในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา จาํแนก

เป็น 5 ดา้น คือ 1) ดา้นเงินทุนหรืองบประมาณ ประกอบดว้ย 8 กลยทุธ์ 21 มาตรการ และ 43 

ตวัช้ีวดั 2) ดา้นบุคคล ประกอบดว้ย   8 กลยทุธ์ 23 มาตรการ และ 48 ตวัช้ีวดั 3) ดา้นวสัดุอุปกรณ์

และเทคโนโลย ีประกอบดว้ย 8 กลยทุธ์24 มาตรการ และ 57 ตวัช้ีวดั 4) ดา้นท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

ประกอบดว้ย 8 กลยทุธ์ 23 มาตรการและ49 ตวัช้ีวดั และ 5) ดา้นแหล่งเรียนรู้ ประกอบดว้ย 8        

กลยทุธ์ 23 มาตรการ และ 45 ตวัช้ีวดัส่วนกลไกการนาํกลยทุธ์สู่การปฏิบติั กลไกการควบคุมกล

ยทุธ์ และกลไกการประเมินกลยทุธ์นั้น ประกอบดว้ย 3 กลไกหลกั ไดแ้ก่ 1) กลไกดา้นองคก์ร คือ 

การกาํหนดโครงสร้างองคก์รการประสานงาน การมอบหมายภารกิจ ระบบการกาํกบั ติดตาม ตรวจสอบ      

มีความโปร่งใส  2) กลไกลดา้นบุคคล คือ เป็นผูมี้ความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบติังาน มีทกัษะและ

ความสามารถในการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้และการปรับเปล่ียนกลยุทธ์ มีความเสียสละ อดทน          

มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูง มีความมุ่งมัน่เพื่อการบรรลุเป้าหมายขององคก์ร และ 3) กลไกดา้นการ

บริหารจดัการคือ การยดึหลกัการมีส่วนร่วม จดัสรรทรัพยากรอยา่งทัว่ถึงตามความจาํเป็น การให้

อาํนาจและกระจายอาํนาจในการบริหารจดัการ การควบคุมการปฏิบติังานดว้ยแผนงานหรือ

โครงการ ซ่ึงจะตอ้งสอดประสานและเช่ือมกนัเพ่ือความมีประสิทธิภาพของการดาํเนินงาน โดย

โรงเรียนควรนาํมาตรการไปวางแผนในการปฏิบติัให้ต่อเน่ืองและสอดคลอ้งกบับริบทของแต่ละ

โรงเรียน  ส่วนมิซูโก๊ะ (Mizuko)83 ศึกษาการระดมและรวบรวมความสนุกสนานความบนัเทิงลงใน

ผลิตภณัฑซ์อฟทแ์วร์เพื่อเดก็ พบวา่ ความสนุกสนาน ความบนัเทิงเป็นโครงสร้างสาํคญัต่อการศึกษาทาํ

ให้เด็กมีความเขา้ใจเน้ือหา และถือไดว้่าเป็นทรัพยากรทางการศึกษาท่ีสาํคญัเป็นอยา่งยิ่ง  และผล

การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง พฤติกรรมท่ีเป็นภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารและความสาํเร็จในการ

ระดมทุนของสถาบนัอุดมศึกษา ท่ีเป็นคริสเตียน ของคอครูม (Cockrum)84 พบวา่ ผูบ้ริหารท่ีสามารถ                

  

 
82พชัรกฤษฎ์ิ พวงนิล, “กลยทุธ์การระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพฒันาสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานของรัฐในจงัหวดัมหาสารคาม”  (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2553),  บทคดัยอ่. 
83MiZuko, Ito,  Mobilizing Fun in the Product andConsumption of Children’s 

Software   (New York : The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 

2004),  Abstract. 

 84Cockrum, Lawrence Lee,  “The Impact of Presidential Leadership Behavior on 

Successin Fundraising”  (Dissertation Abstracts International. 65(12) : 4484-A ; June, 2005), 

4484-A. 
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ระดมทุนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพจะมีคุณลกัษณะดงัต่อไปน้ี (1) เป็นผูท่ี้ใชภ้าวะผูน้าํท่ีเขม้แขง็ 

มากกว่าการท่ีจะเป็นเพียงผูป้ระสานงานท่ีดี (2) เป็นผูท่ี้มีความสุขในการทาํงานเพียงลาํพงั (3) เป็น

ผูบ้ริหารตั้งแต่อายยุงันอ้ย (4) เป็นผูท่ี้มารดามีการศึกษาท่ีอยูใ่นระดบัตํ่า (5) เป็นผูท่ี้มีภาวะผูน้าํท่ี

เขม้แขง็ (6) เป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ในการระดมทุนมาแลว้หลายปี (7) เป็นผูท่ี้ใชเ้วลาในการ

วางแผนและคิดวิเคราะห์ในการระดมทุนท่ีมากกว่า และ (8) เป็นผูท่ี้มีการควบคุมกาํกบัดูแลและ

รับผิดชอบในการระดมทุนของสถาบันอย่างจริงจัง ในขณะท่ีมาฮาร์บี (Mahabie)85ได้วิจัยเชิง

ปฏิบติัการสํารวจความตอ้งการวสัดุและทรัพยากรทางการศึกษาสําหรับเด็กท่ีอาศยัอยู่ในพ้ืนท่ี

ยากจนในประเทศสหรัฐอเมริกาและยงัทาํการสํารวจถึงส่ิงท่ีสามารถเรียนรู้ได้จากโปรแกรม

ผลการวิจยัท่ีสาํคญัพบว่าหนงัสือเป็นวสัดุทางการศึกษาท่ียงัตอ้งการมากท่ีสุด  แต่หากพิจารณาให้

ลึกลงไปอีกก็อาจพบว่าส่ิงจาํเป็นนอกเหนือจากนั้นคือ  หนงัสือแบบสองภาษา  นิตยสาร  วารสาร  

หนงัสือพิมพ ์ ปากกา  ดินสอ  กระดาษ  แผนท่ี  และลูกโลกท่ีมีขอ้มูลในปัจจุบนัอุปกรณ์ทางศิลปะ

วีดีโอเพื่อการศึกษา  รวมทั้งคอมพิวเตอร์ดว้ย  และยงัเป็นส่ิงท่ีน่าท่ึงเม่ือพบว่า  ระดบัของการอ่าน

ออก  เขียนไดข้องนกัเรียนไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัปัจจยัเพียงแค่  ทรัพยากรและเงินทุนเท่านั้น  แต่ข้ึนอยูก่บั

ประสิทธิภาพของการปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคลากร  ดา้นการวิจยัไดเ้สนอแนะวิธีการแกปั้ญหาเก่ียวกบั

การขาดแคลนทรัพยากรทางการศึกษาไวว้า่ควรสร้างเวบ็ไซตส์าํหรับครูข้ึนมา  เพื่อใชส่ื้อสารในการ

ขอรับบริจาคในส่ิงท่ีตอ้งการ  และการเสนอท่ีจะบริจาคใหอี้กฝ่ายหน่ึง  การขอรับบริจาคทรัพยากร

ทางการศึกษาจากชุมชนอยา่งต่อเน่ืองควรมีการสนบัสนุนใหจ้ดัสร้างหน่วยงานท่ีเป็นสาขาของสภา

กองทุน Federally Funded America Reads Challenge Program ดว้ย ทั้งน้ีเพื่อการดาํเนินการรับมอบ

ของท่ีไดรั้บการบริจาคอยา่งต่อเน่ือง  และควรมีการพิจารณาเพ่ือทาํการบริจาคหนงัสือ  จากโรงเรียนท่ี

อยู่ในอาํเภอเดียวกนัและมีวสัดุมากเกินความจาํเป็น  เพื่อมอบให้กบัโรงเรียนท่ีอยู่บริเวณใกลเ้คียง

กนั  เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรทางการศึกษาลงไดบ้า้ง 
 จากแนวทางในการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารการศึกษา  สรุปได้ว่า เป็นวิธีการ

ปฏิบติัท่ีปรับเปล่ียนไปตามสถานการณ์เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายยิ่งข้ึน เพื่อให้ไดม้า

ซ่ึงทรัพยากรสนบัสนุนและลงทุนในการจดัการศึกษา ทั้งทรัพยากรท่ีเป็นตวัเงิน บุคลากร เทคโนโลย ี 

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินรวมถึงการบริหารจดัการท่ีเกิดประโยชน์อยา่งคุม้ค่าและมีประสิทธิผลต่อคุณภาพ

การศึกษามากยิง่ข้ึน 

  

 85Mahabie, Indramati Kuma,  “Exploring Educational Needs and Resources for 

Children Living in Poverty.” (Dissertation Abstracts International, 63(08): 2811-A; February 

2003),  2811-A. 



  87 

แนวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกบั การบริหารทรัพยากรการศึกษา 
 

 แนวคิดในการบริหารทรัพยากรมีมานานแลว้  ตั้งแต่คร้ังมนุษยชาติเร่ิมรวมกนัอยูเ่ป็นกลุ่ม  

เม่ือรวมกนัเขา้ก็จะตอ้งมีการสะสมของใชต่้างๆ  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งอาหาร  จึงทาํให้เกิดแนวคิดว่า

ทาํอยา่งไรจึงจะหาอาหารมาใหไ้ดพ้อกินใหน้านท่ีสุด  หรือจะทาํการขนส่งอาหารจากท่ีหน่ึงไปท่ีหน่ึง

ในเวลาอนัรวดเร็วได ้ ความคิดในการบริหารทรัพยากรในตอนแรกๆ  เป็นแนวคิดเพ่ือความเป็นอยู่

และความอยูร่อดของคนและชุมชนเป็นส่วนใหญ่ 

 แนวคิดในการบริหารทรัพยากรท่ีสําคญัอีกประการหน่ึงคือ  ในภาวการณ์เกิดสงคราม  

กองทพัในฐานะท่ีตอ้งรับผิดชอบเก่ียวกบัทรัพยากร  หรือยุทโธปกรณ์ต่างๆ  กองทพัจะตอ้งจดัระบบ  

ในการบริหารทรัพยากรของตนเป็นอยา่งดีจึงจะสามารถทาํสงครามได ้

 ในองคก์ารหรือหน่วยงานท่ีตั้งข้ึนมา  เพื่อดาํเนินงานตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไวจ้าํเป็น

จะตอ้งใชท้รัพยากรในการดาํเนินงานดงักล่าวแลว้ในตอนตน้ 

 สาํหรับในเร่ืองเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรน้ีจะกล่าวถึง  ประเดน็หลกั  2  ประเดน็ คือ 

1. ความจาํเป็นในการบริหารทรัพยากร 

2. หลกัในการบริหารทรัพยากร86 

 

ความจําเป็นในการบริหารทรัพยากร 

 การดาํเนินกิจกรรมหรือภารกิจของหน่วยงานต่างๆ  นั้น  ถา้หากสามารถดาํเนินไปตาม

ภารกิจของตนจริงๆ  และพยายามใชท้รัพยากรท่ีตนอยูอ่ยา่งมีประสิทธิภาพแลว้ การบริหารทรัพยากร

จากหน่วยเหนือก็ไม่มีความจาํเป็นอยา่งไร  แต่ยงัมีหน่วยงานท่ีผูรั้บผดิชอบยงัขาดความรอบคอบในการ

บริหารอยู ่ ความจาํเป็นในการบริหารทรัพยากรจึงยงัคงมีอยู ่

 ถา้หากจะพิจารณาในการดาํเนินการแลว้จะสรุปไดว้า่  การบริหารทรัพยากรนั้นมีความจาํเป็น

หรือเป็นเคร่ืองมือของหน่วยงาน  ดงัน้ี 

1. เพื่อสนบัสนุนในการดาํเนินกิจกรรม  การดาํเนินกิจกรรมทุกกิจกรรมจาํเป็นตอ้งไดรั้บ

ทรัพยากรไม่วา่จะเป็นคน  เงิน  วสัดุ  หรือส่ิงอ่ืนๆ  ถา้หากไม่มีทรัพยากรแลว้  การดาํเนินกิจกรรมก็

ไม่ไดส้ามารถดาํเนินไปได ้ หรือถา้หากไดรั้บทรัพยากรไม่เพียงพอกิจกรรมหรือภารกิจท่ีดาํเนินนั้น  

อาจจะทาํไดแ้ต่ไม่สามารถจะไดผ้ลดีได ้ เช่น  ในการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียน  ถา้หากโรงเรียน

ไดรั้บการจดัสรรคน  เงิน  และวสัดุการศึกษานอ้ย  โรงเรียนสอนได ้ สามารถดาํเนินงานได ้ แต่ผล 

      

 86มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช,  การบริหารทรัพยากรการศึกษา,  พิมพค์ร้ังท่ี 6 

(กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพม์หาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2551),  12-13. 
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ท่ีไดรั้บจะไม่ดีเท่ากบัไดรั้บคน  วสัดุและเงินอยา่งเพยีงพอ 

2. เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลของการดาํเนินงานในการจดัสรร

ทรัพยากรให้แก่หน่วยงานนั้น  บางคร้ังจะเป็นไปเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงานของ

หน่วยงาน  โดยการพยายามจดัหาทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการทาํงาน  ไดแ้ก่  การจดัสรร

เทคโนโลยีสูงในการทาํงานไปให้  เช่น  การจดัการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไปให้แทนเคร่ืองพิมพดี์ด  

หรือจดัเคร่ืองพิมพดี์ดไฟฟ้าใหแ้ทนเคร่ืองพิมพดี์ดธรรมดา  เป็นตน้ 

3. เพื่อเป็นการควบคุมการดําเนินงานขององค์การ  หรือผูรั้บผิดชอบการบริหาร

ทรัพยากรในบางคร้ังก็เป็นไปเพื่อการควบคุมการดาํเนินงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อให้ทาํ

หรือดาํเนินงานเฉพาะในภารกิจท่ีมอบหมาย  หรือกระทาํภารกิจในช่วงเวลาท่ีกาํหนด  ตวัอย่างน้ี   

จะเห็นไดใ้นการบริหารทรัพยากรการเงินท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัสรรทรัพยากรให้

เป็นงวดๆ  เพื่อการดาํเนินกิจกรรมแทนการใหง้บประมาณทั้งหมดของแผนงานหรือโครงการ 

4. เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมใหม่ๆ  การบริหารทรัพยากรนอกจากจะเป็นการบริหาร

เพื่อให้หน่วยงานดาํเนินกิจกรรมปกติธรรมดาของหน่วยงานแลว้  ยงัเป็นการบริหารทรัพยากรเพื่อ

เสาะแสวงหาความคิดใหม่ๆ  คาํตอบใหม่ๆ ดว้ย เช่นในการจดัสรรทรัพยากรเพ่ือโครงการทดลอง  

โครงการวิจยัต่างๆ  เป็นตน้ 

5. เพื่อเป็นการกระจายทรัพยากร  ความต้องการทรัพยากรในการดําเนินงานของ

หน่วยงานต่างๆ  นั้นมีมากกวา่ทรัพยากรท่ีมีอยู ่ ดงันั้นการบริหารทรัพยากรขั้นตอนหน่ึงคือ  การจดัสรร

ทรัพยากรจึงมีความจาํเป็นมากท่ีจะตอ้งนาํมาใช ้ เพื่อกระจายทรัพยากรไปยงัหน่วยงานท่ีมีความ

ตอ้งการจริงๆ  ทั้งน้ี  โดยอาศยัเกณฑต่์างๆ  ในการบริหาร  เช่น เกณฑค์วามรีบด่วนของงาน เกณฑ์

ความสอดคลอ้งกบันโยบายหรือภารกิจหลกั  และเกณฑค์วามจาํกดัของทรัพยากร เป็นตน้ 

 กล่าวโดยสรุป  ความจาํเป็นในการบริหารทรัพยากรนั้นมีหลายประการ  เช่น  เพื่อเป็นการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทาํงานของหน่วยงาน  เน่ืองจากความจาํกดัของงบประมาณ  เป็นตน้ 

 

หลกัในการบริหารทรัพยากร 

 การบริหารทรัพยากร  มีความจาํเป็นหลายประการดงักล่าวขา้งตน้  ถา้หากการบริหารไม่เป็น 

ไปตามหลกัการ  หรือวิธีการท่ีเหมาะสมแลว้การดาํเนินงานขององคก์ารหรือหน่วยงานก็จะปราศจาก

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ในการบริหารทรัพยากรนั้นมีหลกัการกวา้งๆ  คือ  เพ่ือเป็นการเพิ่ม

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของหน่วยงาน 

 หลกัการบริหารทรัพยากรแต่ละประเภทจะมีหลกัท่ีแตกต่างกนัออกไป  เช่นหลกัในการ

บริหารทรัพยากรมนุษย ์ ย่อมถือหลกัประสิทธิภาพของงานและความพอใจของคน  หลกัการ
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บริหารการเงินมีหลกัคือประสิทธิภาพของงาน  การบริหารอาคารสถานท่ี  วสัดุ  ตลอดจนการ

บริหารเวลาก็ย่อมมีหลกัท่ีแตกต่างกนัออกไป  ซ่ึงรายละเอียดต่างๆ  นั้นจะกล่าวถึงในหน่วยอ่ืนๆ  

สาํหรับในตอนน้ีจะขอกล่าวถึงหลกัในการบริหารทรัพยากรอยา่งกวา้งๆ  โดยส่วนรวม  3  ประการ  

คือ  ความเสมอภาค  ประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลของงาน  ดงัน้ี 

1. หลกัความเสมอภาค  ในการบริหารทรัพยากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจดัสรรทรัพยากร

นั้น  จะตอ้งถือหลกัน้ีอย่างเคร่งครัด  โดยท่ีความเสมอภาคในท่ีน้ีจะเน้นความเสมอภาคในดา้น

คุณภาพมากกว่าความเสมอภาคในดา้นโอกาส  ความเสมอภาคในดา้นคุณภาพเป็นการตอบคาํถาม

ว่า  เราจะบริหารอยา่งไรจึงจะทาํให้หน่วยงาน  หรือองคก์ารและผูรั้บบริการจะไดรั้บบริการท่ีมีคุณภาพ

เท่าเทียมกนั  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในโรงเรียนหรือสถาบนัการศึกษา 

ความเสมอภาค  (Equity)  นั้นสามารถแบ่งออกเป็น  2  ประเภทดว้ยกนั  คือ87   

 1.  ความเสมอภาคในแนวราบ  (Horizontal Equity)  ไดแ้ก่  การท่ีนกัเรียนกลุ่มและ

ภาวะเหมือนกนัจะไดรั้บการปฏิบติัทดัเทียมกนั  (Equal treatment of equals) 

  2.  ความเสมอภาคในแนวตั้ง  (Vertical Equity)  ไดแ้ก่  การกระทาํกบันกัเรียนท่ี

แตกต่างกนัออกไป  (Unequal treatment of unequal) 

  การวดัความเสมอภาคนั้น  มองค ์ (Monk)  ไดเ้สนอแนะวา่สามารถวดัไดส้องแบบ

คือ แบบท่ี 1  (Type I measure)  และวดัแบบท่ี 2  (Type II measure)  

  การวดัแบบหน่ึง  เป็นการวดัถึงปริมาณความแตกต่างท่ีแต่ละหน่วยงานไดรั้บ  

วิธีการวดัใชว้ดัความแปรปรวน  (Variance)  เปรียบเทียบเปอร์เซนไทล ์ (Percentile Comparison)  

สมัประสิทธ์ิกินิ  (Gini coeffient)  และดชันีแมกซ์ลูน  (Mcloone Index)   

  การวดัแบบท่ีสอง  (Type II measure)  เป็นการวดัทั้งในดา้นของปริมาณท่ีแตกต่าง

กนัและวิเคราะห์วา่ใครท่ีไดรั้บความไม่เสมอภาคดว้ย  เคร่ืองมือในการวดัความเสมอภาค  (หรือไม่

เสมอภาค)  นั้นมี  Slope,  Coefficient,  Elasticity Coefficient  และ  Correlation Coefficient 

2. หลกัประสิทธิภาพ  ในการบริหารทรัพยากรส่ิงท่ีตอ้งคาํนึงให้มากท่ีสุดในขณะท่ี

ทรัพยากรมีจาํกัด  ได้แก่การมีประสิทธิภาพ  ความมีประสิทธิภาพในการบริหารน้ีจะรวมทั้ ง

ประสิทธิภาพในการจดัสรร  ประสิทธิภาพในการใช ้ เป็นตน้  ผูบ้ริหารในฐานะท่ีรับผดิชอบในการ

บริหารทรัพยากรทั้งปวง  จะตอ้งพิจารณาหาแนวทางในการบริหารว่าในขณะท่ีเรามีทรัพยากรจาํกดันั้น  

เราจะใชท้รัพยากรอย่างไรจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด  การใชท้รัพยากรให้มีประสิทธิภาพน้ีจะรวม

      

 87มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, การบริหารทรัพยากรการศึกษา  (กรุงเทพฯ :

สาํนกัพิมพม์หาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. พิมพค์ร้ังท่ี 6, 2551), 14-15. 
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ทรัพยากรทุกประเภท  ทั้งคน  เงิน  วสัดุ  อาคารสถานท่ี  หรือแมแ้ต่ท่ีดิน 

3. หลกัประสิทธิผล  หลกัการดาํเนินงานขององคก์ารหรือหน่วยงานก็คือ  การบรรลุ

เป้าหมาย  หรือวตัถุประสงคข์องหน่วยงานท่ีกาํหนดไว ้ การใชห้รือการบริหารทรัพยากรก็คือ  การ

พยายามหาส่ิงมาช่วยเหลือ  สนบัสนุนให้การดาํเนินงานของกิจกรรมต่างๆ  บรรลุเป้าหมาย  งาน

บางงานของหน่วยงานตอ้งลม้เหลวลงเพราะขาดทรัพยากร  ตวัอยา่งในสถานศึกษาจะเห็นไดช้ดัเจน  

เช่น  โครงการอาหารกลางวนัของโรงเรียนบางโรงเรียนประสบความสาํเร็จค่อนขา้งสูง  ทั้งน้ีเพราะ

ผูบ้ริหารไดบ้ริหารผูรั้บผดิชอบไว ้ โดยเฉพาะมีอุปกรณ์และวสัดุในการจดัทาํเรียบร้อยและถูกตอ้ง

ตามความตอ้งการ 

  ในบางกรณีการดาํเนินงานกิจกรรมบางกิจกรรม  ไม่สามารถจะบรรลุเป้าหมายได้

เพราะขาดการจดัหาทรัพยากรมาให ้ เน่ืองจากผูบ้ริหารไม่มีทกัษะในการบริหารทรัพยากร  เกรงว่า

เม่ือจดัหาทรัพยากรมาให้แลว้หน่วยงานจะเกิดการ  “ขาดทุน”  ทาํให้เป้าหมายของหน่วยงาน

คลาดเคล่ือนไปไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

  กล่าวโดยสรุป  ในการบริหารทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรมนุษย ์ ทรัพยากร

การเงิน  ทรัพยากรกายภาพ  หรือทรัพยากรขอ้มูลสารสนเทศก็ตาม  ส่ิงท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งยึดเป็น

หลกัหรือเป็นแนวทางสําคญั คือ ความเสมอภาคในดา้นคุณภาพของทรัพยากร  ความมีประสิทธิภาพ

และความมีประสิทธิผลขององค์การ  โดยจะตอ้งถือหลกัสําคญัว่าองค์การหรือหน่วยงานท่ีจะ

ประสบความสาํเร็จไดน้ั้นจะตอ้งมีการลงทุน  และการลงทุนนั้นจะตอ้งไดรั้บผลตอบแทนท่ีคุม้ค่า  

และความคุม้ค่านั้นอาจจะมีผลในรูปแบบของผลตอบแทนท่ีวดัได ้ หรือท่ีวดัไม่ไดก้็ได ้ เช่น  ความ

มีเกียรติยศ  ความมีช่ือเสียง  และการยอมรับ  เป็นตน้ 

 

แนวคดิเกีย่วกบัการมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากร 

 

 นกัวิชาการหลายท่านไดใ้หแ้นวคิด และความหมายของการมีส่วนร่วม  และการมีส่วน

ร่วมในการระดมทรัพยากรไว ้ดงัน้ี 

 วาง อิน จุง (Whang In-Joung)88  ใหค้วามหมายของการมีส่วนร่วมว่า หมายถึง กระบวนการ

ในการเขา้ไปดาํเนินงานของบุคคลหรือของกลุ่มเพื่อไดส้ะทอ้นถึงความสนใจของตน หรือเพื่อให้การ

สนบัสนุนทางดา้นกาํลงังานหรือทรัพยากรต่อสถาบนั ระบบท่ีครอบคลุมการดาํเนินชีวิต 

      
88Whang In – Joung,  “Management of Rural Change in Korea : The Saemaul Undong Seoul” 

(Seoul  Nation University Press,  1981), 91-92. 
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 United Nation ไดใ้หค้วามหมายของการมีส่วนร่วม (Participation) ว่าหมายถึงการสร้าง

โอกาสให้สมาชิกทุกคนของชุมชนและสมาชิกในสังคมท่ีกวา้งกว่าสามารถมีส่วนร่วมประโยชน์ 

จากผลของการพฒันาอยา่งเท่าเทียมกนั89  

 สมยศ  นาวีการ ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม คือกระบวนการให้บุคคลมีส่วนเก่ียวขอ้ง

อยา่งแทจ้ริงในกระบวนการตดัสินใจ  โดยเนน้การมีส่วนเก่ียวขอ้งอยา่งแขง็ขนัของบุคคลในการใช้

ความคิดสร้างสรรค์และความเช่ียวชาญเพ่ือแก้ปัญหาของการบริหารท่ีสําคญั  บนพ้ืนฐานของ

แนวความคิดของการแบ่งอาํนาจ90  

 เสริมศกัด์ิ  วิศาลาภรณ์ ไดใ้หค้วามหมายของการมีส่วนร่วม(Participation) ว่าเป็นการท่ีบุคคล

หรือคณะบุคคลเขา้มาช่วยเหลือ สนบัสนุน ทาํประโยชน์ในเร่ืองต่างๆ หรือกิจกรรมต่างๆ อาจเป็น

การมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจหรือกระบวนการบริหารประสิทธิผลขององคก์าร ข้ึนอยูก่บั

การรวมพลงัของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์ารนั้น ในการปฏิบติั การใหบุ้คคลมีส่วนร่วมในองคก์าร

นั้น  บุคคลจะตอ้งมีส่วนเก่ียวขอ้ง (Involvement) ในการดาํเนินการหรือปฏิบติัภารกิจต่างๆ ซ่ึงจะ

เป็นผลใหบุ้คคลนั้น มีความผกูพนั (Commitment) ต่อกิจกรรม และองคก์ารในท่ีสุด91  

 ชูชาติ พ่วงสมจิตร กล่าวว่าการมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการท่ีเขา้ไปดาํเนินการงาน

ของบุคคลหรือกลุ่ม เพื่อสะทอ้นถึงความสนใจของตน หรือเพื่อใหก้ารสนบัสนุนทางดา้นกาํลงังาน

หรือทรัพยากรต่อสถาบนัระบบท่ีครอบคลุมการดาํเนินชีวิตของบุคคล92 

 

 

      

89United Nation, “Department of International Economic and Social Affairs.  Popular 

Participation as a  Strategy for Promoting Community Level Action and National  Development 

Report of the  Meeting or the Adhoc Group of Experts”  ( New York : United Nations,  1981), 5. 
 90สมยศ  นาวีการ,   การบริหารแบบมีส่วนร่วม  (กรุงเทพฯ :  สาํนกัพิมพม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 

2525), 1. 
91เสริมศกัด์ิ  วิศาลาภรณ์,  “หน่วยท่ี  7  ปัญหาและแนวโนม้เก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของ 

ประชาชนในการบริหารการศึกษา,”  ในประมวล สาระชุดวิชา สัมมนาปัญหาและแนวโน้มทางการ

บริหารการศึกษา (นนทบุรี : สาขาวิชาศึกษาศาสตร์หาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2537),  182-183. 
92ชูชาติ  พว่งสมจิตร,  การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งเสริมและปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการมีส่วน

ร่วมของชุมชนกบัโรงเรียนประถมศึกษาในเขตปริมณฑล  เขา้ถึงเม่ือ 19 มีนาคม 2555 เขา้ถึงไดจ้าก  

: http : //www.once.go.th., 2550), 12. 

http://www.once.go.th/
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 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ไดใ้ห้ความหมายการมีส่วนร่วม หมายถึง    

การสร้างพลงั สร้างสรรค ์ร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วมประสานประโยชน์ และพฒันาโรงเรียนอยา่งทัว่ถึง93 

 เมตต ์เมตตก์ารุณจิต ไดใ้หค้วามหมายของ การมีส่วนร่วมวา่ หมายถึง เหตุเร้าใจใหก้ระทาํ

การใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มนั้น กบัทั้งทาํใหเ้กิดความรับผดิชอบของกลุ่มนั้น โดยบุคคลเขา้มา

ช่วยเหลือ สนบัสนุน ทาํประโยชน์ในเร่ืองของกิจกรรมต่างๆ และมีกระบวนการตดัสินใจต่างๆ ท่ี

ก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลขององคก์ารต่างๆ ในรูปของการขบัเคล่ือนงานใหเ้กิดพลงัของ

บุคคลในการปฏิบติัภารกิจใหบ้รรลุเป้าหมายสูงสุด94 

 อุทยั  บุญประเสริฐ ไดก้ล่าวว่า หลกัการมีส่วนร่วมนั้นเปิดโอกาสใหผู้เ้ก่ียวขอ้ง และมีส่วนได้

ส่วนเสียไดมี้ส่วนร่วมในการบริหารตดัสินใจ และร่วมจดัการศึกษาทั้งครู ผูป้กครอง ตวัแทนชุมชน

ตวัแทนศิษยเ์ก่า และตวัแทนนกัเรียน การท่ีบุคคลมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการศึกษา จะเกิดความรู้สึก

เป็นเจา้ของและรับผดิชอบในการศึกษามากข้ึน95 

 ธงชยั  สนัติวงษ ์ไดแ้สดงความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัวา่ การมีส่วนร่วมในการบริหาร หมายถึง 

วิธีท่ีผูบ้ริหารไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ป้ฏิบติังาน ไดมี้ส่วนร่วมในการบริหารงานดา้นต่าง  ๆเช่น การมีส่วนร่วม

ในการวางแผน ช่วยแสนอแนะขอ้คิดเห็น เพื่อประกอบการตดัสินใจของผูบ้ริหารตลอดจนการให้

โอกาส และมีอิสระกบักลุ่มท่ีจะตดัสินใจทาํงานเอง ภายใตเ้ป้าหมาย และนโยบายท่ีมอบไวอ้ยา่งกวา้งๆ96  

 ทวีศกัด์ิ  พรหมศร กล่าววา่ การมีส่วนร่วม คือ การระดมพลงัความคิด การดาํเนินงาน 

โดยผา่นกระบวนการจดัสรรใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมายของการทาํงาน ท่ีสาํเร็จดว้ย

กลุ่มคนหลายกลุ่มมาช่วยกนัขบัเคล่ือนงานนั้นใหส้าํเร็จได้97 

      
93สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,  นิเทศศึกษาโรงเรียนพระปริยตัิธรรม  

(กรุงเทพมหานคร :  สาํนกังานฯ, 2543.), 12. 
94เมตต ์ เมตตก์ารุณจิต  และคณะ,  “การมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานประจาํโรงเรียนเทศบาล  จงัหวดันครราชสีมา”  (ปริญญานิพนธ์การศึกษา

มหาบณัฑิต กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2541), 13.   
95อุทยั  บุญประเสริฐ,  การศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ในรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ ์   คุรุสภาลาดพร้าว,  2542), 185. 
 96ธงชยั  สนัติวงษ,์  หลกัการจัดการ  (กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพานิช.จาํกดั, 2543), 138. 
 97ทวีศกัด์ิ  พรหมศร,  “วิธีการระดมทรัพยากรของโรงเรียนพระปริยติัธรรม ในจงัหวดั

เชียงราย” (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย, 

2550), 11. 
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 พรเทพ รัตนติสร้อย  สรุปว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชน 

เป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ในการะดมทรัยากรเพื่อการศึกษา ทาํใหส้ถานศึกษาบรรลุตามวตัถุประสงค ์

ซ่ึงการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นปัจจยัสาํคญัต่อการพฒันาการศึกษา เพราะสถานศึกษาและชุมชน

เป็นสถาบนัท่ีมีความใกลชิ้ดกนั ดงันั้น การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาใหป้ระสบความสาํเร็จ จึง

ตอ้งอาศัยความร่วมมือ และการประสานสัมพนัธ์กันทั้ งสอบฝ่าย การสนับสนุนส่งเสริม และ

ดาํเนินการใหค้ณะกรรมการสถานศึกษาไดศึ้กษาบทบาทหนา้ท่ีของตนใหเ้ขา้ใจอยา่งถ่องแท ้จึงนงั

วา่เป็นประเดน็สาํคญัของการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาแบบมีส่วนร่วม  98 

 

ประเภทของการมีส่วนร่วม 

 การมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งในการดาํเนินงานแต่ละประเภทนั้น  มีรูปแบบ หรือวีธีการ

ขั้นตอน หรือประเภทของการมีส่วนร่วมท่ีแตกต่างกนัออกไปตามบริบท หรือสถานการณ์ของความ

ตอ้งการของกลุ่ม ซ่ึงมีนกัวิชาการไดก้ล่าวถึง รูปแบบ ขั้นตอน หรือประเภทของการมีส่วนร่วมไวด้งัน้ี 

 โคเฮน  และ อฟัฮอฟ (Cohen and Uphoff)  ไดแ้บ่งการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ99 

การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Decision Making) ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน คือ ริเร่ิม  ตดัสินใจ  

และตัดสินใจปฏิบัติการ  ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี ประการแรกท่ีจะตอ้งทาํ คือการกาํหนดความ

ต้องการ และการจัดลาํดับความสําคัญ ต่อจากนั้ นก็เลือกนโยบาย และประชากรท่ีเก่ียวข้อง           

การตัดสินใจในช่วงเร่ิมต้น การตัดสินใจช่วงดําเนินการวางแผน และการตัดสินใจในช่วง            

การปฏิบติัการตามแผนท่ีวางไว ้

การมีส่วนร่วม (Implementation) ประกอบดว้ย การสนบัสนุน ดา้นทรัพยากร การบริหาร 

และการประสานความร่วมมือ ซ่ึงมีรายละเอียด ได้แก่ การถามว่าใครจะทาํประโยชน์ให้แก่

โครงการไดบ้า้ง และทาํประโยชน์โดยวธีิใด เช่น การช่วยเหลือดา้นทรัพยากรเป็นตน้ 

 

 

  

 98พรเทพ รัตนติสร้อย,  “การมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1” 

(วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาการบริการศึกษา  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม, 

2556), 89. 
99Cohen,J.M.,  and N.T. Uphoff,  “Participation is place in Rural Development : 

Seeking Clarity Throuth  Specificty”  (World Development.  8,3.  1980), 222. 
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การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits) ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับผลประโยชน์นั้ น 

นอกจากความสาํคญัของผลประโยชน์ในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพแลว้ ยงัตอ้งพิจารณาถึงการ 

กระจายผลประโยชน์ภายในกลุ่มดว้ย ผลประโยชน์ของโครงการน้ี รวมทั้งผลและโยชน์ในทางบวก 

และผลท่ีเกิดข้ึนในทางลบท่ีเป็นผลเสียของโครงการ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์และโทษต่อบุคคลและ

สงัคมดว้ย 

การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ( Evaluation) ในการมีส่วนร่วมในการประเมินผลนั้น 

ส่ิงสาํคญัท่ีตอ้งสังเกตก็คือความเห็น (Views)  ความชอบ (Preference) และความคาดหวงั  (Expectation) 

ซ่ึงจะมีอิทธิพลและสามารถแปรเปล่ียนพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มต่างๆได้28 

เอกชยั ก่ีสุขพนัธ์ กล่าวถึงการบริหารแบบมีส่วนร่วมสามารถสร้างความรู้สึกท่ีดีในการ

ปฏิบติังานและเป็นการเปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบติัได้ใช้ความรู้สึกความสามารถของตนเองให้เกิด

ประโยชน์ต่อการปฏิบติังาน  และต่อหน่วยงานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  ซ่ึงรูปแบบท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัและเป็น

ท่ียอมรับวา่ไดผ้ลในเชิงปฏิบติัมากมี  3  ระบบ  คือ100 

1. การปรึกษาหารือ (Consulting Management) เป็นการบริหารแบบเปิดโอกาสใหผู้ ้

ปฏิบติัหรือผูเ้ก่ียวขอ้งไดมี้ส่วนร่วมในการปฏิบติังานในรูปแบบคณะกรรมการ (Committee) เช่น  

คณะกรรมการโรงเรียน  คณะกรรมการดาํเนินงาน  คณะกรรมการเฉพาะกิจหรือคณะกรรมการท่ี

เรียกช่ืออยา่งอ่ืน  ซ่ึงเป็นการกระจายการบริหารและการตดัสินใจใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วน

ร่วม  รับผิดชอบในการดาํเนินการ  ระบบการปรึกษาหารือน้ีเหมาะสมสาํหรับใชก้บัผูบ้ริหารระดบั

ต้นข้ึนไป  โดยมอบหมายให้ทาํหน้าท่ีเป็นหัวหน้าคณะทาํงาน  ประธานโครงการ  ประธาน

คณะกรรมการหรือกรรมการ  เป็นตน้ 

2. กลุ่มคุณภาพ (Q.C Circles) เป็นการบริหารแบบเปิดโอกาสใหผู้ป้ฏิบติังานไดมี้ส่วน 

ร่วมในการปฏิบติังานในรูปแบบของกลุ่มบุคคล 3 – 10 คน  ท่ีอยูใ่นหน่วยงานเดียวกนั รูปแบบกลุ่ม

คุณภาพน้ีเหมาะสมสาํหรับใชก้บัผูป้ฏิบติังานระดบัปฏิบติั (Work)  หรือระดบัหัวหนา้ (Foreman) 

เพราะเป็นการฝึกฝน  และเปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบติังานไดมี้โอกาสทาํงานร่วมกนั  เพื่อคน้หาปัญหา  

วิเคราะห์ปัญหาสาเหตุของปัญหา  ตลอดจนแนวทางการแกปั้ญหาดว้ยตนเอง  ซ่ึงมีกระบวนการ    

ในการบริหารกลุ่มสร้างคุณภาพ  4  ขั้นตอน P (Plan) การวางแผน D (Do) การปฏิบติั C (Check) 

การตรวจสอบ  และ A (Act) การแกไ้ข  ปรับปรุงหรือ PDCA  นัน่เอง 

 

      

 100เอกชยั  ก่ีสุขพนัธ์,  การบริหารทกัษะและการปฏิบัติ  (กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ,  2538), 

328-332. 
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3. ระบบขอ้เสนอแนะ (Suggestion System)  เป็นรูปแบบหน่ึงของการบริหารแบบมี

ส่วนร่วมท่ีไดผ้ลมากในการปฏิบติั  โดยมีลกัษณะแตกต่างจากขอ้เสนอแนะท่ีมกัพบเห็นทัว่ๆไปท่ีมี

ลกัษณะเป็นกล่อง  หรือตูรั้บฟังความคิดเห็น  แต่วิธีน้ีจดัใหมี้แบบฟอร์มขอ้เสนอแนะ  เพื่อใหพ้นกังาน

หรือผูป้ฏิบติังานทุกคนไดก้รอกแบบท่ีกาํหนด  เช่น  ปัญหาท่ีพบคืออะไร  สาเหตุปัญหามาจากอะไร

วิธีการแกปั้ญหามีอะไรบา้ง  และผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บนั้นดีกว่าเดิมอย่างไร  วิธีดงักล่าวน้ีไดผ้ลใน

หลายบริษทั  เช่น  ธนาคารพาณิชยบ์างแห่ง  บริษทัเครือซีเมนตไ์ทย  เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภูมิท่ี 2 วงจรการมีส่วนร่วม 

ท่ีมา : Cohen,J.M.,  and N.T. Uphoff,  “Participation is place in Rural Development : Seeking 

Clarity Throuth  Specificty” (World Development.  8,3. 1980), 222. 

 กรรณิกา  ชมดี ไดส้รุปแบบในการพจิารณาการมีส่วนร่วมเพื่อใชใ้นการศึกษาเร่ืองการมี

ส่วนร่วมของประชาชนท่ีมีผลต่อการพฒันาทางเศรษฐกิจ : ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการสารภี  ตาํบล

ท่าชา้ง  อาํเภอวารินชาํราบ  จงัหวดัอุบลราชธานี  โดยแบ่งการมีส่วนร่วมออกเป็น  10  แบบ  คือ101 

การมีส่วนร่วมประชุม (Attendance at Meetings) 

การมีส่วนร่วมในการออกเงิน (Financial Contribution) 

การมีส่วนร่วมเป็นกรรมการ (Membership on Committees) 

การมีส่วนร่วมเป็นผูน้าํ (Position of Leadership) 

การมีส่วนร่วมสมัภาษณ์ (Interviewer) 
  

101กรรณิกา  ชมดี,  “การมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีมีผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจ”  

(วิทยานิพนธ์  ศศ.ม. สงัคมศึกษา  กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2544), 13. 

การตดัสินใจ  (Decision Making) 

การดาํเนินงาน  (Implementation) 

ผลประโยชน์  (Benefits) 

การประเมินผล  (Evaluation) 
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การมีส่วนร่วมเป็นผูช้กัชวน (Solicitor) 

การมีส่วนร่วมเป็นผูบ้ริโภค (Customers) 

การมีส่วนร่วมเป็นผูริ้เร่ิมหรือผูเ้ร่ิมการ(Entrepreneurs) 

การมีส่วนร่วมเป็นผูใ้ชแ้รงงาน (Employers) 

การมีส่วนร่วมออกวสัดุอุปกรณ์ (Material Contribution) 

จากลกัษณะการแบ่งประเภทของการมีส่วนร่วมโดยใชกิ้จกรรมในการมีส่วนร่วมเป็นหลกั  

จะพบว่ามีความใกลเ้คียงกนัจะแตกต่างกนับา้งเฉพาะในส่วนท่ีโครงการนั้นๆมีความพิเศษแตกต่าง

ออกไป  แต่โดยทัว่ไปแลว้การแบ่งประเภทของการมีส่วนร่วมแบบน้ีจะประกอบดว้ย  การมีส่วน

ร่วมในการริเร่ิมโครงการ  ดาํเนินโครงการ  และการสนบัสนุนโครงการเป็นหลกั    

ในการจาํแนกการมีส่วนร่วมตามประเภทของผูเ้ขา้ร่วมนั้น  Cohen and Uphoff ไดจ้าํแนก

ผูเ้ขา้ร่วมออกเป็น  4  ประเภท  คือ102 

ผูท่ี้อาศยัอยูใ่นทอ้งถ่ิน (Local Residents) 

ผูน้าํทอ้งถ่ิน (Local Leaders) 

เจา้หนา้ท่ีของรัฐ (Government Personnel) 

คนต่างชาติ (Foreign Personnel) 

ซ่ึงการพิจารณาผูเ้ขา้ร่วมดงักล่าวนั้นจะตอ้งพิจารณาถึงคุณลกัษณะส่วนตวัต่างๆ  เช่นเพศ 

อายุ  สถานภาพครอบครัว  การศึกษา  ระดบัชนชั้นทางสังคม  ระดบัรายได ้ ระยะเวลาอยู่อาศยั    

และสถานภาพการถือครองท่ีดินดว้ย 

 นอกจากน้ี  สวสัด์ิ  ยศบุญเรือง ไดศึ้กษาวิจยั  เร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดั

การศึกษาในสังคมไทย : แนวคิด  ปัญหา  อุปสรรค  และแนวทางในอนาคต  ผลการวิจยัพบว่า103   

การจดัการศึกษาในอนาคตตอ้งตั้งอยูบ่นหลกัการการมีส่วนร่วมของประชาชน  ประชาชนสามารถ

มีส่วนกาํหนดรูปแบบ  เน้ือหา  และวิธีการท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการของชุมชน  

โดยรัฐตอ้งลดบทบาทการควบคุมลงมาเป็นการสนบัสนุน  ประชาชนเองตอ้งตระหนกัถึงศกัยภาพ

ของตนและผลกัดนัตวัเองใหเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในเร่ืองของการจดัการศึกษา 

      
 102Cohen,J.M.,  and N.T. Uphoff,  “Participation is place in Rural Development : 

Seeking Clarity Throuth  Specificty” (World Development.  8,3. 1980), 223 
 103สวสัด์ิ  ยศบุญเรือง,  “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการศึกษาในสงัคมไทย : 

แนวคิด ปัญหา อุปสรรค  และแนวทางในอนาคต”  (วิทยานิพนธ์  ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

เชียงใหม่, 2541), 38-39. 
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เร่ืองอ่ืนๆท่ีส่งผลกระทบต่อชีวิตและชุมชนของตนให้มากยิ่งข้ึน  และไดศึ้กษาสภาพการใชท้รัพยากร

ในชุมชนในการบริหาร  งานวิชาการ  งานโรงเรียนประถมศึกษา  สังกดัสาํนกังานการประถมศึกษา  

จงัหวดัสระบุรี  พบว่า  โรงเรียนประถมศึกษาในสังกดัสํานักงานประถมศึกษาจงัหวดัสระบุรีให้

ทรัพยากรในชุมชนเพื่อการบริหารงานวิชาการ  4  ประเภท  คือ  ทรัพยากรบุคคล  ทรัพยากรธรรมชาติ  

ทรัพยากรท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนและทรัพยากรสังคม  โดยลกัษณะการใช้  ได้แก่ ขอคาํปรึกษาหรือ

ขอ้เสนอแนะ  การศึกษานอกสถานท่ี  การมอบหมายให้นักเรียนไปศึกษาคน้ควา้  และการให้

นกัเรียนเขา้ไปร่วมกิจกรรม  ส่วนปัญหาอุปสรรค  ในการใชท้รัพยากร  ส่วนใหญ่ประสบปัญหา

ระยะทางอยู่ห่างไกล  ทรัพยากรมีน้อย  และขาดการอนุรักษ์  ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการ

ดาํเนินการ  ไดแ้ก่  ขาดงบประมาณ  ความไม่ปลอดภยั  และขาดขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่งทรัพยากรใน

การพฒันาท่ีแทจ้ริงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการดงักล่าวดว้ย  

ความเป็นจริงขอ้หน่ึงท่ีไม่อาจจะปฏิเสธไดก้็คือ  ประชาชนยงัขาดการมีส่วนร่วม  ประชาชนไดเ้ขา้

มามีส่วนร่วมนั้นเป็นเพราะเขาไม่ไดรั้บโอกาส  พวกเขาอาจถูกกีดกนัโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ  หาใช่

เป็นเพราะพวกเขาดอ้ยปัญญาหรือไม่ตอ้งการเขา้มามีส่วนร่วมไม่  เพ่ือว่าสักวนัหน่ึง  เราจะมีสังคม

ท่ีเป็นของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศอยา่งแทจ้ริง 
 

พฒันาการของการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 จากแนวความคิดเร่ือง “การมีส่วนร่วมของประชาชน” (People’Participation) ในฐานะท่ี

เป็นสาระสําคญัต่อความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นพฒันาการทางการเมือง  พฒันาการทางเศรษฐกิจ

พฒันาการทางด้านสังคมและวฒันธรรม  หรือพฒันาการในด้านอ่ืนๆก็ดี  และไม่ว่าจะระดับ

นานาชาติ  ระดบัทอ้งถ่ิน  และระดบัชุมชนก็ดี  มิใช่ของใหม่  แต่เป็นเร่ืองท่ีพยายามทาํกนัมานาน

หลายทศวรรษแลว้  แต่ดูเหมือนวา่จะไม่ไดผ้ลเท่าทีควร  หรือใกลเ้คียงกบัท่ีคาดหวงักนัไว ้ ไม่ว่าจะ

ในด้านการเสริมสร้าง  และการทาํให้การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นท่ีรู้จักและยอมเข้าสู่

กระบวนการพฒันาทุกๆรูปแบบ  คาํถามท่ีหลีกเล่ียงไม่พน้ก็คือ  คาํถามท่ีว่าอะไรคืออุปสรรคท่ี

แท้จริง  ท่ีขวางกั้นมิให้รัฐบาลของประเทศทั้ งหลายท่ีกาํลังพยายามพฒันา  สามารถบรรลุถึง

วตัถุประสงคด์งักล่าว 

 เม่ือเป็นเช่นน้ีมีประเด็นหลกัพ้ืนฐานสองประการท่ีเราจาํเป็นจะตอ้งยอ้นทบทวนและ

วิเคราะห์กันได้กระจ่างร่วมกันก่อนท่ีจะก้าวไปสู่การถกเถียงหรือหาลู่ทางในการพฒันาโดย

ประชาชนมีส่วนร่วมสองประเด็นท่ีว่าน้ีคือ  การใหค้าํจาํกดัความกนัใหแ้น่ชดัลงไปอีกคร้ังว่าอะไร

คือการพฒันา  และอะไรคือการมีส่วนร่วมของประชาชน  ซ่ึงจากเอกสารของสถาบนัวิจยัของ

สหประชาชาติ  เพื่อพฒันาสงัคมไดก้ล่าวถึงพฒันาการของการมีส่วนร่วม  ดงัน้ี  
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 การมีส่วนร่วมเป็นดา้นหน่ึงของทางเลือกพื้นฐานท่ีมีความซบัซอ้นอย่างมาก  แนวความคิด

เร่ืองการมีส่วนร่วมน้ีไดเ้สนอคาํถามท่ีสําคญัและยากยิ่งต่อผูน้าํทางการเมืองหรือรัฐบาล  และผูมี้

หนา้ท่ีในการวางแผนพฒันาทั้งหลายท่ีจะตอ้งตอบปัญหาน้ีอยา่งจริงใจ  ปัญหาเหล่าน้ีไดแ้ก่104 

ใคร  เป็นผูเ้ลือกยทุธศาสตร์และยทุธวิธีในการพฒันากนัแน่  รัฐบาลผูมี้อาํนาจขา้ราชการ 

นกัวางแผนเป็นผูเ้ลือก  หรือประชาชนเป็นผูเ้ลือก 

เม่ือมีการเลือกแลว้ว่าจะใชยุ้ทธศาสตร์และยุทธวิธีในการพฒันาแบบไหนยุทธศาสตร์  

และยทุธวิธีนั้น  ไดถู้กนาํไปใชอ้ยา่งไร 

ยุทธวิธีหรือลีลาในการพฒันาน้ี ไดใ้ห้ความสําคญัต่อการมีส่วนร่วมแบบไหนกล่าวคือ     

ใชก้ารมีส่วนร่วมในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือ (Means) หรือว่าเป็นผลขั้นสุดทา้ยท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึน 

(End)  

เม่ือมีการมีส่วนร่วมเป็นทศันะท่ีมีจากขา้งบน  มนัจะกลายเป็น  การเคล่ือนไหวมวลชน 

(Mobilization) มนัจะกลายเป็นวิธีการหรือเคร่ืองมือท่ีจะให้ไดม้าซ่ึงความสาํเร็จอยา่งใดอย่างหน่ึง  

กล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือหากการมีส่วนร่วมเป็นแนวคิดท่ีกาํหนดมาจากรัฐหรือองคก์รของรัฐหรือกลุ่ม

คนท่ีมีอาํนาจ  การมีส่วนร่วมจะถูกใช้เป็นเคร่ืองมือในการเคล่ือนไหวมวลชนเพื่อให้ได้มาซ่ึง

ความสาํเร็จอย่างใดอย่างหน่ึงท่ีผูมี้อาํนาจไดต้ั้งเป้าหมายเอาไว ้ ตวัอยา่ง  เช่น  การจดัการให้มีการ

เคล่ือนไหวกิจกรรม  เพื่อการคดัคา้นการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจบางอย่าง  หรือการเคล่ือนไหวลูกเสือ

ชาวบา้นเพื่อต่อตา้นกระแสการเปล่ียนแปลงระบบสงัคม  เป็นตน้ 

หากการมีส่วนร่วมเป็นส่ิงท่ีเกิดจากขา้งล่างมกัจะเน้นท่ีการกระจายความมัน่คงหรือ

กระจายรายไดท่ี้เป็นธรรม  ซ่ึงในลกัษณะน้ีการมีส่วนร่วมจากจุดยืนของกลุ่มคนท่ีสามารถเขา้

มาร่วมกเ็ป็นเคร่ืองมือหรือเป็นหนทางท่ีจะไดม้าซ่ึงผลพวงหรือส่วนแบ่งท่ีมามากข้ึนจากผลของการ

พฒันา 

 การมีส่วนร่วมจะตอ้งหมายถึง  ความอยากร่วมและความสมคัรใจ (ซ่ึงแยกออกจากความ

เสียสละและการหวงัรางวลัตอบแทนจากทางราชการ) โดยท่ีส่ิงเหล่านั้นจะตอ้งสอดคลอ้งกบัทั้ง

ชีวิตและวฒันธรรมของเขาดว้ย  การมองจากเบ้ืองบนจะมีขีดจาํกดัในการเขา้ใจดา้นวฒันธรรมของ

ชาวบา้น  เช่น  มองว่าชาวบา้นเฉ่ือยชา  ชอบนินทานอกท่ีประชุม ฯลฯ การแสดงออกของชาวบา้น

นั้นเราจะตอ้งใชก้ารพินิจพิเคราะห์มากกวา่  การมองจากรูปแบบท่ีเราคุน้เคยจากเบ้ืองบน 

 

      
 104สถาบนัวิจยัของสหประชาชาติ,  การบริหารงานโดยมีส่วนร่วมของประชาชน

(กรุงเทพมหานคร : สถาบนัฯ, 2545), 10. 
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แนวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกบั ทรัพยากรทางการศึกษา 
 

ความหมายของทรัพยากรทางการศึกษา 

 วิทย ์ เท่ียงบูรณธรรม  กล่าววา่  ทรัพยากร ตรงกบัภาษาองักฤษวา่  Resources  หมายถึง  

ทรัพยากรของประเทศ  กาํลงัเงิน  กาํลงัวตัถุ105 

 ชยัอนนัต ์ สมุทรวณิช  ให้ความหมายของคาํว่า “ทรัพยากรทางการศึกษา”  ไวเ้ป็นสอง

แนวทาง คือ106 

   ความหมายท่ีแคบ : ทรัพยากรทางการศึกษา มายถึง  ปัจจยันาํเขา้ท่ีนาํไปใชเ้พื่อจดั

การศึกษาทุกระดบั  และทุกประเภทในสังคม  ปัจจยันําเขา้น้ีส่วนใหญ่จะเป็นไปในรูปของเงิน

งบประมาณ  ทั้งรายจ่ายเก่ียวกบัการปฏิบติังานประจาํ  เช่น  เงินเดือนและค่าตอบแทน  ค่าใชจ่้าย

วสัดุ อุปกรณ์  กบัรายจ่ายดา้นการลงทุน 

  ความหมายท่ีกวา้ง : ทรัพยากรทางการศึกษา หมายถึง  ปัจจยันาํเขา้และปัจจยั

กระบวนการจดัการ  ในการแปรเปล่ียนปัจจยันาํเขา้นั้นให้บงัเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล     

ซ่ึงไม่จาํกดัอยูเ่ฉพาะงบประมาณทางการศึกษา  หากรวมถึงการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพความสามารถ

ในการดึง  และระดมสรรพกําลังในสังคมเข้ามาสนับสนุน  ส่งเสริม  เก้ือหนุนการศึกษาใน

รูปลกัษณ์ต่างๆ  ซ่ึงไม่จาํเป็นตอ้งเป็นเม็ดเงิน  หรือวสัดุอุปกรณ์  หรือเวลาท่ีจดัเป็นการให้โอกาส

ทางการศึกษา  ในแง่ของการสละเวลามาใหบ้ริการทางการศึกษาจากบุคคลภายในสังคมซ่ึงไม่ใช่ครู 

อาจารยป์ระจาํ  นอกจากนั้นทรัพยากรทางการศึกษายงัหมายรวมถึง  ทรัพยากรมนุษยท่ี์เก่ียวขอ้ง

ทางตรง  และทางออ้มกบัการให้บริการทางการศึกษา  ตลอดจนคล่ืนวิทยุ  โทรทศัน์  ดาวเทียม  

อินเตอร์เน็ตท่ีสามารถนาํมาใชป้ระโยชน์เพื่อการศึกษา 

 บุญฟ้า  ล้ิมวธันา  ไดใ้ห้ความหมายของทรัพยากรว่า หมายถึง ส่ิงท่ีมีค่า มีคุณภาพ  และ

เป็นส่ิงท่ีก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ดงันั้น ทรัพยากรทางการศึกษาจึงหมายถึง  ปัจจยัท่ีมีค่า มีคุณภาพ

และก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารการศึกษา107 

      
105วิทย ์ เท่ียงบูรณธรรม,  การจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  (กรุงเทพฯ : ไทยวฒันา

พานิช, 2541), 24. 

 106ชยัอนนัต ์ สมุทรวณิช,  รู้จักนักคดิ  (กรุงเทพฯ: ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ การปิโตรเลียม2544),  14. 

 107บุญฟ้า  ล้ิมวธันา,  “การศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา

เพื่อการบริหารสถานศึกษา : กรณีโรงเรียนในฝัน สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี”  

(วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี,  

2549), 31. 
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 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  ได้ให้ความหมายของคาํว่า ทรัพยากร

ทางการศึกษา หมายถึง ทรัพยากรท่ีมิใช่เงิน  (Non-Financial Resources)  และทรัพยากรทางการเงิน  

(Financial Resources)  ในความหมายแรก  ทรัพยากรท่ีมิใช่การเงินครอบคลุมปัจจยัหลกัๆ  คือ  ท่ีดิน  

แรงงาน  ทุน และการประกอบการ  ตามนัยน้ี  ทรัพยากรทางการศึกษาจึงรวมถึงบุคลากร  ท่ีดิน  

อาคาร  ส่ิงก่อสร้าง  วสัดุอุปกรณ์การเรียนการสอน  และการผสมผสานการใชปั้จจยัต่างๆ  เขา้ดว้ยกนั  

และยงัใหค้วามหมายในวงท่ีแคบว่าทรัพยากรทางการศึกษา หมายถึง  ปัจจยันาํเขา้  (Input)  ท่ีนาํไปใช้

เพื่อการจดัการศึกษาทุกระดบั  และทุกประเภทภายในสงัคม   ปัจจยันาํเขา้น้ีส่วนใหญ่จะเป็นรูปของ

เงินงบประมาณทั้ งด้านรายจ่ายเก่ียวกับการปฏิบติังานประจาํ  เช่น เงินเดือนและค่าตอบแทน  

ค่าใชจ่้ายวสัดุอุปกรณ์  กบัรายจ่ายดา้นการลงทุน108 

จากการประชุมสัมมนาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ109  ไดก้ล่าวถึง 

ทรัพยากรทางการศึกษา หมายถึง ทรัพยากรท่ีมิใช่ตวัเงินและทรัพยากรทางการเงิน ทรัพยากรท่ีมิใช่

ตวัเงิน หมายรวมถึง ปัจจยัการผลิต ท่ีดิน แรงงาน ทุน และการประกอบการ ตามนยัน้ีทรัพยากร

ทางการศึกษา จึงหมายถึง บุคคล ท่ีดิน ส่ิงก่อสร้าง วสัดุอุปกรณ์การเรียนการสอนและการ

ผสมผสานการใชปั้จจยัต่างๆ เขา้ดว้ยกนั 

วิจิตร ศรีสะอา้น ไดใ้หท้ศันะ ทรัพยากรทางการศึกษา เป็นปัจจยั พื้นฐานท่ีทาํใหก้ารบริหาร

การศึกษาประสบความสาํเร็จตามเป้าหมาย โดยอาศยับุคลากรท่ีมีคุณภาพและปริมาณอยา่งเพียงพอ

ไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนมากพอ มีวสัดุสนบัสนุนตามความตอ้งการและตอ้งมีระบบการบริหาร

จดัการท่ีมีประสิทธิภาพ110 

 

 

 

  
108สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,  รายงานการติดตามและประเมินผลการ

ปฏิรูปการศึกษาในวาระครบรอบ 3 ปี ของการประกาศใช้พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 

2542 หมวด 8 ทรัพยากรและการลงทุนเพือ่การศึกษา  (กรุงเทพฯ: สาํนกัประเมินผลการจดัการศึกษา

ศาสนา และวฒันธรรม, 2546), 1. 
109สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,  ค่าใช้จ่ายเพือ่การศึกษาขั้นพืน้ฐาน12 ปี

(กรุงเทพฯ: สถาบนัแห่งชาติเพื่อการปฏิรูปการเงินการศึกษา, 2544). 12. 
110วิจิตร ศรีสะอา้น,  ทรัพยากรการบริหารการศึกษา  (กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพานิช, 

2544), 25. 
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 พชัรกฤษฎ์ิ  พวงนิล กล่าวว่า ทรัพยากรทางการศึกษา หมายถึง ปัจจยัทุกส่ิงทั้งทางตรง

และทางออ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาซ่ึงประกอบดว้ยทรัพยากรหลกั ไดแ้ก่ เงินทุนหรือ

งบประมาณ บุคคล วสัดุอุปกรณ์และเทคโนโลย ี ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง และแหล่งเรียนรู้ ซ่ึงเป็นปัจจยั

สนบัสนุนใหก้ารจดัการศึกษาประสบความสาํเร็จตามวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมายท่ีสถานศึกษา

กาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ประกอบดว้ย111 

  1. ทรัพยากรเงินทุนหรืองบประมาณ หมายถึง ปัจจยัเงินทุนหรืองบประมาณท่ีสถานศึกษา

ไดรั้บจากแหล่งต่างๆ ไดแ้ก่ รัฐบาล บุคคล ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์รเอกชนองคก์รวิชาชีพ สถาบนั

ศาสนา และสถานประกอบการ เพื่อนาํมาใชจ่้ายในการจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพ 

  2. ทรัพยากรบุคคล หมายถึง ปัจจยัสนบัสนุนการจดัการศึกษาดา้นบุคลากรท่ีเป็นผูรู้้ 

ผูเ้ช่ียวชาญ หรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีมีความสามารถและเช่ียวชาญเฉพาะเร่ืองท่ีสถานศึกษาไดรั้บ

ความอนุเคราะห์มาถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ใหก้บัครู บุคลากร และนกัเรียน 

  3. ทรัพยากรวสัดุอุปกรณ์และเทคโนโลย ีหมายถึง ปัจจยัสนบัสนุนการจดัการศึกษาท่ี 

มีลกัษณะเป็นครุภณัฑ ์ วสัดุ ส่ือ นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์ และเทคโนโลยสีารสนเทศ สาํหรับใชใ้น

การบริหารจดัการและใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

  4. ทรัพยากรท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง หมายถึง ปัจจยัสนบัสนุนการจดัการศึกษาท่ีเป็น

ท่ีดิน พื้นท่ี อาณาบริเวณ ตลอดจนอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงปลูกสร้างต่างๆ ท่ีใช้

ประโยชน์ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหแ้ก่นกัเรียน 

  5. ทรัพยากรแหล่งเรียนรู้ หมายถึง ปัจจยัสนบัสนุนการจดัการศึกษาท่ีเป็นสถานท่ีสาํหรับ

ใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ตามศกัยภาพ ท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติ

และท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน ทั้งท่ีอยูภ่ายในและภายนอกสถานศึกษา 

กล่าวโดยสรุป ทรัพยากรทางการศึกษานั้ น เป็นปัจจัยท่ีนํามาใช้ในการจัดการศึกษา                

ซ่ึงประกอบดว้ยทรัพยากรท่ีเป็นเงิน และทรัพยากรทีมิใช่เป็นตวัเงิน ในท่ีน้ีหมายถึง บุคคล ท่ีดิน 

ส่ิงก่อสร้าง วสัดุอุปกรณ์การเรียนการสอนและการผสมผสานองคป์ระกอบในการใชปั้จจยัต่างๆ  

 

 

 

      

 111พชัรกฤษฎ์ิ พวงนิล, “กลยทุธ์การระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพฒันาสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานของรัฐในจงัหวดัมหาสารคาม”  (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิตสาขาวิชา

การบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2553), 9. 
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บทบาทและความสําคญัของทรัพยากรทางการศึกษา 

 ในการดาํเนินการหรือประกอบภารกิจขององค์การนั้น  มีองค์ประกอบพื้นฐานท่ีสําคญั  3  

ประการ  คือ  กิจกรรมหรือภารกิจขององค์การ  ทรัพยากร  และคน  ซ่ึงองค์ประกอบทั้ง  3  ด้าน  

ทรัพยากรเป็นตวักลางท่ีทาํใหกิ้จกรรม  หรือภารกิจขององคก์ารบรรลุเป้าหมายหรือสาํเร็จได ้ ถา้หาก

จะพิจารณาถึงบทบาทของทรัพยากรในการดาํเนินกิจกรรมขององค์การแล้วมีหลายประการ        

โดยสามารถพิจารณาบทบาทความสาํคญัของทรัพยากรใน 2  ดา้น  คือ112  ดา้นปริมาณ  และดา้นคุณภาพ   

 ดา้นปริมาณ  สาํหรับปริมาณของทรัพยากรมีผลต่อการดาํเนินกิจกรรม  ดงัน้ี 

1. ประสิทธิภาพของกิจกรรม  ถา้หากทรัพยากรมีเพียงพอต่อการดาํเนินกิจกรรมของ

องคก์ารจะดาํเนินไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  ตรงขา้มถา้หากปริมาณของทรัพยากรมีไม่เพียงพอ  

การดาํเนินงานจะไม่มีประสิทธิภาพ 

2. ประสิทธิผลของกิจกรรม  ถา้หากปริมาณของทรัพยากรมีไม่เพียงพอ  การดาํเนิน

กิจกรรมก็อาจจะไม่บรรลุเป้าหมายได ้ ถา้หากการดาํเนินกิจกรรมเหมือนกบัการวิ่งของรถยนต ์      

ซ่ึงตอ้งใชน้ํ้ ามนั  ถา้หากนํ้ามนัมีไม่เพียงพอ  รถยนตก์ไ็ม่สามารถวิ่งถึงจุดมุ่งหมายได ้ ฉนัใดการดาํเนิน

กิจกรรมขององคก์ารก็เช่นนั้น  ถา้หากขาดทรัพยากรหรือทรัพยากรไม่เพียงพอแลว้  การดาํเนิน

กิจกรรมใหบ้รรลุหรือสาํเร็จภายในเวลาท่ีจาํกดั 

3. การเลือกกิจกรรมท่ีจะปฏิบติั  ปริมาณจะเป็นตวักาํหนดตวัหน่ึงในการเลือกกิจกรรม

ท่ีเหมาะสมในการดาํเนินกิจกรรมตามความเป็นจริงนั้น  กิจกรรมจะเป็นตวักาํหนดทรัพยากร        

แต่ในบางกรณีทรัพยากรจะเป็นตวักาํหนดกิจกรรม  เน่ืองจากขอ้จาํกดัของทรัพยากร  และความจาํเป็น

ท่ีจะตอ้งดาํเนินกิจกรรมใหบ้รรลุ  หรือสาํเร็จภายในเวลาท่ีจาํกดั 

 ดา้นคุณภาพ  คุณภาพของทรัพยากรมีผลต่อการดาํเนินกิจกรรมขององคก์ารมีนยัคลา้ยคลึง

กบัปริมาณของทรัพยากรดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้  คือ 

1. ประสิทธิภาพของกิจกรรม  คุณภาพของทรัพยากรจะมีผลต่อประสิทธิภาพของ

กิจกรรมค่อนขา้งสูงในบางคร้ัง  แมท้รัพยากรจะมีจาํนวนมาก  แต่ถา้มากเป็นทรัพยากรท่ีปราศจาก

คุณภาพการดาํเนินกิจกรรมก็ปราศจากประสิทธิภาพได ้ เช่น  ในการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียน  

ถา้หากโรงเรียนมีครูท่ีมีความรู้ความสามารถสูง  การจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนนั้นก็จะบรรลุ

เป้าหมาย  คือ  สมัฤทธิผลของนกัเรียนสูง 

 

      
112ปรีชา  คมัภีรปกรณ์,  การบริหารทรัพยากรการศึกษา, พิมพค์ร้ังท่ี 3  (นนทบุรี : 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2547),  6 – 7. 
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2. ประสิทธิผลของกิจกรรม  ประสิทธิผลของกิจกรรมหรือประสิทธิผลขององคก์าร  

มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูงกบัคุณภาพของทรัพยากร  ถา้หากการดาํเนินกิจกรรมใดทรัพยากรมีคุณภาพ

ไม่ดี  ประสิทธิผลอาจจะมีแต่ค่อนขา้งตํ่ากวา่การมีทรัพยากรท่ีมีคุณภาพสูง 

3. คุณภาพของกิจกรรม  คุณภาพของกิจกรรมมีความสมัพนัธ์เป็นอยา่งมากกบัคุณภาพ

ของทรัพยากร  ถา้หากการดาํเนินกิจกรรมใดไดท้รัพยากรท่ีมีคุณภาพสูง  คุณภาพของกิจกรรมก็จะดี

ไปดว้ย  จากตวัอย่างการจดัการเรียนการสอน  หากไดผู้ส้อนซ่ึงเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณวุฒิ  

ประสบการณ์สูง  กจ็ะทาํใหผู้ส้อนสามารถคิดหาวิธีการสอนท่ีดีท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน  อนัจะทาํใหผู้เ้รียน

ประสบความสาํเร็จสูงไปดว้ย 

 สรุปวา่  ทรัพยากรเป็นตวักลาง  หรือตวักระตุน้ท่ีทาํใหกิ้จกรรมขององคก์าร  หรือหน่วยงาน

ดาํเนินไปได ้ และทรัพยากรจะมีบทบาทต่อกิจกรรม  หรือการดาํเนินภารกิจขององคก์าร  หรือหน่วยงาน

ทั้งในดา้นของปริมาณและคุณภาพ 

 

ประเภทของทรัพยากรทางการศึกษา 

 ประเภทของทรัพยากรทางการศึกษา  ไดมี้นกัการศึกษา  และนกัวิชาการใหค้าํจาํกดัความ

ไวห้ลายประการ  แต่มีลกัษณะท่ีคลา้ยกนัดงัต่อไปน้ี 

 วิจิตร  ศรีสะอา้น ไดเ้สนอความเห็นไวว้่า  ในทางบริหารการศึกษาถือว่า  4 M’s113  อนัไดแ้ก่  

คน  (Men)  เงิน  (Money)  วสัดุส่ิงของ  (Materials)  และการจดัการ  (Management)  เป็นทรัพยากร ท่ีเป็น

ปัจจยัพื้นฐานเช่นเดียวกนั  กล่าวคือ  การบริหารการศึกษาจะสาํเร็จตามเป้าหมายตอ้งอาศยับุคลากร

ท่ีมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ  ตอ้งไดรั้บงบประมาณสนับสนุนการดาํเนินงานมากพอ ตอ้งมีวสัดุ

ส่ิงของตามความตอ้งการของโครงการและแผนงาน  และจะตอ้งมีระบบบริหารท่ีดี  มีประสิทธิภาพ   

 นาจารีย ์ เนืองเฉลิม  ไดแ้บ่งประเภทของทรัพยากรการศึกษาเป็น  5  ประเภท  ดงัน้ี114 

1. ทรัพยากรทางบุคล  หมายถึง  ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะด้าน  พ่อแม่  หรือผูป้กครอง

นกัเรียนท่ีมีความรู้ความสามารถ  ศึกษานิเทศก์  นกัวิชาการ  ครูอาจารยโ์รงเรียนอ่ืน  ผูน้าํทอ้งถ่ิน

ดา้นปกครอง  ผูน้าํศาสนา  ผูป้ระสบความสาํเร็จในการประกอบอาชีพ  ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น 

      
113วิจิตร ศรีสะอา้น, “แนวคิดทางการบริหาร” ใน เอกสารการสอนชุดวชิาหลกัและระบบ

การบริหารการศึกษา หน่วยที ่2,   พิมพค์ร้ังท่ี 7  (นนทบุรี : มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2544), 43. 

 114นาจารีย ์ เนืองเฉลิม, “สภาพการระดมทรัพยากรเพื่อใชใ้นการบริหารการศึกษาใน

โรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดักรมสามญัศึกษา จงัหวดัอุบลราชธานี” (วทิยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร 

มหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี, 2546), 24 – 25. 
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2. ทรัพยากรทางธรรมชาติ  หมายถึง  ส่ิงท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติท่ีมีประโยชน์ต่อ

การบริหารการศึกษา เช่น  ดิน  หิน  แร่  แม่นํ้ า  ลาํคลอง  หนอง  บึง  นํ้ าตก  พืช  สตัว ์ เป็นตน้ 

3. ทรัพยากรทางวตัถุท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน  หมายถึง  สถานท่ีราชการ  สถานประกอบการ  

บา้น  โสตทศันูปกรณ์ในหน่วยงานต่างๆ  ศูนยว์ฒันธรรมประจาํจงัหวดั  วดั  โบสถ ์ มสัยดิ  เป็นตน้ 

4. ทรัพยากรทางสงัคม  หมายถึง  ประเพณี  วฒันธรรม  ความเป็นอยูข่องคนในชุมชน  

กิจกรรมต่างๆ  ในชุมชน  เป็นตน้ 

5. ทรัพยากรทางการเงิน  หมายถึง  ทรัพยากรในรูปการเงินทั้งทางตรงและทางออ้ม

เพื่อสนบัสนุนโครงการและกิจกรรมต่างๆ  ของโรงเรียน 

นคร ตงัคะพิภพ ไดจ้าํแนกประเภทของทรัพยากรเพื่อการศึกษาของสถานศึกษาออกเป็น 

6 ประเภท คือ115 

  1. เงินทุน ไดแ้ก่ เงินทุนการศึกษา เงินพฒันาสถานศึกษาในลกัษณะต่างๆ ท่ีสามารถ

จะนาํมาจดัซ้ือจดัจา้งทาํส่ิงของ หรือจดัสร้างส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ และการใชจ่้าย เพื่อทาํกิจกรรมหรือ

ทาํประโยชน์ทางการศึกษาใหม้ากข้ึน 

  2. วสัดุอุปกรณ์ การระดมทรัพยากรเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงวสัดุอุปกรณ์ ไดแ้ก่ ช้ินส่วนต่างๆ 

ท่ีสามารถนาํมาประกอบเป็นส่ิงของท่ีใชไ้ด ้ และส่ิงของท่ีสามารถใชไ้ดท้นัที เช่นส่ือการสอน 

คอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 

  3. ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ไดแ้ก่ ท่ีดินท่ีใชป้ระโยชน์ในการจดัการศึกษาอาคารเรียน 

อาคารประกอบอ่ืนๆ และส่ิงก่อสร้างต่างๆ ท่ีมีผูส้ร้างใหโ้ดยไม่ตอ้งใชง้บประมาณแผน่ดิน 

  4. บุคคล ซ่ึงไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญหรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะเร่ืองท่ี

โรงเรียนไดรั้บความอนุเคราะห์มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ใหก้บัครู บุคลากรและนกัเรียน

  5. แหล่งเรียนรู้ท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน ไดแ้ก่ สถานประกอบการ สาธารณสถานโบราณสถาน 

สถานท่ีราชการและเอกชน ซ่ึงนาํมาใชป้ระโยชน์เพื่อการจดัการเรียนการสอนได ้

  6. แหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ ไดแ้ก่ ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูอ่ยา่งหลากหลาย เช่น 

ภูเขา ป่าไม ้ แม่นํ้ าลาํธาร นํ้าตก ป่าชายเลน ทะเล เป็นตน้ ถา้โรงเรียนสามารถเสาะแสวงหาและ

นาํมาใชป้ระโยชน์ในการจดัการศึกษา ก็จะเป็นทรัพยากรทางการศึกษาท่ีมีอยูแ่ลว้ตามธรรมชาติ

โดยไม่ตอ้งลงทุน  

 

  

 115นคร  ตงัคะพิภพ,  การระดมทรัพยากรเพือ่การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน. 

(เพชรบุรี: โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ, 2549), 42. 
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 จะเห็นว่า ในการท่ีจะระดมทรัพยากรทางการศึกษา  3  ประเภทแรกนั้น อาจจะมีจุดเนน้

ของการระดมจากรายใหญ่เป็นบุคคลหรือเป็นรายย่อยก็ได ้ ซ่ึงตอ้งมียุทธศาสตร์พิเศษท่ีจะระดม

ทรัพยากรจากบุคคลเหล่าน้ีเป็นกรณีๆ ไป   

 เน่ืองจากทรัพยากรเป็นปัจจยัท่ีทาํให้การบริหารการศึกษาประสบความสาํเร็จ ดงันั้นใน

การระดมทรัพยากรทางการศึกษา 3 ประเภทแรกนั้น อาจจะมีจุดเนน้ของการระดมจากรายใหญ่เป็น

อาจเป็นบุคคลหรือเป็นรายยอ่ยกไ็ด ้ซ่ึงตอ้งมียทุธศาสตร์พิเศษท่ีจะระดมทรัพยากรจากบุคคลเหล่าน้ี

เป็นกรณี ๆ  

 การสร้างเครือข่าย หมายถึง การทาํให้มีการติดต่อ สนบัสนุนให้มีการแลกเปล่ียนขอ้มูล

ข่าวสารและการร่วมมือกนัดว้ยความสมคัรใจ  การสร้างเครือข่ายควรสนบัสนุนและอาํนวยความ

สะดวกใหส้มาชิกในเครือข่ายมีความสัมพนัธ์กนัฉนัทเ์พื่อน ท่ีต่างก็มีความเป็นอิสระมากกว่าสร้าง

การคบคา้สมาคมแบบพึ่งพิง นอกจากน้ีการสร้างเครือข่ายตอ้งไม่ใช่การสร้างระบบติดต่อดว้ยการ

เผยแพร่ข่าวสารแบบทางเดียว เช่นการส่งจดหมายข่าวไปให้สมาชิกตามรายช่ือ แต่จะตอ้งมีการ

แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารระหวา่งกนัดว้ย 116 

 ประเภทของทรัพยากรตามแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ เบนเดอร์ (Bender) ไดแ้บ่ง

ทรัพยากรเพื่อการดาํเนินกิจกรรมทางดา้นเศรษฐกิจออกเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี117 

  1. ทรัพยากรมนุษย ์ไดแ้ก่ บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกระดบั 

  2. ทรัพยากรทางกายภาพ ประกอบดว้ย ท่ีดิน (Land) เคร่ืองอาํนวยความสะดวก 

(Facilities) เคร่ืองมือ (Equipment) วสัดุ หรือพลงังาน (Materials and/orEnergy) 

  3. ทรัพยากรการเงิน ไดแ้ก่ เงิน และส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีสามารถใชแ้ทนเงินได ้

  4. ขอ้มูลสารสนเทศ ประกอบดว้ย ขอ้มูล (Data) ความรู้ (Knowledge)  และครุภณัฑ ์

(Software) อุปกรณ์ (Hardware) 

 ประเภทของทรัพยากรตามแนวคิดทางการบริหารสาํหรับทรัพยากรพื้นฐานตามแนวคิด

ทางการบริหารของวิจิตร ศรีสะอา้น นั้นมีแนวคิดแตกต่างกนัออกไปหลายแนวคิดคือ118 

  แนวคิดแรก กล่าววา่ทรัพยากรในการบริหารท่ีสาํคญัมีอยู ่4 ประการท่ีรู้จกักนัในนาม

ของ “4M’s” อนัไดแ้ก่ คน (Man) เงิน (Money) วสัดุส่ิงของ (Materials) และการจดัการ 

(Management) 

  

 116เร่ืองเดียวกนั. 43. 
117Bender,Paul  S,  Resource Management, an Alternative View of the Management 

Process   (New York : John Wiley and Sons, 1983), 7. 
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  แนวคิดท่ีสอง คิดวา่ทรัพยากรพื้นฐานของการบริหารนั้นมีเพียง 3 ประการ หรือท่ี

เรียกวา่ “3M’s” ซ่ึงประกอบดว้ย คน (Man) เงิน (Money) และการจดัการ (Management) โดยคิดวา่

เม่ือมีเงินและสามารถจดัซ้ือจดัหาวสัดุได ้ 

  แนวคิดท่ีสาม เป็นแนวคิดทางฝ่ายธุรกิจเอกชนโดยแบ่งทรัพยากรในการดาํเนินงาน

ออกเป็น 6 ประเภทท่ีเรียกวา่ “6M’s” ประกอบดว้ย คน (Man) เงิน (Money) วสัดุส่ิงของ 

(Materials) วิธีการ (Method) ตลาด (Market) และเคร่ืองจกัรกล (Machine) 

 จากแนวคิดเก่ียวกบัประเภทของการทรัพยากรนั้น สรุปไดเ้ป็นสองแนวคิด คือ 

 แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ไดจ้ดัทรัพยากรออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ ทรัพยากรมนุษย ์ 

ทรัพยากรกายภาพ  ทรัพยากรการเงิน  และทรัพยากรขอ้มูลสารสนเทศ  

 แนวคิดทางการบริหารแบ่งประเภทของทรัพยากรการบริหารออกเป็น 4 ประเภทไดแ้ก่ 

คน เงิน วสัดุ และการจดัการ  

 ซ่ึงถา้หากพิจารณาให้ดีแลว้จะพบว่าทั้งสองแนวคิดมีส่วนท่ีลา้ยคลึงกนัมากโดยเฉพาะ

ทรัพยากรมนุษยแ์ละทรัพยากรการเงิน ส่วนท่ีคลา้ยคลึงกนัและอาจจะรวมเขา้เป็นประเภทเดียวกนั

คือทรัพยากรทางกายภาพและทรัพยากรวสัดุ ส่วนประเภทท่ีแตกต่างกนั คือทรัพยากรขอ้มูล

สารสนเทศ และทรัพยากรวิธีการ ซ่ึงถา้หากพิจารณาให้ลึกซ้ึงแลว้จะเห็นว่าทรัพยากรทั้งสอง

ประเภทน้ีจะเก่ียวขอ้งกนัค่อนขา้งมาก คือ ทรัพยากรขอ้สนเทศนั้นใชเ้ป็นขอ้มูลแลว้ ผูบ้ริหาร

เลือกใช้วิธีการโดยอาศยัขอ้มูลนั้นในการพิจารณาดาํเนินการหรือกิจกรรมของหน่วยงานหรือ

องคก์ารก็จะปราศจากประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการบริหารทรัพยากรนั้นมีหลกัการกวา้งๆ 

คือ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหน่วยงาน 

 ประเภทของทรัพยากรในชุมชน สาํหรับทรัพยากรในชุมชนมีนกัการศึกษาไดจ้ดัแบ่ง

ประเภทของทรัพยากรในชุมชนไวห้ลายท่าน ดงัน้ี 

 ดิเรก แจ่มสุริยา ไดแ้บ่งประเภททรัพยากรในชุมชน ดงัน้ี 

  1. ทรัพยากรบุคคล ไดแ้ก่ บุคคลทัว่ไป ขา้ราชการ บุคคลสาขาอาชีพต่างๆ 

  2. ทรัพยากรธรรมชาติ ไดแ้ก่ ทุกส่ิงทุกอยา่งทางธรรมชาติ เช่น ดินหิน แม่นํ้า ป่าไม ้

สตัวป่์า เป็นตน้ 

 

      
118วิจิตร ศรีสะอา้น,  แนวคดิทางการบริหาร ใน เอกสารการสอนชุดวชิาหลกัและระบบ

การบริหารการศึกษา หน่วยที ่2,  พิมพค์ร้ังท่ี 7  (นนทบุรี : มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2544), 

42- 43. 
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  3. ทรัพยากรท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน ไดแ้ก่ บรรดาวตัถุ สถานท่ี ถนน และทุกส่ิงท่ีมนุษย์

สร้างข้ึนมา เป็นตน้ 

  4. ทรัพยากรทางวฒันธรรม ไดแ้ก่ ขนบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรม ความเป็นอยู่

ต่างๆ เช่น ชีวติชาวเขา ประเพณีแห่นางแมว เพลงเรือ เพลงฉ่อย เป็นตน้119 

 วินยั อยูเ่จริญ ไดส้รุปประเภททรัพยากรในชุมชนไดด้งัน้ี คือ 

  1. ทรัพยากรบุคคล ไดแ้ก่ บุคคลทัว่ไป ผูมี้ความชาํนาญในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเป็น

พิเศษ ผูมี้ความชาํนาญในวชิาชีพต่างๆ เป็นตน้ 

  2. ทรัพยากรธรรมชาติ ไดแ้ก่ ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติ 

  3. ทรัพยากรท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน ไดแ้ก่ บรรดาวตัถุ สถานท่ี 

  4. ทรัพยากรทางวฒันธรรม ไดแ้ก่ ขนบธรรมเนียมประเพณีความเป็นอยู ่

  5. ทรัพยากรทางสงัคม ไดแ้ก่ ส่ิงต่าง ๆ ท่ีสงัคมสร้างข้ึนและดาํรงอยูใ่นสงัคม เช่น 

สมาคมต่างๆ วดั โบสถ ์สุเหร่า สถานประกอบการ เป็นตน้120 

 Nichols  ไดเ้ขียนลงในสารานุกรมการศึกษา (Encyclopedia of education) วา่ทรัพยากร

ในชุมชนมีดงัน้ี121 

  1. ผูช้าํนาญพิเศษ (Specialists) ผูท่ี้มีความชาํนาญ เช่น นกัดนตรี จิตรกร นกักีฬา 

พอ่คา้ นกัธุรกิจ นายธนาคาร นกัอุตสาหกรรม แม่บา้น ชาวนา 

  2. พอ่แม่หรือผูป้กครองนกัเรียน (Parents of students)  

  3. ผูแ้ทนองคก์ารต่างๆ (Agency representative) บุคคลท่ีเป็นตวัแทนของสงัคม 

องคก์ารเก่ียวกบัวฒันธรรม รวมทั้งพนกังาน คณะกรรมการดา้นธุรกิจต่างๆ และหน่วยงานอ่ืน 

 

 

      
119ดิเรก  แจ่มสุริยา, “สภาพการใชท้รัพยากรในชุมชนในการบริหารงานราชการของ

โรงเรียนประถมศึกษาสงักดัสาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดัสุราษฎร์ธานี”  (วิทยานิพนธ์ปริญญา

ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2536), 12.   
120วินยั อยูเ่จริญ,  สภาพการใชท้รัพยากรในชุมชนในการบริหารงานวชิาการของ 

โรงเรียนประถมศึกษา สงักดัสาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดัสระบุรี”  (วิทยานิพนธ์ปริญญา

ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2537), 24. 
121Nichols, M.  “Community Resources for School”  The Encyclopedia of 

Education,  (2,1971), 341-347. 
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  4.  ผูแ้ทนดา้นธุรกิจและอุตสาหกรรม (Business and industrial representative) บุคคลท่ี

ทาํงานในโรงงานต่างๆ การขนส่ง เหมืองแร่ การเกษตร กิจการคา้ต่างๆ การเงินและการประกนัภยั 

  5.  ผูแ้ทนของรัฐบาล (Government representative) เช่น ผูท่ี้อยูใ่นระดบัการ

บริหารงานของประเทศ นายกเทศมนตรี ตาํรวจ เจา้หนา้ท่ีอนามยั วฒิุสมาชิกผูแ้ทนราษฎร เป็นตน้ 

  6. คณะกรรมการผูท่ี้ใหค้าํปรึกษาแนะนาํแก่ประชาชน (Citizens advisory committees) 

เช่น กรรมการศึกษา คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะท่ีปรึกษาโรงเรียน  คณะครูของโรงเรียน 

  7. ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural resources) ประกอบดว้ย พืชสตัวป่์า นํ้า ดิน แร่ และ

วตัถุทางธรรมชาติอ่ืน ๆ 

  8. ส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน (Man-made resources) มนุษยไ์ดส้ร้างส่ิงต่างๆ ไวเ้ป็น

จาํนวนมากซ่ึงมีคุณค่าทางการศึกษาและเป็นส่ิงท่ีสาํคญัท่ีใชใ้นการสอนการเรียนรู้ไดแ้ก่ อาคาร

สถานท่ี เคร่ืองบิน รถไฟ หอ้งพิพิธภณัฑ ์ รูปป้ัน และทรัพยากรท่ีใชใ้นโรงเรียน เช่นกระดานดาํ 

โตะ๊เรียน โทรทศัน์ เกา้อ้ี เป็นตน้ 

 ทวีศกัด์ิ  พรหมศร กล่าวว่า ทรัพยากรทอ้งถ่ิน หมายถึง บุคคล สถานท่ี วตัถุท่ีมนุษยส์ร้าง

ข้ึน หรือส่ิงท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ และกิจกรรมต่างๆ ในทอ้งถ่ินท่ีมีคุณค่าต่อการศึกษา ซ่ึง

โรงเรียนสามารถนาํมาใชเ้ป็นประโยชน์ต่องานวิชาการได ้จาํแนกออกเป็น 5 ประเภท คือส่ิงท่ีเกิด

ตามธรรมชาติ ส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน ส่ิงท่ีเป็นโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศาสนา เป็นส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ 

และประเภทบุคคล   

 ในส่วนทรัพยากรประเภทบุคคลนั้นสามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือขา้ราชการ หรือ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผูน้าํชุมชน ผูน้าํสาขาอาชีพ ผูน้าํทางศาสนาและวฒันธรรม และภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน ซ่ึงบุคคลเหล่าน้ีเป็นบุคคลท่ีมีองค์ความรู้สามารถนาํมาใช้เป็นผูถ่้ายทอดความรู้ไดเ้ป็น   

อยา่งดี122 

 ประเสริฐ  วงศเ์สนา ไดส้รุปและแบ่งประเภทของทรัพยากรการศึกษาออกเป็น  5  ประเภท  

ประกอบดว้ย  ทรัพยากรมนุษยห์รือทรัพยากรบุคคล  ทรัพยากรทางการเงิน  ทรัพยากรทางกายภาพ  

ทรัพยากรทางสงัคม  และทรัพยากรสารสนเทศ123 

     

 122ทวีศกัด์ิ  พรหมศร, “วิธีระดมทรัพยากรของโรงเรียนพระปริยติัธรรมในจงัหวดัเชียงราย”  

(วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย, 2550), 19. 
 123ประเสริฐ  วงศเ์สนา,  “สภาพการระดมทรัพยากรในทอ้งถ่ินเพื่อการบริหารการศึกษา 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 2”.  (วทิยานิพนธ์ครุศา

สตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี, 2552), 28. 
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พชัรกฤษฎ์ิ พวงนิล  สรุปแนวคิดในการจดัประเภททรัพยากรในชุมชนไดด้งัน้ี คือ

ทรัพยากรบุคคล ไดแ้ก่ บุคคลทัว่ไป ขา้ราชการ บุคคลอาชีพต่างๆ ท่ีมีความชาํนาญในเร่ืองใดเร่ือง

หน่ึงเป็นพิเศษ ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ไดแ้ก่ ทุกส่ิงท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติ เช่นดิน หิน แม่นํ้ า 

สัตวป่์า แร่ธาตุ ส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ ทรัพยากรท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนไดแ้ก่บรรดาวตัถุสถานท่ี

ถนน และทุกส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนมา และทรัพยากรทางสังคม ไดแ้ก่ส่ิงต่างๆท่ีสังคมสร้างสรรค์

ข้ึนมา และดาํรงอยูใ่นสังคม เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเป็นอยูว่ฒันธรรม กิจกรรมต่างๆ 

ในชุมชน124 

 จากแนวคิดการจาํแนกประเภทของทรัพยากรทั้งในชุมชน และทรัพยากรทางการศึกษา 

สามารถสรุปไดว้่าทรัพยากรทางการศึกษาสามารถแบ่งไดเ้ป็น 5 ประเภท ประกอบดว้ย  ทรัพยากร

บุคคล  ทรัพยากรทางการเงิน  ทรัพยากรทางกายภาพ  ทรัพยากรทางสังคม  และทรัพยากร

สารสนเทศ 

 ทรัพยากรบุคคล 

 ทรัพยากรทางบุคคล  ไดแ้ก่  บุคคลท่ีมีค่า  มีคุณภาพและเป็นปัจจยัท่ีก่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดในการบริหารการศึกษา  ประกอบด้วย  ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะด้าน  พ่อแม่  หรือผูป้กครอง

นกัเรียนท่ีมีความรู้ ความสามารถ  ศึกษานิเทศก ์ นกัวิชาการ  ครูอาจารยโ์รงเรียนอ่ืน  ผูน้าํทอ้งถ่ิน

ดา้นการปกครอง  ผูน้าํศาสนา  ผูป้ระสบความสาํเร็จในการประกอบอาชีพ  ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น  

และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  เป็นตน้  ซ่ึงในการจดัการศึกษาจาํเป็นตอ้งอาศยัความรู้ความสามารถจาก

บุคลากรเป็นจาํนวนมาก และหลากหลาย ไม่เฉพาะแต่บุคลากรในโรงเรียนหรือสถานศึกษาเท่านั้น 

ยงัหมายรวมถึงบุคลากร ท่ีอยู่ในชุมชน นอกชุมชนและภูมิปัญญาจากแหล่งความรู้ท่ีเขา้มามีส่วน

ร่วมในการจดัการศึกษา ซ่ึงมีนักการศึกษาไดใ้ห้แนวคิดเก่ียวกบัทรัพยากรบุคคลหรือทรัพยากร

มนุษยไ์วด้งัน้ี 

 

      

 123ประเสริฐ  วงศเ์สนา,  “สภาพการระดมทรัพยากรในทอ้งถ่ินเพื่อการบริหารการศึกษา 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 2”.  (วทิยานิพนธ์      

ครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี, 

2552), 28. 

 124พชัรกฤษฎ์ิ พวงนิล,  “กลยทุธ์การระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพฒันาสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานของรัฐในจงัหวดัมหาสารคาม”  (ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิตสาขาวชิาการบริหาร

การศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2553), 123. 
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นิพนธ์ ศุขปรีดี  กล่าววา่ ทรัพยากรบุคคลท่ีโรงเรียนสามารถนาํมาใชโ้ดยการเชิญมาเป็น

วิทยากร ไดแ้ก่ ขา้ราชการ ชาวนา ชาวสวน ช่างไม ้ตาํรวจ กาํนนัผูใ้หญ่บา้น พระสงฆ ์เป็นตน้125 

อุทยั บุญประเสริฐ  กล่าวว่า ทรัพยากรบุคคล ไดแ้ก่ ประชาชนหรือบุคคลประเภทต่าง ๆ 

ในทอ้งถ่ิน เช่น พระ เจา้หนา้ท่ีการเกษตร เจา้หนา้ท่ีอนามยั พ่อคา้ นกัธุรกิจเจา้ของโรงงาน

อุตสาหกรรม ผูน้าํทางศาสนา ผูน้าํชาวนา ผูน้าํเกษตรกร เป็นตน้ ซ่ึงโรงเรียนสามารถนาํมาใชใ้ห้

เกิดประโยชน์ในการพฒันาการศึกษาของตนได้126 

กฤษณา สวา่งแสง ไดก้ล่าวถึงทรัพยากรบุคคลว่าไดแ้ก่ บุคคลต่างๆ ในทอ้งถ่ินท่ีโรงเรียน

เชิญมาเป็นวิทยากรอาจเป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น ผูน้าํทอ้งถ่ิน เจา้ของสถานประกอบการ ทรัพยากร

เหล่าน้ีเป็นประโยชน์ต่อการจดัการศึกษาและโรงเรียนสามารถใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรเหล่าน้ีได้

เป็นอยา่งดี127 

ประเวศ วะสี  ไดก้ล่าวถึง ทรัพยากรบุคคลในฐานะท่ีเป็นภูมิปัญญาไทยไวว้า่ เป็นผูท่ี้สร้างสม

ประสบการณ์หรือจดัเจนจากวิถีชีวิตและสังคมในทอ้งถ่ินหน่ึงๆจึงมีความเป็นบูรณาการสูงทั้งทาง

ร่างกาย จิตใจ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม มีวฒันธรรมเป็นฐานมีการเช่ือมโยงไปสู่นามธรรมท่ีลึกซ้ึง

สูงส่ง และเนน้ความสาํคญัของจริยธรรมมากกว่าวตัถุ  องคก์ารยเูนสโก ไดใ้หค้วามหมายของผูท้รง

ภูมิปัญญา อนัเป็นทรัพยากรบุคคลไวว้่า เป็นผูท่ี้มีทกัษะและเทคนิคในการคิดสร้างสรรค ์ ส่ิงท่ี

ดาํเนินการอยู่ในชีวิตประจาํวนัมาสร้างสรรคใ์ห้เป็นผลงาน ท่ีเป่ียมดว้ยศิลปะอนัวิจิตรบรรจง 

สามารถสืบทอดไปยงัอนุชนรุ่นหลงัเป็นสมบติัทางวฒันธรรมของชาติ128 

กรมวิชาการ  กล่าวถึงทรัพยากรบุคคลในทอ้งถ่ินว่าไดมี้การศึกษาและนาํเสนอถึงทรัพยากร   

ท่ีล ํ้าค่าของชาติและทอ้งถ่ิน ดงัน้ี 

  1.  ภูมิปัญญา (Wisdom) ท่ีเกิดจากการสร้างสมประสบการณ์ในสภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่าง

กนัและถ่ายทอดกนัมาเป็นวฒันธรรม 

  
125นิพนธ์  ศุขปรีดี, โสตทศันศึกษา,  พิมพค์ร้ังท่ี 8  (กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช, 2528), 22. 
126อุทยั บุญประเสริฐ, “แนวคดิและปัญหาเกีย่วกบัความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกบั

ชุมชน”  (ในเอกสารการสอนชุดโรงเรียนกบัชุมชน หน่วยท่ี 8–15, นนทบุรี, 2539), 156-157.  
127กฤษณา  สวา่งแสง,  “ความตอ้งการใชท้รัพยากรยากรในทอ้งถ่ินในการบริหารงาน 

วิชาการของโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดักรมสามญัศึกษา จงัหวดัปทุมธานี” (วิทยานิพนธ์ปริญญา

ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2542), 32. 
128ประเวศ  วะสี,  ยุทธศาสตร์การลงทุนทางการศึกษา  (กรุงเทพฯ: การปิโตรเลียมแห่ง

ประเทศไทย, 2544), 11. 
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 2.  ปราชญช์าวบา้น ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีไดรั้บการยอมรับจากชุมชนใหส้ามารถถ่ายทอด 

ช้ีแนะใหค้วามเห็นต่อชุมชนทอ้งถ่ินนั้นๆ 

 3.  แหล่งวิทยาการใหก้ารศึกษาในชุมชน เช่น สถาบนัครอบครัวชุมชน วดัหรือ

สถาบนัศาสนา และสถานประกอบการเป็นตน้ 

กล่าวโดยสรุป ทรัพยากรมนุษยใ์นฐานะผูท้รงปัญญา เป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีค่า เพราะ

เป็นผูท่ี้สร้างสมความรู้และประสบการณ์ เป็นผูท่ี้สามารถใชท้กัษะเทคนิคมาสร้างสรรคผ์ลงาน และ

สามารถสืบทอดไปยงัอนุชนรุ่นหลงั 

การจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาจะตอ้งอาศยับุคคลโดยเฉพาะคนในชุมชน 

บุคคลท่ีจะใหค้วามช่วยเหลือโรงเรียน อาจแบ่งไดเ้ป็นสองพวก คือ 

 1.  พวกท่ีมีส่วนไดรั้บผลประโยชนจ์ากโรงเรียนโดยตรง ไดแ้ก่ผูท่ี้ทาํงานเก่ียวขอ้งกบั

โรงเรียน เช่น ครู นกัเรียน ผูป้กครองนกัเรียนหรือผูใ้ชบ้ริการของโรงเรียนอยูเ่ป็นประจาํ 

 2.  พวกท่ีไม่มีส่วนไดรั้บผลประโยชน์จากโรงเรียนโดยตรง ไดแ้ก่ผูท่ี้มุ่งสนบัสนุน

ช่วยเหลือโดยไม่ไดรั้บหรือใชบ้ริการของโรงเรียนในขณะนั้นโดยตรงแต่มุ่งช่วยเหลือเพราะศรัทธา

ต่อบุคลากรหรือการดาํเนินกิจการของโรงเรียน เช่น ผูมี้จิตกศุลทั้งหลาย เป็นตน้129 

ธวชัชยั  เปรมปรีด์ิ  กล่าววา่ในส่วนของบุคลากรท่ีอาจเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา

มีหลายกลุ่มและอาจมีความคิดเห็นท่ีต่างกนั ปัจจุบนัไดมี้การแบ่งกลุ่มบุคคลตามแนวคิดของ

วิทยาการสมยัใหม่เป็น 4 ประเภท คือ130 

 1.  ประเภทท่ีมีความคิดกา้วหนา้เป็นพวกท่ีช่างริเร่ิม คน้คิด (Innovator) ไดรั้บการ

ช้ีแนะเพียงเลก็นอ้ยกส็ามารถเขา้ใจไดห้มด 

 2.  ประเภทรับรู้ไดไ้ว (Early adopter หรือ Early majority) สามารถรับรู้และปฏิบติั    

ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

 3.  ประเภทรับรู้ไดช้า้ (Late adopter หรือ Late majority) สามารถรับรู้และปฏิบติั    

ไดช้า้ 

 4.  ประเภทลา้หลงั (Laggard) ไม่ยอมรับการเปล่ียนแปลงใดๆ ทั้งส้ิน 

 

   
129กรมวิชาการ, “ชุมชนกบัการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดบั 

มธัยมศึกษา,” วารสารวชิาการ, 5,9), (2545): 55. 
130ธวชัชยั  เปรมปรีด์ิ,  ปัจจัยทีจํ่าเป็นในการบริหารโรงเรียน  (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ ์

อกัษรไทย, 2543), 25. 
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ศุภร บุญราช กล่าวว่าบุคคลท่ีอาจจะเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาทุกประเภทท่ี

กล่าวมา โรงเรียนจะตอ้งเลือกใชใ้หเ้หมาะสม เพราะมิฉะนั้นบุคลากรเหล่าน้ีอาจจะสร้างปัญหาใน

การบริหารงานใหแ้ก่โรงเรียนได ้ส่วนของบุคลากรในโรงเรียนอาจมีบุคลากรหลายฝ่าย แต่ท่ีสาํคญั

ท่ีสุดไดแ้ก่ คณะครู ซ่ึงผูบ้ริหารอาจดาํเนินการ ดงัน้ี131 

  1.  กาํหนดหนา้ท่ีความรับผดิชอบใหช้ดัเจน โดยยดึหลกัความเสมอภาค ความรู้

ความสามารถ ความสนใจ ตลอดภารกิจหลกัของโรงเรียน ทั้งน้ีจาํเป็นตอ้งใชบุ้คลากรมีหนา้ท่ีหลกั 

หนา้ท่ีสนบัสนุน และหนา้ท่ีบริการประกอบกนัเสมอ 

  2.  ติดตามและดูแลการปฏิบติังานของบุคลากรอยา่งใกลชิ้ดและสมํ่าเสมอโดย

วางแผนไวล่้วงหนา้ชดัเจน 

  3.  นิเทศหรือใหค้วามช่วยเหลือ สนบัสนุน หรือร่วมแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนขณะบุคลากร

ปฏิบติังาน 

  4.  ประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ืองและเป็นระบบ กอรปทั้งใชผ้ลการประเมิน

ประกอบการวางแผน พิจารณาความดีความชอบ หรือส่งเสริมความกา้วหนา้ทั้งน้ีจาํเป็นตอ้งบาํรุง

ขวญัให้กาํลงัใจ หรือเสริมแรงอยา่งต่อเน่ืองให้เหมาะสมและยติุธรรมโดยยึดระบบคุณธรรมเป็น

สาํคญั 

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ไดส้รุปเก่ียวกบับุคลากรไวว้่า 

บุคลากรมีความสาํคญัต่อการบริหารโรงเรียนเป็นอยา่งยิง่ เพราะบรรดาปัจจยัทางการบริหารคนมี

ความสาํคญัมากท่ีสุด การบริหารจะประสบความสาํเร็จผูบ้ริหารจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจ และมี

ความสามารถสูงในการบริหารงานบุคคล การจดับุคลากรให้ปฏิบติังานไดเ้หมาะสมกบัความรู้

ความสามารถ จะมีส่วนทาํใหบุ้คลากรมีขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานและจะเป็นผลใหง้านไดรั้บ

ความสาํเร็จตามเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ การพฒันาบุคลากรใหเ้ป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ

อยา่งสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง จะทาํให้บุคลากรไดใ้ชค้วามสามารถพฒันางานให้เจริญกา้วหนา้ไดดี้

ยิ่งข้ึน การประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรจะมีประโยชน์ต่อการพิจารณาปรับปรุง

ประสิทธิภาพของงาน และการพิจารณาความดีความชอบ ผูบ้ริหารจะตอ้งตระหนกัและทรงไวซ่ึ้ง

ความเป็นธรรม132 

  

 131ศุภร บุญราช,  “การปฏิบติัและความคาดหวงัเก่ียวกบัการระดมทรัพยากรเพื่อการ 

จดัการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในโรงเรียนประถมศึกษาสงักดั

สาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดัอุดรธานี”  (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการ

บริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2544), 28. 
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 นิโคล (Nichols) ทรัพยากรทางบุคคล ได้แก่ บุคคลท่ีมีค่า มีคุณภาพและเป็นปัจจัยท่ี

ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารการศึกษา ประกอบดว้ย ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น พ่อแม่หรือ

ผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีความรู้ความสามารถ ศึกษานิเทศก ์นกัวิชาการ ครู อาจารยโ์รงเรียนอ่ืน ผูน้าํ

ทอ้งถ่ินดา้นการปกครอง ผูน้าํศาสนา ผูป้ระสบความสาํเร็จในการประกอบอาชีพ ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ

ดา้น และภูมิปัญหาทอ้งถ่ิน เป็นตน้133  

1. ผูช้าํนาญการพิเศษ  (Specialists)  เช่น  นกัดนตรี  จิตรกรผูช้าํนาญงานพิเศษ  นกักีฬา  

อาชีพพนกังานซ้ือขายและบริการ  พอ่คา้  นกัธุรกิจ  นายธนาคาร  นกัอุตสาหกรรม  ชาวนา 

2. พอ่แม่  หรือผูป้กครองนกัเรียน  (Parents of Students) 

3. ตวัแทนองคก์รต่างๆ  (Agency Representatives)  ไดแ้ก่  บุคคลท่ีเป็นตวัแทนของ

สงัคม  เทศบาล  ศูนยว์ฒันธรรมและหน่วยงานอ่ืนๆ 

4. ผูแ้ทนทางดา้นธุรกิจและอุตสาหกรรม  (Business and Industrial Presentatives)  

ไดแ้ก่  บุคคลท่ีทาํงานในโรงงาน บริษทัขนส่ง  เหมืองแร่  สาํนกังานเทศบาล  กิจการคา้ต่างๆ 

5. ผูแ้ทนของรัฐบาล  (Govemment Representstives) เช่น  นายกเทศมนตรี  คณะ 

กรรมาธิการของจงัหวดั  ตาํรวจ  พนกังานดบัเพลิง  เจา้หนา้ท่ีอนามยั  เป็นตน้ 

6. คณะกรรมการผูมี้หน้าท่ีให้คาํปรึกษาแนะนาํแก่ประชาชน  (Citizen’s Advisory)   

เช่น  กรรรมการการศึกษา  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  คณะท่ีปรึกษาของโรงเรียน  คณะครูใน

โรงเรียน  เป็นตน้ 

7. ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  หมายถึง  บุคคลท่ีมีความรู้และประสบการณ์ท่ีสั่งสมไวใ้นการ

ปรับตวั  และดาํรงชีพจนเกิดความชดัเจน  เป็นท่ียอมรับของบุคคลในทอ้งถ่ิน  หรือองคค์วามรู้ท่ีชาวบา้น

ใชใ้นการดาํรงชีวิต  โดยไดรั้บการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ  เกิดการสั่งสมกลัน่กรองและพฒันาให้

เหมาะสมกับกาลสมยั  ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ134  ได้จาํแนกภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ินไว ้ 10  สาขา  ดงัน้ี 

   7.1  สาขาเกษตรกรรม  หมายถึง  ความสามารถในการผสมผสานองคค์วามรู้  

ทกัษะ และเทคนิคดา้นการเกษตรกบัเทคโนโลยี  โดยการพฒันาบนพื้นฐานคุณค่าดั้ งเดิม ซ่ึงคน

สามารถพึ่งตนเองในสถานการณ์ต่างๆ  ได ้ เช่น  การทาํการเกษตรแบบผสมผสาน  การแกปั้ญหา 

      

 132สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, ชุดฝึกอบรมผู้บริหารระดับสูง

บริหารศาสตร์ เล่ม 3-5  (กรุงเทพฯ: สาํนกังาน, 2541ก), 30. 

 133Nichols, M,  “Community Resources for School”  The Encyclopedia of  Education, 

2(1971), 202. 
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การเกษตรดา้นการตลาด  การแกปั้ญหาดา้นการผลิต  และการรู้จกัปรับใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบั

การเกษตร  เป็นตน้ 

   7.2  สาขาอุตสาหกรรมและหตัถกรรม  หมายถึง  การรู้จกัประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี

สมยัใหม่ในการแปรรูปผลผลิต  เพื่อชะลอการนาํเขา้ตลาด  เพื่อแกปั้ญหาดา้นการบริโภคอยา่งปลอดภยั  

ประหยดัและเป็นธรรม  อนัเป็นขบวนการให้ชุมชนทอ้งถ่ินสามารถพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจได ้ 

ตลอดทั้งการผลิตและการจาํหน่ายผลผลิตทางหัตถกรรม  เช่น  การรวมกลุ่มของกลุ่มโรงงาน

ยางพารา  กลุ่มโรงสี  กลุ่มหตัถกรรม  เป็นตน้ 

 7.3  สาขาการแพทยแ์ผนไทย  หมายถึง  ความสามารถในการจดัการป้องกนั  และ

รักษาสุขภาพของคนในชุมชน  โดยเนน้ใหชุ้มชนสามารถพึ่งตนเองทางดา้นสุขภาพและอนามยัได ้

   7.4  สาขาการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  หมายถึง  ความสามารถ

เก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ทั้งการอนุรักษ ์ พฒันาและใชป้ระโยชน์

จากคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมดุลและยัง่ยนื 

   7.5  สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน  หมายถึง  ความสามารถในดา้นบริหารจดัการ

ดา้นการสะสมและบริหารกองทุนและธุรกิจในชุมชน  ทั้งท่ีเป็นเงินตราและโภคทรัพย ์ เพื่อเสริม

ชีวิตความเป็นอยูข่องสมาชิกในชุมชน 

   7.6  สาขาสวสัดิการ  หมายถึง  ความสามารถในการจดัสวสัดิการในการประกนั

คุณภาพชีวิตของตนใหเ้กิดความมัน่คงทางเศรษฐกิจ  สงัคม  และวฒันธรรม 

   7.7  สาขาศิลปกรรม  หมายถึง  ความสามารถในการผลิตผลงานทางดา้นศิลปะ

สาขาต่างๆ  เช่น  จิตรกรรม  ประติมากรรม  วรรณกรรม  ทศันศิลป์  คีตศิลป์  เป็นตน้ 

   7.8  สาขาการจดัการ  หมายถึง  ความสามารถในการบริหารจดัการดาํเนินงาน 

ดา้นต่างๆ  ทั้งขององคก์รชุมชน  องคก์รศาสนา  องคก์รทางการศึกษา  ตลอดทั้งองคก์รทางสังคม

อ่ืนๆ  ในสงัคมไทย  เช่น  การจดัการองคก์รของกลุ่มแม่บา้น  ระบบผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ในชุมชน  การจดัการ

ศาสนา  สถานศึกษา  การจดัการศึกษา  ตลอดทั้งการจดัการเรียนการสอน  เป็นตน้ 

   7.9  สาขาภาษาและวรรณกรรม  หมายถึง  ความสามารถผลิตผลงานเก่ียวกบัดา้น

ภาษา  ทั้งภาษาถ่ิน  ภาษาโบราณ  ภาษาไทยและการใชภ้าษา  ตลอดทั้งดา้นวรรณกรรมทุกประเภท 

      
134สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,  รายงานการติดตามและประเมินผลการ

ปฏิรูปการศึกษาในวาระครบรอบ 3 ปี ของการประกาศใช้พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาต ิ

พ.ศ.2542 หมวด 8 ทรัพยากรและการลงทุนเพือ่การศึกษา,  (กรุงเทพฯ:สาํนกัประเมินผล 

การจดัการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม, 2546), 24-25. 
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   7.10  สาขาศาสนาและประเพณี  หมายถึง  ความสามารถประยกุตป์รับใชห้ลกัธรรม  

คาํสอนทางศาสนา  ความเช่ือและประเพณีดั้งเดิมใหมี้คุณค่าเหมาะสมต่อการประพฤติปฏิบติั 

  สรุปไดว้า่  ประเภทของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไดจ้ากการใชชี้วิตตามธรรมชาติ  ประสบการณ์

ท่ีชาวบา้นอยู่รวมกนั  และประสบการณ์ทางดา้นสาขาต่างๆ  ไดแ้ก่  เร่ืองท่ีเก่ียวกบัคติ  ความคิด  

ความเช่ือ  เร่ืองเก่ียวกบัศิลปะ  วฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี  เร่ืองเก่ียวกบัการประกอบ

อาชีพในแต่ละทอ้งถ่ิน  และเร่ืองเก่ียวกบัแนวคิดหลกัปฏิบติัและเทคโนโลยสีมยัใหม่135 

8. ภูมิปัญญาอีสาน  หมายถึง  แบบแผนดาํเนินชีวิตท่ีมีคุณค่า  แสดงถึงความเฉลียวฉลาด

ของบุคคลและสงัคม  ซ่ึงไดส้ัง่สมและปฏิบติัสืบต่อกนัมา   

  ภูมิปัญญา  หมายความถึงทรัพยากรความรู้  ทรัพยากรบุคคล  เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตน  

กระบวนการทางสังคม  เป็นการรวมกนัเป็นครอบครัว   เป็นหมู่บา้น  เป็นเมือง  ดีกว่าอยู่โดดเด่ียว

เพราะขีดจาํกัดทางกายภาพและภูมิปัญญา  การช่วยกันคิดช่วยกันทาํ  การพ่ึงตนเองน่าจะเป็น

ทางออกท่ีดีท่ีสุด   

  การถ่ายทอดภูมิปัญญาจากคนรุ่นหน่ึงมายงัคนอีกรุ่นหน่ึง  มีหลายวิธี  เช่น วิธี

ถ่ายทอดความรู้แก่เด็ก  ตอ้งใชว้ิธีท่ีง่าย  ไม่ซบัซอ้น  สนุกสนาน  ดึงดูดใจ  เช่น  การละเล่น  การเล่า

นิทาน  ส่วนวยัผูใ้หญ่จะใชว้ิธีบอกเล่า  พิธีสู่ขวญั  พิธีทางพุทธศาสนา  พิธีกรรมในช่วงหัวเล้ียว

หัวต่อ ของชีวิต  การประกอบอาชีพตลอดจนอ่านหนังสือ  คดัหนังสือ  และวิธีแสดงมหรสพ  เช่น  

หมอลาํ  การเล่นหนังประโมทยั  และประจกัษ์  บุญอารีย ์ยงัไดแ้บ่งประเภทภูมิปัญญาอีสานไว ้        

5  ประเภท  ดงัน้ี136 

1. ขนบธรรมเนียมประเพณี  ความเช่ือ  ศาสนา 

2. ภาษาและวรรณกรรม 

3. ศิลปกรรมและโบราณคดี 

4. การละเล่น  ดนตรี  การพกัผอ่นหยอ่นใจ 

5. ชีวิตความเป็นอยูว่ิทยากรพื้นบา้น 

 

 

 

      

 135 เร่ืองเดียวกนั, 25. 
136ประจกัษ ์ บุญอารีย,์  การใช้แหล่งการเรียนรู้ในท้องถ่ินเพือ่การศึกษา  (อุบลราชธานี : 

สถาบนัราชภฏัอุบลราชธานี, 2544), 12. 
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 ส่วนแหล่งภูมิปัญญาอีสาน ประจกัษ ์บุญอารีย ์ ไดก้าํหนดแหล่งภูมิปัญญาอีสาน ดงัน้ี137 

1. วดัพทุธศาสนา 

2. ผูรู้้/หมอ/พหูสูต 

3. แหล่งผลิต  สถานประกอบการ 

4. บิดา  มารดา  ครอบครัว 

5. สถานศึกษา  สาํนกั 

6. แหล่งภูมิปัญญานอกชุมชน 

7. หนงัสือกอ้ม  และเอกสารต่างๆ 

8. กิจกรรมฮีตสิบสอง  คองสิบส่ี  และวิถีชีวิต 

9. สถานท่ีราชการ  และพิพิธภณัฑ ์

10. แหล่งโบราณคดี 

11. ธรรมชาติ  ภูเขา  ป่าไม ้ แม่นํ้า  ฯลฯ 

12. ภูมิปัญญาต่างประเทศ  ต่างเผา่ชน 

พชัรกฤษฎ์ิ พวงนิล สรุปว่าบุคลากรมีความสาํคญัต่อการจดัการศึกษาเป็นอยา่งมากเพราะ

บุคลากรจะเป็นปัจจยัช้ีขาดในความสาํเร็จหรือความลม้เหลวในการบริหาร ถา้ในโรงเรียนมีบุคลากรท่ีมี

คุณภาพ บุคลากรกจ็ะสามารถแกปั้ญหา อุปสรรคต่างๆ ได ้การบริหารงานของโรงเรียนการจดัการศึกษา

จะสาํเร็จบรรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ ถา้ในหน่วยงานมีบุคลากรท่ีไม่มีคุณภาพการบริหารงาน

กป็ระสบความสาํเร็จไดย้าก เพราะฉะนั้นทุกหน่วยงานจึงตอ้งการบุคลากรท่ีมีคุณภาพเขา้มาทาํงาน138 

 จากการศึกษาเร่ืองทรัพยากรบุคคลนั้น  สรุปไดว้า่ บุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาไม่ว่า

จะเป็นบุคคลภายในสถานศึกษา  และบุคคลภายนอกสถานศึกษา  ลว้นเป็นผูท่ี้มีความสาํคญัในการ

ขบัเคล่ือนกลยทุธ์การบริหารสถานศึกษาให้ประสบผลสาํเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ  และมีประสิทธิผล  

เพราะฉะนั้น  ในการดาํเนินการในดา้นการระดมทรัพยากรบุคคลเพื่อการบริหารการศึกษาจึงมี

ความสาํคญัมากท่ีสุด เพราะทรัพยากรบุคคลจะเป็นตวัขบัเคล่ือนปัจจยัและกระบวนการบริหารใน

ด้านอ่ืนๆ ให้เกิดผลตามมา ดังนั้ นทางสถานศึกษาโดยเฉพาะผู ้บริหารควรตระหนัก  เห็น

ความสาํคญั  สนบัสนุนและระดมทรัพยากรบุคคลเพื่อใชท้รัพยากรบุคคลใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

      

 137เร่ืองเดียวกนั, 13. 

 138พชัรกฤษฎ์ิ พวงนิล,   กลยุทธ์การระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพือ่พฒันาสถานศึกษา

ขั้นพืน้ฐานของรัฐในจังหวดัมหาสารคาม  (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิตสาขาวิชา

การบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2553), 126-127. 
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 ทรัพยากรทางการเงิน 

 ทรัพยากรทางการเงิน  ไดแ้ก่  ทรัพยากรในรูปการเงิน  ทั้งโดยทางตรงและทางออ้ม  เพื่อ

สนบัสนุนโครงการและกิจกรรมต่างๆ  ของโรงเรียน  ประกอบดว้ย 

1. งบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรรจากรัฐบาล 

2. งบประมาณท่ีไดจ้ากการสนบัสนุนจากองคก์รอ่ืน 

 ชยัวฒัน์ บุณฑริก และเกษม บุญรมย ์กล่าวว่า แหล่งเงินท่ีใชใ้นการจดัการศึกษานอกเหนือจาก

งบประมาณของรัฐนั้นมูลค่าของเงินบริจาค ทรัพยสิ์นและส่ิงท่ีสถาบนัการศึกษาไดรั้บมีความไม่แน่นอน  

และมีจาํนวนนอ้ยมาก  เม่ือเปรียบเทียบกบังบประมาณการศึกษาและในรายงานการปฏิรูปงบประมาณ

การศึกษาไทย  ช้ีให้เห็นว่า  ยงัไม่มีแรงจูงใจมากพอในการท่ีให้เอกชนบริจาคเงินเพ่ือการศึกษา  และ

สถาบนัการศึกษากข็าดส่ิงจูงใจท่ีจะขวนขวายหาเงินบริจาค  เพื่อการศึกษาเพ่ิมข้ึน  หน่วยงานทอ้งถ่ินท่ี

มีบทบาทในการใหก้ารสนบัสนุน  และประสานงบประมาณมาพฒันาแหล่งเรียนรู้ท่ีอยูใ่นทอ้งถ่ินมาก

ท่ีสุด คือองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  การมีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนพฒันาตาํบลของคณะกรรมการ

องค์การบริหารส่วนตาํบล  คณะกรรมการท่ีปรึกษาและผูท้รงคุณวุฒิหลากหลายสาขาอาชีพมี

อิทธิพล  ในการสร้างความตระหนกัในการจดัหางบประมาณมาพฒันาแหล่งเรียนรู้ไดเ้ป็นอยา่งดี139 

ส่วนนงราม  เศรษฐพานิช และคนอ่ืนๆ กล่าววา่ยงัมีเงินรายไดข้องสถานศึกษาท่ีไดจ้ากกิจการต่างๆคือ140  

1. รายไดจ้ากการใหบ้ริการวิชาการ  ซ่ึงไดม้าจากการจดัสมัมนา  การจดัอบรมทาง

วิชาการ  การรับจา้งทาํวิจยั  ฯลฯ 

2. รายไดจ้ากการรับจา้งและจดัทาํส่ิงของ 

3. รายไดอ้นัเน่ืองมาจากทรัพยสิ์นของสถาบนัซ่ึงอยูใ่นรูปของดอกเบ้ีย และค่าเช่า

อสงัหาริมทรัพย ์ เป็นตน้ 

 สําหรับเงินบริจาคซ่ึงเป็นแหล่งท่ีมาของเงินท่ีใช้ในการจดัการศึกษาอีกแหล่งหน่ึงนั้น  

แมว้า่ในแต่ละปีจะมีเอกชน  ชุมชน  มูลนิธิ  และสถาบนัทางศาสนาบริจาคเงิน  ทรัพยสิ์น  และส่ิงของ

ท่ีสถาบนัการศึกษาไดรั้บมีความไม่แน่นอน  และยงัมีจาํนวนนอ้ยเม่ือเทียบกบังบประมาณการศึกษา  

ทั้งน้ีเพราะยงัไม่มีแรงจูงใจท่ีจะทาํให้เอกชนบริจาคเงินเพ่ือการศึกษา  และสถาบนัการศึกษาก็ขาด

ส่ิงจูงใจท่ีจะขวนขวายหาเงินบริจาคเพื่อการศึกษาเพิ่มข้ึนเช่นกนั 

      
139ชยัวฒัน์  บุณฑริก  และเกษม  บุญรมย,์  เอกสารประกอบการเรียนการสอนวชิาการ

บริหารทรัพยากร   (อุบลราชธานี : สถาบนัราชภฏัอุบลราชธานี,ม.ป.ป.), 23. 
140นงราม  เศรษฐพานิช และคนอ่ืนๆ,  การเงินเพือ่การศึกษา  (กรุงเทพฯ : สาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2541), 49. 
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 ลกัขณา  จินดาวงษ ์ กล่าวถึงองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ี  ว่ามีความพร้อมใน

การบริหารพฒันาในด้านภูมิปัญญาท้องถ่ิน  วฒันธรรม  ประเพณีของท้องถ่ิน  การดูแล อนุรักษ์

ศิลปวฒันธรรมท่ีเป็นไปไดอ้ย่างรวดเร็ว  เพราะมีความพร้อมทั้งคนและเงิน  ในเร่ืองของการบริหาร      

งบบุคคล  การเงินการคลงั  มีการจดัเก็บรายไดเ้อง  วางแผนพฒันาและทาํขอ้บงัคบังบประมาณเอง  

จึงมีความสามารถในการทาํงานพฒันาไดด้ว้ยตนเอง  ในขณะท่ีหน่วยงานราชการท่ีมีหน้าท่ีดูแล

รับผิดชอบตอ้งรองบประมาณและเจา้หน้าท่ีจากส่วนกลาง  ซ่ึงไม่สะดวกคล่องตวัและล่าช้าใน

ขั้นตอนการดาํเนินงาน  ทาํใหไ้ม่สามารถทาํงานไดดี้เท่าองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน141 

 รุ่ง  แกว้แดง  ไดก้ล่าวถึงการระดมสรรพกาํลงัทุกส่วนในสังคมเพื่อการศึกษา  จากการ

จดัทาํแผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติ  ฉบบัท่ี  9  (พ.ศ. 2545 – 2549)  ไวว้่า  ทุกส่วนของสังคม  ทั้ง

ครอบครัว  ชุมชน  รัฐ  เอกชน  องคก์รเอกชน  ส่ือมวลชน  จะตอ้งตระหนักถึงความรับผิดชอบ

ร่วมกนัในการจดัการศึกษาทุกขั้นตอน  แทนการผลกัดนัภาระให้เป็นความรับผิดชอบของรัฐเพียง

อยา่งเดียว  แต่รัฐตอ้งมีเจตจาํนงแน่วแน่ท่ีจะสนบัสนุนการลงทุน  และสร้างโอกาสใหเ้อ้ือต่อการจดั

การศึกษาท่ีมีคุณภาพอยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั  เพราะการศึกษาเป็นหวัใจของการพฒันาประเทศเป็น

โครงสร้างพื้นฐานทางสติปัญญาท่ีสัมพนัธ์เก่ียวกบับุคคล  และความเจริญกา้วหน้าทางเศรษฐกิจ

และสงัคมของประเทศไทย  โดยส่วนรวมดว้ย142 

 ปรีชา  คมัภีรปกรณ์  ไดก้ล่าวถึงแหล่งท่ีมาของทรัพยากรการศึกษาไวว้า่  ทรัพยากรการศึกษา

มีหลายแหล่งท่ีมาดว้ยกนั  ดงัน้ี143 

1. งบประมาณแผ่นดิน  สถานศึกษาท่ีเป็นของราชการ  งบประมาณแผ่นดินถือว่าเป็น

แหล่งทรัพยากรแหล่งใหญ่ท่ีสุด  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทรัพยากรทางการเงิน  โดยรวมเงินไวทุ้กหมวด  

ตั้งแต่หมวดเงินเดือน  ค่าจา้ง  จนถึงหมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ปัจจุบนัน้ีการจดัสรรเงินงบประมาณ  

รัฐบาลพยายามจดัใหต้ามโครงการต่างๆ 

2. เงินนอกงบประมาณ  นอกจากเงินรายไดแ้ผน่ดินแลว้  บางสถาบนัการศึกษายงัมี

รายไดข้องตนเองโดยเฉพาะ  เช่น  เงินบาํรุงการศึกษาหรือเงินอ่ืนๆ  ซ่ึงเงินเหล่าน้ีเป็นเงินท่ีสถานศึกษา

นั้นสามารถจดัหามาได ้ และสามารถจดัทาํโครงการเพื่อใชใ้นกิจกรรมของโรงเรียนได ้

      

 141ลกัขณา  จินดาวงษ,์ “องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม”  

สารกรมศิลปากร  13 (มีนาคม 2543): 22-24. 
142รุ่ง แกว้แดง,  ปฏิวตัิการศึกษาไทย   (กรุงเทพฯ: มติชน, 2545), 51. 

 143ปรีชา คมัภีรปกรณ์,  การบริหารทรัพยากรการศึกษา,  พิมพค์ร้ังท่ี 3  (นนทบุรี : 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2547), 25. 
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3. เงินจากการลงทุน  สถาบนัการศึกษาท่ีเป็นเอกชน  แหล่งเงินรายไดส่้วนใหญ่มา

จากการลงทุนของเจา้ของกิจการ  ซ่ึงอาจจะเป็นเอกชน  มูลนิธิ  สมาคม  ก็ไดเ้งินน้ีมาใชใ้นการดาํเนิน

กิจการทั้งปวงของสถานศึกษานั้น  ร่วมกนักบัเงินรายไดท่ี้เรียกเกบ็จากผูเ้รียน 

4. ทรัพยากรจากชุมชน  ชุมชนเป็นแหล่งทรัพยากรท่ี มีความสําคัญมาก  

สถาบนัการศึกษาจะไดรั้บการสนบัสนุนทรัพยากรแทบทุกประเภทจากชุมชน  แหล่งทรัพยากรของ

ชุมชน  ประกอบดว้ย  บุคคล  องคก์รต่างๆ  เช่น  สมาคม  มูลนิธิ  องคก์ารกุศลต่างๆ  ทรัพยากรจาก

ชุมชนท่ีให้แก่สถาบนัการศึกษา  อาจจะเป็น  2  รูปแบบ  คือ  การให้แก่บุคคลโดยตรง  และการ

สนบัสนุนโดยส่วนรวม 

5. แหล่งทรัพยากรจากต่างประเทศ  เป็นแหล่งสนบัสนุนในรูปของทุน  ผูเ้ช่ียวชาญ  

หรือวสัดุ อุปกรณ์ 

 ประเสริฐ  วงศ์เสนา  กล่าวถึงทรัพยากรทางการเงินได้แก่  ทรัพยากรในรูปการเงิน

โดยตรงและโดยออ้ม  ซ่ึงงบประมาณท่ีไดรั้บการจดัสรรไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ  จึงตอ้งมีการ

ระดมทรัพยากรทางการเงินจากชุมชน  และหน่วยงานอ่ืน  เพื่อนาํมาบริหารจดัการศึกษาตามแผนพฒันา

สถานศึกษา  ส่วนทรัพยากรทางการบริหารการศึกษานั้น  มีอย่างนอ้ยท่ีสุด  3  แหล่งใหญ่ดว้ยกนั  คือ  

จากภาครัฐบาล  ไดจ้ากงบประมาณแผน่ดิน  เงินสนบัสนุนจากภาครัฐ  จากเอกชน  เช่น  จากการลงทุน  

การบริจาคช่วยเหลือสนบัสนุนจากทั้งชุมชนหรือหน่วยงาน  ทั้งในและต่างประเทศ  และรายไดจ้าก

การดําเนินงานของหน่วยงานทางการศึกษาเอง  เ ช่น  เ งินบํารุงการศึกษา  ค่าหน่วยกิต  

ค่าลงทะเบียน  ค่าจาํหน่ายวสัดุอุปกรณ์การศึกษาท่ีผลิตจากสถาบนันั้น
144 

 ทรัพยากรทางกายภาพ 

 สุดใจ  ทูลพานิชย์กิจ กล่าวว่า ทรัพยากรทางกายภาพ  ได้แก่  ส่ิงท่ีมีค่าทางกายภาพ            

มีคุณภาพ  และเป็นปัจจัยท่ีก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารการศึกษา  ประกอบด้วย  

ทรัพยากรทางธรรมชาติ  และทรัพยากรทางวตัถุท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน  ดงัน้ี145   

 

 

      

 144ประเสริฐ  วงศเ์สนา,  “สภาพการระดมทรัพยากรในทอ้งถ่ินเพื่อการบริหารการศึกษา 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 2”  (วิทยานิพนธ์ครุศา

สตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัอุบราชธานี, 2552), 34. 
145สุดใจ  ทูลพานิชยกิ์จ, หลกัการพฒันาเศรษฐกจิ  (กรุงเทพฯ : ธนาเพรสแอนดก์ราฟฟิค 

จาํกดั,  2546), 41-44. 
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1. ทรัพยากรทางธรรมชาติ 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  มีประโยชน์และมีความสาํคญัต่อการดาํรงชีวิต

ของมนุษยทุ์กเผา่พนัธ์ุ  และมนุษยไ์ดใ้ชท้รัพยากรเหล่าน้ีในการพฒันาเศรษฐกิจ  ในการใชท้รัพยากร

และส่ิงแวดลอ้มจากอดีตท่ีผ่านมา  มนุษยไ์ดใ้ชท้รัพยากรและทาํลายทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มทั้งโดย

รู้ตวัและไม่รู้ตวั  ปัจจุบนัสถาบนัต่างๆ  ทั้งองคก์รเอกชน  และราชการตลอดจนส่ือสารมวลชนไดมี้

การรณรงค์ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอย่างถูกวิธี  เพื่อมิให้ทรัพยากรดงักล่าว      

ถูกทาํลายมากข้ึน  ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการใชท้รัพยากรในอนาคต 

1.1 ความหมายและลกัษณะของทรัพยากรธรรมชาติ 

 ทรัพยากรธรรมชาติ  (Natural Resources)  หมายถึง  ส่ิงมีชีวิตและไม่มีชีวิตท่ี

อยูบ่นโลก  โดยรวมถึงระบบนิเวศวิทยาและส่ิงแวดลอ้ม  ไดแ้ก่  ท่ีดิน  ป่าไม ้ สตัว ์ แร่ธาตุ  นํ้ า  ตลอดจน 

พลงังาน  แสงแดด  ลม  เป็นตน้ 

1.2 ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ 

 ทรัพยากรธรรมชาติมักมีรูปร่างท่ีแตกต่างกันตามชนิดของธรรมชาติ          

การแบ่งประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ  ตามคุณสมบติัของทรัพยากรธรรมชาติ  แบ่งไดด้งัน้ี 

1.2.1 ทรัพยากรท่ีเสริมสร้างข้ึนมาใหม่ได ้  ตามขบวนการธรรมชาติ  (Renewable 

Resources)  เช่น  ป่าไม ้ สัตวป่์า  ท่ีดิน  เป็นตน้  แมว้่าจะมีการเสริมสร้างข้ึนมาใหม่ไดก้็ตาม  แต่ก็อาจ

มีการสูญส้ินได ้ (Destructible Resources)  ส่วนทรัพยากรท่ีสร้างข้ึนมาใหม่  และไม่มีวนัสูญส้ิน  

(Indestructible Resources)  ไดแ้ก่  พลงังานจากแสงอาทิตย ์ อากาศ  นํ้ า  เป็นตน้ 

1.2.2 ทรัพยากรท่ีเสริมสร้างข้ึนมาใหม่ไม่ได ้ ตามขบวนการธรรมชาติ  (Non – 

Renewable Resources) ไดแ้ก่  แร่ธาตุ  นํ้ ามนั  ก๊าซธรรมชาติ  เป็นตน้ 

1.3 ความสาํคญัของทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีต่อการพฒันาประเทศ 

 ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจยัท่ีมีความสาํคญัต่อการพฒันาประเทศ  หากประเทศใด

มีทรัพยากรมากและใชใ้หเ้กิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด  ก็จะทาํใหป้ระเทศนั้นมีโอกาสพฒันาไดม้าก  

ซ่ึงหลายประเทศไดใ้หค้วามสาํคญัต่อการใชท้รัพยากร  และการพฒันาทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน  

เพื่อประโยชน์ระยะยาว  ทรัพยากรมีความสาํคญัต่อการพฒันาประเทศ  คือ  ทาํใหป้ระชาชนมีความ

เป็นอยู่ท่ีดีข้ึน  เกิดรายไดจ้ากการผลิตทางการเกษตรโดยตรงและจากการท่องเท่ียว  ใชใ้นการสร้าง

พลงังานไฟฟ้า  การสาธารณูปโภค  การคมนาคมขนส่ง  และการศึกษา เช่น  แหล่งเรียนรู้  เป็นตน้ 

1.4 แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ 

 แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ  หมายถึง  ส่ิงท่ีเกิดและมีอยูต่ามธรรมชาติ  รัฐมีหนา้ท่ี

ตอ้งส่งเสริมการดาํเนินงานและการจดัตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบอย่างเพียงพอ  และมี
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ประสิทธิภาพ  โดยกระทรวงศึกษาธิการเป็นผูด้าํเนินการปฏิรูปการเรียนรู้  โดยมุ่งผูเ้รียนเป็นสาํคญั  

ส่งเสริม  และสนบัสนุนแหล่งการเรียนรู้  สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  กาํหนด

นโยบาย  เป้าหมาย  มาตรการ  ส่งเสริมสนบัสนุนใหโ้รงเรียนจดัตั้งพฒันาแหล่งเรียนรู้  และเครือข่าย

การเรียนรู้อยา่งกวา้งขวางและหลากหลาย  โรงเรียนมีหนา้ท่ีบริหารจดัการแหล่งการเรียนรู้ในระบบ  

และเอ้ืออาํนวยความสะดวกต่อการใชแ้หล่งการเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  โดยคาํนึงถึงผูใ้ช้

แหล่งการเรียนรู้ให้มีนิสัยใฝ่รู้  ใฝ่เรียน  มีทกัษะการเรียนรู้  รักการเรียนรู้  และพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  

สาํนกังานสามญัศึกษาจงัหวดัยโสธร  กล่าวว่า  ในการใชแ้หล่งเรียนรู้มาพฒันาการศึกษา  ความรู้    

มีอยูทุ่กหนทุกแห่ง  ในโลกน้ีเป็นความรู้ท่ีเกิดจากกระบวนการบูรณาการกบัธรรมชาติ  และมนุษย์

ไดส้ร้างสมองคค์วามรู้  และการถ่ายทอดอยา่งต่อเน่ือง  ตลอดจนกระทัง่เป็นวิชาภายในชุมชน  ซ่ึงเป็น

จุดเร่ิมตน้ของการเรียนรู้ท่ีสาํคญัท่ีสุด  คือ  การเรียนรู้ท่ีเกิดจากครอบครัว  การทาํมาหากิน  ชุมชน  

วดั  ส่ือศาสนาและสภาพแวดลอ้มอีกมากมาย  จากแนวคิดน้ี  นกัการศึกษาไดพ้ฒันามาเป็นแหล่ง

การเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน  เพ่ือแสดงให้เห็นว่าการจดัการเรียนรู้ไม่ใช่เป็นของใครคนใด      

คนหน่ึง  แต่เป็นผลท่ีเกิดจากภายใตห้ลกัการจดัการศึกษาท่ีวา่  คนทุกคน  ชุมชนทุกชุมชนเป็นทั้งผูจ้ดั  

ผูผ้ลิตองคค์วามรู้และเป็นผูใ้ชผ้ลผลิต146  ดงัท่ี  ชุมพล   หนูสง  กล่าวไวว้่า  การคิดเป็นระบบ  คิดเป็น

ขั้นตอน  ตลอดจนการออกรูปแบบของการคิดเป็นการพัฒนาสมรรถภาพของสมองในการ

เสริมสร้างวิถีชุมชน  ตลอดจนการสงัเกตธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มใกลต้วันาํมาคิดดดัแปลงใหเ้ป็น

ประโยชน์แลว้พฒันาเป็นแนวทางในการเรียนรู้ทาํมาหาเล้ียงไดเ้ป็นอยา่งดี147 

2. ทรัพยากรทางวตัถุท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน 

ทรัพยากรทางวตัถุท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน  ไดแ้ก่  สถานท่ีท่ีองคก์รภาครัฐ  ภาคเอกชน

สร้างข้ึนเพื่อลูกหลาน  รวมทั้งเทคโนโลยต่ีางๆ  และส่ือนวตักรรมทางการศึกษา เช่น 

2.1  หอสมุดของทอ้งถ่ินและห้องสมุดเอกชน  ทั้งท่ีอยูใ่นและนอกสถานศึกษาของ

องค์กรเอกชนหรือของส่วนบุคคล  แม้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศจะเจริญก้าวหน้าข้ึนเพียงใด            

กต็าม  การอ่านกย็งัมีความสาํคญัมากข้ึนเพียงนั้น 

 

 

       
146สาํนกังานสามญัศึกษาจงัหวดัยโสธร,  การพฒันาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนประจําปี 

2545  (ยโสธร : สาํนกังานสามญัศึกษาจงัหวดัยโสธร,  2545), 4 – 5. 
147ชุมพล  หนูสง, “ แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตบา้นโหละ๊เร็ด”  การศึกษานอกโรงเรียน. 

(กนัยายน  2544), 3. 



  122 

2.2  สถาบนัการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึนในทอ้งถ่ิน  คือ  สถานท่ีสร้างข้ึนเพื่อให้คนเขา้

เท่ียวชม  เช่น  ศูนยศิ์ลปวฒันธรรม  หอศิลป์  พิพิธภณัฑพ้ื์นเมือง  พิพิธภณัฑป์ลานํ้ าจืด  สวนสัตว ์ 

สวนสมุนไพร  สวนหิน  สวนรุกขชาติ  ศูนยว์ิทยาศาสตร์  ฯลฯ  ซ่ึงแต่ละถ่ินสามารถสร้างสรรคข้ึ์น

เพื่อลูกหลานอยา่งหลากหลาย 

2.3  แหล่งประวติัศาสตร์และโบราณคดี  ได้แก่  สถาบนัท่ีเป็นร่องรอยความ

เป็นมาในอดีตของแต่ละทอ้งถ่ิน  เช่น  ซากปรักหักพงัของชุมชนเก่า  วดัเก่า  ภาพเขียนสีผนงั  ถํ้า  

เตาเผา  เคร่ืองป้ันดินเผา  ปราสาทขอม  ซ่ึงมีในทอ้งถ่ิน  ควรจดัใหเ้ป็นแหล่งการเรียนรู้ 

2.4  สถานท่ีราชการ  ตอ้งเป็นสถานท่ีของประชาชน  บริการประชาชนเพื่อประชาชน  

โปร่งใส  ตรวจสอบได ้ เรียนรู้และเขา้ใจว่ามีภารกิจอะไร  ประชาชนจะปฏิบติัอย่างไรในการใช้

บริการ  ฯลฯ  ป้าย “สถานท่ีราชการหา้มเขา้”  จะตอ้งหมดไปจากสถานท่ีราชการ 

2.5  สถานประกอบการของเอกชน  เป็นความรับผดิชอบของสถานประกอบการ

ภาคเอกชนท่ีตอ้งมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาตามปฏิญญา  “All for Education”  นอกจากใหโ้อกาส

เป็นแหล่งฝึกงานแลว้  ควรมีกฎหมายใหส้ถานประกอบการจดัโอกาสใหผู้ต้อ้งการเรียนรู้  สามารถ

เรียนรู้กิจกรรมต่างๆ  ไดด้ว้ย 

2.6  สถานท่ีสาธารณะ  เช่น  สวนสาธารณะ  อนุสาวรีย ์ สนามกีฬา  วนอุทยาน  

อุทยานแห่งชาติ  ป่าชุมชน  ค่ายลูกเสือ ฯลฯ 

2.7  แดนเคารพและสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ  ไดแ้ก่  สถานท่ีสร้างข้ึนใหเ้ป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ 

หรือจิตวิญญาณตามความเช่ือแต่ละชุมชน  เช่น  ศาลเจา้ปู่  ศาลพระภูมิ  ศาลหลกัเมือง 

2.8  วดัวาอารามและสถานท่ีสาํคญัทางศาสนา  เป็นสถาบนัและแหล่งเรียนรู้คู่กบั

สังคมไทยและสังคมโลกมายาวนาน  มีในทุกชุมชน  เช่น  วดัของชุมชนพุทธ  โบสถ์ในชุมชน  

คริสต ์ มสัยิดในชุมชนอิสลาม  ฯลฯ  นบัเป็นแหล่งเรียนรู้ในดา้นศาสนา  ศิลปวฒันธรรมท่ีสาํคญัท่ี

แต่ละทอ้งถ่ินควรไดจ้ดัการใหเ้ป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีสมบูรณ์สาํหรับลูกหลาน 

2.9  เทคโนโลยีต่างๆ  เช่น  คอมพิวเตอร์  หมายถึง  เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ท่ี

ประกอบดว้ยตวัเคร่ือง  ตวัโปรแกรมหรือชุดคาํสัง่  โดยมีมนุษยส์ัง่ใหท้าํงานจากนั้นเคร่ืองรับขอ้มูล

คาํสั่งทาํการคาํนวณ  เปรียบเทียบจนได้ผลลัพธ์ท่ีต้องการ  นอกจากน้ียงัประกอบไปด้วยส่ือ 

นวตักรรมอ่ืนๆ  เช่น  โปรแกรมสาํเร็จรูปช่วยสอน  เคร่ืองฉายขา้มศีรษะ  โปรเจคเตอร์  เป็นตน้ 

  สรุปว่า  ทรัพยากรทางกายภาพ  แบ่งเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติและทรัพยากรท่ี

มนุษยส์ร้างข้ึน  ซ่ึงทรัพยากรบางอยา่งใชแ้ลว้สูญหายไป  ทรัพยากรบางอยา่งใชแ้ลว้สามารถสร้าง

ข้ึนมาทดแทน หรือเกิดข้ึนมาทดแทนใหม่ได ้ ดงันั้นผูใ้ชท้รัพยากรควรคาํนึงถึงประโยชน์จากการ

ใชท้รัพยากรทางกายภาพใหม้ากท่ีสุด 
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 ทรัพยากรทางสังคม 

 ทรัพยากรทางสงัคม  ไดแ้ก่  ค่านิยม  ศาสนา  วฒันธรรม  และสถาบนัทางสงัคมต่างๆ  ซ่ึง

เป็นทรัพยากรพื้นฐานทางสงัคมท่ีมีผลต่อการบริหารการศึกษา 

 กฤษณา  พนัธ์ุวานิช  ใหค้วามหมายของวฒันธรรม  หมายถึง  ส่ิงท่ีดีงาม  ท่ีมีคุณค่า  ท่ีคน

ในสงัคมประพฤติปฏิบติั  แสดงออกมาชา้นานในรูปขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวฒันธรรมอนัดี

ทั้งท่ีเป็นรูปธรรมนามธรรมท่ีควรอนุรักษ◌์148 

 สุดใจ  ทูลพานิชยกิ์จ  ไดใ้ห้ความหมายของค่านิยม  (Value)  หมายถึง  ส่ิงท่ีคนสนใจ

ปรารถนาจะได ้ ปรารถนาจะเป็น  หรือเป็นแนวทางในการดาํรงชีวิตของตน  ซ่ึงมกัแตกต่างจาก

ความเช่ือ  ความรู้  ประสบการณ์  อาย ุ วฒันธรรม  ส่ิงแวดลอ้ม  ค่านิยมมีหลายชนิด  ไดแ้ก่  ค่านิยมทาง

สงัคม – จิตวิทยา  ประกอบดว้ย  ความมีอิสรภาพหรือความเป็นไท  ท่ีไม่ตอ้งการอยูภ่ายใตอ้าํนาจใคร  

ความเป็นปัจเจกบุคคลหรือความเป็นตวัของตวัเอง  ความสันโดษหรือการพอใจในส่ิงท่ีมีการเช่ือฟัง

ผูใ้หญ่หรือผูอ้าวุโสกว่าและความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่ ค่านิยมทางจริยธรรม  ประกอบดว้ย  ความเช่ือในศาสนา  

กฎแห่งกรรม  และยดึถือความเมตตา  ค่านิยมทางการเมือง  ประกอบดว้ย  การยดึหลกัการปกครอง

ตามระบบประชาธิปไตย  ยดึถือความตอ้งการของประชาชน  ความมีช่ือเสียงและไดรั้บการยอมรับ

จากประชาชน  เป็นตน้149 

 สรุปวา่  ทรัพยากรทางสงัคม  ไดแ้ก่  ค่านิยมและวฒันธรรม  ซ่ึงเป็นพฤติกรรมของบุคคล

ในสังคมที่มีความเช่ือ ความคิดเห็นต่อส่ิงที่พิจารณาแลว้เห็นว่ามีคุณค่าประโยชน์ที่ไดส้ั่งสม

ประสบการณ์และถ่ายทอดสืบต่อกนัมา 

 

 ทรัพยากรสารสนเทศ 

 สารสนเทศ  คือ  ขอ้มูลท่ีถูกจดักระทาํใหมี้ความหมาย  หรือมีคุณค่าเพิ่มข้ึนตามวตัถุประสงค์

ของการใช ้ การวางแผน  และการบริหาร  มีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ความหมายของสารสนเทศ 

ไดมี้การใหค้าํนิยามและความหมายเก่ียวกบัคาํวา่ สารสนเทศ  (Information)  ไวแ้ตกต่างกนั

และมีความเก่ียวเน่ืองกนั  มีดงัน้ี 

       
148กฤษณา  พนัธ์ุวานิช, “วฒันธรรมคือหวัใจของชาติ,” วฒันธรรมไทย  39 (ธนัวาคม 44 

– มกราคม 45): 7. 
149สุดใจ  ทูลพานิชยกิ์จ,  หลกัการพฒันาเศรษฐกจิ  (กรุงเทพฯ : ธนาเพรสแอนดก์ราฟฟิค 

จาํกดั.  2546),  54. 
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  ประภาวดี  สืบสนธ์ิ ไดก้ล่าวว่า  สารสนเทศ  หมายถึง  ขอ้เท็จจริง  เหตุการณ์ท่ีผ่าน

การประมวลผล  มีการถ่ายทอดและการบนัทึกไวใ้นรูปแบบต่างๆ  เช่น  หนงัสือ  วารสาร  หนงัสือพิมพ ์ 

รายงาน  โสตทัศนวสัดุ  คอมพิวเตอร์  ตลอดจนถ่ายทอดในรูปแบบอ่ืนๆ  เช่น  คาํพูดโดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อเผยแพร่ใหผู้รั้บสารไดท้ราบ150 

  อุทยัวรรณ  จรุงวิภู  ไดก้ล่าวว่า  สารสนเทศ  หมายถึง  ขอ้มูลท่ีผ่านการประมวลผล  

และถูกจดัให้อยู่ในรูปท่ีมีความหมาย  มีประโยชน์ต่อการตดัสินใจ  หรือนาํไปใชง้าน  เช่น  นาํขอ้มูล

ของท่ีขายไดไ้ปวิเคราะห์เพิ่มเติมว่าขายไดเ้พิ่มหรือลดจากเดิมเท่าใด  เพ่ือนาํไปใชใ้นการวิเคราะห์

แนวโนม้ของธุรกิจ  เพื่อนาํไปสู่การตดัสินใจของผูรั้บผดิชอบต่อไป151 

  นิภาภรณ์  คาํเจริญ  ไดก้ล่าวว่า  สารสนเทศ  หมายถึง  ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการประมวลผล

ของขอ้มูลดิบ  (Raw Data)  ซ่ึงสารสนเทศอาจประกอบไปดว้ยขอ้มูลต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นตวัอกัษร  

ตวัเลข  เสียง  และภาพ  เป็นตน้  ขอ้มูลเหล่าน้ีเม่ือนาํมาผ่านกระบวนการประมวลผลแลว้ก็จะเกิด

เป็นสารสนเทศ  เพื่อนาํมาสนบัสนุนการบริหารงานและการตดัสินใจของผูบ้ริหาร152 

  กิตติ  ภกัดีวฒันะกุล  กล่าวว่า  สารสนเทศ  หมายถึง  ขอ้มูลท่ีผ่านกระบวนการเก็บ

รวบรวมและเรียบเรียง  เพื่อเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ช ้ เช่น  การนาํเสนอยอดขายราย

เดือนต่อผูบ้ริหาร  ซ่ึงยอดขายรายเดือนไดม้าจากการรวบรวมยอดขายของตวัแทนในแต่ละวนั153 

  สรุปความหมายของสารสนเทศ  (Information)  ไดว้่า  ผลลพัธ์ของการกระทาํต่อ

ขอ้มูล  ตั้งแต่  2  ขอ้มูลข้ึนไปโดยผา่นกระบวนการเกบ็รวบรวม  เรียบเรียง  ประมวลผล  และถูกจดั

ให้อยู่ในรูปแบบท่ีมีความหมาย  มีคุณค่าตรงตามวตัถุประสงค ์การใชง้าน  ไม่ว่าจะเป็นดา้นการ

สนบัสนุนการบริหารงาน  การวางแผน  การบริหารจดัการ  และช่วยในการตดัสินใจของผูบ้ริหาร  

โดยสารสนเทศนั้ นอาจอยู่ในรูปแบบต่างๆ  เช่น  หนังสือ  วารสาร  หนังสือพิมพ์  รายงาน  

โสตทศันวสัดุ  คอมพิวเตอร์  ตลอดจนถ่ายทอดในรูปแบบอ่ืนๆ  เช่น  คาํพูดท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ

เผยแพร่ใหผู้รั้บไดท้ราบ 

 

       

 150ประภาวดี  สืบสนธ์ิ,  สารสนเทศในบริบทสังคม  (กรุงเทพฯ : พี.เอน็, 2543), 6. 

 151อุทยัวรรณ  จรุงวภูิ,  การส่ือสารกบัระบบสารสนเทศ  (กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2544), 5. 

 152นิภาภรณ์  คาํเจริญ,  เรียนรู้การใช้งานระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ  (กรุงเทพฯ : เอส.

พี.ซี พร็นต้ิง, 2545), 14. 

 153กิตติ  ภกัดีวฒันะกลุ,  คมัภีร์ระบบสารสนเทศ  (กรุงเทพฯ : เคทีพี คอมพ ์แอนด ์ 

คอนซลัท,์ 2546), 272. 
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2. คุณสมบติัของสารสนเทศท่ีดี 

  กิตติ  ภกัดีวฒันะกลุ ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของสารสนเทศท่ีดี  ควรมีลกัษณะดงัน้ี154 

1. มีความถูกตอ้ง  (Accurate)  สารสนเทศจะตอ้งไม่นาํขอ้มูล  (Data)  ท่ีผิดพลาดเขา้

สู่ระบบ  เพราะเม่ือนาํเขา้ไปประมวลผลแลว้  จะทาํให้ไดข้อ้มูลท่ีผิดพลาดตามไปดว้ย  ลกัษณะ

เช่นน้ี  เรียกวา่  Gabage in Gabage Out (GiGo) 

2. มีความสมบูรณ์  (Complete)  สารสนเทศท่ีดีตอ้งมีขอ้มูลในส่วนท่ีสาํคญัครบถว้น 

3. มีความคุม้ทุน  (Economical)  สารสรเทศท่ีดีตอ้งผา่นกระบวนการท่ีมีตน้ทุน

นอ้ยกวา่หรือเทียบเท่ากบักาํไรท่ีไดจ้ากการผลิต 

4. มีความยืดหยุ่น  (Flexible)  จะตอ้งสามารถนําสารสนเทศไปใช้กับบุคคล

หลายกลุ่ม 

5. มีความเช่ือถือได ้ (Reliable)  ความน่าเช่ือถือของสารสนเทศนั้นข้ึนอยูก่บัการ

เกบ็รวบรวมขอ้มูลจากแหล่งท่ีมาจากท่ีเช่ือถือได ้

6. ตรงประเด็น  (Releveant)  สารสนเทศท่ีดีตอ้งมีความสัมพนัธ์กบังานท่ีตอ้งการ

วิเคราะห์  หากเป็นสารสนเทศท่ีไม่ตรงประเดน็จะทาํใหเ้สียเวลาในการทาํงาน 

7. มีความง่าย  (Simple)  สารสนเทศท่ีดีตอ้งไม่ซับซ้อน  กล่าวคือ  ง่ายต่อการทาํ

ความเขา้ใจ  เพราะความซบัซอ้น  คือการมีหลายรายละเอียดมากเกินไป 

8. มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั  (Timely)  มีความทนัสมยัอยู่เสมอ  

เม่ือตอ้งการใชเ้พื่อการตดัสินใจจะทาํใหมี้ความถูกตอ้งมากยิง่ข้ึน 

9. สามารถตรวจสอบได ้ (Verifiable)  สารสนเทศท่ีดี  ตอ้งสามารถตรวจสอบความ

ถูกตอ้งได ้ โดยการตรวจสอบจากแหล่งท่ีมา  เป็นตน้ 

  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  ไดเ้สนอคุณสมบติัของสารสนเทศท่ีดีกบัคุณสมบติั

แอบแฝงของสารสนเทศอีกบางลกัษณะ  ท่ีสัมพนัธ์กบัระบบสารสนเทศ  และวิธีดาํเนินงานของ

ระบบสารสนเทศ  ดงัน้ี155 

คุณสมบติัท่ีสารสนเทศควรจะมี  ประกอบดว้ย  ความถูกตอ้ง  ความทนัต่อการ 

ใชง้าน  ความสมบูรณ์  ความกะทดัรัด  ตรงตามความตอ้งการ 

       

 154กิตติ  ภกัดีวฒันกลุ,  คมัภร์ีระบบสารสนเทศ  (กรุงเทพฯ : เคทีพี คอมพ ์แอนด ์ 

คอนซลัท,์ 2546), 273-274. 
155มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช,  ประมวลการสอนชุดวชิา หน่วยที ่1-5 สารสนเทศ

และการวจัิย การบริหารการศึกษา   (นนทบุรี : มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2546), 8-9. 
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คุณสมบติัของสารสนเทศแอบแฝง  คุณสมบติัดงักล่าวจะมีความสาํคญั  

แตกต่างกนัไปตามลกัษณะงานเฉพาะอยา่ง  คุณสมบติัเหล่าน้ี  ไดแ้ก่  ความละเอียดแม่นยาํ  

คุณสมบติัเชิงปริมาณ  ความยอมรับได ้ สะดวกในการใช ้
  สรุปไดว้่า  คุณสมบติัของสารสนเทศท่ีดี  ควรจะประกอบดว้ย  ความถูกตอ้ง  ทนัต่อ

การใชง้าน  และเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั  ความสมบูรณ์  ความกะทดัรัด  ตรงตามความ

ตอ้งการและตรงประเดน็  ความละเอียดแม่นยาํ  ความเช่ือถือได ้ ความง่าย  และสะดวกใช ้ ความคุม้ทุน  

ความยดืหยุน่  และตรวจสอบได้156 

3. ประเภทสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 

  ทองอินทร์  วงศโ์สธร  ไดก้ล่าวถึง  ประเภทของสารสนเทศไวอ้ยา่งหลากหลาย  ดงัน้ี   

1. สารสนเทศเพื่อการปฏิบติัการ  สามารถจาํแนกออกเป็นสารสนเทศงานวิชาการ  

และสารสนเทศงานธุรการ 

1.1 สารสนเทศงานวิชาการ  จาํแนกไดเ้ป็นสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอนและ

สารสนเทศเพื่อการใหค้าํปรึกษา 

1.2 สารสนเทศงานธุรการ  เป็นสารสนเทศท่ีมิใช่งานวิชาการ 

2. สารสนเทศเพื่อการจดัการ  ซ่ึงการจดัการสารสนเทศประเภทน้ี  ก็เพื่อควบคุมดูแล

ใหก้ารปฏิบติัการเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและบรรลุเป้าหมาย  ผูบ้ริหารระดบัการจดัการน้ี  จะทาํ

ใหก้ารเรียนการสอนมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  และบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ 

สารสนเทศเพื่อการจดัการน้ี  สามารถจาํแนกยอ่ยออกเป็น 2  ประเภท  คือ  1)  ภารกิจ และเคร่ืองมือ

ในการกาํกบัดูแล  และ 2)  ลกัษณะของสารสนเทศสาํหรับการกาํกบัดูแล 

3. สารสนเทศเพื่อกาํหนดนโยบายและแผน  โดยการกาํหนดนโยบายและแผน      

จะตอ้งการขอ้มูลสารสนเทศท่ีคลา้ยคลึงกนั  คือ  เป็นขอ้มูลทั้งภายใน  และภายนอกองคก์ารจะเป็น

สารสนเทศกวา้งๆ  มากกวา่รายละเอียดและเนน้ในภาพรวม157 

 สรุปไดว้่า  ประเภทของสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา  มีดงัน้ี  1) สารสนเทศเพื่อ

การปฏิบติัการ  เป็นสารสนเทศในระดบัปฏิบติัการท่ีมีหนา้ท่ีตามภารกิจหลกั  2)สารสนเทศเพ่ือการ

จดัการ  เป็นสารสนเทศในระดบับริหารจดัการ  ควบคุมดูแลการทาํงานให้การปฏิบติัการเป็นไปดว้ย

ความเรียบร้อย  และบรรลุเป้าหมาย และ3) สารสนเทศเพื่อกาํหนดนโยบายและแผน   

       
156เร่ืองเดียวกนั.  9. 
157มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช,  ประมวลการสอนชุดวชิา หน่วยที ่1-5 สารสนเทศ

และการวจัิย การบริหารการศึกษา  (นนทบุรี:มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2546), 11-15. 
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เทคนิคการวเิคราะห์องค์ประกอบ 
 

Factor Analysis หรือการวิเคราะห์ปัจจยั หรือบางคร้ังเรียกว่า การวิเคราะห์องคป์ระกอบ 

เป็นเทคนิคท่ีจะจบักลุ่มหรือรวมตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ไวใ้นกลุ่มหรือ Factor เดียวกนั ตวัแปรท่ี

อยูใ่น Factor เดียวกนัจะมีความสัมพนัธ์กนัมาก โดยความสัมพนัธ์นั้นอาจจะเป็นในทิศทางบวก 

(ไปในทางเดียวกนั) หรือทิศทางลบ (ไปในทางตรงกนัขา้ม) ก็ได ้ ส่วนตวัแปรท่ีอยูค่นละ Factor     

จะไม่มีความสมัพนัธ์กนั หรือมีความสมัพนัธ์กนันอ้ยมาก 

อุทุมพร  จามรมาน158 กล่าวถึงข้ึนตอนสาํคญั 2 ขั้นตอนคือ การสกดัองคป์ระกอบ (fator 

extraction)  และการหมุนแกนองคป์ระกอบ (factor rotation) การสกดัองคป์ระกอบร่วมของตวัแปร

ต่างๆ ไดแ้ลว้ ก็จะทราบว่า ตวัแปรใดมีองคป์ระกอบร่วมกบัตวัแปรใด โดยดูจากเมตริกซ์นํ้ าหนัก

องค์ประกอบ ซ่ึงช้ีให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบแต่ละตวัแปรต่างๆ เหล่านั้ น 

องค์ประกอบใดสกัดได้ก่อนการหมุนแกน ในบางคร้ังก็ยากแก่การอ่านและการตีความหมาย

วตัถุประสงคท่ี์สาํคญัประการหน่ึงของการวิเคราะห์องคป์ระกอบคือ การหาองคป์ระกอบท่ีมีความหมาย 

องคป์ระกอบท่ีไดจ้ะมีความหมายชดัเจน ก็ต่อเม่ือประกอบดว้ยตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนัมาก

ท่ีสุด และมีนํ้ าหนักมากต่อองคป์ระกอบใดองคป์ระกอบหน่ึงเป็นพิเศษ หลงัจากสกดัตวัแปรมกั

พบว่า องคป์ระกอบตวัแรก จะอธิบายความแปรปรวนร่วมระหว่างตวัแปรไดม้ากกว่าองคป์ระกอบ

ตวัต่อมาตามลาํดับ  องค์ประกอบตัวท่ีสอง จะอธิบายความแปรปรวนท่ีเหลือจากการอธิบาย

องค์ประกอบตวัแรก  องค์ประกอบตวัท่ีสาม จะอธิบายความแปรปรวนท่ีเหลือจากการอธิบาย

องคป์ระกอบ 2 ตวัแรก เช่นน้ีเร่ืองไป จากผลการสกดัองคป์ระกอบในบางคร้ังพบความสลบัซบัซอ้น

ขององคป์ระกอบ ในกรณีท่ีตวัแปรตวัหน่ึงมีนํ้ าหนกั (fator loading) บนองคป์ระกอบมากกว่า 1 ตวั 

ยิ่งมีความสลับซับซ้อนขององค์ประกอบมากเท่าใด  ความยุ่งยากในการแปลความหมายของ

องคป์ระกอบและตวัแปรก็มีมากเท่านั้น ดงันั้นจึงตอ้งลดความสลบัซับซ้อนของตวัแปรให้ตํ่าลง 

เพื่อตวัแปรแต่ละตวัจะมีนํ้ าหนกับนองคป์ระกอบเพียงตวัเดียว ซ่ึงการลดความซบัซอ้นของตวัแปร

ลง ทาํไดโ้ดยการหมุนแกนนัน่เอง 

 

 

 

  
158อุทุมพร  จามรมาน,  วธีิวเิคราะห์ตัวประกอบ  (กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิจยัการศึกษา คณะ

ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2532), 38-40. 
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แนวคดิการวเิคราะห์องค์ประกอบ  

 สุชาติ  ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ  กล่าววา่ การวิเคราะห์องคป์ระกอบ เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ตวั

แปรหลายตวั  (multivariate statistical technique) เพื่อตรวจสอบความสมัพนัธ์ภายในระหวา่งตวั

แปรต่างๆ ท่ีสงัเกตหรือวดัได ้ซ่ึงใชใ้ดแทบทุกวงการวิชาการ ไม่วา่จะเป็นทางสงัคมศาสตร์หรือ

วิทยาศาสตร์159 

 

ความหมายการวเิคราะห์องค์ประกอบ 

 นกัการศึกษาหลายคนไดใ้หค้วามหมาย การวิเคราะห์องคป์ระกอบ (factor analysis) ท่ี

เหมือนและแตกต่างกนัดงัน้ี 

 กลัยา วานิชยบ์ญัชา160 ใหค้วามหมายของการวิเคราะห์องคป์ระกอบ (factor analysis) คือ

เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจยั เป็นเทคนิคการแบ่งกลุ่มตวัแปรหรือรวมตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนัไว้

ในกลุ่มเดียวกนั ตวัแปรท่ีไม่สัมพนัธ์กนัจะอยูต่่างกลุ่มดนั โดย 1 กลุ่มจะเรียกว่า 1 ปัจจยั โดยท่ีตวั

แปรท่ีอยูใ่นปัจจยัหรือกลุ่มเดียวกนั จะมีความสมัพนัธ์กนัในทิศทางบวกหรือลบกไ็ด ้

 โยธิน  คนัสนยทุธร และชุมพร ยงกิตติกุล161 กล่าวว่า การวิเคราะห์องคป์ระกอบยึดหลกั

วา่ ตวัแปรต่างๆ มีความสมัพนัธ์กนั  เพราะตวัแปรเหล่านั้นมีองคป์ระกอบร่วมกนั (common factor)  

ซ่ึงสังเกตจากการจบักลุ่มของตวัแปร หรือค่าสัมประสิทธ์ิความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร สมมติเรามี

ตวัแปร 100 ตวั และตวัแปรนั้นมีความสัมพนัธ์กนั  แบ่งออกเป็น 10 กลุ่ม ในแต่ละกลุ่มตวัแปรมี

ความสัมพนัธ์กนัสูง ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะตวัแปรเหล่านั้นมีองคป์ระกอบร่วมกนั ถา้เราพบว่า องคป์ระกอบ

ร่วมของตวัแปรเหล่านั้นมีความสัมพนัธ์กนัสูง เพราะฉะนั้นในการวิเคราะห์ขอ้มูลต่างๆ อาจใช้

องคป์ระกอบร่วม 10 ตวันั้นแทนตวัแปร 100 ตวั เป็นการลดจาํนวนขอ้มูลให้นอ้ยลง เพื่อความ

สะดวกและประหยดัเวลาในการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 

  

 159สุชาติ  ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ,  เทคนิคการวเิคราะห์ตัวแปรหลายตัวสําหรับการวจัิยทาง

สังคมศาสตร์ : หลกัการ วธีิการและการประยุกต์  (กรุงเทพฯ : สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์, 

2540), 331. 

 160กลัยา  วานิชยบ์ญัชา,  การวเิคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS,  พิมพค์ร้ังท่ี 3 (กรุงเทพฯ : 

ธรรมสาร จาํกดั, 2546), 202-204. 

 161โยธิน  คนัสนยทุธร และชุมพร ยงกิตติกลุ, การวเิคราะห์องค์ประกอบของแบบทดสอบ

สมรรถภาพทางสมอง  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2535), 30. 
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 สาํราญ  มีแจง้162 กล่าวว่า การวิเคราะห์องคป์ระกอบเป็นวิธีการท่ีจะอธิบายขอ้มูลให้ง่าย

ข้ึน ดว้ยการลดจาํนวนตวัแปรใหน้อ้ยลง โดยการพยายามหาโครงสร้างองคป์ระกอบจาํนวนนอ้ยๆ 

ท่ีจะแทนตวัแปรจาํนวนมากๆ ในการวิเคราะห์องคป์ระกอบนั้น ยดึหลกัการท่ีว่า การท่ีตวัแปรหรือ

ขอ้มูลต่างๆ มีความสมัพนัธ์กนั กเ็พราะตวัแปรต่างๆ เหล่านั้นมีองคป์ระกอบร่วมกนัสงัเกตไดจ้าก 

การจบักลุ่มของตวัแปรหรือค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร ซ่ึงจะมีความสัมพนัธ์กนัสูง

เป็นกลุ่มๆ การท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะว่า ตวัแปรเหล่าน้ีมีตวัประกอบร่วมกนั ถา้พบว่าตวัประกอบร่วม

และตวัแปรเหล่าน้ีมีความสัมพนัธ์กนัสูง  แทนท่ีจะใชต้วัแปรจาํนวนมากๆ อาจใชต้วัประกอบร่วม

แทนตวัแปรเหล่าน้ีได ้ ซ่ึงเป็นการลดจาํนวนขอ้มูลใหน้อ้ยลง 

 สุชาติ  ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุและลดัดาวลัย ์ รอดมณี163  การวิเคราะห์องคป์ระกอบคือ เทคนิค

ทางสถิติท่ีใชล้ดปริมาณขอ้มูลใหน้อ้ยลง (data reduction) เพื่อใหง่้ายต่อความเขา้ใจ และทาํใหท้ราบถึง

โครงสร้างและแบบแผน (Structure and Pattern of Data)  กล่าวคือ เม่ือนกัวิจยัมีจาํนวนตวัแปรสังเกต

มากๆ หลายตวั และมีความสะดวกในการท่ีใช้ตวัแปรจาํนวนมากดงักล่าวมาวิเคราะห์ เทคนิคการ

วิเคราะห์องคป์ระกอบจะลดจาํนวนตวัแปรเหล่านั้นให้เหลือนอ้ยตวั โดยอาศยัโครงสร้างและแบบ

แผนของความสมัพนัธ์ท่ีมีอยูใ่นขอ้มูลหรือระหวา่งตวัแปร 

 

วตัถุประสงค์ของการวเิคราะห์องค์ประกอบ 

 นกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงวตัถุประสงคข์องการวิเคราะห์องคป์ระกอบไว ้ดงัน้ี 

 กลัยา  วานิชยบ์ญัชา กล่าววา่ วตัถุประสงคข์องการวิเคราะห์ปัจจยั คือ164 

  1.  เพื่อลดจาํนวนตวัแปร  กรณีท่ีผูว้ิจยัมีตวัแปรจาํนวนมากและตวัแปรเหล่านั้นมี

ความสมัพนัธ์กนั จะจดักลุ่มท่ีมีความสมัพนัธ์กนัไวด้ว้ยกนั 

  2.  เพื่อนาํตวัแปรหรือปัจจยัท่ีสร้างข้ึนมาใหม่ สาํหรับการวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป 

 

 

  

 162สาํราญ  มีแจง้,  สถิติขั้นสูงสําหรับการวจัิย,  พิมพค์ร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ : แอดเวอร์      

ไทซ่ิงกรู๊ฟ, 2546), 196. 

 163สุชาติ  ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ และลดัดาวลัย ์ รอดมณี,  เทคนิคการวเิคราะห์ตัวแปรหลายตัว

สําหรับการวจัิยทางสังคมศาสตร์  (กรุงเทพฯ : หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ภาพพิมพ,์ 2527), 114.  

 164กลัยา  วานิชยบ์ญัชา,  สถิติสําหรับงานวจัิย,  พิมพค์ร้ังท่ี 1 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2548), 202-204. 
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  3.  เพื่อตรวจสอบความตอ้งการ (confirmatory) เก่ียวกบัการท่ีผูว้ิจยัจะตอ้งกาํหนด

ความสาํคญั หรือนํ้าหนกัของตวัแปร เช่น ตอ้งการสร้างดชันีวดัประสิทธิภาพการทาํงานของ

พนกังาน ซ่ึงจะพฒันาจากตวัแปรหลายๆ ตวั 

  4.  เพื่อศึกษาโครงสร้างความสมัพนัธ์ของตวัแปรท่ีอยูใ่นกลุ่มเดียวกนั หรือปัจจยั

เดียวกนั 

 สาํราญ  มีแจง้ กล่าวว่า165 วตัถุประสงคข์องการวิเคราะห์องคป์ระกอบนั้น ถา้จะจาํแนก

ตามโมเดลของการวิเคราะห์องคป์ระกอบจะพบวา่ การวิเคราะห์ตวัประกอบมีวตัถุประสงค ์2 ขอ้ คือ 

  1.  เพื่อศึกษาวา่ตวัประกอบร่วม ท่ีจะสามารถอธิบายความสมัพนัธ์ร่วมกนัระหวา่งตวั

แปรต่างๆ โดยท่ีจาํนวนตวัประกอบร่วมท่ีหาได ้จะมีจาํนวนนอ้ยกวา่จาํนวนตวัแปรนั้น  มีตวั

ประกอบร่วมอะไรบา้ง โมเดลน้ีเรียกวา่ Exploration Fator Analysis Model  

  2.  เพื่อตอ้งการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัโครงสร้างของตวัประกอบวา่ ตวัประกอบ

แต่ละตวั ประกอบดว้ยตวัแปรอะไรบา้ง และตวัแปรแต่ละตวัควรมีนํ้าหนกัหรืออตัราความสมัพนัธ์

กบัองคป์ระกอบมากนอ้ยเพยีงใด ตรงกบัท่ีคาดคะเนไวห้รือไม่ โมเดลน้ีเรียกวา่ Confimatory Fator 

Analysis Model 

 สุชาติ  ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ166 กล่าววา่ การใชเ้ทคนิควิเคราะห์องคป์ระกอบ (factor analysis) 

มีวตัถุประสงคท่ี์สาํคญั 3 ประการ คือ 

  1.  เพื่อหาองคป์ระกอบร่วม อธิบายถึงความสมัพนัธ์ร่วมกนัระหวา่งตวัแปรต่างๆ 

เรียกวา่ Expliratory Fator Analysis 

  2.  เพื่อยนืยนัสนบัสนุน พิสูจน์ ตรวจสอบสมมุติฐานเก่ียวกบัโครงสร้างของขอ้มูล

หรือตวัแปรวา่ มีองคป์ระกอบร่วมกนัก่ีตวัประกอบ อะไรบา้ง และแต่ละตวัแปรมีความสมัพนัธ์กบั

องคป์ระกอบอยา่งไร เรียกวา่ Confirmatory Fator Analysis 

  3.  เพื่อนาํโครงสร้างของความสมัพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบและตวัแปรเหล่าน้ีไปใช้

สร้างคะแนนองคป์ระกอบ (factor score) คะแนนท่ีไดน้ี้เปรียบเสมือน ค่าของตวัแปรใหม่ท่ี

ประกอบดว้ยตวัแปรเดิมหลายๆ ตวั ท่ีเรียกวา่  Composite Variable 

     
165สาํราญ  มีแจง้,  สถิติขั้นสูงสําหรับการวจัิย, พิมพค์ร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ : แอดเวอร์ 

ไทซ่ิงกรู๊ฟ, 2546), 196. 

 166สุชาติ  ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ,  เทคนิคการวเิคราะห์ตัวแปรหลายตัวสําหรับการวจัิยทาง

สังคมศาสตร์ : หลกัการ วธีิการและการประยุกต์  (กรุงเทพฯ : สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์, 

2540), 115. 
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 ส. วาสนา ประวาลพฤกษ์167 ไดร้วบรวมและประมวลสรุปจุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์

องคป์ระกอบจาํแนกยอ่ยไดห้ลายประการ ไดแ้ก่ 

  1. ช่วยบรรยายเก่ียวกบัพิสยั (domain) ท่ีตอ้งการศึกษา 

  2. ช่วยตรวจสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรท่ีศึกษา 

  3. ช่วยจดัประเภทของตวัแปร 

  4. วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ร่วม (factorial stucture) ของตวัแปรท่ีเป็นเกณฑ ์และระบุ

ตวัแปรท่ีจะเป็นประโยชนใ์นสมการถดถอย 

 

ประโยชน์ของการวเิคราะห์องค์ประกอบ 

 นกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการวิเคราะห์องคป์ระกอบ ไวด้งัน้ี  

 กลัยา  วานิชยบ์ญัชา ประโยชน์ของการวิเคราะห์องคป์ระกอบ (factor analysis) มีดว้ยกนั 

4 ประการ คือ168 

  1.  ลดจาํนวนตวัแปร โดยการรวมตวัแปรหลายๆ ตวัใหอ้ยูใ่นปัจจยัเดียวกนั โดยถือวา่

ปัจจยัใหม่ท่ีสร้างข้ึนเป็นตวัแปรใหม่ท่ีสามารถหาค่าของปัจจยัท่ีสร้างข้ึนได ้เรียกว่า (factor score) 

จึงสามารถนาํปัจจยัดงักล่าวไปเป็นตวัแปรสาํหรับการวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป เช่น การวิเคราะห์

ความถดถอยและสหสัมพนัธ์ (regresssion and correlation analysis) การวิเคราะห์ความแปรปรวน 

(ANOVA) การทดสอบสมมุติฐาน (t-test, Z-test) การวิเคราะห์จาํแนกกลุ่ม (discriminate analysis) 

เป็นตน้ใชใ้นการแกปั้ญหาตวัแปรอิสระของเทคนิคการวิเคราะห์ความถดถอย มีความสัมพนัธ์กนั 

(multicolinearity) 

ชนิดของตัวแปรหรือสเกลของข้อมูลทีใ่ช้ในการวเิคราะห์องค์ประกอบ 

 กลัยา  วานิชยบ์ญัชา  กล่าวว่า  ตวัแปรท่ีนาํมาใชใ้นการวิเคราะห์องคป์ระกอบ  จะตอ้ง

เป็นขอ้มูลเชิงปริมาณหรือเป็นสเกลแบ่งช่วยและสเกลอตัราส่วน   

 ในกรณีท่ีมีตวัแปรบางตวัเป็นตวัแปรเชิงกลุ่ม  คือเป็นสเกลแบ่งกลุ่ม (nominal) หรือสเกล

อนัดบั(ordinal  scale) จะตอ้งเปล่ียนตวัแปรเชิงกลุ่มให้อยู่ในรูปตวัแปรเทียม (dummy หรือ 

indicator  variable ) ก่อน  คือตวัแปรเชิงกลุ่มท่ีจะนาํมาใชใ้นการวิเคราะห์ปัจจยั 

  

 167ส. วาสนา ประวาลพฤกษ,์  “การวิเคราะห์องคป์ระกอบ”  ในเอกสารการสอน 

(กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, ม.ป.ป.),  8-9. 

 168กลัยา  วานิชยบ์ญัชา, สถิติสําหรับงานวจัิย,  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั, 2548),  5. 
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จะตอ้งมีค่าไดเ้พียง 2 ค่า คือ 0 กบั 1 เท่านั้น
169  

     สุชาติ  ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ  และ  ลดัดาวลัย ์ รอดมณี170  กล่าววา่  ลกัษณะของขอ้มูลท่ีจะ

นาํมาใชใ้นการวิเคราะห์องคป์ระกอบนั้นข้ึนอยูก่บัเป้าหมายและแบบของการวิเคราะห์

องคป์ระกอบขอ้มูลท่ีใชแ้บ่งออกเป็น  3  ลกัษณะ  คือ 

  1.  ขอ้มูลท่ีเป็นตวัแปรแบ่งลกัษณะของประชากรหรือตวัอยา่งท่ีไดม้าจากการสาํรวจ   

เช่น  อาย ุ เพศ  การศึกษา  รายได ้ ขอ้มูลท่ีใชคื้อ  ตวัแปรท่ีแสดงค่าต่างๆของลกัษณะของประชากร  

ในการวิเคราะห์ตวัแปรประเภทน้ีเรียกวา่  ประเภท R (R-type  factor  analysis) ซ่ึงเป็นแบบท่ีใชก้นั

เป็นส่วนใหญ่  

  2.  ขอ้มูลท่ีเนน้การวิเคราะห์ความคลา้ยคลึงหรือความแตกต่างกนัของหน่วย  ซ่ึงอาจ 

เป็นบุคคลหรือวตัถุส่ิงของ (association  between  individuals  or  objects) แทนท่ีจะวิเคราะห์

ความสัมพนัธ์หรือความไม่สัมพนัธ์กันระหว่างตวัแปร  ขอ้มูลท่ีตอ้งเตรียมคือ  ความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลหรือวตัถุส่ิงของ  การวิเคราะห์องคป์ระกอบประเภทน้ี  เรียกว่า  Q-type factor  

analysis ซ่ึงยงัไม่เป็นท่ีแพร่หลายในวงการวิจยัทางสงัคมศาสตร์ 

  3.  เป็นการวเิคราะห์ตวัแปรท่ีเกบ็จากบุคคล  หรือวตัถุส่ิงของกลุ่มเดียวกนั  2  คร้ัง 

และนาํเอาคุณสมบติัหรือตวัแปรมาวิเคราะห์  การวิเคราะห์องคป์ระกอบประเภทน้ี  เรียกวา่  การ

วิจยัปัจจยัแบบ  3  ดา้น (three-model factor  analysis) ซ่ึงยงัไม่เป็นท่ีแพร่หลาย 

เงื่อนไขของเทคนิคการวเิคราะห์ปัจจัย 

 กลัยา  วานิชยบ์ญัชา  กล่าววา่  เง่ือนไขของการวิเคราะห์องคป์ระกอบมีดว้ยกนั  5  

ประการ  คือ171 

1.  Factor (F) และ error (e) จะตอ้งเป็นอิสระกนั 

2.  ตวัแปรท่ีนาํมาจดักลุ่ม  ควรเป็นตวัแปรเชิงปริมาณ  และกรณีท่ีมีตวัแปรเชิงกลุ่ม

ผสมอยูด่ว้ยจะตอ้งเปล่ียนตวัแปรเชิงกลุ่มใหอ้ยูใ่นรูปตวัแปรเทียม (dummy  variable) ก่อน 

3.  ความสมัพนัธ์ระหวา่ง factor และตวัแปรอยูใ่นรูปเชิงเสน้ (linear) เท่านั้น 

  

 169เร่ืองเดียวกนั 
 170สุชาติ  ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ,  เทคนิคการวเิคราะห์ตัวแปรหลายตัวสําหรับการวจัิยทาง

สังคมศาสตร์ : หลกัการ วธีิการและการประยุกต์  (กรุงเทพฯ : สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์, 

2540), 115. 
 171กลัยา  วานิชยบ์ญัชา, สถิติสําหรับงานวจัิย,  พิมพค์ร้ังท่ี 1 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2548), 11. 



  133 

4.  สาํหรับเทคนิค principal  component  analysis  ตวัแปรแต่ละตวัหรือขอ้มูล   

ไม่จาํเป็นตอ้งมีการแจกแจงปกติ  แต่ถา้ตวัแปรบางตวัมีการแจกแจงค่อนขา้งมาก  และมีค่าผดิปกติ 

(outlier) ผลลพัธ์ท่ีไดอ้าจจะไม่ถูกตอ้ง 

  5.  จาํนวนขอ้มูล (case) ควรมากกวา่จาํนวนตวัแปร  ซ่ึงมกัมีคาํถามวา่  ควรมากกวา่ก่ีเท่า   

บางคร้ังจะพบวา่  ตอ้งการใหจ้าํนวนขอ้มูล (case) มากกวา่จาํนวนตวัแปรอยา่งนอ้ย 10 เท่า 

ขั้นตอนการวเิคราะห์องค์ประกอบ 

 กลัยา  วานิชยบ์ญัชา  กล่าววา่  การนาํเทคนิค factor analysis วิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อจดักลุ่ม

หรือจาํแนกกลุ่มตวัแปร  แบ่งเป็น  4  ขั้นตอนดงัน้ี172 

 ขั้นที ่ 1  การตรวจสอบว่าตัวแปรงต่างๆมีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่ 

 ถา้ตวัแปรมีความสมัพนัธ์กนัมากหรือมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญั  จะสามารถใช้

เทคนิค factor analysis ได ้ ถา้ตวัแปรไม่มีความสมัพนัธ์กนัหรือมีความสมัพนัธ์กนันอ้ย  ไม่ควรใช้

เทคนิค factor analysis  โดยการตรวจสอบทาํได ้ 2  วิธี  ดงัน้ี 

  1. วิธีการตรวจสอบโดยใชค่้าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์  โดยการสร้างเมทริกซ์แสดง 

สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของตวัแปรทุกคู ่

  2. วิธีท่ีผูว้ิเคราะห์สามารถตรวจสอบโดยใชส้ถิติ KMO 

ขั้นที ่ 2  การสกดัปัจจัย (factor analysis)  

เป็นขั้นตอนยอ่ยของเทคนิค factor analysis วตัถุประสงคข์องการสกดัปัจจยัคือ  การหา 

จาํนวน factor ท่ีสามารถใชแ้ทนตวัแปรทั้งหมดทุกตวัได ้ หรือเป็นการดึงรายละเอียดจากตวัแปร 

มาไวใ้น factor วิธีการสกดัปัจจยัมีหลายวิธี  วิธีท่ีนิยมมากท่ีสุดคือ  วิธี principal  component 

analysis หรือ PCA  

 ขั้นตอนที ่ 3  การหมุนแกนปัจจัย (factor rotation) 

 ในกรณีท่ีค่า factor  loading  มีค่ากลางๆทาํใหไ้ม่สามารถจดัตวัแปรว่า  ควรอยูใ่น factor 

ใดไดน้ั้น  จะตอ้งทาํการหมุนแกน  ดงันั้น  วตัถุประสงค์ของการหมุนแกนปัจจยัคือ  เพ่ือให้ค่า 

factor loading ของตวัแปรมีค่ามากข้ึนหรือลดลง  จนกระทัง่ทาํให้ทราบว่า  ตวัแปรนั้นควรอยูใ่น 

factor ใด  หรือไม่ควรอยูใ่น factor ใด  วิธีการหมุนแกนปัจจยัมี  2  วิธีการใหญ่ๆคือ 

  1. Orthogonal  rotation เป็นการหมุนแกนปัจจยัไปแลว้ยงัคงทาํให ้factor ตั้งฉากกนั   

หรือเป็นอิสระกนั  แต่ทาํใหค่้า factor  loading  เพิ่มข้ึนหรือลดลง 

 

  
 172เร่ืองเดียวกนั, 8-10. 
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  2. Oblique  rotation  เป็นการหมุนแกนปัจจยัไปในลกัษณะท่ี factor ไม่ตั้งฉากกนั  

หรือ factor ไม่เป็นอิสระกนันัน่เอง  แต่ทาํใหค่้า factor  loading  มากข้ึนหรือลดลง 

 ขั้นที ่ 4  การคาํนวณค่า  Factor score 

 เม่ือสามารถจดัตวัแปรท่ีมีจาํนวนมากเหลือเป็นกลุ่มตวัแปรไม่ก่ีกลุ่ม  สามารถคาํนวณหา

ค่า factor  score ของแต่ละ case ได ้ เช่น  ถา้มี 2  factor กส็ามารถคาํนวณหาค่า factor  score ของทั้ง  

2  factor ได ้ และถือวา่ทั้ง 2 factor เป็นตวัแปรใหม่ท่ีนาํไปวิเคราะห์ต่อไปได ้

 

แนวคดิการวเิคราะห์เส้นทาง (Path  Analysis)  
 

 ปราณี  นิลกรณ์  ว่า  การวิเคราะห์เส้นทางมีกาํเนิดมาจากความพยายามท่ีจะทาํการ

วิเคราะห์การถดถอยมาใชอ้ธิบายความสัมพนัธ์เชิงเหตุและผลโดย Sewall  Wright เม่ือทศวรรษ  

2473  ปัจจุบนัการวิเคราะห์เชิงเหตุและผลไดข้ยายไปใชต้วัแบบสมการเชิงโครงสร้าง(structural 

equation modeling) แทน  อย่างไรก็ตาม  การเขา้ใจหลกัการวิเคราะห์เส้นทางจะช่วยให้เขา้ใจตวั

แบบสมการเชิงโครงสร้างท่ีมีความซับซ้อนไดง่้ายข้ึน  การวิเคราะห์เส้นทางเป็นการนาํตวัแบบ

ความสัมพนัธ์ในรูปของแผนภูมิ  และใชลู้กศรแสดงการเป็นเหตุและผล  จะทาํการถดถอยสาํหรับ

ตวัแปรแต่ละตวัท่ีเป็นตวัแปรตามกบัตวัแปรอิสระ  ท่ีในตวัแบบถือว่าเป็นตวัแปรเหตุนํ้ าหนกัท่ีได้

จากการถดถอย  จะถูกเปรียบเทียบกบัสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์  และมีการคาํนวณค่าตวัสถิติภาวะ

สารูปสนิทดี (goodness-of-fit  statistic) เปรียบเทียบตวัแบบท่ีเหมาะสมท่ีสุด (best-fitting) การ

วิเคราะห์เส้นทางใช้ขอ้สมมติเบ้ืองตน้  เช่นเดียวกับการวิเคราะห์การถดถอย  แต่จะไวต่อการ

กาํหนดตวัแบบ (model  specification) มากเพราะถา้นาํตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งมารวมไวไ้ม่ครบหรือนาํ

ตวัแปรท่ีไม่เก่ียวขอ้งมารวมไว ้ จะทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อสัมประสิทธ์ิเส้นทาง (path  coefficients) 

ในการวิเคราะห์เส้นทาง  จะมีคาํเฉพาะซ่ึงแมจ้ะเป็นในความหมายเดียวกบัท่ีเคยพบมาแลว้ในการ

วิเคราะห์การถดถอย  แต่ใชค้าํแตกต่างกนัไป  จึงจะกล่าวถึงคาํเฉพาะเหล่าน้ีเพ่ือให้เป็นพ้ืนฐานต่อ

ความเขา้ใจหลกัการของตวัแบบเสน้ทางต่อ173 

สาํราญ  มีแจง้  กล่าววา่  เทคนิคการวิจยัท่ีนาํมาศึกษาความสัมพนัธ์ของตวัแปรในเชิงเหตุ

และผลนั้น  สามารถดาํเนินการได ้ 2  แนวทาง  คือ  การวิจยัเชิงทดลองและการวิจยัท่ีไม่ใช่เชิง

ทดลอง  การศึกษาความสัมพนัธ์เชิงเหตุและผลดา้นการทดลอง  เป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพเน่ืองจาก

เป็นการศึกษาท่ีไดผ้ลท่ีชดัเจน  มีการควบคุมความแปรปรวนและความคลาดเคล่ือนของตวัแปรได ้

  

 173ปราณี  นิลกรณ์,  “วธีิการทางสถิตปิระยุกต์ในพฤติกรรมศาสตร์” ในเอกสารการสอน

วิชาการ (นครปฐม : มหาวิทยาลยัศิลปากร,ม.ป.ป.), 1. 
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อย่างมีระบบ  แต่มีขอ้จาํกดัในการท่ีจะจดัทาํหรือควบคุมตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งให้ครอบคลุมตวัแปร

ทั้งหมดได ้ จึงตอ้งอาศยัการวิจยัท่ีไม่ใช่การทดลองโดยการรวบรวมสารสนเทศเชิงปริมาณและ

สารสนเทศเชิงคุณภาพ  เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์เพียงพอท่ีจะนาํมาศึกษาความสัมพนัธ์เชิงเหตุและ

ผล  ซ่ึงเทคนิคน้ีเรียกว่า  การวิเคราะห์เส้นทาง(path analysis)การวิเคราะห์เส้นทางหรือการศึกษา

ความสัมพนัธ์ของตวัแปรในเชิงเหตุและผล  เป็นวิธีท่ีมีพื้นฐานทางสถิติมาจากการวิเคราะห์การ

ถดถอย(regression  analysis) โดยอาศยัแผนภูมิและสมการ  โครงสร้างของแผนภูมิเป็นหลกัในการ

นาํมาวิเคราะห์และอธิบายความสัมพนัธ์ของตวัแปร  เหตุท่ีมีต่อตวัแปร  ผลทั้งในดา้นขนาดและ

ทิศทาง  นอกจากน้ียงัสามารถอธิบายความสัมพนัธ์ได้ทั้ งความสัมพนัธ์ทางตรงและทางอ้อม         

ซ่ึงการวิเคราะห์เส้นทางในปัจจุบนัสามารถดาํเนินการไดห้ลายวิธี  ตามแนวทางท่ีนักวิจยัคิดหรือ

พฒันาข้ึน  แต่พอสรุปได ้ 2  แนวทาง  คือ  การวิเคราะห์เส้นทางแบบดั้งเดิมและการวิเคราะห์ดว้ย

โปรแกรมเฉพาะทางคอมพิวเตอร์ 

 การวิเคราะห์เส้นทางแบบดั้งเดิม  เป็นวิธีท่ีมีการประมาณค่าพารามิเตอร์ดว้ยวิธีกาํลงัสอง

น้อยท่ีสุด  ซ่ึงจะวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์จากการถดถอยสมการโครงสร้างทีละสมการและ          

การตรวจสอบความสอดคลอ้งหรือความตรงของรูปแบบ  2  วิธี  คือ  วิธีของดนัแคน (Duncan)             

ท่ีตรวจสอบความสอดคลอ้งหรือความตรงของรูปแบบ  ด้วยการเปรียบเทียบค่าสหสัมพนัธ์ท่ี

คาํนวณจากสูตรสหสัมพนัธ์ของ  เพียร์สัน (Pearson  Correlation) กบัค่าสหสัมพนัธ์ท่ีคาํนวณมา

จากค่าสัมประสิทธ์ิเส้นตรง  ซ่ึงเรียกการวิเคราะห์เส้นทางแบบน้ีว่า  การวิเคราะห์เส้นทางแบบ  

PAR (Path Analysis with Correlation : PAR) ส่วนการตรวจสอบความสอดคลอ้งอีกวิธีหน่ึงคือ    

วิธีของ  สเปชท ์(Specht) ท่ีตรวจสอบความสอดคลอ้งของรูปแบบดว้ยค่าสถิติ Q  (Q  Statistic)          

จึงเรียกการวิเคราะห์เส้นทางแบบน้ีว่า  การวิเคราะห์เส้นทางแบบ PAQ (Path Analysis with Q  

Statistic : PAQ) เน่ืองจากการวิเคราะห์เส้นทางแบบ PAR เป็นวิธีท่ีตอ้งคาํนวณ  ค่าความสอดคลอ้ง

ท่ีค่อนขา้งยุ่งยาก  เพราะผูว้ิจยัตอ้งคาํนวณเองและไม่มีการทดสอบนัยสําคญัทางสถิติของการ

ตรวจสอบความสอดคลอ้งหรือความตรงของรูปแบบ  ซ่ึงอาจทาํใหเ้กิดความผดิพลาดในการอธิบาย

ความหมายของรูปแบบได ้ จึงไม่ค่อยเป็นท่ีนิยมในปัจจุบนั  จึงทาํให้นกัวิจยันิยมใชก้ารวิเคราะห์

เสน้ทางแบบ PAQ เป็นส่วนใหญ่ 

 ส่วนการวิเคราะห์เสน้ทางดว้ยโปรแกรมเฉพาะทางคอมพิวเตอร์  เป็นเทคนิคการวิเคราะห์

ค่าพารามิเตอร์ดว้ยการใชโ้ปรแกรมทางคอมพิวเตอร์  มาคาํนวณการวิเคราะห์เส้นทางโดยเฉพาะ  

ซ่ึงปัจจุบนัมีมากมายหลายโปรแกรมดว้ยกนั  เช่น  โปรแกรมลิสคอมป์ (LISCOMP)โปรแกรมเอค็ซ์ 

(EQS)โปรแกรมลิสเรล(LISREL) เป็นตน้  แต่การวิเคราะห์เส้นทางท่ีทนัสมยัและนกัวิจยัให้ความ

สนใจคือ  การวิเคราะห์เส้นทางโดยโปรแกรมลิสเรล  หรือ PAL(Path  Analysis with LISREL : PAL)   
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ซ่ึงพฒันาข้ึนโดยนําวิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์หลายๆวิธีมารวมไวใ้นโปรแกรม “ลิสเรล”  

โดยเฉพาะการประมาณค่าดว้ยวิธีความเป็นไปไดสู้งสุด(Maximum  Likelihood : ML)ท่ีสามารถ

ประมาณค่าพารามิเตอร์  โดยวิเคราะห์รวมทุกสมการในแผนภูมิไปพร้อมๆกนันอกจากน้ียงัสามารถ

วิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงเหตุและผลท่ีเป็นความสัมพนัธ์ยอ้นกลบั  ซ่ึงการวิเคราะห์แบบดั้งเดิมไม่

สามารถวิเคราะห์ได ้ นอกจากน้ี  โปรแกรมลิสเรลยงัสามารถตรวจสอบความสอดคลอ้งหรือความ

ตรงของรูปแบบไดห้ลายวิธี174 

 

ความหมายการวเิคราะห์เส้นทาง 

 นกัวิชาการไดใ้หค้วามหมายของการวิเคราะห์เสน้ทางท่ีเหมือนกนัและแตกต่างกนั  ดงัน้ี 

 นงลกัษณ์  วิรัชชยั  กล่าวว่า  การวิเคราะห์เส้นทางเป็นวิธีการประยุกตก์ารวิเคราะห์การ

ถดถอยพหุคูณเพื่อศึกษาความสมัพนัธ์เชิงเหตุและผล  ระหวา่งตวัแปรเชิงปริมาณตามพื้นความรู้ทาง

ทฤษฎีใหท้ราบวา่  ตวัแปรท่ีเป็นเหตุมีอิทธิพลต่อตวัแปรท่ีเป็นผลในลกัษณะใด  อิทธิพลแต่ละประเภท

มีปริมาณและทิศทางอยา่งไร  และเพ่ือวิเคราะห์ตรวจสอบทฤษฎีว่า  รูปแบบความสัมพนัธ์เชิงเหตุ

และผลจากปรากฏการณ์จริง  สอดคลอ้งหรือขดัแยง้กบัความสมัพนัธ์ตามทฤษฎีในช่วงเวลาเดียวกนั175 

 สุชาติ  ประสิทธิรัฐสินธ์ุ  กล่าววา่ การวเิคราะห์เสน้ทางเป็นเทคนิคท่ีผูว้ิจยัตอ้งศึกษาความสมัพนัธ์

ระหวา่งตวัแปรกบัตวัแปรผลโดยเปิดโอกาสใหต้วัแปรเหตุแต่ละตวัมีผลเชิงสาเหตุทางตรงและ/หรือทางออ้ม

ต่อตวัแปรผล  ตามกรอบแนวคิดท่ีผูว้ิจยัเขียนเป็นแผนภูมิเสน้ทาง(path  diagram) หรือตามแบบสมการ

โครงสร้าง (structural  equations) โดยมกัจะใชแ้ผนภูมิและสมการโครงสร้างไปพร้อมๆกนั◌ึ176 

 สาํราญ  มีแจง้  กล่าววา่  การวิเคราะห์เสน้ทางมีลกัษณะใหญ่ๆ  3  ประการดว้ยกนั  คือ 

1)  เป็นเทคนิคทางสถิติท่ีอาศยัการประยกุตก์ารวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ  2)  เป็นการศึกษาขนาดและ

ทิศทางของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเหตุท่ีมีต่อการแปรผลทั้ งทางตรงและทางอ้อม                   

3) เป็นความสัมพนัธ์เชิงเหตุและผลน้ีสามารถนาํมาเขียนอธิบายไดด้ว้ยรูปแบบจาํลองโมเดลและ

สมการโครงสร้างตามรูปแบบจาํลองท่ีสร้างข้ึน 
  

174สาํราญ  มีแจง้,  สถิติขั้นสูงสําหรับการวจัิย, พิมพค์ร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ : แอดเวอร์ไทซ่ิ

งกรู๊ฟ, 2546), 63-64 
175นงลกัษณ์  วรัิชชยั, ความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้น (LISREL) : สถิติวเิคราะห์สําหรับ

การวจัิยทางสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2537), 40. 
176สุชาติ  ประสิทธิรัฐสินธ์ุ,  เทคนิคการวเิคราะห์ตัวแปรหลายตัวสําหรับการวจัิยทาง

สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ : หลกัการ  วธีิการ  และการประยุกต์, 29. 
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หลกัการของสัมประสิทธ์ิเส้นทาง 

นงลักษณ์  วิรัชชัย  กล่าวว่า  รูปแบบแสดงอิทธิพลทางทฤษฎี  ผูว้ิจัยสามารถแยกค่า

ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรในรูปแบบ  ออกเป็นผลรวมของพารามิเตอร์  ตามทฤษฎี

สัมประสิทธ์ิเส้นทางได้  โดยท่ีสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรสองตวัในโมเดล  มีค่า

เท่ากบัผลบวกของอิทธิพลทางตรง (Direct  Effect : DE) อิทธิพลทางออ้ม (Indirect  Effect : IE) 

ความสัมพนัธ์เทียม (Spurious  Relationship : SR) และอิทธิพลร่วม (Joint  Effect : JE) ท่ีไม่

สามารถแยกไดว้า่เป็นอิทธิพลแบบใด177 

ข้อตกลงเบือ้งต้นของการวเิคราะห์เส้นทาง 

 สาํราญ  มีแจง้  กล่าววา่  การวิเคราะห์เสน้ทางมีขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ดงัน้ี 

ระดบัของการวดัของตวัแปรต่างๆ  อยูใ่นระดบัตั้งแต่มาตราอนัตรภาคชั้นข้ึนไป 

ตวัแปรต่างๆตอ้งมีความสมัพนัธ์กนัในเชิงเสน้ตรงเท่านั้น  และเป็นการแสดง 

ความสมัพนัธ์ในแบบเหตุและผล 

ตวัแปรแอบแฝง (residual  variable) ในสมการถดถอยพหุคูณแต่ละสมการ  ตอ้งมีการ 

กระจายแบบสุ่ม  ตวัแปร  เหล่าน้ีตอ้งไม่มีความสัมพนัธ์กนัเอง  และไม่มีความสัมพนัธ์กบัตวัแปร

เกณฑข์องสมการนั้นๆ ดว้ย 

ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุและผลในโมเดลน้ี  เป็นเหตุและผลทางตรงทางเดียวเท่านั้นไม่มี 

ผลยอ้นกลบั (recursive)178 

วธีิการวเิคราะห์เส้นทาง 

 สาํราญ  มีแจง้  ว่า  การวิเคราะห์เส้นทางหรือการศึกษาความสัมพนัธ์เชิงเหตุและผลนั้น  

มีวิธีวิเคราะห์  4  วิธี  คือ 

การวิเคราะห์ตารางไขว ้(Cross  Table Analysis) เป็นวิธีท่ีนกัสงัคมวิทยาใชใ้นการศึกษา 

ความสมัพนัธ์เชิงเหตุและผล  โดยการเกบ็รวบรวมขอ้มูลไวใ้นตารางไขว ้ ซ่ึงจะแจกแจงความถ่ีเป็น

ค่าร้อยละในแต่ละกลุ่มของตวัแปรท่ีเป็นเหตุ  แลว้ทาํการเปรียบเทียบค่าร้อยละระหว่างกลุ่มท่ีมีต่อ

ตวัแปรผล  ตวัแปรเหตุตวัใดท่ีมีค่าร้อยละสูงกว่าตวัแปรเหตุตวัอ่ืนๆก็แสดงว่า  ตวัแปรเหตุตวันั้นมี

ความสัมพนัธ์เชิงเหตุและผลต่อตวัแปรผลมากกว่าตวัแปรอ่ืนๆ  การวิเคราะห์ตารางไขวน้ี้เป็นวิธีท่ี

ง่ายและเป็นวิธีท่ีสามารถวิเคราะห์ไดดี้กบัขอ้มูลท่ีอยูใ่นมาตรานามบญัญติัหรือมาตราเรียงลาํดบั   

  

 177นงลกัษณ์  วรัิชชยั,  ความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้น (LISREL) : สถิติวเิคราะห์สําหรับ

การวจัิยทางสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2537), 180. 
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แต่ถา้เป็นขอ้มูลท่ีอยูใ่นมาตราอนัตรภาค  จะตอ้งนาํขอ้มูลนั้นมาจดัเป็นกลุ่มเสียก่อน  ซ่ึงจะก่อให้เกิด

ความคลาดเคล่ือนในการจดักลุ่มได ้ จุดอ่อนของการวิเคราะห์ตารางไขวก้็คือ ไม่สามารถบอก

ความสมัพนัธ์เชิงเหตุและผลทางออ้มได ้

 2.  การวิเคราะห์ดว้ยโมเดลลอ้กลิเนียร์ (Loglinear  Model)เป็นวิธีการวิเคราะห์ทางสถิติท่ี

ใช้ศึกษาความสัมพนัธ์เชิงเหตุและผล  ระหว่างตัวแปรท่ีอยู่ในมาตรานามบัญญัติและมาตรา

เรียงลาํดบั  การวิเคราะห์ดว้ยวิธีน้ีจะตอ้งทาํการศึกษาทฤษฎี  แนวคิด  เพื่อสร้างรูปแบบข้ึนตาม

วตัถุประสงคข์องการวิจยัเสียก่อน  แลว้จึงทาํการประมาณค่าพารามิเตอร์ดว้ยการวิเคราะห์การถดถอย 

 3.  การวิเคราะห์เสน้ทางแบบดั้งเดิม (Classical  Path  Analysis )เป็นวิธีท่ีตอ้งทาํการศึกษา

ทฤษฎี  งานวิจยั  และแนวคิดต่างๆ  เพ่ือสร้างรูปแบบตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั  และมีการ

ประมาณค่าขนาดอิทธิพลหรือค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทาง (Path  Coefficient : P) ดว้ยเทคนิคการ

วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  โดยประมาณค่าจากการถดถอยตามสมการในรูปแบบท่ีกาํหนดไวที้ละ

สมการ  ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน(Standardized  Regression Coefficient หรือ Beta  

Weight : β) ท่ีไดจ้ากสมการต่างๆก็คือ  ค่าขนาดอิทธิพลทางตรงของตวัแปรตามรูปแบบ  ดงันั้นค่า

ขนาดอิทธิพล (P) ของตวัแปรท่ีเป็นสาเหตุต่อตวัแปรท่ีเป็นอิทธิพลทางตรง  ก็คือค่า β  ท่ีปรากฏอยู่

ในสมการพยากรณ์ 

 4.  การวิเคราะห์เส้นทางดว้ยโปรแกรมเฉพาะ  หรือการวิเคราะห์เส้นทางสมยัใหม่ (modem  

path analysis) เป็นการวิเคราะห์เส้นทางท่ีสามารถวิเคราะห์ไดด้ว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยตรง  

ไม่ตอ้งทาํการวิเคราะห์ดว้ยมือเหมือนการวิเคราะห์ดว้ยวิธีอ่ืนๆดงักล่าวขา้งตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
178สาํราญ  มีแจง้ , สถิติขั้นสูงสําหรับการวจัิย, พิมพค์ร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ : แอดเวอร์ไทซ่ิ

งกรู๊ฟ, 2546), 73. 
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สรุป 

 จากเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดังกล่าว  สรุปได้ว่า ในการบริหารการศึกษาของไทย

เพื่อให้ประชาชนได้รับความเสมอภาคในด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งใช้

ทรัพยากรในการบริหารการศึกษาเป็นจาํนวนมาก  แต่ในความเป็นจริงแลว้รัฐบาลไม่สามารถ

จัดสรรได้เพียงพอและสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่ง หรือแต่ละชุมชนได ้          

จากปัญหาด้านความขาดแคลนทรัพยากรในด้านต่างๆ  แนวคิดในการระดมทรัพยากรได้ถูก

นาํมาใชอ้ย่างจริงจงั  รวมถึงมาตรการในการส่งเสริมและให้แรงจูงใจในการระดมทรัพยากรเพื่อ

การบริหารการศึกษาจากทุกส่วนในสังคม  ทั้งผูบ้ริหาร และบุคคลในสังคมเองยงัขาดความเขา้ใจท่ี

ชัดเจนต่อเร่ืองการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาอย่างจริงจัง และเป็นระบบ ดังนั้นความ

พยายามท่ีจะพฒันาประสิทธิภาพในการบริหารการศึกษา  จึงควรสอดคลอ้งกบัปัจจยัดา้นทรัพยากร

ทางการศึกษา  ซ่ึงไม่จาํเป็นตอ้งรอคอยเพียงแต่งบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรรเท่านั้น หากเพียงสามารถ

ประชาสัมพนัธ์  เชิญชวนผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในสังคมให้เขา้มามีส่วนร่วม  และนาํไปสู่การระดม

ทรัพยากรเพื่อการบริหารการศึกษาตามความตอ้งการได ้ แต่การท่ีผูบ้ริหารสามารถท่ีจะนาํเทคนิค

วิธีการ  ในการสร้างความเขา้ใจ ให้คนในสังคมต่างๆ เกิดสนใจท่ีจะเขา้มามีส่วนร่วมในการระดม

ทรัพยากรได้นั้ น เป็นเร่ืองท่ีกระทาํได้ยาก เพราะมีองค์ประกอบต่างๆท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งและมี

อิทธิพลต่อการปฏิบติัอย่างหลากหลาย  ตามบริบทของชุมชนท่ีแวดลอ้มบริเวณโรงเรียน ดงันั้น 

ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา  

เพื่อทราบองคป์ระกอบ แนวปฏิบติั และรูปแบบในการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารการศึกษาใน

โรงเรียนประถมศึกษา เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารจดัการทรัพยากรเพื่อการศึกษาต่อไป 
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บทที ่ 3 
 

วธีิดาํเนินการวจิยั 

 

 การวิจยัเร่ือง “การระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา”   

มีวตัถุประสงค ์เพื่อทราบองคป์ระกอบการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียน

ประถมศึกษา  เพื่อทราบแนวปฏิบติัในการระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียน

ประถมศึกษา เพื่อทราบรูปแบบการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียน

ประถมศึกษา และเพื่อสร้างคู่มือการระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียน

ประถมศึกษา เป็นการวิจยัแบบผสม (mixed methodology) ซ่ึงประกอบดว้ยการวิจยัเชิงปริมาณ

(quantitative research) และการวิจยัเชิงคุณภาพ (qualitative research) ในการดาํเนินการวิจยั

ประกอบดว้ย  ขั้นตอนการวิจยั  และระเบียบวิธีวิจยั โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

ขั้นตอนการดาํเนินการวจัิย 
 

 เพื่อใหก้ารดาํเนินการวิจยัเป็นไปตามระเบียบวิธีวจิยั และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์อง

การวิจยั  จึงไดก้าํหนดขั้นตอนดาํเนินการวจิยัไว ้ 

 

ขั้นตอนที ่ 1  การจัดเตรียมโครงการวจัิย 

 ผูว้ิจยัจดัเตรียมโครงการวิจยัอย่างเป็นระบบตามระเบียบวิธีการดาํเนินการวิจยั เร่ิมดว้ย

การศึกษาสภาพปัญหาและความจาํเป็นของการระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหารจดัการศึกษาใน

โรงเรียนประถมศึกษา ด้วยการศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ี

เก่ียวขอ้งต่างๆ จากตาํรา เอกสารวิชาการ ขอ้มูลสารสนเทศ งานวิจัยต่างๆ ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศจากส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ืออิเลก็ทรอนิกส์อยา่งหลากหลาย  เพื่อนาํมาเป็นกรอบแนวคิดการ

วิจยั จดัทาํโครงร่างการวิจยั นาํเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา และสอบปกป้องโครงร่างการวิจยั  โดยขั้น

สุดทา้ยเป็นการปรับแกไ้ขโครงร่างการวิจยัตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสอบปกป้องโครง

ร่างการวิจยั และขออนุมติับณัฑิตวิทยาลยัเพื่อดาํเนินการทาํวิจยั 

 

ขั้นตอนที ่ 2  การดําเนินการวจัิย 

 การดาํเนินการวิจยัเพื่อตอบคาํถามการวิจยั .ในขอ้ 1.  “องคป์ระกอบการระดมทรัพยากร

เพื่อการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาประกอบดว้ย อะไรบา้ง” และขอ้ 2. “แนวปฏิบติั
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ในการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา เป็นอย่างไร” ขอ้ 3. 

“รูปแบบการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา เป็นอย่างไร”     

และขอ้ 4. “คู่มือการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาควรเป็น

อยา่งไร”  ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอนและวิธีการดาํเนินการวิจยั  4  ขั้นตอน ดงัน้ี 

 ขั้นที่ 1  วิเคราะห์ตวัแปรองคป์ระกอบของการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษา 

ในโรงเรียนประถมศึกษา ผูว้ิจยักาํหนดวิธีการดาํเนินการวิจยั ดงัน้ี 

  1.1  ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปวรรณกรรมท่ีเก่ียวกบั การระดมทรัพยากรเพื่อการบริหาร

จดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

  1.2  ศึกษา วิเคราะห์ งานวิจยัการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียน

ประถมศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ 

  1.3  สมัภาษณ์ ผูท้รงคุณวฒิุ เก่ียวกบัการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษา 

ในโรงเรียนประถมศึกษา  

  1.4  นาํขอ้มูลท่ีไดม้าสรุปและสงัเคราะห์ (content synthesis) เป็นองคค์วามรู้เก่ียวกบั 

การระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา เพื่อใชเ้ป็นกรอบแนวคิด

ในการสร้างแบบสอบถาม (questionnaire) เก่ียวกบัการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษา 

 ขั้นที ่2  การศึกษาองคป์ระกอบการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษา ผูว้ิจยักาํหนด

วิธีการดาํเนินการวิจยั ดงัน้ี 

  2.1  นาํตวัแปรองคป์ระกอบการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียน

ประถมศึกษา พฒันาเป็นเคร่ืองมือการวิจยัในลกัษณะแบบสอบถาม (questionnaire) 

  2.2  ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือการวิจยั (แบบสอบถาม) โดยตรวจสอบความเท่ียงตรง

เชิงเน้ือหา (content synthesis) ดว้ยค่าดชันีความสอดคลอ้งท่ีเรียกว่า IOC (Index of Item-Objective 

Congruence) ซ่ึงพิจารณาค่าท่ีมากกวา่ 0.5 ข้ึนไป โดยผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 คน 

  2.3  ทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งเดียวกบัผูใ้หข้อ้มูลการวิจยัในคร้ังน้ี

จาํนวน 20 โรงเรียน รวมผูใ้ห้ขอ้มูลจาํนวน 40 คน รวมรวบขอ้มูลทั้งหมด นาํมาวิเคราะห์หาค่า

ความเช่ือมัน่ (reliability) ของแบบสอบถาม ดว้ยการคาํนวณค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- coefficient) 

ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach)  

  2.4  นาํแบบสอบถามท่ีจดัทาํสมบูรณ์ไปเก็บขอ้มูลกบัหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) 

คือโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง รวมทั้งส้ินจาํนวน 394 โรงเรียน รวบรวมขอ้มูลแลว้วิเคราะห์

องคป์ระกอบเชิงสาํรวจ (exploratory fator analysis) เพื่อไดอ้งคป์ระกอบการระดมทรัพยากรเพื่อ

การบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา 
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 ขั้นที ่3  การจดัสร้างแนวปฏิบติัในการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาใน

โรงเรียนประถมศึกษา 

  3.1  นาํองคป์ระกอบการระดมทรัพยากรเพือ่การบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียน

ประถมศึกษา  ท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 2  มาสร้างเป็นแนวปฏิบติัในการระดมทรัพยากรเพือ่การบริหาร

จดัการศึกษา 

  3.2  นาํแนวปฏิบติัในการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียน

ประถมศึกษา  ท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ  มาวิเคราะห์ สงัเคราะห์เน้ือหา และจดัทาํเป็น

แนวปฏิบติัในการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา 

 ขั้นที ่4  จดัสร้างคู่มือการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียน 

ประถมศึกษา โดยดาํเนินการดงัน้ี 

  4.1  สร้างรูปแบบการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียน

ประถมศึกษา โดยผูว้ิจยันาํองคป์ระกอบการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียน

ประถมศึกษา ท่ีไดจ้ากการดาํเนินการวิจยัในขั้นตอนท่ี 3  การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงเส้น (path 

analysis) เพื่อสร้างรูปแบบการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา 

  4.2  สร้างคู่มือการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา

โดยนาํขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยั มาสังเคราะห์ จดัเรียบเรียง  นาํเสนอในประเด็นสาํคญัโดยสรุป

ในลกัษณะของคู่มือการปฏิบติังาน เพื่อสะดวกต่อการประยกุตใ์ช ้ ดาํเนินการตรวจสอบและเพิ่มความ

น่าเช่ือถือของคู่มือ  ดว้ยการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญการระดมทรัพยากรเพื่อการ

บริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา โดยพิจารณาดา้นความเหมาะสม  ความเป็นไปได ้ความ

ถูกตอ้ง และการนาํไปใชป้ระโยชน์ พร้อมทั้งให้ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ เพื่อปรับปรุงให้ไดคู่้มือการระดม

ทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาท่ีเหมาะสมต่อไป  

 

ขั้นตอนที ่ 3  การรายงานผลการวจัิย 

 ดาํเนินการรวบรวมผลการวิเคราะห์ขอ้มูล สรุปขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากการวิจยั อภิปรายผล

และขอ้เสนอแนะ หลงัจากนั้นจดัทาํร่างรายงานผลการวิจยัฉบบัสมบูรณ์ นาํเสนอคณะกรรมการ

ควบคุมวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความถูกตอ้ง ปรับปรุงแกไ้ขตามท่ีคณะกรรมการเสนอแนะ จดัพิมพ์

รายงานผลการวิจยัฉบบัสมบูรณ์ เสนอบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร เพ่ือขออนุมติัให้เป็น

ส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
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แผนภูมิที ่ 3  ขั้นตอนการดาํเนินการวิจยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ขั้นการวจิัย ขั้นดาํเนินการวิจัย ผลลพัธ์ 

ขั้นที ่1 

วเิคราะห์ตัวแปร

องค์ประกอบ 

การระดมทรัพยากร 

ศึกษา วเิคราะห์ สังเคราะห์และสรุป แนวคดิ ทฤษฎ ี

และวรรณกรรม  ทีเ่กีย่วข้องโดยใช้วธีิวเิคราะห์เอกสาร 

(Content Analysis) 

ศึกษา  วเิคราะห์งานวจิัยในประเทศ และต่างประเทศ

(Content Analysis) 

 

ตัวแปรองค์ประกอบ 

การระดมทรัพยากร

เพือ่การบริหารจัด

การศึกษา 

สร้างแบบสอบถามองค์ประกอบรูปแบบ 

การระดมทรัพยากรเพือ่การบริหารจัดการศึกษา 

ตรวจสอบเคร่ืองมอืแบบสอบถาม 

-  Content  Validity โดยใช้วธีิ IOC 

- Try out และ หาค่า Reliability 

องค์ประกอบ 

การระดมทรัพยากร

เพือ่การบริหารจัด

การศึกษา 

ขั้นที ่2 

วเิคราะห์องค์ประกอบ

การระดมทรัพยากร 

สอบถามความคดิเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง 

รวบรวมข้อมูลวเิคราะห์องค์ประกอบโดยใช้สถิติ 

(Exploratory Factor Analysis) 

ขั้นที ่3 

สร้างแนวปฏิบตั ิ

การระดมทรัพยากร 

 

แนวปฏิบตัิการระดม

ทรัพยากรเพือ่การ

บริหารจัดการศึกษา 

สร้าง แนวปฏิบตัิการระดมทรัพยากรเพือ่การบริหารจัด

การศึกษา  (Brainstroming จํานวน 11 คน) 

 

สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเร่ืองการระดมทรัพยากร 

 

ขั้นที ่4 

สร้างคู่มอืการระดม

ทรัพยากร 

 

1. รูปแบบการระดมทรัพยากร  (path-analysis)  

     2. สร้างคู่มอืการระดมทรัพยากรฯ  

        ตรวจสอบ โดยการสัมภาษณ์ 

        ผู้ทรงคุณวุฒิ  5  คน 

 

คู่มอืการระดม

ทรัพยากรเพือ่การ

บริหารจัดการศึกษา 
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ระเบียบวธีิวจัิย 
 

 เพื่อให้การวิจยัคร้ังน้ีดาํเนินการเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั ผูว้ิจยัจึงกาํหนด

รายละเอียดต่างๆ เก่ียวกบัระเบียบวิธีวิจยั ซ่ึงประกอบดว้ย แผนแบบการวิจยั ประชากร และกลุ่ม

ตวัอย่าง ตวัแปรท่ีศึกษา การสร้างเคร่ืองมือ การเก็บรวบรวมขอ้มูล การสัมภาษณ์ การวิเคราะห์

ขอ้มูล และสถิติท่ีใชใ้นการวิจยั ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

แผนแบบการวจัิย 

 การวิจยัคร้ังน้ี  เป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (descriptive research) และการวิจยัเชิงคุณภาพ 

(qualitative research)  มีแผนแบบการวิจยัในลกัษณะการศึกษาแบบกลุ่มตวัอยา่งเดียว ตรวจสอบ

สภาวการณ์แบบไม่มีการทดลอง (the one shot, non experimental design) ซ่ึงสามารถเขียนเป็น

แผนผงั (diagram) ไดด้งัน้ี 

 

 

 

 

 

 

  

 

เม่ือ R  หมายถึง กลุ่มตวัอยา่งท่ีไดจ้ากการสุ่ม 

        X  หมายถึง ตวัแปรต่างๆ ท่ีนาํมาศึกษาตามกรอบแนวคิดของการวิจยั 

        O  หมายถึง ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษากลุ่มตวัอยา่ง 

 

แผนภูมิท่ี  4  แสดงแผนผงัของแผนแบบการวิจยั 

 

 

 

 

 

                   O 

 
 
 

               R                x 
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ประชากร  

การวิจยัคร้ังน้ี ประชากรประกอบดว้ยโรงเรียนประถมศึกษาสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในปีการศึกษา 2555  จาํนวน  28960 โรงเรียน 

 

กลุ่มตัวอย่าง  

กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัไดม้าจากการกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชต้ารางของ 

Taro Yamane ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  394 โรงเรียน ใชเ้ทคนิคการ

สุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) และเลือกตวัอย่างดว้ยวิธีสุ่มอย่างง่าย 

(Simple Random Sampling) นาํกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดม้าแบ่งตามสดัส่วน ดงัตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 แสดงกลุ่มตวัอยา่งและผูใ้หข้อ้มูล 

สํานักงาน 

ศึกษาธิการ

ภาค 

 

จังหวดั 

 

สพป 

 

โรงเรียน 

กลุ่ม

ตัวอย่าง 

ผู้ให้ข้อมูล 

โรงเรียนละ 

รวม

ผู้ให้

ข้อมูล ผู้บริหาร กรรมการ 

ภาค 1 แพร่ แพร่ เขต 2 138 28 1 1 56 

ภาค 2 อุทยัธานี อุทยัธานี เขต 2 133 27 1 1 54 

ภาค 3 สิงห์บุรี สิงห์บุรี  123 25 1 1 50 

ภาค 4 พระนครฯ พระนครฯ เขต 1 192 40 1 1 80 

ภาค 5 ชลบุรี ชลบุรี เขต 1 82 17 1 1 34 

ภาค 6 สุพรรณบุรี สุพรรณบุรีเขต 2 136 28 1 1 56 

ภาค 7 อุดรธานี อุดรธานี เขต 1 236 49 1 1 98 

ภาค 8 ชยัภูมิ ชยัภูมิ เขต 1 258 53 1 1 106 

ภาค 9 อุบลราชธานี อุบลฯ เขต 1 252 52 1 1 104 

ภาค 10 ภูเกต็ ภูเกต็  49 10 1 1 20 

ภาค 11 นครศรีธรรมราช นครศรีฯ เขต 1 128 27 1 1 54 

ภาค 12 สงขลา สงขลา เขต 1 144 30 1 1 60 

ภาค 13 กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ 37 8 1 1 16 

รวม   1908 394   788 
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ตัวแปรทีศึ่กษา 

 ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ยตวัแปรพื้นฐานและตวัแปรท่ีศึกษา ซ่ึงมี

รายละเอียดดงัน้ี 

  1.  ตวัแปรพื้นฐาน  คือตวัแปรท่ีเก่ียวกบัสถานภาพส่วนตวัของผูใ้หข้อ้มูล  ไดแ้ก่ เพศ 

อาย ุระดบัการศึกษา และประสบการณ์ในการทาํงาน 

  2.  ตวัแปรท่ีศึกษา คือตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบของการระดมทรัพยากรเพื่อ

การบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา ท่ีไดจ้ากการสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีและเอกสาร 

งานวิจยัของ. McCarthy, John D. and Zald, Myer (1977), Tarrow, Sidney (1999), Byrne 

(1996), Olson (1965), Weinstein (2000), Brakele (1980), กระทรวงศึกษาธิการ (2546), สาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2546), สาํนกังานปฏิรูปการศึกษา (2544), นารีรัตน์ รักวิจิตรกุล

(2548), รุ่ง  แกว้แดง (2546),  เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ (2547), เจน แผลงเดชา (2549),  และจารุ

วรรณ งอกงาม (2553), ซ่ึงประกอบดว้ยตวัแปรยอ่ยจาํนวน 130 ตวัแปร 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

ในการวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัไดใ้ชเ้คร่ืองมือในแต่ละขั้นตอน 4  ฉบบั คือ 

 1.  แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (semi - structured interview)ซ่ึงผูว้ิจยัไดก้าํหนด

หวัขอ้ท่ีจะทาํการศึกษาไวล่้วงหนา้ (interview guideline) เป็นลกัษณะคาํถามแบบปลายเปิด ตาม

กรอบแนวคิดทฤษฎี งานวิจัย ท่ีเก่ียวขอ้งกับการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจัดการศึกษาใน

โรงเรียนประถมศึกษา การตั้งคาํถามในการสัมภาษณ์มีการกาํหนดขอ้คาํถามกวา้งๆ ให้ครอบคลุม

ตามนิยามของปัจจยัท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งครบถว้น ภายใตค้าํแนะนาํของอาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ 

ใชส้ัมภาษณ์ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาท่ีจบการศึกษาระดบัปริญญาเอก หรือผูท่ี้มีความเช่ียวชาญ

ในการบริหารงานการระดมทรัพยากรในโรงเรียนประถมศึกษาไดป้ระสบความสําเร็จ ไดรั้บการ

ยอมรับเป็นโรงเรียนแกนนาํ หรือโรงเรียนดีประจาํตาํบลในแต่ละทอ้งถ่ิน 

 2.  แบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลและพฒันา การ

ระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจัดการศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา  ซ่ึงแบบสอบถามน้ี

ประกอบดว้ยขอ้คาํถาม 2 ตอน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

  ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบสอบถาม  ไดแ้ก่  1) เพศ  2) อายุ  3) วุฒิการศึกษา     

4) ตาํแหน่งหน้าท่ีในสถานศึกษา  5) ประสบการณ์การทาํงานในตาํแหน่งปัจจุบนั โดยกาํหนด     

การตอบเป็นแบบเลือกตอบ  (check list) 
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  ตอนท่ี 2 สอบถามความคิดเห็นรายละเอียดในการดาํเนินการระดมทรัพยากรเพื่อการ

บริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา  ประกอบดว้ยขอ้คาํถามจาํนวน 130 ขอ้  เป็นมาตรา

ส่วนประมาณค่า (rating scale)  ตามแบบของ ไลเคอร์ท (likert  scale)  เป็นการวดัความคิดเห็นท่ี

แสดงออกถึง การระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา  5 ระดบั 

 ระดบั 5 หมายถึง   มีการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษา ในระดบัมากท่ีสุด 

     มีค่านํ้ าหนกัเท่ากบั 5 คะแนน 

 ระดบั 4 หมายถึง   มีการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษา ในระดบัมาก 

     มีค่านํ้ าหนกัเท่ากบั 4 คะแนน 

 ระดบั 3 หมายถึง   มีการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษา ในระดบัปานกลาง 

     มีค่านํ้ าหนกัเท่ากบั 3 คะแนน 

 ระดบั 2 หมายถึง   มีการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษา ในระดบันอ้ย 

     มีค่านํ้ าหนกัเท่ากบั 2 คะแนน 

 ระดบั 1 หมายถึง   มีการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษา ในระดบันอ้ยท่ีสุด 

     มีค่านํ้ าหนกัเท่ากบั 1 คะแนน 

  3.  แบบสอบถามปลายเปิด  (open ended  questions) ใชส้าํหรับการทาํ  brainstroming   เพื่อ

ระดมความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวปฏิบติัในการระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียน

ประถมศึกษา โดยคดัเลือก ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญในการการระดม

ทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการ และจบการศึกษาระดบัปริญญาเอกเป็นผูใ้ห้ความเห็น จาํนวน  11 

โรงเรียน  เพื่อนําความคิดเห็นเก่ียวกับการระดมทรัพยากร มาสรุปเป็นแนวปฏิบัติให้มีความ

สมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 

 4.  แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (semi - structured interview) ใชป้ระกอบการ 

สัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อตรวจสอบ เพิ่มความน่าเช่ือถือ และให้ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบั คู่มือการ

ระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา 

 

การสร้างและการพฒันาเคร่ืองมือ 

 ในการสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ เพื่อนาํไปศึกษาวิจยัในแต่ละขั้นตอน  มีรายละเอียด

ดงัต่อไปน้ี 

 1. แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง (semi - structured interview) ใชเ้ก็บขอ้มูลโดยผูใ้ห้

ขอ้มูล มีขั้นตอนในการสร้างและพฒันา ดงัน้ี 



 

148 
 

 

  1.1 นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัมาทาํการสงัเคราะห์ เพื่อใหไ้ด้

ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการระดมทรัพยากรเพือ่การบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา 

  1.2 นาํปัจจยัท่ีไดม้าสร้างเป็นแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง ปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษา

และปรับแกต้ามคาํแนะนาํ 

 2. แบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire)  ไดจ้ดัสร้างและพฒันาแบบสอบถามชนิด

จดัอนัดบั 5 ระดบั  โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

  2.1 ประมวลองค์ความรู้เก่ียวกับการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษา     

ในโรงเรียนประถมศึกษา  จากการศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร (content  analysis)  การสังเคราะห์

องคค์วามรู้ (content  synthesis)  ประมวลผลทุกส่วน  นาํมาสร้างแบบสอบถามภายใตก้ารแนะนาํ

และคาํปรึกษาของอาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ 

  2.2 ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือการวิจยั  โดยตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  

(content  validity) ของแบบสอบถาม  นาํแบบสอบถามไปใหผู้ท้รงคุณวฒิุ  จาํนวน 5 คน  ตรวจสอบดว้ย

เทคนิค IOC (Index  of  item  objective  congruence)  ปรับปรุงแกไ้ขสาํนวน ภาษาท่ีใช ้ ตลอดจน

เน้ือหาใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละนิยามตวัแปร 

  2.3 ทดลองใช ้(try  out)  เคร่ืองมือการวิจยั  ผูว้ิจยันาํไปทดลองกบัโรงเรียนท่ีไม่ใช่

กลุ่มตวัอย่าง  แต่มีลกัษณะเหมือนกลุ่มตวัอย่างทุกประการ  โรงเรียนละ 2 คน  รวม 20 โรงเรียน  

โดยกระจายใหค้รบทั้งโรงเรียนระดบัประถมศึกษา  คิดเป็นแบบสอบถาม จาํนวน  40  ฉบบั 

  2.4 หาค่าความเช่ือมัน่ (reliability)  ของเคร่ืองมือวิจยั  โดยรวบรวมแบบสอบถามท่ี

ไดรั้บกลบัคืนมาทั้งหมด  นาํมาหาค่าความเช่ือมัน่  โดยใชค่้าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α- coefficient) 

ตามวิธีการของ ครอนบาค (Cronbach)  ไดค่้าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม เท่ากบั .96 

  2.5  ปรับปรุงเคร่ืองมือการวิจยั  เป็นแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์  นาํไปใชก้บักลุ่ม

ตวัอยา่งต่อไป 

 3. สร้างแบบสอบถามปลายเปิด สาํหรับการทาํ  brainstroming ใชส้าํหรับระดมความ

คิดเห็นเก่ียวกับแนวปฏิบัติในการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียน

ประถมศึกษา  โดยการประมวลสรุปองคป์ระกอบการระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหารจดัการศึกษา 

ในโรงเรียนประถมศึกษา  ท่ีไดจ้ากการดาํเนินการวิจยัในขั้นท่ี 1  และขั้นท่ี 2  เป็นกรอบโครงสร้าง

แบบสอบถาม  ภายใตค้าํแนะนาํของอาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ 

 4. แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (semi - structured interview) ใชป้ระกอบการ 

สัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบ เพิ่มความน่าเช่ือถือ และให้ขอ้เสนอแนะ
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เ ก่ียวกับ คู่มือการระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา 

ประกอบดว้ย  2 ขั้นตอน 

   ตอนท่ี 1  เป็นความคิดเห็นเก่ียวกบัคู่มือการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดั

การศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา 

  ตอนท่ี 2  เป็นขอ้เสนอแนะและการวิพากษเ์น้ือหาสาระในคู่มือการระดมทรัพยากร

เพื่อการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา  ภายใตค้าํแนะนาํของอาจารยท่ี์ปรึกษา         

   

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูว้ิจยัดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลตามขั้นตอน คือ 

  1.  ขอหนงัสือนาํจากบณัฑิตวิทยาลยัเพื่อแจง้ผูเ้ช่ียวชาญ ผูท้รงคุณวุฒิ สถานศึกษาท่ี

เป็นกลุ่มตวัอยา่งในทุกขั้นตอน 

  2.  การเกบ็ขอ้มูลแบบสอบถามความคิดเห็น ผูว้ิจยัจดัส่งและรับคืนแบบสอบถามดว้ย

ตนเอง สาํหรับโรงเรียนท่ีสามารถดาํเนินการได ้ แต่สาํหรับโรงเรียนท่ีไม่สะดวกใชว้ิธีการส่งและ

รับคืนทางไปรษณียโ์ดยวิธีการลงทะเบียน 

  3.  การเก็บขอ้มูลโดยการทาํ  brainstroming  เพื่อทราบแนวปฏิบติัในการระดมทรัพยากร

เพื่อการบริหารจดัการศึกษา โดยผูว้ิจยัดาํเนินการเกบ็ขอ้มูลจากการระดมสมองดว้ยตนเอง 

  4.  การสัมภาษณ์ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม ของคู่มือในการระดมทรัพยากรเพื่อ

การบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา โดยวิธีสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 5  คน โดย

ผูว้ิจยัดาํเนินการเกบ็ขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ดว้ยตนเอง 

 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 

 เพื่อให้การวิจยัคร้ังน้ีเป็นไปอย่างถูกตอ้งตามระเบียบวิธีวิจยั ผูว้ิจยัรวบรวมขอ้มูลทุก

ขั้นตอน และนาํมาวิเคราะห์ โดยใชส้ถิติในการวิจยั ดงัน้ี 

  1. การวิเคราะห์ขอ้มูลสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ 

อาย ุวฒิุการศึกษา ตาํแหน่งหนา้ท่ีในสถานศึกษา ประสบการณ์การทาํงานในตาํแหน่งปัจจุบนั โดย

ใชค้่าความถ่ี (frequency) และค่าร้อยละ (percentage) 

  2. การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบั การระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาใน

โรงเรียนประถมศึกษา ค่าสถิติ มชัฌิมเลขคณิต (mean)  และส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐาน (standard 

deviation) สาํหรับเกณฑก์ารวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นองคป์ระกอบการระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหาร  
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จดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา วิเคราะห์ขอ้มูลตามแนวคิดของ เบสท ์(Best) ซ่ึงมีรายละเอียด 

ดงัน้ี 

 ค่าเฉล่ีย    0.00-1.49  หมายถึง  มีการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษา 

     ในระดบันอ้ยท่ีสุด 

 ค่าเฉล่ีย     1.50-2.49  หมายถึง  มีการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษา 

     ในระดบันอ้ย  

 ค่าเฉล่ีย     2.50-3.49  หมายถึง  มีการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษา 

     ในระดบัปานกลาง 

 ค่าเฉล่ีย     3.50-4.49  หมายถึง  มีการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษา 

     ในระดบัมาก 

 ค่าเฉล่ีย     4.50-5.00  หมายถึง  มีการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษา 

     ในระดบัมากท่ีสุด 

 3. การวิเคราะห์ปัจจยัการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียน

ประถมศึกษา  ใชส้ถิติการวิเคราะห์ปัจจยัเชิงสาํรวจ (exploratory fator analysis) และค่าสหสัมพนัธ์

ระหวา่งตวัแปร (correlaiton) โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป  

 4. การวิเคราะห์รูปแบบการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียน

ประถมศึกษา ใชค่้าสถิติทดสอบ (t-test) ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (standard error)  และการ

วิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงเส้น (path analysis) ซ่ึงพิจารณาจากค่า Chi-Square ค่า Goodness-of-fit 

Indeces (GFI) และค่า Root Mean Squared Residual (RMR) เพื่อศึกษาดูความสอดคลอ้งของขอ้มูล

เชิงประจกัษแ์ละโมเดลท่ีไดจ้ากการศึกษา โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป 

  5. การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการตรวจสอบคู่มือการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหาร   

จดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาท่ีเหมาะสม  ใช้ค่าความถ่ี (frequency) และค่าร้อยละ 

(percentage)  ฐานนิยม (Mode)  การวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) 

 

การนําเสนอข้อมูล 

 การนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยันาํเสนอในรูปแบบของตาราง  แผนภูมิ  และการ

พรรณนาตามลกัษณะของขอ้มูล 
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สรุป 
 

 การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์เพื่อทราบ 1) องคป์ระกอบการระดมทรัพยากรเพื่อการ

บริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา  2) แนวปฏิบติัในการระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหาร

จดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา  3) รูปแบบการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษา

ในโรงเรียนประถมศึกษา และ 4)  คู่มือการระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียน

ประถมศึกษา  ประชากรประกอบด้วยโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานในปีการศึกษา 2555  จาํนวน  28960 โรงเรียน กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดย

ใชต้ารางของ Taro Yamane ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  394 โรงเรียน 

ใชเ้ทคนิคการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) และเลือกตวัอยา่งดว้ยวิธีสุ่ม

อยา่งง่าย (Simple Random Sampling)ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 394 โรงเรียน ผูใ้ห้ขอ้มูล คือผูอ้าํนวยการ

โรงเรียน 1 คน และกรรมการสถานศึกษา 1 คน รวมโรงเรียนละ 2 คน รวมผูใ้ห้ขอ้มูล 788 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย แบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) แบบสอบถาม

สําหรับการทาํ brainstroming และแบบตรวจสอบรายการ (check list) เก็บรวบรวมขอ้มูล

แบบสอบถามความคิดเห็น ดว้ยตนเอง และส่งทางไปรษณียโ์ดยวิธีลงทะเบียน แบบสัมภาษณ์ และ

แบบตรวจสอบรายการ ผูว้ิจยัดาํเนินการสัมภาษณ์ดว้ยตนเอง  สถิติท่ีใชใ้ชค้่าความถ่ี (frequency) 

และค่าร้อยละ (percentage)  มชัฌิมเลขคณิต (mean)  และส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐาน (standard 

deviation) การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงสาํรวจ (exploratory fator analysis) ค่าสหสัมพนัธ์ระหว่าง

ตวัแปร (correlaiton) สถิติทดสอบ (t-test) ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (standard error) และการ

วิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) 
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บทที ่4 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 การวิจยัเร่ือง  การระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา 

คร้ังน้ี นาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชต้ารางประกอบคาํบรรยาย  แบ่งการนาํเสนอผลการ

วิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อตอบวตัถุประสงคแ์ต่ละขอ้  เป็น 4 ตอน  ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 

 ตอนที่ 1 การศึกษาองคป์ระกอบการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียน

ประถมศึกษา ซ่ึงเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั ประกอบดว้ย  

  1.1 การวิเคราะห์เอกสารและผลงานวิจยั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีการระดมทรัพยากร

เพื่อการบริหารจดัการศึกษา ดว้ยการวิเคราะห์เน้ือหา เพื่อเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ความคิดเห็น

ของผูเ้ช่ียวชาญ  สรุปการวิเคราะห์เอกสารและความคิดเห็นจากการสมัภาษณ์และสร้างขอ้คาํถาม 

  1.2 การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงสาํรวจ (exploratory fator analysis) ตามความคิดเห็น

ของกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

จาํนวน  394 โรงเรียน  ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอนดงัน้ี 

   1.2.1 การวิเคราะห์สถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 

   1.2.2 การวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัตวัแปรท่ีเป็นองคป์ระกอบของการ

ระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา  

   1.2.3 การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงสาํรวจ (exploratory fator analysis) ดว้ย

วิธีการสกดัปัจจยั (prinsipal componet analysis) เพื่อใหไ้ดต้วัแปรท่ีสาํคญั 

 ตอนที ่ 2  ผลการศึกษาแนวปฏิบติัในการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาใน

โรงเรียนประถมศึกษา  

  นาํองคป์ระกอบการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา

ท่ีไดจ้ากตอนท่ี 2  มาสร้างเป็นแนวปฏิบติัในการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษา 

 ตอนที ่ 3  การสร้างรูปแบบการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียน

ประถมศึกษา 

  นาํองคป์ระกอบการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา 

มาทาํการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงเส้น (path analysis) เพื่อสร้างรูปแบบการระดมทรัพยากรเพื่อ

การบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา 
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 ตอนที ่4  การสร้างคู่มือการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียน

ประถมศึกษา  ประกอบดว้ย   

 สร้างคู่มือการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา           

โดยดาํเนินการตรวจสอบและเพิ่มความน่าเช่ือถือโดยการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงเป็นเช่ียวชาญ   

ในการระดมทรัพยากรทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา 

 นาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลแต่ละขั้นตอนเป็นตารางประกอบคาํบรรยาย โดยมีรายละเอียด

ของผลการวิเคราะห์ขอ้มูลแต่ละขั้นตอนดงัน้ี 

 

 ตอนที่ 1 การศึกษาองคป์ระกอบการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียน

ประถมศึกษา ซ่ึงเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั ประกอบดว้ย  

  1.1 การวิเคราะห์เอกสารและผลงานวิจยั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีการระดม

ทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษา ดว้ยการวิเคราะห์เน้ือหา เพื่อเป็นแนวทางในการสมัภาษณ์

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ  สรุปการวิเคราะห์เอกสารและความคิดเห็นจากการสมัภาษณ์และสร้าง

ขอ้คาํถาม 
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ตารางท่ี  2  แสดงการวิจยัเอกสาร  
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1 เป็นการร่วมกลุ่มคนท่ีมีความตอ้งการเหมือนกนั / /              

2 โนม้นา้วชนชั้นนาํใหเ้กิดความเห็นอกเห็นใจ /               

3 สามารถใชป้ระโยชนจ์ากพื้นท่ีส่ือ /               

4 การใชป้ระโยชน์จากเคร่ืองข่ายทางสงัคม /               

5 ทาํใหเ้ช่ือวา่การเขา้ร่วมระดมแลว้ไดผ้ลประโยชน ์  /              

6 มีเหตุกระตุน้หรือจูงใจใหอ้ยากเขา้ร่วม / /              

7 มีผลประโยชน์หรือรางวลัตอบแทนในการร่วมบริจาค  /   /   /        

8 มีผลประโยชน์ดา้นสถานะภาพทางสงัคม / /       /      / 

9 มีผลตอบแทนดา้นความสนุกสนาน บนัเทิงใจ  /              

10 ผลตอบแทนดา้นความเป็นมิตร หรือมีมิตรภาพเพิ่มมากข้ึน  /              

11 มีผลประโยชน์ดา้นการบรรลุอุดมการณ์/ความเช่ือ /               

12 ความร่วมมือระหวา่งโรงเรียนกบัหน่วยงานต่างๆ  / /             
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13 ความร่วมมือระหวา่งโรงเรียนกบัหน่วยงานต่างๆ  / /       /      

14 มีโครงสร้างการเช่ือมโยงของผูน้าํ /  /  /     /      

15 ช้ีใหเ้ห็นถึงความเดือนร้อน หรือขอ้เสียเปรียบ /    /           

16 ช้ีใหเ้ห็นถึงเสรีภาพ/ผลประโยชน์ท่ีถูกลิดรอนไปจากการขาดแคลนทรัพยากร     /           

17 ช้ีแจงเง่ือนไขท่ีจาํเป็นตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนทรัพยากรในดา้นต่างๆ     / /          

18 มีมาตรการลดหยอ่นภาษี      /      /    

19 การเกบ็ภาษีเพือ่การศึกษา      /      /    

20 ยดึหลกัความพอเพียง ความเป็นธรรม และความเสมอภาค /     /    /  /    

21 การจดัตั้งกองทุนสวสัดิการเพื่อการศึกษา /     /      /    

22 ร่วมกนัจดัหารายไดแ้ละผลประโยชน ์ /          /     

23 มีการเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ระหวา่งงบประมาณกบัการบริหารและจดัการศึกษา           /     

24 มีการเช่ือมโยงงบประมาณกบัผลการประเมินของสถานศึกษา           /     
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25 นาํผลการประเมินสถานศึกษามาเป็นตวัตั้ง และนาํทรัพยากรมาสนบัสนุน           /     

26 มีการกาํหนดความจาํเป็นของหมวดรายจ่าย            /     

27 มีการจดัลาํดบัความสาํคญัของหมวดรายจ่าย ตามความตอ้งการจาํเป็น           /     

28 โรงเรียนเลือกระบบบญัชีท่ีดีสาํหรับแสดงเงินงบประมาณท่ีไดม้า           /     

29 กาํหนดสดัส่วนงบประมาณระหวา่งหมวดเพือ่ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อนกัเรียน          / / /    

30 สามารถสะทอ้นถึงตน้ทุนการจดัการศึกษา และสะดวกต่อการใชส้อย /         / / /  /  

31 ควรจดัหาบุคลากรท่ีมีความเป็นมืออาชีพเขา้มาทาํงานเร่ืองน้ีโดยเฉพาะ /          /     

32 ศึกษาสภาพแวดลอ้ม เพื่อจดัทาํขอ้มูลแหล่งทรัพยากรในชุมชน /  / /         /   

33 การสร้างความตระหนกัถึงความร่วมมือในการระดมทรัพยากร /  / /         /   

34 การสร้างแรงจูงใจใหเ้ห็นความสาํคญัและความจาํเป็นของทรัพยากรเพื่อการศึกษา  /           /   

35 การสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน             /   

36 สถานศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมวนัสาํคญัต่าง ๆ กบัชุมชน          /  / /  / 
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37 สถานศึกษาจดับริการทางวชิาการแก่ชุมชน          / / / /   

38 มีความชดัเจนในกรณีของการระดมทรัพยากร          / / /   / 

39 มีการเปิดประเดน็ทาํเป็นความสาํคญัลาํดบัแรกต่อความสาํเร็จท่ีคาดหวงั          / / /   / 

40 จะตอ้งตอบคาํถามไดว้า่ “จะทาํอะไร เพื่อประโยชน์อนัใด เม่ือได ทาํอยา่งไร”  /  / /          / 

41 ความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหารท่ีอุทิศตนเพื่อความเจริญกา้วหนา้ของสถานศึกษา           /  /  / 

42 ผูบ้ริหารมีมนุษยส์มัพนัธ์ดี    / /        /  / 

43 ครูและบุคลลากร มีศกัยภาพเป็นผูน้าํแบบเก้ือหนุน /    / /         / 

44 ผูบ้ริหารมีทกัษะการส่ือสารดี /              / 

45 ผูบ้ริหารมีความสามารถในการจูงใจ ดึงดูดความสนใจใหเ้กิดการมีส่วนร่วม          / / /   / 

46 มีขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัแหล่งทรัพยากรเพื่อสนบัสนุนการศึกษาไวเ้ป็นหมวดหมู่          /  /   / 

47 มีขอ้มูลสารสนเทศรายช่ือบุคล แหล่งเรียนรู้ องคก์ร สถานประกอบการและ

ทรัพยากรธรรมชาติ  เพื่อประโยชน์ต่อการระดมทุน 

         /  /   / 
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48 มีการดาํเนินการส่งเสริมใหค้รู และบุคลากรใชป้ระโยชน์จากทรัพยากร          / / /   / 

49 มีการบาํรุงรักษาและเชิดชูเกียรติ          / / /   / 

50 มีแหล่งขอ้มูลทรัพยากรท่ีดี ซ่ึงนาํไปสู่การระดมทุนแบบต่อเน่ือง          / / /  /  

51 มีการกาํหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพท่ีคาดหวงัอยา่งชดัเจน            /  /  

52 สถานศึกษามีการจดัทีมทาํงานท่ีดี     /         / / 

53 มีกระบวนการบริหารท่ีดี ตั้งแต่การวางแผนตลอดแนว     /          / 

54 มีโครงสร้างการปฏิบติังานท่ีมีฝ่ายสนบัสนุนต่างๆ      /           

55 มีปฏิทินการปฏิบติังานท่ีชดัเจน                

56 การประชาสมัพนัธ์ดี  และมีวิธีการท่ีเหมาะสม  / /       / / /    

57 สร้างความเขา้ใจเชิงบวกท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์แทจ้ริงของสถานศึกษา          / / /    

58 มีวิธีการสร้างกระแสต่ืนตวัต่อคณะทาํงานระดมทรัพยากร   /       / / /    

59 สร้างกระแสต่ืนตวัเพื่อใหเ้กิดความพยายามร่วมกนัในการระดมทรัพยากร  / /       / / /    
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60 จดัสรรงบประมาณใหก้บัการดาํเนินงานระดมทรัพยากรอยา่งเหมาะสม  /        / / / / / / 

61 ไม่นาํเงินจากการระดมทุนมาเป็นค่าใชจ่้าย  /        / / / /   

62 ใชเ้งินนอกโครงการระดมทรัพยากร มาเป็นค่าใชจ่้าย  /        / / / /  / 

63 มีความโปร่งใสท่ีตรวจสอบไดต้ลอดเวลา          / / /   / 

64 สร้างการยอมรับใหเ้กิดต่อเขาอยา่งจริงใจ และขยายวงกวา้งออกสู่สงัคม       /       / / 

65 ทาํงานโปร่งใสไม่มีเหตุปัจจยัใดใหมี้ความเคลือบแคลงสงสยั       /   /     / 

66 จดัทาํทาํเนียบศิษยเ์ก่าอยา่งมีระบบ       /         

67 การช้ีประเดน็ต่อสาธารณะของศิษยเ์ก่าท่ีจบการศึกษา และมีอาชีพมัน่คง       /   /      

68 การช้ีประเดน็ศิษยเ์ก่าท่ีไดรั้บการช่วยเหลือในอดีตท่ีเคยศึกษาในสถานศึกษา  /        / /  /   

69 สถานศึกษาประสานความสมัพนัธ์อนัดีและใหค้วามสนใจต่อบทบาทขององคก์ร  /        /   /   

70 สถานศึกษาใหค้วามสนใจต่อการสร้างอนุสรณ์ หรือบนัทึกเกียรติประวติั

ผูส้นบัสนุนในรูปแบบต่างๆ 

 /        /   /   
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71 ผูบ้ริหารสร้างสมัพนัธ์ภาพอนัดีต่อบุคคลท่ีคาดวา่จะเป็นผูส้นบัสนุนทรัพยากร                

72 ใชบ้ารมีของบุคคลอ่ืนมาเป็นพลงัเช่ือมโยงใหเ้กิดการสนบัสนุนทรัพยากร                

73 แสดงใหเ้ห็นคุณค่า และผลตอบแทนคืนใหเ้ช่นการแสดงความช่ืนชมยนิดี หรือ

ประกาศเกียรติคุณ 

               

74 แสดงถึงสิทธิประโยชน์ท่ีผูบ้ริจาคจะไดรั้บเช่นการไดรั้บการลดหยอ่น    / / / / /    / / / / 

75 การไดรั้บประโยชน์ตอบแทนท่ีมีคุณค่าสูงต่อสงัคมยาวนาน จากการร่วม

สนบัสนุนทรัพยากร 

               

76 สถานศึกษามีการนาํเสนอท่ีมีประสิทธิภาพ ทาํใหเ้กิดกระแสอารมณ์ร่วมท่ี

ตอ้งการช่วยเหลือผูอ่ื้นใหเ้ท่าเทียม 

               

77 สถานศึกษามีเหตุผลเพียงพอท่ีจะขอการสนบัสนุนทรัพยากร                

78 ใหบ้ริการสาธารณะท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริจาคหรือสนบัสนุน                

79 การบริจาคเพือ่ระลึกถึงบุคคลใดบุคคลหน่ึง                
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80 การบริจาคเพือ่การศึกษา สามารถนาํไปลดหยอ่นภาษีเงินไดข้องผูบ้ริจาค      / /     /    

81 เพื่อตอบสนองทางอารมณ์ท่ีตอ้งการบริจาค      / /  /   /    

82 ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรเป็นผูน้าํในการบริจาคดว้ย       /  /   /    

83 การตดัสินใจบริจาคข้ึนอยูก่บัลกัษณะผูน้าํของสถาบนั       / / /   /    

84 การระดมควรเหมาะสมกบับุคคล โครงการ เวลา และสถานท่ี        / / /   /    

85 ความสมัพนัธ์ของผูร้ะดมกบัผูบ้ริจาค       / / /   /    

86 ควรใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วม ในลกัษณะประชาชนเพื่อประชาชน       / / /   /    

87 การระดมทรัพยากรตอ้งสะทอ้นถึงความตอ้งการในการพฒันาหน่วยงานใน

ปัจจุบนัและอนาคต 

       / /       

88 การใหสิ้ทธิพิเศษทางภาษีในการขอจดัตั้งสถานศึกษา              /  

89 มีการระบุเป้าหมายและและความตอ้งการของหน่วยงานทั้งปัจจุบนัและอนาคต /       /        

90 การกาํหนดแหล่งทุน หรือทรัพยากรท่ีจะสนบัสนุนเป้าหมายเหล่าน้ี /       /        
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1 ความสมัพนัธ์ของผูบ้ริจาคกบัผูร้ะดมทุนข้ึนอยูก่บัความไวว้างใจ /        /  /       

2 ความเช่ือมัน่วา่จะนาํทรัพยากรท่ีไดไ้ปใชใ้หเ้กิดประโยชน์จริง /        /  /       

3 ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรเป็นผูน้าํในการบริจาคดว้ย           /       

4 กาํหนดกลุ่มเป้าหมายผูบ้ริจาคใหช้ดัเจน           /       

5 ผลิตเคร่ืองมือการส่ือสารและวิธีการส่ือสาร         /  /       

6 คิดหรือเขียนขอ้ความท่ีจะนาํไปใชใ้นการส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมาย           /       

7 มีศูนยป์ระสานงานท่ีมีประสิทธิภาพตลอดช่วงเวลาของการระดม           /       

8 มีปฏิทินท่ีกาํหนดการพบกนัของคณะทาํงานอยา่งชดัเจน           /       

9 มีอุปกรณ์ส่ือสาร พร้อมทั้งขอ้ความส่ือสารไวบ้ริการผูเ้ก่ียวขอ้ง           /       

10 จดัทาํป้ายรายงานผลท่ีผา่นมาใหเ้กิดการรับรู้โดยง่าย เพือ่กระตุน้

การทาํงานใหต่ื้นตวัตลอดเวลา 

          /       

11 เลือกวิธีการใหข่้าวสารเพื่อการตดัสินใจเขา้ร่วมสนบัสนุน           /       
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12 แสดงความรับผดิชอบท่ีจะตอบสนองคุณงานความดีของผูบ้ริจาค           /       

13 แสดงใหเ้ห็นวา่ส่ิงท่ีผูบ้ริจาคจะถูกนาํไปสร้างประโยชน์ตาม

วตัถุประสงค ์

          /      / 

14 เชิญผูบ้ริจาคต่างๆ ไดเ้ขา้มามีส่วนตรวจสอบ หรือรู้เห็นการ

ดาํเนินงาน 

          /       

15 จดัทาํแผนระดมทรัพยากรทางการศึกษา     /     /        

16 เสนอแผนการระดมต่อคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อขอความ

เห็นชอบ 

                 

17 จดัดาํเนินการในรูปของคณะกรรมการระดมทรัพยากร                  

18 จดัทาํแผนยทุธศาสตร์การจดัการทรัพยากรทางการศึกษาใน

ระดบัโรงเรียน 

         /        

19 ส่งเสริมใหมี้การระดมค่าใชจ่้ายเพื่อการศึกษาผา่นส่ือระดบัชุมชน          /        
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20 มีการจดัเกบ็รายไดเ้พื่อใชจ่้ายในการจดัการศึกษา          /        

21 นาํส่วนแบ่งจากการขายสลากกิจแบ่งรัฐบาลจดัเขา้เป็นกองทุน

เพื่อการศึกษา 

         /        

22 นาํรายไดจ้ากการจดังานภายในจงัหวดัทุกชนิด เขา้สบทบกองทุน          /        

23 การพิจารณาถึงปัญหาอุปสรรคเ์พื่อคน้หาโอกาสในการระดม                 / 

24 การแปลงโอกาสใหเ้ป็นแนวปฏิบติัในการระดม                / / 

25 การเลือกแนวทางปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดในการระดม                 / 

26 บุคคล ชุมชน องคก์รต่างๆ เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา

มากยิง่ข้ึน 

              /   

27 ควรมีค่าตอบแทน               /   

28 ควรมีการยกเวน้ภาษี หรือลดหยอ่นเก่ียวกบัค่ารักษาพยาบาล 

การศึกษาบุตร 

              /   
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29 นาํความรู้และประสบการณ์คนในทอ้งถ่ินมาจดัการเรียนการสอน              / /   

30 การเชิญวิทยากรทอ้งถ่ินมาใหค้วามรู้แก่ครู        /      / /   

31 กลยทุธ์สร้างศรัทธาดว้ยการปฏิบติัจริง /       / /       /  

32 ทาํการพฒันาสถานศึกษาใหผู้มี้จิตศรัทธาไดเ้ห็น /       /        /  

33 เชิญคณะบุคคลและชุมชนเขา้เยีย่มชมและร่วมสนบัสนุน        /          

34 กลยทุธ์การสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีเหมาะสม        /          

35 ผูบ้ริหารเป็นผูน้าํการพฒันาและเป็นแบบอยา่งท่ีดี        /          

36 เม่ือไดท้รัพยากรมาตอ้งแสดงการพฒันาใหเ้ห็น /       /          

37 เชิญผูร่้วมบริจาคมาช่ืนชมความสาํเร็จเพื่อเป็นกาํลงัใจพร้อมทั้ง

บอกต่อ 

       /          

38 มีการกาํหนดเป้าประสงคใ์นการระดมทุน /            /     

39 มีการเลือกแนวทางปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดในการระดม /        /    /     
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40 การคน้หาโอกาสและพิจารณาถึงปัญหาอุปสรรค/   /          /     

41 แปลงโอกาสใหเ้ป็นแนวทางปฏิบติั   /          /     

42 มีพนัธกิจในการจดัการศึกษาท่ีชดัเจน   /          /     

43 เม่ือบริจาคทุนใหโ้รงเรียนแลว้ไดรั้บการลดหยอ่นภาษี   /          /     

44 มีจุดเนน้การจดัหลกัสูตรการศึกษาเพื่อประกอบอาชีพ   /          /     

45 โรงเรียนมีช่ือเสียงดี เป็นท่ียอมรับ   /               

46 มีผูน้าํหรือผูบ้ริหารท่ีดีอยา่งต่อเน่ือง   /               

47 รายงานสภาพทางการเงินท่ีโปร่งใสต่อสาธารณะ                  

48 ทกัษะและความสามารถของผูน้าํในการระดมทุน  /                

49 เทคนิคและการคาํนวณเพื่อวางแผนการระดมทุน  /                

50 เหตุผลความตอ้งการและเป้าหมายของการระดมทุนของสถาบนั 

ทั้งในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต 

 /                
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51 การมีคู่มือหรือแผนการดาํเนินงานท่ีดี  / /               

52 การมีกลยทุธ์การระดมทุนท่ีดี มีบุคลากรและทีมงานท่ีดี  /               / 

53 กาํหนดโครงสร้างองคก์รการประสานงาน            /      

54 การยดึหลกัการมีส่วนร่วม        /    /    /  

55 สร้างความมุ่งมัน่เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์ร            /    /  

56 ใหอ้าํนาจและกระจายอาํนาจในการบริหารจดัการ            /      

57 ผูบ้ริหารเป็นผูท่ี้ใชภ้าวะผูน้าํท่ีเขม้แขง็มากกวา่ท่ีจะเป็นเพยีงผู ้

ประสานงานท่ีดี 

    / / / /          

58 ผูบ้ริหารมีประสบการณ์ในการระดมทุนมาแลว้หลายปี     / / /           

59 ควรสร้างเวบ็ไซตส์าํหรับครูเพื่อส่ือสารในการขอรับบริจาค      / /           

60 ควรมีหน่วยงานท่ีเป็นสาขาสภากองทุนเพื่อรับบริจาคอยา่งต่อเน่ือง      / /           

 



 

168 
 

ตารางท่ี  3   (ต่อ) 

 

 

ขอ้ 

 

ประเดน็ 

Fr
az

er
 (2

00
5)

 

Ev
er

sd
en

 (2
00

4)
 

 C
la

rk
 (2

00
3)

 

Fr
az

er
  (

20
05

) 

C
oc

kr
um

 (2
00

5)
 

M
iz

uk
o 

 (2
00

3)
 

เz
m

ah
ab

ie
 (2

00
3)

 

เจ
น

  แ
ผล

งแ
ดช

า 

 จา
รุว

รร
ณ

  ง
อก

งา
ม 

อา
รัก

ษ
 ์ อิ

น
ท

ร์พ
ยงุ

 

น
ารี

รัต
น

 ์รั
กว

จิิต
รก

ลุ 

พ
ชัร

กฤ
ษ

ฎิ์ 
 พ

วง
นิ

ล 

 วีร
วชั

ร์ 
 สุ

น
ท

รน
นั

ท
 

 พ
รช

ยั 
 ภ

าพ
นั

ธ ์

ศุภ
กร

  บุ
ญ

รา
ช 

 ชน
ญั

ชิด
า 

 ไ
ชย

รัก
ษ

 ์

 น
งเ

ยา
ว ์

 ศ
กัด

าศ
กัดิ์

 

61 การสร้างความศรัทธาและความเช่ือมัน่ของชุมชนท่ีมีต่อบุคลากร

ของสถานศึกษา 

/       / /         

62 การประชาสัมพนัธ์และการติดต่อส่ือสารระหวา่งสถานศึกษากบัชุมชน  /       /         

63 การสร้างความน่าเช่ือถือของชุมชนท่ีมีต่อสถานศึกษา /        /         

64 ควรมีการประชาสมัพนัธ์ผา่นนกัเรียน  /       /         

65 ควรมีการจดัสวสัดิการฟรี         /         

66 ควรมีการประชุมช้ีแจง  /       /         

67 กระบวนการสร้างความน่าเช่ือถือ / /              /  

68 กระบวนการสร้างความตระหนกั                /  

69 กระบวนการมีส่วนร่วม                /  

70 กระบวนการพฒันาศกัยภาพผูเ้รียน                /  

71 กระบวนการจดัตั้งชมรมรมผูป้กครอง                /  



 

169 
 

ตารางท่ี  3   (ต่อ) 

 

 

ขอ้ 

 

ประเดน็ 

Fr
az

er
 (2

00
5)

 

Ev
er

sd
en

 (2
00

4)
 

 C
la

rk
 (2

00
3)

 

Fr
az

er
  (

20
05

) 

C
oc

kr
um

 (2
00

5)
 

M
iz

uk
o 

 (2
00

3)
 

เz
m

ah
ab

ie
 (2

00
3)

 

เจ
น

  แ
ผล

งแ
ดช

า 

 จา
รุว

รร
ณ

  ง
อก

งา
ม 

อา
รัก

ษ
 ์ อิ

น
ท

ร์พ
ยงุ

 

น
ารี

รัต
น

 ์รั
กว

จิิต
รก

ลุ 

พ
ชัร

กฤ
ษ

ฎิ์ 
 พ

วง
นิ

ล 

 วีร
วชั

ร์ 
 สุ

น
ท

รน
นั

ท
 

 พ
รช

ยั 
 ภ

าพ
นั

ธ ์

ศุภ
กร

  บุ
ญ

รา
ช 

 ชน
ญั

ชิด
า 

 ไ
ชย

รัก
ษ

 ์

 น
งเ

ยา
ว ์

 ศ
กัด

าศ
กัดิ์

 

72 ผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหารเป็นขั้นตอน  / /               

73 กลยทุธ์การสร้างเครือข่ายแหล่งเงินทุน        /         / 

74 เขา้หาแหล่งทุนจากหน่วยงานองคก์รชุมชน ผูอุ้ปการคุณ        /        / / 

75 ควรใหผู้ป้กครองไดเ้สนอความคิดในการตั้งชมรม                / / 

76 เสนอแนวคิดใหผู้ป้กครองเป็นประโยชนแ์ละความสาํคญัของการ

จดัตั้งชมรม 

               / / 

77 ควรเปิดโอกาสใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเขา้มาช่วยเหลือ        /         / 

78 ควรประสานองคก์รส่วนทอ้งถ่ินสมํ่าเสมอ                 / 
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1 ความผกูพนัของผูน้าํกบัเป้าหมายการบริจาค / / / / / / / / / 

2 การเขา้ถึงขอ้มูลการจดัสรรงบประมาณ / / / / / / / / / 

3 การใหค้วามร่วมมือกบักลุ่มเป้าหมายในการบริจาคอยา่งสมํ่าเสมอ / / / / / / / / / 

4 การส่ือสารท่ีมีความหมายทั้งการพดูสนทนาท่ีแสดงถึงความเป็นกลัยานมิตร / / / / / / / / / 

5 ผูบ้ริหารเอาใจใส่ต่อผลการนาํความช่วยเหลือมาใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ / / / / / / / / / 

6  ผูส้นบัสนุนเช่ือมัน่ในความช่ือสตัยสุ์จริต / / / / / / / / / 

7 ทาํงานโปร่งใสไม่มีเหตุปัจจยัใดใหมี้ความเคลือบแคลงสงสยั / / / / / / / / / 

8 ความคุน้เคยกบัผูมี้หนา้ท่ีจดัสรรงบประมาณ / / / / / / / / / 

9 มีขอ้มูลของศิษยเ์ก่าท่ีจบการศึกษา และมีอาชีพมัน่คง  / / / / / / / / / 

10 เช่ือมัน่วา่ผูบ้ริหารจะไม่ยา้ยโรงเรียนหลงัจากระดมทรัพยากรไดม้าก / / / / / / / / / 

11 ประสานความสมัพนัธ์อนัดีและใหค้วามสนใจต่อบทบาทขององคก์รต่างๆ / / / / / / / / / 
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12 ใหค้วามสนใจต่อการประชาสมัพนัธ์ยกยอ่งใหเ้กียรติกบัผูบ้ริจาค / / / / / / / / / 

13 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสร้างสมัพนัธภาพอนัดีต่อบุคคลท่ีคาดวา่จะเป็นผูส้นบัสนุน

ทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

/ / / / / / / / / 

14 ใชบ้ารมีของบุคคลอ่ืนมาเป็นพลงัเช่ือมโยงใหเ้กิดการสนบัสนุนทรัพยากร / / / / / / / / / 

15 นาํดอกเบ้ียท่ีไดจ้ากกองทุนประเภทต่างๆมาใชจ้ดัการศึกษา / / / / / / / / / 

16 ผูบ้ริจาคจะไดรั้บการลดหยอ่นภาษี / / / / / / / / / 

17 สถานศึกษาดาํเนินการนาํเสนอขอ้มูลใหก้บัผูบ้ริจาคเสมออยา่งมีระบบ / / / / / / / / / 

18 สถานศึกษามีการนาํเสนอขอ้มูลท่ีทาํใหเ้กิดกระแสอารมณ์ร่วมท่ีตอ้งการ

ช่วยเหลือผูอ่ื้นใหเ้ท่าเทียม 

/ / / / / / / / / 

19 จดัสรรงบประมาณใหก้บัการดาํเนินงานระดมทรัพยากรอยา่งเหมาะสม / / / / / / / / / 
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20 สร้างกระแสต่ืนตวัเพื่อใหเ้กิดความร่วมมือในการระดมทรัพยากรทุกดา้น / / / / / / / / / 

21 ผูบ้ริหารเป็นผูน้าํการพฒันาและเป็นแบบอยา่งท่ีดี / / / / / / / / / 

22 เชิญผูบ้ริจาคเขา้มามีส่วนร่วม รู้เห็นการดาํเนินงานตามวตัถุประสงคด์ว้ย / / / / / / / / / 

23 มีการพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัระหวา่งสถานศึกษาและผูบ้ริจาค / / / / / / / / / 

24 แสดงใหเ้ห็นถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บเม่ือเขา้ร่วมการระดมทรัพยากร / / / / / / / / / 

25 ผูท่ี้ทาํการรณรงคต์อ้งมีความเขา้ใจผูบ้ริจาค / / / / / / / / / 

26 ใชเ้วลาศึกษาทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัผูบ้ริจาคอยา่งใกลชิ้ด / / / / / / / / / 

27 ศึกษาวา่อะไรเป็นสาเหตุท่ีทาํใหบุ้คคลเหล่าน้ีตดัสินใจบริจาคใหก้บักิจกรรมขององคก์าร / / / / / / / / / 

 

 สรุปผลจากการสงัเคราะห์เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  และการสมัภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุในการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดั

การศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา ผูว้จิยัไดน้าํมาสงัเคราะห์สรุปเป็นประเดน็ขอ้คาํถามเพื่อสร้างแบบสอบถามได ้ 130  ขอ้ และนาํไปสอบถามกลุ่มตวัอยา่ง

ต่อไป 
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 1.2  การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงสาํรวจ (exploratory fator analysis) ตามความคิดเห็น

ของกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

จาํนวน  394 โรงเรียน  รวม  788  ฉบบั  และไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมา  355  โรงเรียน รวม 

710  ฉบบั  คิดเป็นร้อยละ 90.10  นาํมาวิเคราะห์และเสนอผลการวิเคราะห์โดยใชต้ารางประกอบคาํ

บรรยาย   จาํแนกรายละเอียดไดด้งัน้ี   

  1.2.1 การวิเคราะห์สถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 

  1.2.2 การวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษา

ในโรงเรียนประถมศึกษา  

  1.2.3  การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงสาํรวจ (exploratory fator analysis) ดว้ยวิธีการ

สกดัปัจจยั (principal component analysis) เพื่อใหไ้ดต้วัแปรท่ีสาํคญั  

 

แต่ละขั้นตอน แสดงรายละเอยีดของผลการวเิคราะห์ข้อมูลดังนี ้

  1.2.1 การวิเคราะห์สถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 

 

ตารางที ่ 5  สถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพส่วนบุคคล จํานวน ( n = 710) ร้อยละ 

เพศ 

 - ชาย 

 - หญิง 

 

504 

206 

 

71.00 

29.00 

รวม 710 100 

อาย ุ

- 20-30 ปี 

- 31-40 ปี 

- 41 ปีข้ึนไป 

 

38 

99 

573 

 

  5.40 

13.90 

80.70 

               รวม 710 100 

ตาํแหน่ง 

- ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

- กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

355 

355 

 

50.00 

50.00 

                รวม 710 100 
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สถานภาพส่วนบุคคล จํานวน ( n = 710) ร้อยละ 

ระดบัการศึกษา 

- ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 

- ปริญญาตรี 

- ปริญญาโท 

- ปริญญาเอก 

 

53 

277 

357 

23 

 

  7.50 

39.00 

50.30 

  3.20 

                รวม 710 100 

ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 

- ตํ่ากวา่ 6 ปี 

- 6 – 10 ปี 

- 11 – 15 ปี 

- 16  ปีข้ึนไป 

 

138 

112 

161 

299 

 

19.40 

15.80 

22.70 

42.10 

                 รวม 710 100 

 

 จากตารางท่ี  5  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทั้งส้ิน  จาํนวน 710 คน  เป็นเพศชาย จาํนวน 

504 คน  คิดเป็นร้อยละ 71.00  เพศหญิง จาํนวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 29.00  สถานะภาพดา้นอาย ุ

ส่วนมากอาย ุ41 ปีข้ึนไป จาํนวน 573 คน  คิดเป็นร้อยละ 80.70  กลุ่มอายท่ีุนอ้ยท่ีสุดคือกลุ่มอาย ุ     

20 – 30 ปี จาํนวน 38 คน  คิดเป็นร้อยละ 5.40  ตาํแหน่งของผูต้อบแบบสอบถามเป็นผูอ้าํนวยการ

โรงเรียน จาํนวน 355 คน  คิดเป็นร้อยละ 50.00  เป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จาํนวน 

355 คน  คิดเป็นร้อยละ 50.00 ดา้นระดบัการศึกษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีวฒิุทางการศึกษาใน

ระดบัปริญญาโทมากท่ีสุด จาํนวน 357 คน คิดเป็นร้อยละ 50.30  มีวุฒิทางการศึกษาระดบัปริญญา

เอก นอ้ยท่ีสุด จาํนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 3.20    และดา้นประสบการณ์ในการปฏิบติังาน พบว่า 

กลุ่มท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานตั้งแต่ 16 ปีข้ึนไป มีมากท่ีสุด จาํนวน 299 คน คิดเป็นร้อยละ  

42.10  และกลุ่มท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 6 – 10 ปี  มีนอ้ยท่ีสุด จาํนวน 112 คน  คิดเป็น

ร้อยละ 15.80 
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ตารางท่ี  6  แสดงผลการศึกษาสภาพการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษา 

 

ข้อ รายการ X  S.D.  
ระดบั 

ปฏิบตั ิ

1 แสดงใหเ้ห็นคุณค่า และผลตอบแทนคืนใหเ้ช่นการแสดงความช่ืนชมยนิดี 

หรือประกาศเกียรติคุณ 
4.41 .62 มาก 

2 แสดงถึงสิทธิประโยชน์ท่ีผูบ้ริจาคจะไดรั้บ เช่นไดรั้บการลดหยอ่นภาษี 4.43 .66 มาก 

3 โนม้นา้วชนชั้นนาํในสังคมใหเ้กิดความเห็นอกเห็นใจ 4.41 .68 มาก 

4 ทาํใหเ้ช่ือวา่การเขา้ร่วมระดมทรัพยากรกบัสถานศึกษาแลว้ไดผ้ลประโยชน์ 4.38 .66 มาก 

5 มีผลตอบแทนดา้นความสนุกสนาน บนัเทิงใจ 4.28 .82 มาก 

6 การไดรั้บประโยชน์ตอบแทนท่ีมีคุณค่าสูงต่อสังคมท่ียาวนาน จากการร่วม

สนบัสนุนทรัพยากร 
4.19 .62 มาก 

7 จดัหารายไดต้ามสิทธิและหนา้ท่ีของสถานศึกษาท่ีเป็นนิติบุคคลตาม

กฎหมาย 
4.01 .66 มาก 

8 ขอความร่วมมือ ครู ผูป้กครอง และชุมชน ใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการระดม

ทรัพยากร 
4.23 .62 มาก 

9 ช้ีแจงผลการดาํเนินงานใหก้บัทุกฝ่าย ไดรั้บทราบหลงัจากส้ินสุดโครงการ

ต่างๆของโรงเรียน 
4.20 .64 มาก 

10 มีโครงสร้างการเช่ือมโยงของผูน้าํกบัแหล่งทรัพยากร 4.26 .70 มาก 

11 กาํหนดสัดส่วนงบประมาณระหวา่งหมวดเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อนกัเรียน 4.10 .71 มาก 

12 ระดมทรัพยากรตามหนา้ท่ีของสถานศึกษาท่ีเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย 4.29 .70 มาก 

13 ทาํการพฒันาสถานศึกษาใหผู้มี้จิตศรัทธาไดเ้ห็น 4.16 .72 มาก 

14 มีผลประโยชน์ดา้นสถานะภาพทางสังคมท่ีไดรั้บการยกยอ่ง 4.12 .67 มาก 

15 มีการประชุมช้ีแจง การใชง้บประมาณประเภทเงินอุดหนุนรายหวัท่ีไดรั้บ  ซ่ึง

ทาํใหเ้กิดปัญหาความขาดแคลน 
4.27 .66 มาก 

16 มีเหตุผลในการกระตุน้หรือจูงใจใหอ้ยากเขา้ร่วม 4.02 .73 มาก 

17 เชิญผูร่้วมบริจาคมาช่ืนชมความสาํเร็จเพ่ือเป็นกาํลงัใจพร้อมทั้งบอกต่อ 4.06 .67 มาก 

18 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ศิษยเ์ก่า และผูป้กครอง เพ่ือเสนอ

โครงการขอรับความช่วยเหลือ 
4.12 .76 มาก 

19 นาํภมิูปัญญาทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมจดัการเรียนการสอน 4.08 .69 มาก 

20 ดาํเนินการคน้หาโอกาสและพิจารณาถึงปัญหาอุปสรรค 3.95 .70 มาก 
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ตารางท่ี  6  (ต่อ) 

 

ข้อ รายการ X  S.D.  
ระดบั 

ปฏิบตั ิ

21 จดัสรรทรัพยากรท่ีไดม้าโดย ยดึหลกัความพอเพียง ความเป็นธรรม และความ

เสมอภาค 
4.14 .67 มาก 

22 มีการกาํหนดใหจ่้ายค่าธรรมเนียมพิเศษเพ่ือการศึกษา 3.69 1.16 มาก 

23 มีการจดัหาบุคลากรท่ีมีความเป็นมืออาชีพเขา้มาทาํงานเร่ืองน้ีโดยเฉพาะ 3.85 .98 มาก 

24 ครูและบุคลลากรของสถานศึกษา มีศกัยภาพเป็นผูน้าํแบบเก้ือหนุน 4.15 .69 มาก 

25 มอบหมายใหมี้ผูท่ี้น่าเช่ือถือเป็นผูส่ื้อสารหรือทาํความเขา้ใจกบั

กลุ่มเป้าหมาย 
3.99 .70 มาก 

26 มีการนาํทรัพยากรท่ีไดม้าใชพ้ฒันาสถานศึกษาใหเ้ห็น 4.15 .74 มาก 

27 สร้างศรัทธาต่อชุมชน กรรมการสถานศึกษา ศิษยเ์ก่า 4.17 .67 มาก 

28 มีการร่วมมือระหวา่งโรงเรียนกบัหน่วยงานต่างๆ 4.18 .68 มาก 

29 มีขอ้มูลการไดรั้บจดัสรรงบประมาณ และวสัดุอุปกรณ์การศึกษา 4.11 .72 มาก 

30 ใหบ้ริการสาธารณะท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริจาคหรือสนบัสนุน 4.07 .65 มาก 

31 มีขอ้มูลของสถานประกอบการหรือองคก์รท่ีใหค้วามสนใจสนบัสนุน

สถานศึกษา 
4.16 .63 มาก 

32 มีการจดัระบบสารสนเทศหรือทาํเนียบศิษยเ์ก่าอยา่งมีระบบ 3.92 .80 มาก 

33 สถานศึกษาประสานความสัมพนัธ์อนัดีและใหค้วามสนใจต่อบทบาทของ

องคก์ร 
4.08 .62 มาก 

34 ศึกษาสภาพแวดลอ้มเพ่ือจดัทาํขอ้มูลแหล่งทรัพยากรในชุมชน 4.05 .67 มาก 

35 มีขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัแหล่งทรัพยากรเพ่ือสนบัสนุนการศึกษาไวเ้ป็น

หมวดหมู่ 
4.07 .71 มาก 

36 มีผลประโยชน์ดา้นการบรรลุอุดมการณ์/ความเช่ือ 4.00 .80 มาก 

37 มีมาตรการลดหยอ่นภาษีสาํหรับผูบ้ริจาค 4.11 .81 มาก 

38 ผูบ้ริหารมีมนุษยส์ัมพนัธ์ดีกบั บุคคล ชุมชน หน่วยงาน 4.09 .71 มาก 

39 มีการแต่งตั้งกรรมการ/อนุกรรมการจากภาคีของชุมชน 4.14 .66 มาก 

40 ช้ีแจงใหเ้ห็นถึงเสรีภาพ/ผลประโยชน์ท่ีถกูลิดรอนไปจากการขาดแคลน

ทรัพยากร 
4.13 .73 มาก 

41 ปรับหลกัเกณฑใ์นการจดัสรรงบประมาณเงินอุดหนุน 4.04 .78 มาก 

42 จดัสรรงบประมาณอุดหนุนรายหวัใหน้กัเรียนอยา่งเหมาะสม 4.28 .71 มาก 

43 ความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหารท่ีอุทิศตนเพ่ือความเจริญกา้วหนา้ของสถานศึกษา 4.24 .69 มาก 
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ตารางท่ี  6  (ต่อ) 

 

ข้อ รายการ X  S.D.  
ระดบั 

ปฏิบตั ิ

44 ควรใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วม ในลกัษณะประชาชนเพื่อประชาชน 4.31 .61 มาก 

45 นาํเสนอขอ้มูลเหตุผล ความตอ้งการจาํเป็น ผา่นช่องทางการส่ือสารหลายทาง 4.24 .66 มาก 

46 การสร้างความน่าเช่ือถือของชุมชนท่ีมีต่อสถานศึกษา 4.22 .69 มาก 

47 บริหารทรัพยากรใหเ้กิดความเสมอภาคเป็นธรรม 4.29 .70 มาก 

48 สถานศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมวนัสาํคญัต่าง ๆ กบัชุมชน 4.25 .69 มาก 

49 เชิญ ครู ผูป้กครอง และชุมชนเขา้ร่วมวางแผนการระดมทรัพยากร 4.07 .65 มาก 

50 เขียนขอ้ความท่ีจะนาํไปใชใ้นการส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมายไดต้รงตามวตัถุประสงค ์ 4.12 .73 มาก 

51 ส่งเสริมใหมี้การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาผา่นส่ือระดบัชุมชน 4.37 .63 มาก 

52 มีกระบวนการบริหารท่ีดี ตั้งแต่การวางแผนตลอดแนว 4.48 .60 มาก 

53 สร้างสถานศึกษาใหมี้ช่ือเสียง เป็นท่ียอมรับ 4.49 .59 มาก 

54 สถานศึกษาจดับริการทางวิชาการแก่ชุมชน 4.42 .65 มาก 

55 ประสานความร่วมมือกบัพระสงฆใ์นเขต/นอกเขตบริการ 4.25 .68 มาก 

56 มีแหล่งขอ้มูลทรัพยากรท่ีดี ซ่ึงนาํไปสู่การระดมทุนแบบต่อเน่ือง 4.06 .69 มาก 

57 การกาํหนดแหล่งทุน หรือทรัพยากรท่ีจะสนบัสนุนเป้าหมายการระดมทรัพยากร 4.05 .62 มาก 

58 การสร้างความตระหนกัถึงความร่วมมือในการระดมทรัพยากร 4.11 .67 มาก 

59 มีผลประโยชน์หรือรางวลัตอบแทนในการร่วมบริจาค 4.11 .89 มาก 

60 เสนอใหมี้การบริจาคเพ่ือระลึกถึงบุคคลใดบุคคลหน่ึง 3.88 .91 มาก 

61 มีวธีิการนาํเสนอเพ่ือตอบสนองทางอารมณ์ท่ีตอ้งการบริจาค 3.98 .86 มาก 

62 ประชุมช้ีแจงเหตุผลและความจาํเป็นในการระดมทรัพยากรต่อ

คณะกรรมการสถานศึกษา  
4.09 .71 มาก 

63 จดัดาํเนินการในรูปของคณะกรรมการระดมทรัพยากร 4.17 .65 มาก 

64 จดัสรรเงินรายหวัใหเ้หมาะสมกบับริบทและถกูตอ้งตามระเบียบ 4.27 .65 มาก 

65 ช้ีแจงเง่ือนไขท่ีจาํเป็นตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนทรัพยากร 4.04 .71 มาก 

66 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  มีการเกบ็ภาษีเพื่อการศึกษา 3.63 1.08 มาก 

67 มีการจดัเกบ็หรือหารายไดจ้ากทรัพยสิ์นของสถานศึกษา 3.68 1.18 มาก 

68 รายงานสภาพทางการเงินท่ีโปร่งใสต่อสาธารณะ 4.17 .68 มาก 

69 ทาํบญัชีการรับ-จ่ายเงินบริจาคถูกตอ้ง  และโปร่งใส 4.13 .72 มาก 

70 จดัทาํแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาตาม กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัของ

ทางราชการ 
4.12 .71 มาก 
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ตารางท่ี  6  (ต่อ) 

 

ข้อ รายการ X  S.D.  
ระดบั 

ปฏิบตั ิ

71 มีกลยทุธ์ในการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีเหมาะสม 4.16 .65 มาก 

72 ประชาชนทุกคนควรมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาโดยการชาํระภาษีเพ่ือ

การศึกษา 
3.98 .93 มาก 

73 ประชุมผูน้าํเครือข่ายผูป้กครอง ศิษยเ์ก่า ผูน้าํชุมชน และองคก์ร เพ่ือร่วมวาง

แผนการพฒันาสถานศึกษา 
4.22 .67 มาก 

74 กระตุน้การทาํงานกบัผูเ้ก่ียวขอ้งใหต่ื้นตวัต่อการระดมทรัพยากรตลอดเวลา 3.99 .74 มาก 

75 แสดงความรับผิดชอบท่ีจะตอบสนองคุณงามความดีของผูบ้ริจาค 4.07 .73 มาก 

76 ผลตอบแทนดา้นความเป็นมิตร หรือมีมิตรภาพเพิ่มมากข้ึน 4.11 .67 มาก 

77 การสร้างแรงจูงใจใหเ้ห็นความสาํคญัและความจาํเป็นของทรัพยากรเพื่อ

การศึกษา 
4.17 .70 มาก 

78 เชิญคณะบุคคลและชุมชนเขา้เยีย่มชมสถานศึกษาและร่วมสนบัสนุน 4.04 .75 มาก 

79 มีการศึกษาขอ้มูลเกณฑก์ารจดัสรรงบประมาณเพ่ือเช่ือมโยงความสัมพนัธ์กบั

การบริหารจดัการศึกษา 
4.07 .67 มาก 

80 ประสานการระดมทรัพยากรกบัทุกฝ่ายใหเ้ป็นไปตามกฎ ระเบียบ และ

ขอ้บงัคบัของทางราชการ 
4.22 .59 มาก 

81 ช้ีแจงถึงอาํนาจหนา้ท่ีในการระดมทรัพยากรของสถานศึกษาตามกฎ  ระเบียบ 

และขอ้บงัคบัของทางราชการ 
4.09 .67 มาก 

82 มีบุคลากรและทีมงานในการระดมทรัพยากรท่ีดี 4.05 .65 มาก 

83 กลยทุธ์สร้างศรัทธาดว้ยการปฏิบติัจริง 4.14 .66 มาก 

84 การระบุเป้าหมายและความตอ้งการของหน่วยงานทั้งปัจจุบนัและอนาคต 4.21 .65 มาก 

85 ความเช่ือมัน่วา่จะนาํทรัพยากรท่ีไดไ้ปใชใ้หเ้กิดประโยชน์จริง 4.23 .68 มาก 

86 มีความโปร่งใสท่ีตรวจสอบไดต้ลอดเวลา 4.30 .68 มาก 

87 สร้างการยอมรับใหเ้กิดต่อเขาอยา่งจริงใจ และขยายวงกวา้งออกสู่สังคมใหเ้กิด

การรับรู้ทัว่ไป 
4.15 .67 มาก 

88 มีการเช่ือมโยงเครือข่ายของศิษยเ์ก่าท่ีจบการศึกษา และมีอาชีพมัน่คง 4.12 .64 มาก 

89 มีวธีิการบอกถึงเหตุผลความจาํเป็นและเป้าหมายของการระดมทรัพยากร 4.17 .69 มาก 

90 มีการสาํรวจแหล่งขอ้มูลดา้นทรัพยากรในทอ้งถ่ิน 4.16 .70 มาก 

91 จดัทาํบญัชี รายรับ-รายจ่าย เป็นระบบ ถูกตอ้งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ   4.17 .74 มาก 

92 สามารถใชป้ระโยชน์จากพ้ืนท่ีส่ือในการแจง้ข่าวสารและช้ีแจงทาํความเขา้ใจ 4.08 .68 มาก 
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ตารางท่ี  6  (ต่อ) 

 

ข้อ รายการ X  S.D.  
ระดบั 

ปฏิบตั ิ

93 สร้างกระแสต่ืนตวัเพ่ือใหเ้กิดความพยายามร่วมกนัในการระดมทรัพยากร 4.14 .63 มาก 

94 เลือกวธีิการส่ือสารเพ่ือสร้างความเขา้ใจใหเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 4.20 .69 มาก 

95 มีการกาํหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพท่ีคาดหวงัอยา่งชดัเจน 4.13 .70 มาก 

96 ประสานงานกบัหน่วยงานจดัใหมี้กองทุนเงินกูย้มืเพื่อการศึกษา 3.89 1.05 มาก 

97 การประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพตลอดช่วงเวลาของการระดม 4.03 .70 มาก 

98 มีขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพเศรษฐกิจภายในชุมชน 4.08 .66 มาก 

99 จดัทาํสารสนเทศอาชีพ และรายไดข้องผูป้กครอง  4.20 .79 มาก 

100 ทาํหนงัสือตอบของคุณ โดยระบุจาํนวนเงิน หรือทรัพยากรท่ีบริจาค ใหก้บั

บุคคล/องคก์ร 
4.46 .62 มาก 

101 ใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อสถานศึกษา 4.26 1.01 มาก 

102 เชิญคณะบุคคล ชุมชน องคก์รต่างๆ เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา

มากยิง่ข้ึน 
4.42 .61 มาก 

103 ผูบ้ริหารมีทกัษะการส่ือสารท่ีดี 4.51 .58 มาก 

104 ผูบ้ริหารมีความสามารถในการจูงใจ ดึงดูดความสนใจใหเ้กิดการมีส่วนร่วม 4.27 .65 มาก 

105 ไม่นาํเงินจากการระดมทุนมาเป็นค่าใชจ่้าย 4.04 .80 มาก 

106 มีการจดัตั้งกองทุนสวสัดิการเพ่ือการศึกษาอยา่งถกูตอ้ง 4.01 .80 มาก 

107 ร่วมกนัจดัหารายไดแ้ละผลประโยชน์ใหก้บัสถานศึกษาตามกฎ ระเบียบ 

และขอ้บงัคบัของของทางราชการ 
4.15 .67 มาก 

108 ควรใหต้วัแทนชุมชน เขา้ร่วมหรือเป็นตวัแทนในการรับรางวลัแห่ง

ความสาํเร็จของสถานศึกษา 
4.30 .66 มาก 

109 ใชเ้งินนอกโครงการระดมทรัพยากร มาเป็นค่าใชจ่้าย 3.98 .83 มาก 

110 จดัทาํขอ้มูลใหก้บัหน่วยงานท่ีจดัสรรงบประมาณและงบลงทุนของรัฐตาม

นโยบาย 
4.19 .73 มาก 

111 ใชบ้ารมีของบุคคลอ่ืนมาเป็นพลงัเช่ือมโยงใหเ้กิดการสนบัสนุนทรัพยากร 3.87 .93 มาก 

112 แสดงใหเ้ห็นถึงความจริงใจในการพฒันาสถานศึกษา 4.08 .68 มาก 

113 สร้างความเขา้ใจเชิงบวกท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

ท่ีแทจ้ริงของสถานศึกษา 
4.22 .64 มาก 
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ตารางท่ี  6  (ต่อ) 

 

ข้อ รายการ X  S.D.  
ระดบั 

ปฏิบตั ิ

114 มีวธีิการสร้างกระแสต่ืนตวัต่อคณะทาํงานระดมทรัพยากร 3.97 .72 มาก 

115 มีขอ้มูลสารสนเทศรายช่ือบุคล แหล่งเรียนรู้ องคก์ร สถานประกอบการและ

ทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือประโยชน์ต่อการระดม 
3.99 .71 มาก 

116 กาํหนดกลุ่มเป้าหมายผูบ้ริจาคใหช้ดัเจน 4.03 .79 มาก 

117 นาํผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษามาเป็นเหตุผลเช่ือมโยงกบัการระดม

ทรัพยากร 
4.08 .68 มาก 

118 ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ 4.09 .70 มาก 

119 มีการประชาสัมพนัธ์ดี  และมีวธีิการท่ีเหมาะสม 4.19 .66 มาก 

120 เลือกวธีิการใหข้่าวสารเพ่ือการตดัสินใจเขา้ร่วมสนบัสนุน 4.14 .68 มาก 

121 บุคลากรปฏิบติังานเตม็เวลา เตม็ความสามารถ 4.22 .72 มาก 

122 ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรเป็นผูน้าํในการบริจาคดว้ย 4.31 .66 มาก 

123 การระดมควรเหมาะสมกบับุคคล โครงการ เวลา และสถานท่ี  4.15 .70 มาก 

124 ความผกูพนัของผูด้าํเนินการระดมทรัพยากรกบัผูบ้ริจาค 4.09 .74 มาก 

125 มีการวางแผนกลยทุธ์การระดมทรัพยากรท่ีดี 4.09 .68 มาก 

126 เชิญผูบ้ริจาคเขา้มามีส่วนตรวจสอบ หรือรู้เห็นการดาํเนินงาน 4.16 .70 มาก 

127 เสนอใหมี้การบริจาคเพ่ือระลึกถึงบุคคลใดบุคคลหน่ึง 3.90 .89 มาก 

128 วธีิการระดมตอบสนองทางอารมณ์ท่ีตอ้งการบริจาค 3.98 .77 มาก 

129 มีคู่มือ หรือแผนงานการระดมทรัพยากรท่ีดี 4.06 .74 มาก 

130 มีขอ้มูลแหล่งงบประมาณท่ีเคยไดรั้บการสนบัสนุนในแต่ละปี 3.96 .84 มาก 

 

 จากตารางท่ี  6  พบวา่โดยภาพรวมตวัแปรทั้ง  130  ขอ้ มีค่าเฉล่ีย (Χ ) อยูร่ะหวา่ง 3.63 –  

4.49  เม่ือพิจารณาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D. )  พบวา่มีค่ะอยูร่ะหวา่ง  .61 – 1.18 โดยพบวา่ 

ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงกวา่ขอ้อ่ืนคือ สร้างสถานศึกษาใหมี้ช่ือเสียง เป็นท่ียอมรับ (Χ   = 4.49, S.D.  =  0.59)  

ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่ากวา่ขอ้อ่ืนๆ ไดแ้ก่หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  มีการเกบ็ภาษีเพื่อการศึกษา (Χ   = 

3.63, S.D.  =  1.08) แสดงใหเ้ห็นวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นต่อตวัแปรสอดคลอ้งกนั 
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 การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงสาํรวจ (exploratory fator analysis) ดว้ยวิธีการสกดัปัจจยั 

(principal component analysis) เพื่อใหไ้ดต้วัแปรท่ีสาํคญั  มีขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ท่ีสาํคญัคือ  ตวัแปรมี

ความสัมพนัธ์กนั และพิจารณาจากค่า  KMO and Bartlett's Test  โดยค่า Kaiser-Meyer-Olkin 

Measure of Sampling Adequacy. (MSA) อยูร่ะหว่าง 0 ถึง 1 และสถิติทดสอบตวัท่ี 2  คือ Bartlett's 

Test of Sphericity  ใชท้ดสอบตวัแปรต่างๆ ว่ามีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่ จากการวิเคราะห์

องคป์ระกอบไดผ้ล ดงัตารางท่ี  7 

 

ตารางที ่ 7  ค่า KMO- Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 

 
 KMO and Bartlett's Test 
 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .845 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 130888.061 

  df 8385 

  Sig. .000 
 

 

 จากตารางท่ี  7  พบว่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling)  มีค่า เท่ากบั 

.845  ซ่ึงมีค่าใกล ้1.00 แสดงให้เห็นถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของขอ้มูล สามารถวิเคราะห์

องคป์ระกอบได ้และจาก Bartlett's Test of Sphericity มีค่า Chi-Square มีนยัสาํคญัทางสถิติ แสดงว่า 

แมทริกซ์สหสมัพนัธ์ของตวัแปรมีความสมัพนัธ์ ทาํใหข้อ้มูลสามารถนาํไปวิเคราะห์ต่อไปได ้

 การวิเคราะห์องคป์ระกอบ หรือปัจจยัการระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหารจดัการศึกษาใน

โรงเรียนประถมศึกษา ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้คือ ค่าไอเกน  (eigenvalues)  มากกว่า  1.00  เกณฑใ์นการ

พิจารณาตวัแปรท่ีเป็นองคป์ระกอบท่ีมีค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบ (fator loading) มากกว่า  0.60  และ

จากค่าแมทริกซ์สหสัมพนัธ์และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรพบว่า ตัวแปรทุก

องคป์ระกอบ (fator extration) ดว้ยการวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Maximum Likelihood) หมุนแกน

องคป์ระกอบดว้ยวิธีแวรีแมกซ์ (vairmax with Kaiser Normalization) 

 ผลการวิเคราะห์โดยการสกดัองคป์ระกอบ (fator extration) พบว่าตวัแปรองคป์ระกอบ

ปัจจยั สามารถจดักลุ่มองคป์ระกอบไดท้ั้งหมด  7  องคป์ระกอบ และมีค่า ไอเกน (eigenvalues)  

มากกวา่  1.00  รายละเอียดดงัตาราง  
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ตารางที ่ 8  ค่าไอเกน  ค่าร้อยละ  ของความแปรปรวน ค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสม   

ในองคป์ระกอบ การระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียน

ประถมศึกษา 
 

องคป์ระกอบ

(fator) 

ค่าไอเกน 

(eigenvalues) 

ค่าร้อยละของความแปรปรวน  

(% of Variance) 

ความแปรปรวนสะสมร้อยละ

(Cumulative %of variance) 

1 12.814 9.857 9.857 

2 7.606 5.851 15.708 

3 7.485 5.757 21.465 

4 6.843 5.264 26.729 

5 6.599 5.076 31.805 

6 6.060 4.662 36.467 

7 5.199 3.999 40.466 

  

 จากตารางท่ี  8 พบวา่ องคป์ระกอบท่ีมีค่าไอเกนมากกวา่ 1.00 ทั้งหมด 7 องคป์ระกอบ  

และสามารถอธิบายความแปรปรวนขององคป์ระกอบไดร้้อยละ  40.466 
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ตารางที ่ 9  องคป์ระกอบการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา 

 

องค์ประกอบ จํานวนตัวแปร 

1 10 

2 8 

3 9 

4 7 

5 6 

6 7 

7 7 

รวม 54 

 

 จากตารางท่ี 9  พบวา่ในองคป์ระกอบท่ี  1  มีตวัแปรอธิบายองคป์ระกอบได ้ 10  ตวัแปร  

องคป์ระกอบท่ี  2  มีตวัแปรอธิบายองคป์ระกอบได ้8 ตวัแปร  องคป์ระกอบท่ี 3 มีตวัแปรอธิบาย

องคป์ระกอบได ้ 9  ตวัแปร  องคป์ระกอบท่ี  4  มีตวัแปรอธิบายองคป์ระกอบได ้ 7  ตวัแปร

องคป์ระกอบท่ี  5  มีตวัแปรอธิบายองคป์ระกอบได ้ 6  ตวัแปร  องคป์ระกอบท่ี  6  มีตวัแปรอธิบาย

องคป์ระกอบได ้ 7  ตวัแปร  องคป์ระกอบท่ี  7  มีตวัแปรอธิบายองคป์ระกอบได ้ 7  ตวัแปร 
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ตารางที ่ 10  องคป์ระกอบท่ี  1   

 

ตัวแปร ข้อความ ค่านํา้หนัก 

67 มีการจดัเกบ็หรือหารายไดจ้ากทรัพยสิ์นของสถานศึกษา .817 

66 มีหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  มีการเกบ็ภาษีเพือ่การศึกษา .798 

22 มีการกาํหนดใหจ่้ายค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อการศึกษา .781 

23 มีการจดัหาบุคลากรท่ีมีความเป็นมืออาชีพเขา้มาทาํงานเร่ืองน้ีโดยเฉพาะ .723 

96 ประสานงานกบัหน่วยงานจดัใหมี้กองทุนเงินกูย้มืเพื่อการศึกษา .688 

61 มีวิธีการนาํเสนอเพื่อตอบสนองทางอารมณ์ท่ีตอ้งการบริจาค .663 

59 มีผลประโยชน์หรือรางวลัตอบแทนในการร่วมบริจาค .661 

60 เสนอใหมี้การบริจาคเพื่อระลึกถึงบุคคลใดบุคคลหน่ึง .636 

111 ใชบ้ารมีของบุคคลอ่ืนมาเป็นพลงัเช่ือมโยงใหเ้กิดการสนบัสนุนทรัพยากร .629 

101 ใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อสถานศึกษา  .622 

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues) 12.814 

ค่าร้อยละของความแปรปรวน  (Percent of Variance) 9.857 

ความแปรปรวนสะสมร้อยละ (Cumulative %of variance) 9.857 

 

 จากตารางท่ี  10   พบว่าองคป์ระกอบท่ี 1   ซ่ึงบรรยายดว้ยตวัแปรท่ีสาํคญัจาํนวน 10 ตวั

แปร มีค่านํ้ าหนกัตวัแปรในองคป์ระกอบอยูร่ะหว่าง  0.622-0.817  มีค่าความแปรปรวนของตวัแปร 

(eigenvalues) เท่ากบั  12.814  และค่าร้อยละของความแปรปรวน  (Percent of Variance)  เท่ากบั 

9.857 ความแปรปรวนสะสมร้อยละ (Cumulative %of variance) เท่ากบั 9.857  แสดงวา่ตวัแปรทั้ง 10 

ตวัแปร เป็นตวัแปรท่ีร่วมกนับรรยายองคป์ระกอบไดดี้ท่ีสุด และองคป์ระกอบน้ีสามารถอธิบาย

ความแปรปรวนของพฤติกรรมไดร้้อยละ 9.857 ซ่ึงเม่ือเทียบกบัความแปรปรวนของตวัแปร 

(eigenvalues) กบัตวัประกอบอ่ืนๆ แลว้ พบวา่องคป์ระกอบน้ีมีความสาํคญัเป็นอนัดบัท่ี 1   ซ่ึงผูว้ิจยั

ตั้งช่ือองคป์ระกอบน้ีวา่ “การบริหารทรัพยากร” 
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ตารางที ่ 11  องคป์ระกอบท่ี  2   

 

ตัว

แปร 

ข้อความ ค่านํา้หนัก 

87 สร้างการยอมรับใหเ้กิดต่อเขาอยา่งจริงใจ และขยายวงกวา้งออกสู่สงัคมให้

เกิดการรับรู้ทัว่ไป 

.830 

48 สถานศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมวนัสาํคญัต่าง ๆ กบัชุมชน .823 

43 ความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหารท่ีอุทิศตนเพื่อความเจริญกา้วหนา้ของสถานศึกษา .805 

38 ผูบ้ริหารมีมนุษยส์มัพนัธ์ดีกบั บุคคล ชุมชน หน่วยงาน .778 

92 สามารถใชป้ระโยชนจ์ากพื้นท่ีส่ือในการแจง้ข่าวสารและช้ีแจงทาํความเขา้ใจ .760 

97 การประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพตลอดช่วงเวลาของการระดม .735 

13 ทาํการพฒันาสถานศึกษาใหผู้มี้จิตศรัทธาไดเ้ห็น .620 

62 ประชุมช้ีแจงเหตุผลและความจาํเป็นในการระดมทรัพยากรต่อ

คณะกรรมการสถานศึกษา 

.604 

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues) 7.606 

ค่าร้อยละของความแปรปรวน  (Percent of Variance) 5.851 

ความแปรปรวนสะสมร้อยละ (Cumulative %of variance) 15.708 

 

จากตารางท่ี  11  พบว่าองคป์ระกอบท่ี 2   ซ่ึงบรรยายดว้ยตวัแปรท่ีสาํคญัจาํนวน 8 ตวั

แปร มีค่านํ้ าหนกัตวัแปรในองคป์ระกอบอยูร่ะหว่าง  0. 604-0. 830  มีค่าความแปรปรวนของตวั

แปร (eigenvalues) เท่ากบั  7.606 และค่าร้อยละของความแปรปรวน  (Percent of Variance)  เท่ากบั 

5.851 ความแปรปรวนสะสมร้อยละ (Cumulative %of variance)  เท่ากบั 15.708  แสดงว่าตวัแปร

ทั้ง 8 ตวัแปร เป็นตวัแปรท่ีร่วมกนับรรยายองคป์ระกอบไดดี้ท่ีสุด  และองคป์ระกอบน้ีสามารถ

อธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมไดร้้อยละ 5.851 ซ่ึงเม่ือเทียบกบัความแปรปรวนของตวัแปร 

(eigenvalues) กบัตวัประกอบอ่ืนๆ แลว้ พบว่าองคป์ระกอบน้ีมีความสาํคญัเป็นอนัดบัท่ี 2  ซ่ึงผูว้ิจยั

ตั้งช่ือองคป์ระกอบน้ีวา่ “ภาวะผู้นํา” 
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ตารางที ่ 12  องคป์ระกอบท่ี  3   

 

ตัว

แปร 

ข้อความ ค่านํา้หนัก 

88 มีการเช่ือมโยงเครือข่ายของศิษยเ์ก่าท่ีจบการศึกษา และมีอาชีพมัน่คง .785 

49 เชิญ ครู ผูป้กครอง และชุมชนเขา้ร่วมวางแผนการระดมทรัพยากร .785 

98 มีขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพเศรษฐกิจ ภายในชุมชน .781 

39 มีการแต่งตั้งกรรมการ/อนุกรรมการจากภาคีของชุมชน .779 

93 สร้างกระแสต่ืนตวัเพื่อใหเ้กิดความพยายามร่วมกนัในการระดมทรัพยากร .775 

44 ควรใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วม ในลกัษณะประชาชนเพื่อประชาชน .721 

63 จดัดาํเนินการในรูปของคณะกรรมการระดมทรัพยากร .666 

14 มีผลประโยชนด์า้นสถานะภาพทางสงัคมท่ีไดรั้บการยกยอ่ง .630 

112 แสดงใหเ้ห็นถึงความจริงใจในการพฒันาสถานศึกษา .620 

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues) 7.485 

ค่าร้อยละของความแปรปรวน  (Percent of Variance) 5.757 

ความแปรปรวนสะสมร้อยละ (Cumulative %of variance) 21.465 

 

จากตารางท่ี  12  พบว่าองคป์ระกอบท่ี 3   ซ่ึงบรรยายดว้ยตวัแปรท่ีสาํคญัจาํนวน 9 ตวั

แปร มีค่านํ้ าหนกัตวัแปรในองคป์ระกอบอยูร่ะหว่าง  0.620-0.785  มีค่าความแปรปรวนของตวัแปร 

(eigenvalues) เท่ากบั  7.485 และค่าร้อยละของความแปรปรวน  (Percent of Variance)  เท่ากบั 

5.757 ความแปรปรวนสะสมร้อยละ (Cumulative %of variance) เท่ากบั 21.465  แสดงว่าตวัแปรทั้ง 

9  ตวัแปร เป็นตวัแปรท่ีร่วมกนับรรยายองคป์ระกอบไดดี้ท่ีสุด  และองคป์ระกอบน้ีสามารถอธิบาย

ความแปรปรวนของพฤติกรรมไดร้้อยละ  5.757 ซ่ึงเม่ือเทียบกบัความแปรปรวนของตวัแปร 

(eigenvalues) กบัตวัประกอบอ่ืนๆ แลว้ พบว่าองคป์ระกอบน้ีมีความสาํคญัเป็นอนัดบัท่ี 3  ซ่ึงผูว้ิจยั

ตั้งช่ือองคป์ระกอบน้ีวา่ “การมีส่วนร่วม” 
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ตารางที ่ 13  องคป์ระกอบท่ี  4   

 

ตัว

แปร 

ข้อความ ค่านํา้หนัก 

85 ความเช่ือมัน่วา่จะนาํทรัพยากรท่ีไดไ้ปใชใ้หเ้กิดประโยชน์จริง .781 

46 การสร้างความน่าเช่ือถือของชุมชนท่ีมีต่อสถานศึกษา .767 

90 มีการสาํรวจแหล่งขอ้มูลดา้นทรัพยากรในทอ้งถ่ิน .765 

95 มีการกาํหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพท่ีคาดหวงัอยา่งชดัเจน .744 

41 ปรับหลกัเกณฑใ์นการจดัสรรงบประมาณเงินอุดหนุน .661 

36 มีผลประโยชน์ดา้นการบรรลุอุดมการณ์/ความเช่ือ .649 

11 กาํหนดสดัส่วนงบประมาณระหวา่งหมวดเพือ่ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อ

นกัเรียน .636 

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues) 6.843 

ค่าร้อยละของความแปรปรวน  (Percent of Variance) 5.264 

ความแปรปรวนสะสมร้อยละ (Cumulative %of variance) 26.729 

 

จากตารางท่ี  13  พบว่าองคป์ระกอบท่ี 4   ซ่ึงบรรยายดว้ยตวัแปรท่ีสาํคญัจาํนวน 7 ตวั

แปร มีค่านํ้ าหนกัตวัแปรในองคป์ระกอบอยูร่ะหว่าง  0.636-0.781  มีค่าความแปรปรวนของตวัแปร 

(eigenvalues) เท่ากบั  6.843 และค่าร้อยละของความแปรปรวน  (Percent of Variance)  เท่ากบั 

5.264 ความแปรปรวนสะสมร้อยละ (Cumulative %of variance) เท่ากบั 26.729 แสดงว่าตวัแปรทั้ง  

7  ตวัแปร เป็นตวัแปรท่ีร่วมกนับรรยายองคป์ระกอบไดดี้ท่ีสุด  และองคป์ระกอบน้ีสามารถอธิบาย

ความแปรปรวนของพฤติกรรมไดร้้อยละ 5.264 ซ่ึงเม่ือเทียบกบัความแปรปรวนของตวัแปร 

(eigenvalues) กบัตวัประกอบอ่ืนๆ แลว้ พบว่าองคป์ระกอบน้ีมีความสาํคญัเป็นอนัดบัท่ี 4  ซ่ึงผูว้ิจยั

ตั้งช่ือองคป์ระกอบน้ีวา่ “ความศรัทธา” 
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ตารางที ่ 14  องคป์ระกอบท่ี  5   

 

ตัวแปร ข้อความ ค่านํา้หนัก 

125 มีการวางแผนกลยทุธ์การระดมทรัพยากรท่ีดี .790 

27 สร้างศรัทธาต่อชุมชน กรรมการสถานศึกษา ศิษยเ์ก่า .773 

76 ผลตอบแทนดา้นความเป็นมิตร หรือมีมิตรภาพเพิ่มมากข้ึน .760 

77 การสร้างแรงจูงใจใหเ้ห็นความสาํคญัและความจาํเป็นของทรัพยากรเพื่อ

การศึกษา .694 

28 มีการร่วมมือระหวา่งโรงเรียนกบัหน่วยงานต่างๆ .685 

126 เชิญผูบ้ริจาคเขา้มามีส่วนตรวจสอบ หรือรู้เห็นการดาํเนินงาน .680 

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues) 6.599 

ค่าร้อยละของความแปรปรวน  (Percent of Variance) 5.076 

ความแปรปรวนสะสมร้อยละ (Cumulative %of variance) 31.805   

 

จากตารางท่ี  14  พบว่าองคป์ระกอบท่ี 5   ซ่ึงบรรยายดว้ยตวัแปรท่ีสาํคญัจาํนวน 6 ตวั

แปร มีค่านํ้ าหนกัตวัแปรในองคป์ระกอบอยูร่ะหว่าง  0.680-0.790  มีค่าความแปรปรวนของตวัแปร 

(eigenvalues) เท่ากบั  3.681  และค่าร้อยละของความแปรปรวน  (Percent of Variance)  เท่ากบั 

5.076 ความแปรปรวนสะสมร้อยละ (Cumulative %of variance) เท่ากบั  31.805  แสดงว่าตวัแปร

ทั้ง  6  ตวัแปร เป็นตวัแปรท่ีร่วมกนับรรยายองคป์ระกอบไดดี้ท่ีสุด  และองคป์ระกอบน้ีสามารถ

อธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมไดร้้อยละ  5.076 ซ่ึงเม่ือเทียบกบัความแปรปรวนของตวัแปร 

(eigenvalues) กบัตวัประกอบอ่ืนๆ แลว้ พบว่าองคป์ระกอบน้ีมีความสาํคญัเป็นอนัดบัท่ี 5  ซ่ึงผูว้ิจยั

ตั้งช่ือองคป์ระกอบน้ีวา่ “แรงจูงใจ” 
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ตารางที ่ 15  องคป์ระกอบท่ี  6   

 

ตัวแปร ข้อความ ค่านํา้หนัก 

86 มีความโปร่งใสท่ีตรวจสอบไดต้ลอดเวลา .745 

47 บริหารทรัพยากรใหเ้กิดความเสมอภาคเป็นธรรม .737 

42 จดัสรรงบประมาณอุดหนุนรายหวัใหน้กัเรียนอยา่งเหมาะสม .678 

12 ระดมทรัพยากรตามหนา้ท่ีของสถานศึกษาท่ีเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย .674 

37 มีมาตรการลดหยอ่นภาษีสาํหรับผูบ้ริจาค .653 

91 จดัทาํบญัชี รายรับ-รายจ่าย เป็นระบบ ถูกตอ้งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ   .645 

110 จดัทาํขอ้มูลใหก้บัหน่วยงานท่ีจดัสรรงบประมาณและงบลงทุนของรัฐ

ตามนโยบาย .600 

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues) 6.060 

ค่าร้อยละของความแปรปรวน  (Percent of Variance) 4.662 

ความแปรปรวนสะสมร้อยละ (Cumulative %of variance) 4.662 

 

จากตารางท่ี  15  พบว่าองคป์ระกอบท่ี 6   ซ่ึงบรรยายดว้ยตวัแปรท่ีสาํคญัจาํนวน 7 ตวั

แปร มีค่านํ้ าหนกัตวัแปรในองคป์ระกอบอยูร่ะหว่าง  0.600-0.745  มีค่าความแปรปรวนของตวัแปร 

(eigenvalues) เท่ากบั  6.060 และค่าร้อยละของความแปรปรวน  (Percent of Variance)  เท่ากบั 

4.662 ความแปรปรวนสะสมร้อยละ (Cumulative %of variance) เท่ากบั 4.662  แสดงว่าตวัแปรทั้ง  

7  ตวัแปร เป็นตวัแปรท่ีร่วมกนับรรยายองคป์ระกอบไดดี้ท่ีสุด  และองคป์ระกอบน้ีสามารถอธิบาย

ความแปรปรวนของพฤติกรรมไดร้้อยละ  4.662 ซ่ึงเม่ือเทียบกบัความแปรปรวนของตวัแปร 

(eigenvalues) กบัตวัประกอบอ่ืนๆ แลว้ พบว่าองคป์ระกอบน้ีมีความสาํคญัเป็นอนัดบัท่ี 6  ซ่ึงผูว้ิจยั

ตั้งช่ือองคป์ระกอบน้ีวา่ “กฏหมาย” 
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ตารางที ่ 16  องคป์ระกอบท่ี  7   

 

ตัวแปร ข้อความ ค่านํา้หนัก 

45 นาํเสนอขอ้มูลเหตุผล ความตอ้งการจาํเป็น ผา่นช่องทางการส่ือสารหลายทาง .769 

94 เลือกวิธีการส่ือสารเพื่อสร้างความเขา้ใจใหเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย .721 

89 มีวิธีการบอกถึงเหตุผลความจาํเป็นและเป้าหมายของการระดมทรัพยากร .695 

40 ช้ีแจงใหเ้ห็นถึงเสรีภาพ/ผลประโยชน์ท่ีถูกลิดรอนไปจากการขาดแคลน

ทรัพยากร .688 

113 สร้างความเขา้ใจเชิงบวกท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

ท่ีแทจ้ริงของสถานศึกษา 

.633 

64 จดัสรรเงินรายหวัใหเ้หมาะสมกบับริบทและถูกตอ้งตามระเบียบ .631 

15 มีการประชุมช้ีแจง การใชง้บประมาณประเภทเงินอุดหนุนรายหวัท่ีไดรั้บ  

ซ่ึงทาํใหเ้กิดปัญหาความขาดแคลน .608 

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues) 5.199 

ค่าร้อยละของความแปรปรวน  (Percent of Variance) 3.999 

ความแปรปรวนสะสมร้อยละ (Cumulative %of variance) 40.466 

 

จากตารางท่ี  16  พบว่าองคป์ระกอบท่ี 7   ซ่ึงบรรยายดว้ยตวัแปรท่ีสาํคญัจาํนวน 7 ตวั

แปร มีค่านํ้ าหนกัตวัแปรในองคป์ระกอบอยูร่ะหว่าง  0.608-0.769  มีค่าความแปรปรวนของตวัแปร 

(eigenvalues) เท่ากบั  5.199 และค่าร้อยละของความแปรปรวน  (Percent of Variance)  เท่ากบั 

3.999  ความแปรปรวนสะสมร้อยละ (Cumulative %of variance) เท่ากบั 40.466  แสดงว่าตวัแปรทั้ง  

7  ตวัแปร เป็นตวัแปรท่ีร่วมกนับรรยายองคป์ระกอบไดดี้ท่ีสุด  และองคป์ระกอบน้ีสามารถอธิบาย

ความแปรปรวนของพฤติกรรมไดร้้อยละ  3.999  ซ่ึงเม่ือเทียบกบัความแปรปรวนของตวัแปร 

(eigenvalues) กบัตวัประกอบอ่ืนๆ แลว้ พบว่าองคป์ระกอบน้ีมีความสาํคญัเป็นอนัดบัท่ี 7  ซ่ึงผูว้ิจยั

ตั้งช่ือองคป์ระกอบน้ีวา่ “การประชาสัมพนัธ์” 
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 จากผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบของรูปแบบการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดั

การศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา  จากกลุ่มตวัอยา่ง มี  7  องคป์ระกอบ  สรุปไดเ้ป็นแผนภูมิ ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

แผนภูมิท่ี  5  องคป์ระกอบ การระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา 

  

 จากแผนภูมิท่ี  4  สรุปผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบ  การระดมทรัพยากรเพื่อการบริหาร 

จดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา  จากกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ ประกอบดว้ย  7  องคป์ระกอบ  คือ 

คือ  1)  การบริหารทรัพยากร  (Management Resources)   2)  ภาวะผูน้าํ  (Leadership)  3)  การมี

ส่วนร่วม  (Participation)  4)  ความศรัทธา  (Faith)  5)  แรงจูงใจ (Motivation) 6)  กฎหมาย (Law)  

และ 7)  ประชาสมัพนัธ์ (Public relation) 

 

 

 

การระดม

ทรัพยากร 

 

บริหารทรัพยากร 
 

ภาวะผู้นํา 

 

แรงจูงใจ 
 

 

กฎหมาย 
 

 

ประชาสัมพนัธ์ 
 

 

ความศรัทธา 
 

 

การมส่ีวนร่วม 
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ตอนที ่ 2  ผลการศึกษาแนวปฏิบตัิการระดมทรัพยากรเพือ่การบริหารจัดการศึกษา 

ในโรงเรียนประถมศึกษา (Brainstroming)   

 นาํปัจจยัการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา  ท่ีได้

จากขั้นตอนท่ี 2  มาสร้างเป็นแนวปฏิบติัในการระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหารจดัการศึกษาผลการ

วิเคราะห์ขอ้มูลจากการ Brainstroming (ระดมความคิดเห็น) เก่ียวกับแนวปฏิบัติในการระดม

ทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา  ดงัน้ี  

 

องค์ประกอบที ่1  ด้านการบริหารทรัพยากร 
 

1.  การจดัเกบ็หรือหารายไดจ้ากทรัพยสิ์นของสถานศึกษา 

 1. ศึกษาอาํนาจหนา้ท่ีตามกฎหมาย 

2. ศึกษาสภาพขอ้มูลพื้นฐานดา้นทรัพยสิ์นของสถานศึกษา 

3. วางแผนการดาํเนินงาน โดยกาํหนดรายละเอียดดา้นวตัถุประสงค ์เป้าหมาย 

4. กาํหนดผูรั้บผดิชอบ ท่ีมีความรู้ความสามารถดา้นการเงิน-พสัดุ และบญัชี 

5. การรับเงินรายไดส้ถานศึกษาทุกประเภท ตอ้งออกใบเสร็จรับเงินของทางราชการ 

 ในนามสถานศึกษาตามจาํนวนเงินท่ีไดรั้บทุกคร้ัง และนาํเงินเขา้บญัชีเงินรายได ้

 สถานศึกษาใหค้รบจาํนวนท่ีไดรั้บ หา้มนาํเขา้บญัชีนอกระบบของสถานศึกษา เช่น  

 บญัชีสมาคม หรือบญัชีเงินสวสัดิการต่าง ๆ เป็นตน้ 

6.  การจดัซ้ือจดัจา้งจากเงินรายไดส้ถานศึกษาตอ้งปฏิบติัตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรี 

 วา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 

7. การใชจ่้ายเงินรายไดส้ถานศึกษา ใหถื้อปฏิบติัตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ 

 การศึกษาขั้นพื้นฐาน วา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์อตัรา และวิธีการนาํเงินรายไดส้ถานศึกษาไป

จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคลใน

สงักดัเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. 2551 

 8. การเกบ็รักษาเงิน ปฏิบติัตามหนงัสือกรมบญัชีกลาง ท่ี กค 0414/ว7509 ลงวนัท่ี 5  

  ตุลาคม 2549 

 9.  การบญัชีและรายงาน 

  9.1 บนัทึกการรับและการจ่ายเงินรายไดส้ถานศึกษาใหค้รบถว้นตามระบบบญัชี

สาํหรับหน่วยงานยอ่ย พ.ศ. 2515 หรือระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงาน

ยอ่ย พ.ศ. 2544 แลว้แต่กรณี 
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 9.2 สถานศึกษาควรจดัทาํบญัชียอ่ยเงินรายไดส้ถานศึกษาแต่ละประเภท เพื่อ

ประโยชน์ในการควบคุมการใชจ่้ายเงินใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์

  9.3 จดัทาํรายงานการรับจ่ายเงินรายไดส้ถานศึกษาตามแบบท่ี สพฐ. กาํหนด เสนอ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทราบทุกส้ินปีงบประมาณ 

10. การเกบ็ค่าเช่าการใชส้ถานท่ีจาํหน่ายอาหาร เคร่ืองด่ืมในสถานศึกษา 

11. เงินค่าขายทรัพยสิ์นของสถานศึกษา 

12. เกบ็ของใชท่ี้จาํเป็นใหเ้ป็นระเบียบปลอดภยั 

13. ประเภทไมจ้ดัเกบ็ไวใ้ชเ้ผือ่จาํเป็นในท่ีท่ีเหมาะสม 

14. ตูเ้หลก็วสัดุ ครุภณัฑ ์เกบ็ไวแ้ละใชค้วบคู่กนัไป 

15. วสัดุบางชนิดหมดอายกุารใชง้านควรจาํหน่ายเป็นรายไดส้ถานศึกษา 

2.  มีหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  มีการเกบ็ภาษีเพื่อการศึกษา 

1. เสนอแนะใหท้อ้งถ่ินกาํหนดใหมี้การเกบ็ภาษีเพื่อการศึกษา 

2. ทาํความเขา้ใจกบัครู  ผูป้กครอง ใหเ้ห็นความสาํคญัของประโยชน์ท่ีไดรั้บจากภาษี 

 3. สร้างความเขา้ใจเร่ืองภาษีเพือ่การศึกษา  

4. มีหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  มีการเกบ็ภาษีเพือ่การศึกษา 

5. โรงเรียน / มหาวิทยาลยั 

6. สาํนกังบประมาณ 

7. กระทรวงการคลงั 

8. กรมสรรพากรรับผดิชอบเกบ็ภาษีเพื่อการศึกษา 

3.  มีการกาํหนดใหจ่้ายค่าธรรมเนียมพิเศษการจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพ  

1. ร่วมกนัศึกษาสภาพปัญหาความตอ้งการในการจดับริการพิเศษทางการศึกษา 

2. ร่วมกนัวางแผน กาํหนดเป้าหมาย กิจกรรม ประมาณการค่าใชจ่้าย 

 3. ใหผู้เ้ขา้รับบริการพิเศษทางการศึกษามีส่วนร่วมรับผดิชอบ โดยกาํหนดเป็นค่าใชจ่้าย    

  หรือ   ค่าธรรมเนียมพเิศษ 

 4. ตอ้งยดึตามระเบียบปฏิบติัของกระทรวงการคลงัเป็นหลกั 

 5. ยดึหลกัความเป็นจริง 

 6. พิจารณาตามความจาํเป็นในการจดักิจกรรมเพิ่มเติมนอกเหนือหลกัสูตรการเรียน 

  การสอนตามปกติ เพื่อการจดัประสบการณ์การเรียนรู้พฒันาคุณภาพการศึกษาหรือ 

  บริการอ่ืน เพือ่สร้างคุณภาพชีวิตของนกัเรียน 

 7. ตอ้งแจง้ใหผู้ป้กครองทราบค่าใชจ่้ายท่ีรับการสนบัสนุนจากรัฐ และค่าใชจ่้ายท่ีขอให ้
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  ผูป้กครอง มีส่วนร่วมรับภาระ โดยตอ้งเป็นไปดว้ยความสมคัรใจของผูป้กครอง 

 8. โครงการท่ีจะระดมทรัพยากรตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 

  และการใชจ่้ายทรัพยสิ์นหรือทรัพยากรท่ีไดจ้ากการระดมตอ้งสอดคลอ้งกบัโครงการ 

  ท่ีคณะกรรมการสถานศึกษาใหค้วามเห็นชอบ 

9. ใหร้ายงานผลการดาํเนินงานตามโครงการต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

และปิดประกาศโดยเปิดเผย 

4.  มีการจดัหาบุคลากรท่ีมีความเป็นมืออาชีพเขา้มาทาํงานเร่ืองการระดมทรัพยากร 

1. ศึกษาขอ้มูลดา้นความรู้ความสามารถ และทกัษะบุคลากร 

2. วางแผนการระดมทรัพยากรโดยคดัสรรบุคลากรท่ีมีความถนดัในแต่ละดา้นรับผดิชอบ 

3. แบ่งภาระหนา้ท่ีใหต้รงตามความถนดั 

4. ผูบ้ริหาร 

5. เจา้หนา้ท่ีการเงิน 

6. ผูท่ี้มีความรู้ความสามารถเร่ืองการเงิน 

 7. มีการจดัหาบุคลากรท่ีตรงกบัสาขาวิชาท่ีโรงเรียนขาดแคลน 

 8. มีบรรณารักษห์อ้งสมุดโดยตรง 

 9. มีครูเทคโนโลยสีารสนเทศ ทาํงานส่ือสาร รวดเร็วทนัเหตุการณ์ 

 10. มีครูปฐมวยัตรงตามความสามารถ และความตอ้งการ 

5.  ประสานงานกบัหน่วยงานจดัใหมี้กองทุนเงินกูย้มืเพือ่การศึกษา 

1.  จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัแหล่งเงินทุนกูย้มืเพื่อการศึกษา 

2.  มอบหมายใหมี้ผูรั้บผดิชอบช้ีแจงรายละเอียดและประสานงานเพื่ออาํนวยความสะดวก 

3.  ช้ีแจงรายละเอียดเร่ืองกองทุนเงินกูย้มืเพือ่การศึกษาใหค้รูและผูป้กครอง/นกัเรียนทราบ 

6.  มีวิธีการนาํเสนอเพื่อตอบสนองทางอารมณ์ท่ีตอ้งการบริจาค 

1.  ศึกษาสภาพปัจจุบนัความตอ้งการพื้นฐานทางอารมณ์ของผูบ้ริจาค 

2.  นาํขอ้มูลท่ีไดม้าวางแผนเพื่อหาวิธีการท่ีสร้างความพอใจใหผู้บ้ริจาค 

3.  ร่วมกนัคิดหาวิธีการนาํเสนอท่ีสามารถกระตุน้ใหค้นเกิดความพึงพอใจบริจาค 

4.  จดักิจกรรมกระตุน้ใหต้อ้งการบริจาค 

 5.  มีการนาํเสนอผูมี้จิตศรัทธา สอบถามความตั้งใจ เช่น อาหารกลางวนัของนกัเรียน 

 6.  ประชาสมัพนัธ์เวลาประชุมผูป้กครอง รับฟังความคิดเห็น 

 7.  เสนอแนะแนวทางท่ีโรงเรียนตอ้งการปรับปรุงพฒันางานทุกดา้น 

 8.  ยกตวัอยา่งผลงานท่ีสาํเร็จท่ีไดรั้บจากการบริจาค 
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 9. การประชุมปรึกษาหารือเพื่อระดม ความคิดเห็น 

10. นาํคณะกรรมการศึกษาดูงานโรงเรียนท่ีไดรั้บความร่วมไมร่้วมมือจากทางชุมชน 

11. ยกยอ่งชมเชยใหเ้กียรติบตัร ประชาสมัพนัธ์ 

7.  มีผลประโยชน์หรือรางวลัตอบแทนในการร่วมบริจาค 

1. สาํรวจขอ้มูลวา่วิธีการจูงใจแบบไหนท่ีทาํใหไ้ดรั้บการบริจาคมากท่ีสุด  

2. วางแผนเพื่อใหป้ระโยชน์ตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัผูเ้ขา้ร่วมบริจาค 

3. มอบหมายใหมี้ผูจ้ดัหารางวลัท่ีเหมาะสมกบัผูบ้ริจาค 

 4. ยกยอ่งชมเชยต่อสาธารณชน 

5. กล่าวยกยอ่งชมเชยต่อสาธารณชน 

6. มอบโล่ห์ ใบประกาศ  ใบเกียรติบตัร 

7. คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนไดจ้ดัทาํใบเกียรติบตัรขอบคุณ 

 8. ประชาสมัพนัธ์ยกยอ่งเชิดชู ประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั 

8.  เสนอใหมี้การบริจาคเพือ่ระลึกถึงบุคคลใดบุคคลหน่ึง 

1. ศึกษาขอ้มูลของผูบ้ริจาคเน่ืองในโอกาสพเิศษต่างๆ 

2. วางแผน กาํหนดเป้าหมายของกลุ่มผูบ้ริจาค  

3. มอบหมายใหผู้ท่ี้มีมีความคุน้เคยกบักลุ่มเป้าหมายเป็นผูน้าํเสนอการบริจาค 

4. ตั้งเป็นกองทุน มูลนิธิ 

5. ตั้งเป็นกองทุนงานฌาปณกิจ 

6. เชิญบริจาคเพื่อเป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ บิดา มารดา หรือญาติพี่นอ้ง บุตรหลาน 

7. เชิญใหบ้ริจาคในวาระโรงเรียนสร้างมาครบก่ีปี 

8. เชิญชวนบริจาค เน่ืองในวโรกาสพระชนมายใุนหลวงครบ 86 พรรษา 

9. จดัรับบริจาคเพื่อสร้างถาวรวตัถุท่ีจาํเป็นในโอกาสวนัสาํคญั ๆ  

9.. ใชบ้ารมีของบุคคลอ่ืนมาเป็นพลงัเช่ือมโยงใหเ้กิดการสนบัสนุนทรัพยากร 

1. ศึกษาขอ้มูลของกลุ่มบุคคลท่ีมีความเช่ือมโยงกบัผูมี้อาํนาจท่ีเรามีความใกลชิ้ด 

2. วางแผนเพื่อขอขอ้มูลในการจดัสรรงบประมาณ 

10. ใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษา 

 1. นาํผลการประเมินในรอบปีท่ีผา่นมาประกอบการพิจารณาเพื่อจดัสรรทรัพยากร 

  ใหเ้หมาะสมกบังาน 

2. จดัลาํดบัความสาํคญัของงาน 

3. วางแผนการปฏิบติังานล่วงหนา้ โดยใหทุ้กฝ่ายเขา้มามีส่วนร่วม 
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องค์ประกอบที ่ 2  ด้านภาวะผู้นํา 
 

1.  สร้างการยอมรับใหเ้กิดต่อเขาอยา่งจริงใจ และขยายวงกวา้งออกสู่สงัคมใหเ้กิดการรับรู้ทัว่ไป 

1. แสดงใหเ้ห็นการปฏิบติังานท่ีมีความรู้ความสามารถ 

2. แสดงใหเ้ห็นถึงการอุทิศตน เสียสละ 

3. เป็นแบบอยา่งท่ีดีของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

4. การเป็นผูน้าํในการดาํเนินกิจกรรมในชุมชน 

5. การใหค้วามช่วยเหลือให ้คาํปรึกษาแก่คนในชุมชน 

6. การปฏิบติัตนใหเ้ป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่คนอ่ืน 

7. รักษาคาํพดู บุคคลท่ีน่าเคารพนบัถือตอ้งซ่ือสตัยต่์อคาํพดูของตนเอง และปฏิบติั 

 ตามส่ิงท่ีไดใ้หส้ญัญาไว ้

8. ทาํตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี บุคคลท่ีไดรั้บความช่ืนชมมากท่ีสุด กคื็อคนท่ีเป็นแรง 

 บนัดาลใจใหผู้อ่ื้นประพฤติปฏิบติั จนประสบความสาํเร็จ  

9.  ทาํทุกเร่ืองใหดี้ท่ีสุด คนท่ีถูกจบัตามองมากท่ีสุด คือคนท่ีทาํไดดี้ท่ีสุดนัน่เอง 

 10. การปฏิบติัตน ครองตน ครองคน ครองงานสมํ่าเสมอจริงจงั 

 11. การวางตน เสมอตน้เสมอปลาย 

 12. ความคิดท่ีมุ่งผลประโยชน์ของการพฒันาคน พฒันางาน เพื่อส่วนรวม 

 13. เห็นความสาํคญัของการพฒันาการศึกษาของทุกคนในชุมชนใชส่ื้อเทคโนโลย ี

  ท่ีเหมาะสม 

2.  สถานศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมวนัสาํคญัต่าง ๆ กบัชุมชน 

1. วางแผนงานสมัพนัธ์ชุมชน 

2. กาํหนดใหมี้การเขา้ร่วมกิจกรรมวนัสาํคญัต่างๆ กบัชุมชน 

3. มอบหมายภาระหนา้ท่ีในการเขา้ร่วมกิจกรรมวนัสาํคญัต่างๆ  

 4. งานบุญประเพณีต่างๆ 

5. การเขา้ร่วมในงานรัฐพิธี  

6. นาํชุมชนในการจดังานท่ีสาํคญั เช่นงานวนัแม่แห่งชาติ  งานวนัพอ่แห่งชาติ โดยจดั

ข้ึนท่ีโรงเรียน 

 7. เขา้ร่วมกิจกรรมวนัสาํคญักบัวดั 

 8. เขา้ร่วมงานต่าง ๆ กบัชุมชน 

9. จดัใหโ้รงเรียนร่วมกิจกรรมวนัสาํคญัเก่ียวกบัชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริยก์บั  
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 วดั, หมู่บา้น , องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

 10. นกัเรียนปฏิบติัร่วมกบัคณะครู 

 11. โรงเรียนและนกัเรียนไดรั้บรางวลัจากผลงานท่ีไดจ้ดันาํเสนอในวนัสาํคญั เช่น  

 วนัพอ่ , วนัแม่ 

12. ศรัทธาเกิดข้ึนกบัโรงเรียน ชุมชนมีความเช่ือมัน่ในการจดัการศึกษา 

3.  ความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหารท่ีอุทิศตนเพื่อความเจริญกา้วหนา้ของสถานศึกษา 

1. มีการกาํหนดวสิยัทศัน์ และแผนพฒันาสถานศึกษาอยา่งชดัเจน 

2. ดาํเนินการพฒันาสถานศึกษาตามแผนปรากฏเป็นเชิงประจกัษ ์

3. มีผลการปฏิบติังานท่ียอมรับในโรงเรียน ชุมชน และสงัคม 

4. ทาํงานดว้ยความทุมเทเสียสละ จนสามารถพฒันาโรงเรียนเป็นโรงเรียนท่ีมีหน่วยงาน 

 อ่ืนมาศึกษาดูงาน อยา่งมากมาย  

 5. มุ่งมัน่และตั้งใจในการทาํงาน 

 6. เสียสละเวลาและทรัพยสิ์นเพื่อสถานศึกษา 

 7. ทุ่มเทความคิด ระดมทรัพยากร ทุกดา้น 

 8. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้กครอง และรับฟังความคิดเห็น 

 9. พฒันางาน ดา้นอาคารสถานท่ี , งานวิชาการ การจดัการเรียนการสอน สมํ่าเสมอ 

 10. เขา้ร่วมงานกบัชุมชน 

 11. เห็นความสาํคญัของงานทุกงานไม่วา่เร่ืองเลก็ หรือใหญ่ 

 12. เอาใจใส่กบัเร่ืองทุกเร่ือง ภายในสถานศึกษา และสมัพนัธ์กบัสถานศึกษาอ่ืน ๆ  

 13. มุ่งท่ีจะพฒันาสถานศึกษาใหน่้าอยู ่ควรคู่แก่การศึกษาหาความรู้ 

 14. เสียสละเวลาและทรัพยส่์วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ตลอดเวลา 

4.  ผูบ้ริหารมีมนุษยส์มัพนัธ์ดีกบั บุคคล ชุมชน หน่วยงาน 

1.  ผูบ้ริหารใหค้วามเป็นกนัเอง และใหบ้ริการแก่ทุกคนดว้ยความเสมอภาค 

 2.  ทาํในส่ิงท่ีพดูวา่จะทาํ 

 3.  ไม่ยอมรับผลงานท่ีตํ่ากวา่มาตรฐาน 

 4.  ทาํในส่ิงท่ีจาํเป็นตอ้งทาํเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้

  5.  แต่งกายดี มีความสุภาพ  

  6.  มีท่าทีท่ีเป็นมิตรไมตรีกบัทุกคน  

   7.  ทาํงานดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต  

  8.  รู้จกัควบคุมอารมณ์เป็นปกติ  
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9.  ศึกษาขอ้มูล หรือภูมิหลงั ของผูร่้วมงาน บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ชุมชน และหน่วยงาน 

10.  ทาํความรู้จกั และสร้างความคุน้เคย กบัผูร่้วมงาน ชุมชน หน่วยงาน 

11. เขา้ร่วมกิจกรรมและใหค้วามร่วมมือกบับุคคล ชุมชน หรือหน่วยงานสมํ่าเสมอ 

5.  สามารถใชป้ระโยชน์จากพื้นท่ีส่ือในการแจง้ข่าวสารและช้ีแจงทาํความเขา้ใจ 

1.  ทางโรงเรียนไดด้าํเนินการโดยการประชุม  ทุกภาคเรียน และประชุมทุกคร้ังเม่ือ 

 ตอ้งการความคิดเห็นจากผูป้กครอง มีการประชาสมัพนัธ์การดาํเนินการของโรงเรียน 

 โดยผา่นนกัเรียน เสียงตามสายของโรงเรียน วารสารประชาสมัพนัธ์  

2.  ศึกษาขอ้มูล ของส่ือต่างๆ ท่ีอยูใ่นพื้นท่ีหรือชุมชนใกลเ้คียง  

3.  ศึกษาวิธีการท่ีสามารถส่ือสารเพื่อสร้างความเขา้ใจได ้ถูกตอ้งสะดวกและรวดเร็ว 

4.  เลือกวิธีการส่ือสารท่ีเหมาะสมกบัเคร่ืองมือ หรือแหล่งส่ือสารท่ีสะดวกและคุน้เคย 

 5.  เผยแพร่ผลงานของโรงเรียนใหผู้ป้กครองและชุมชนไดรั้บทราบโดยผา่นส่ือ 

6.  เผยแพร่ผลงานของโรงเรียน โดยเสียงตามสาย 

  7.  ประชาสมัพนัธ์ ศูนยก์ระจายข่าว หมู่บา้น และ อบต. ช้ีแจงงานกิจกรรมของ 

   สถานศึกษา 

  8.  ออกเอกสารประกาศแจง้ ผูใ้หญ่ ผูป้กครอง 

  9.  ประชาสมัพนัธ์ ดว้ย จุลสาร ของโรงเรียน เพื่อขยายความรู้ ผลงานของโรงเรียน 

  10.  แจง้ทางศนูยก์ระจายข่าวของโรงเรียน 

6.  การประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพตลอดช่วงเวลาของการระดม 

1.  วางแผนการระดมทรัพยากรอยา่งเป็นระบบ 

2.  มอบหมายภาระหนา้ท่ีงานอยา่งชดัเจน 

3.  กาํกบั ติดตาม การดาํเนินงานสมํ่าเสมอ 

4.  ประสานงานกบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.  ประสานงานทุกระยะเวลาในการดาํเนินงาน 

6.  ประสานงานกบัหน่วยงานของราชการท่ีสามารถใหค้วามช่วยเหลือได ้

 7.  ประสานงาน กบั อบจ,  อบต,  ผูใ้หญ่บา้น,  ผูป้กครอง,  วดั,โรงเรียนต่าง ๆ  

8.  ประสานงานกบัเขตพื้นท่ีการศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการศึกษา 

7.  ทาํการพฒันาสถานศึกษาใหผู้มี้จิตศรัทธาไดเ้ห็น 

1.  ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนพฒันา 

2.  ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดาํเนินการพฒันา 

3.  ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการรับทราบความสาํเร็จ  
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4.  พฒันาสถานศึกษาใหเ้ห็นเป็นรูปธรรม 

5.  ใหผู้มี้จิตศรัทธามีส่วนร่วม 

6.  การปรับปรุงอาคารสถานท่ี ตลอดจนภูมิทศันภ์ายในโรงเรียนใหน่้าดู น่าอยู ่น่าเรียน 

 และทาํใหเ้ห็นการเปล่ียนแปลงภายในโรงเรียนท่ีดูแลว้ใหเ้กิดความประทบัใจ 

7.  ระดมความคิดเห็นจากทุกฝ่าย 

8.  จดัหาทรัพยากร และบุคลากรท่ีมีความสามารถ 

 9.  เสียสละเวลาอยา่งจริงจงั 

8.  ประชุมช้ีแจงเหตุผลและความจาํเป็นในการระดมทรัพยากรต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 

1.  ร่วมกนัศึกษาขอ้มูล สภาพปัจจุบนั ปัญหา และความตอ้งการ  

2.  หาขอ้สรุป  ถึงเหตุผลและความจาํเป็นท่ีแทจ้ริง 

3.  มอบหมายใหผู้ท่ี้น่าเช่ือถือแต่ละฝ่ายท่ีรับผดิชอบ  เพื่อเตรียมช้ีแจงในท่ีประชุม  

 4.  ช้ีแจงเหตุผลในการระดมทรัพยากรต่อคณะกรรมการสถานศึกษาใหท้ราบและเขา้ใจ 

 5.  มีการประชุมช้ีแจง ใหค้ณะกรรมการทราบทุกคร้ังท่ีทางโรงเรียนจะดาํเนินการ 

6.  ประชุมช้ีแจงใหก้รรมการสถานศึกษาไดท้ราบความสาํคญัของการพฒันา 

 7.  สรุปแนวคิดหลกัใหค้ณะกรรมการทราบ 

8.  ยกประเดก็สาํคญันาํเสนอก่อน 

 9.  ฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการ 

 

องค์ประกอบที ่ 3  ด้านการมีส่วนร่วม 
 

1.  มีการเช่ือมโยงเครือข่ายของศิษยเ์ก่าท่ีจบการศึกษา และมีอาชีพมัน่คง 

1.  มีการจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศของศิษยเ์ก่า 

2.  สาํรวจขอ้มูลของศิษยเ์ก่าท่ีมีอาชีพท่ีมัน่คง  

3.  สาํรวจขอ้มูลวา่ศิษยเ์ก่ามีความสมัพนัธ์ในการประกอบอาชีพกบักลุ่มเป้าหมาย 

 4.  จดัทาํทาํเนียบศิษยเ์ก่าท่ีจบการศึกษา 

5.  ติดต่อกบัศิษยเ์ก่าท่ีจบการศึกษา 

 6.  มีการจดัตั้งชมรมศิษยเ์ก่าข้ึนในโรงเรียน 

7.  มีการจดังานคืนสู่เหยา้ 

8.  เปิดดูทะเบียนนกัเรียน รวบรวมรายช่ือศิษยเ์ก่าท่ียงัคน้พบ 

9.  นาํเสนอช่ือศิษยเ์ก่า และเช่ือมโยงสมัพนัธ์กบัครอบครัว 
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10.  รับฟังความคิดเห็นของศิษยเ์ก่าในโอกาสวนัสาํคญัท่ีไดพ้บกนั เช่น วนัเกษียณ  

 อายคุรูเก่า  วนังานท่ีชุมชนจดั วนัสงกรานต ์เป็นตน้ 

2.. เชิญ ครู ผูป้กครอง และชุมชนเขา้ร่วมวางแผนการระดมทรัพยากร 

1.  สร้างความเขา้ใจใหเ้กิดความตระหนกั และเห็นความสาํคญัของการระดมทรัพยากร 

2.  ใหทุ้กฝ่ายไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการรับรู้สภาพปัญหา ความตอ้งการ 

3.  จดัแบ่งหนา้ท่ี ความรับผดิชอบ ใหก้บัครู ผูป้กครอง และชุมชน 

 4.  ในการจะดาํเนินการมีการเชิญเขา้ร่วมประชุมทุกคร้ัง 

 5. จดัประชุมวางแผนการระดมทรัพยากร 

6.  นาํเสนอความจาํเป็นของการใชท้รัพยากร ต่อท่ีประชุม 

7.  ใหทุ้กคนแสดงความคิดเห็นต่อการจดักิจกรรมเพื่อใหไ้ดเ้งินมา 

8.  บนัทึกความคิดเห็นและปฏิบติัตาม 

9.  ประเมินผลงาน ลงมือปฏิบติั และช้ีแจงผลสาํเร็จของงานท่ีทาํทุกคร้ัง 

3.  มีขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพเศรษฐกิจ ภายในชุมชน 

1.  โรงเรียนไดด้าํเนินการจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศไวเ้ป็นปัจจุบนั 

 2.  อาชีพ ของคนในชุมชนมัน่คง ส่วนมาก มีรายไดพ้อกบัรายจ่าย 

 3.  อาชีพ ทาํนา ทาํไร่ คา้ขาย และรับราชการ 

 4.  ครอบครัวอบอุ่น เพราะความเป็นอยูย่งัคงสภาพเดิม ปู่ยา่ตายายพอ่แม่ลูกหลานพร้อมกนั 

 5.  จดัทาํขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพเศรษฐกิจ ภายในชุมชน 

 6.  จดัหาบุคคลรับผดิชอบขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพเศรษฐกิจ ภายในชุมชน 

4 . มีการแต่งตั้งกรรมการ/อนุกรรมการจากภาคีของชุมชน 

 1.  มีอนุกรรมการหมู่บา้นหลาย ๆ ฝ่าย กลุ่มสตรีแม่บา้น อสม. หมู่บา้น สามชิก อบต. 

 2.  มีคณะกรรมการท่ีปรึกษาจากผูท้รงวยัวฒิุ และคุณวฒิุ 

 3.  มีกลุ่มเครือข่ายเยาวชน ร่วมกบั อบต. รวมพลงัต่อตา้นโรคเอดส์ และยาเสพติด 

 4.  มีเยาวชนสนใจกีฬา ต่อตา้นยาเสพติด รวพลงัสร้างหอ้งสมุดชุมชน 

 5.  วางแผนในการแต่งตั้งกรรมการ/อนุกรรมการจากภาคีของชุมชน 

 6.  ประชุมช้ีแจงก่อนการแต่งตั้งกรรมการ/อนุกรรมการจากภาคีของชุมชน 

5. .สร้างกระแสต่ืนตวัเพื่อใหเ้กิดความพยายามร่วมกนัในการระดมทรัพยากร 

 1.  จดักิจกรรมทอดผา้ป่า ทาํบุญโรงเรียน รวมพลงัคนภายในและภายนอกหมู่บา้น 

 2.  อาศยัความร่วมมือ วดั , บา้น , โรงเรียน 

 3.  กาํหนดเป้าหมายของการระดมทุน 
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 4.  กาํหนดวตัถุประสงคท่ี์สาํคญัของการระดมทุน 

 5.  เนน้การมีส่วนร่วมใหม้ากท่ีสุด 

6..ควรใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วม ในลกัษณะประชาชนเพื่อประชาชน 

 1.  ประชาชนมีส่วนร่วม ในการหาทุนระดมทุนพฒันาการศึกษาเพื่อบุตรหลานของคน 

  ในชุมชน 

 2.  การเขา้มามีส่วนช่วยดูแลการบริโภคอาหารของบุตรหลานในโรงเรียน 

 3.  การช่วยทาํอาหาร จดัหาอาหารมาเล้ียงในโอกาสวนัสาํคญัต่าง ๆ  

 4.  สนบัสนุนกิจกรรมกีฬา กิจกรรมส่งเสริมศีลธรรมวฒันธรรมไทย 

 5.  ใหทุ้กคนเห็นความสาํคญัก่อนจึงจะมีพลงัในการเขา้มามีส่วนร่วม 

7. จดัดาํเนินการในรูปของคณะกรรมการระดมทรัพยากร 

1.  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้กครอง พร้อมดว้ยผูน้าํองคก์รทอ้งถ่ิน 

2.  ปรึกษาคณะสงฆ ์วดัใกลโ้รงเรียนเสนอความคิดเห็น 

3.  มีผูมี้จิตอาสารับเป็นธุระไดแ้ก่ ผูใ้หญ่บา้น,ศิษยเ์ก่า,เจา้อาวาสวดัและผูน้าํอบต .หลายฝ่าย 

4.  แต่งตั้งคณะทาํงานใหถู้กตอ้ง 

 5.  แบ่งงานใหรั้บผดิชอบอยา่งทัว่ถึง 

8. มีผลประโยชน์ดา้นสถานะภาพทางสงัคมท่ีไดรั้บการยกยอ่ง 

 1.  ไดรั้บคาํยกยอ่งชมเชยจากผูป้กครองนกัเรียนดา้นการเอาใจใส่เร่ืองการจดัการศึกษา 

 2.  ไดรั้บเกียตริบตัรการดูแลอาหารปลอดภยั โภชนาการสมวยัจากสาธารณสุขจงัหวดั 

 3.  ไดรั้บเกียรติบตัรการร่วมกิจกรรมวนัสาํคญัจาก อบต , วดั 

4.  ไดรั้บเกียรติบตัรจากสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ดา้นการอ่านออกเขียนไดเ้ศรษฐกิจ 

 พอเพียง 

 5.  สถานภาพทางสงัคมโดยกาํเนิด 

6.  สถานภาพทางสงัคมโดยความสามารถของบุคคล  

9.  แสดงใหเ้ห็นถึงความจริงใจในการพฒันาสถานศึกษา 

 1.  เอาใจใส่มุ่งมัน่ พยายาม สร้างมนุษยสมัพนัธ์กบัหลายกลุ่มคนและหน่วยงานอ่ืน 

 2.  สนใจประเมินผลงานท่ีได ้ลงมือปฏิบติัแลว้ 

 3. ประชาสมัพนัธ์งานดว้ยความโปร่งใส 

 4. ใหค้วามสาํคญักบักลุ่มคนทุกระดบั 

 5.  สภาพแวดลอ้มภายนอกของโรงเรียนดี มีสงัคมบรรยากาศส่ิงแวดลอ้ม เอ้ืออาํนวยต่อ 

  การจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
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 6.  ลกัษณะทางกายภาพของโรงเรียนไดม้าตรฐาน 

 7.  มีการจดัการงบประมาณท่ีมุ่งเนน้ผลงาน 

 8.  การจดัการเรียนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

 

องค์ประกอบที ่ 4  ด้านความศรัทธา 
 

1.  ความเช่ือมัน่วา่จะนาํทรัพยากรท่ีไดไ้ปใชใ้หเ้กิดประโยชน์จริง 

 1.  ใชท้รัพยากรท่ีหามาได ้ตามวตัถุประสงค ์

 2.  อาํนวยประโยชน์ใหไ้ดม้ากท่ีสุดจากทรัพยากรนั้น ๆ  

 3.  ช้ีแจงการรับจ่ายเงินหรือทรัพยากรอ่ืนต่อคณะกรรมการสถานศึกษาและผูป้กครองทราบ 

2.  การสร้างความน่าเช่ือถือของชุมชนท่ีมีต่อสถานศึกษา 

 1.  การสร้างผลงานเชิงประจกัษ ์

 2.  แสดงผลการเรียนของนกัเรียน แจง้ใหผู้ป้กครองทราบและเสนอต่อท่ีประชุม 

  ผูป้กครอง 

 3.  ผลการประเมินของ สมศ. ผา่นเกณฑทุ์กคร้ังดว้ยดี  

 4.  ผลงานของนกัเรียนไดน้าํเสนอกิจกรรมต่อสาธารณะชน 

 5.  จดันิทรรศการต่าง ๆ  ร่วมกบัเขตพื้นท่ี และ อบต. เสมอ 

3.  มีการสาํรวจแหล่งขอ้มูลดา้นทรัพยากรในทอ้งถ่ิน 

1.  มีทะเบียนแหล่งเรียนรู้ในชุมชน มีรายช่ือคณะกรรมการหมู่บา้น มีรายช่ือผูมี้ 

 อุปการคุณแก่โรงเรียน 

 2.  ทรัพยากรท่ีหาไดจ้ากศิษยเ์ก่าท่ีทาํงานหา้งร้านบริษทั เช่น ไดค้อมพวิเตอร์จากศิษยเ์ก่า 

 3.  ไดค่้าอาหารจกผูป้กครองนกัเรียน สนบัสนุนวนัเกิด , ทาํบุญงานต่าง ๆ  

 4.  ไดอุ้ปกรณ์การเรียนจาก องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

 5.  ไดอุ้ปกรณ์กีฬา จาก ส.ส.ไดง้บสร้างอาคาร ปรับปรุงอาคาร จาก ส.ส. 

4.  มีการกาํหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพท่ีคาดหวงัอยา่งชดัเจน 

 1. โรงเรียนมีการกาํหนดแผนงานในการท่ีจะปรับปรุงซ่อมแซม ส่ิงต่างๆในโรงเรียน 

  และเตรียมการวา่จะหางบประมาณมาจากแหล่งใดบา้งเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมาย 

 2. มีการวางแผนการทาํงานล่วงหนา้ พร้อมทั้งประมาณการค่าใชจ่้าย 

 3. มีการเขียนโครงการเสนอเพือ่ประกอบการพิจารณาวา่ วตัถุประสงค ์เป้าหมายนั้น 

  ควรมีประมาณการค่าใชจ่้ายเท่าไร  ใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่หเ้กิดประโยชน์สูงสุด  

  และเป็นไปตามเป้าหมายไดห้รือไม่ 
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5.  ปรับหลกัเกณฑใ์นการจดัสรรงบประมาณเงินอุดหนุน 

 1. ปรับใหมี้ความยดืหยุน่ในการใชง้บประมาณ 

2. ใชง้บประมาณประหยดัและคุม้ค่า 

3. แบ่งการใชต้ามลกัษณะของงาน แต่ละงาน 

4. กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน , อุปกรณ์การเรียนการสอน 

5. ค่าสาธารณูปโภค 

6. ค่าวสัดุฝึก สอบและสอน ตลอดจนค่าอาหารกลางวนัใหเ้หมาะสม 

6.  มีผลประโยชน์ดา้นการบรรลุอุดมการณ์/ความเช่ือ 

 1. นกัเรียนมีคุณภาพ ทั้งดา้นสุขภาพกาย สุขภาพจิต 

 2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดีพอสมควร 

 3. นกัเรียนสามารถนาํความรู้ท่ีได ้ไปเขา้ศึกษาต่อสถาบนัอ่ืน ๆ ไดดี้ 

 4. ครูทุกคนเสียสละเพื่อเดก็ไทย เป็นขา้ราชการท่ีดีของชาติ 

7.  กาํหนดสดัส่วนงบประมาณระหวา่งหมวดเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อนกัเรียน 

 1. ใชจ่้ายงบประมาณใหเ้ป็นไปตามสดัส่วนท่ี สพฐ.กาํหนด และใหเ้ป็นไปตาม

แผนปฏิบติัการประจาํปี 

 2. กาํหนดรายจ่ายของนกัเรียนตามรายหวัท่ีไดรั้บเหมาะสมกบันกัเรียน 

 3. ใหน้กัเรียนแต่ละคนไดรั้บงบประมาณตามท่ีรัฐจดัสรรให ้

 4. จดัหาทุนการศึกษาจากผูมี้จิตศรัทธา มอบแก่นกัเรียนท่ียากจน 

 

องค์ประกอบที ่ 5  ด้านแรงจูงใจ 
 

1.  มีการวางแผนกลยทุธ์การระดมทรัพยากรท่ีดี 

1.  โรงเรียนมีการวางแผนกลยทุธ์การระดมทรัพยากร 

 2.  ตั้งเป้าหมาย ของการระดมทรัพยากรทุกคร้ัง 

 3.  ประชุมนาํเสนอแผนงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 

 4.  แบ่งสายงานผูรั้บผดิชอบงาน 

 5.  รวบรวมผลงานของทุกคน ประเมิน 

 6.  ช่วยช้ีแจง แนะแนวทางขั้นตอน กาํกบัเวลา  

 7.  ชกัจูงใหส้มาชิกกลุ่มไดแ้สดงความเห็นและประเดน็ขอ้เสนอของตน  

 8.  รวบรวมผลการหารือกลุ่มยอ่ยใหเ้ป็นประเดน็หลกัท่ี สั้น กระชบั และชดัเจน  
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 9.  แนะนาํและช่วยในการจดัการขอ้มูลและการนาํเสนอผลการหารือ  

 10.  ผูป้ระสานงานตอ้งไม่ชกัจูงประเดน็ ไม่มีอคติ เนน้เฉพาะความเห็นของกลุ่มเป็นหลกั 

2.  สร้างศรัทธาต่อชุมชน กรรมการสถานศึกษา ศิษยเ์ก่า 

 1.  มีการดาํเนินการท่ี ดี เป็นไปตามขั้นตอน มีความน่าเช้ือถือ เป็นท่ียอ่มรับ และรับฟัง 

  ความคิดเห็นของทุกฝ่าย 

2.  การปรับกระบวนทศัน์ใหต้รงกนั 

3.  การเขา้ใจและยอมรับความแตกต่าง 

4.  มีการส่ือสารดี  

5.  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั  

6.  การสร้างการพึ่งพาตนเอง  

7.  การบริหารความขดัแยง้ 

3.  ประชุมเสนอความคิดท่ีจะปรับปรุงพฒันาโรงเรียน 

 1.  เป็นตวัอยา่งดา้นผูน้าํท่ีดี เสียสละเวลา และทรัพยส่์วนตวั นาํก่อนเสมอ 

 2.  เสนอผลงานท่ีทาํสาํเร็จใหท่ี้ประชุมรับทราบทัว่กนั 

 3.  ใหศิ้ษยเ์ก่ามีส่วนร่วมในการหาทรัพยากร 

4.  ผลตอบแทนดา้นความเป็นมิตร หรือมีมิตรภาพเพิ่มมากข้ึน 

 1.  โรงเรียนมีเครือข่ายเพิ่มข้ึน 

 2.  ไดรั้บการสนบัสนุนเป็นอยา่งดีจากหน่วยงานต่างๆ 

 3.  ไดรั้บความเช่ือถือจากผูป้กครอง ครู นกัเรียน ชุมชน 

 4.  ไดรั้บความร่วมมือจากเพือ่นร่วมงาน ร่วมอาชีพเดียวกนั 

 5.  ไดมี้เครือข่ายการทาํงานกวา้งข้ึน มีหน่วยงานอ่ืนสนบัสนุน 

4.  การสร้างแรงจูงใจใหเ้ห็นความสาํคญัและความจาํเป็นของทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

 1.  ศึกษาดูงานโรงเรียนท่ีการบริหารจดัการท่ีดี 

 2.  การยกยอ่งชมเชย  ผลงานท่ีประสบความสาํเร็จจากการไดรั้บโอกาสทางการศึกษา 

 3.  ปรับวิสยัทศัน์รอบดา้นใหเ้ห็นความสาํคญัของการพฒันาการศึกษา 

 4.  นาํความรู้ ส่ือ เทคโนโลย ีสมยัใหม่เขา้สู่ชุมชน เพื่ออนาคตของเดก็ไทยท่ีดีต่อไป 

 5.  ใหเ้ดก็ในโรงเรียนและชุมชนรู้จกัการใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์โดยการหนัมา 

  เขา้หอ้งสมุด 

 6. สร้างหอ้งสมุดท่ีทนัสมยั ทนัโลกทนัเหตุการณ์ใหเ้ป็นส่ือช่วยสอนสาํหรับเยาวชน 

 7.  ใชว้ิสยัทศัน์สร้างเป้าหมายอนาคตขององคก์าร 
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 8.  ใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมในการคิดและ ตดัสินใจ 

 9.  ใหค้วามสาํคญัต่อความตอ้งการของบุคลากร 

 10. ติดตามประเมินผลดว้ยวธีิธรรมชาติ 

5. มีการร่วมมือระหวา่งโรงเรียนกบัหน่วยงานต่างๆ 

 1.  ร่วมมือกบัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจดัหาครูบรรณารักษ ์

 2.  ร่วมมือกบัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลจดัสรรงบประมาณหาครูช่วยสอนภาษาองักฤษ 

 3.  ร่วมมือกบัโรงเรียนในเขตและนอกเขต โรงเรียนต่าง ๆ เพื่อระดมทุน 

 4.  ไดรั้บการสนบัสนุนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบริจาคเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

6. เชิญผูบ้ริจาคเขา้มามีส่วนตรวจสอบ หรือรู้เห็นการดาํเนินงาน 

 1. ผูบ้ริจาคเขา้มาช่วยจดัซ้ือติดตั้งติดตามการทาํงานของวสัดุอุปกรณ์ท่ีใหม้า 

 2. ผูบ้ริจาคไดมี้ส่วนเป็นกรรมการ ตรวจสอบการก่อสร้าง การทาํงานท่ีโรงเรียนจดัทาํ 

  ตามวตัถุประสงค ์

 3.  มีการแต่งตั้งใหเ้ป็นคณะกรรมการร่วม 

 

องค์ประกอบที ่ 6  ด้านกฎหมาย 
 

1.  มีความโปร่งใสท่ีตรวจสอบไดต้ลอดเวลา 

 1.  มีคณะกรรมการรับผดิชอบการใชท้รัพยากร 

 2.  มีสุมดบญัชีนาํฝาก ธนาคาร การเบิกจ่ายใชส้อยท่ีจาํเป็น 

 3.  มีการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารหรือเปิดใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร 

  ไดส้ะดวก  

  4.  มีกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ 

5.  มีระบบขอ้มูลสารสนเทศ และเอกสารแสดงหลกัฐานการใชจ่้าย งบประประมาณท่ี 

 ชดัเจน  สามารถตรวจสอบได ้

2.  บริหารทรัพยากรใหเ้กิดความเสมอภาคเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ 

 1.  ใชท้รัพยากรเพื่อพฒันา อาคารสถานท่ี ส่ืออุปกรณ์การเรียนการสอน ตามความ 

  เหมาะสม 

 2.  การรณรงคเ์พื่อสร้างค่านิยมท่ีดีงามใหผู้ป้ฏิบติังานในองคก์ร 

 3.  ความซ่ือสตัยสุ์จริตความเสียสละ ความอดทนขยนัหมัน่เพียร ความมีระเบียบวินยั เป็นตน้ 
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3.  จดัสรรงบประมาณอุดหนุนรายหวัใหน้กัเรียนอยา่งเหมาะสม 

 1.  นกัเรียนไดรั้บจดัสรรงบประมาณครบทุกคนตามท่ีไดรั้บจดัสรรมา 

 2.  จดัใหน้กัเรียนตามงบท่ีไดรั้บจดัสรรจากทางราชการ ในรูปแบบท่ีหลากหลาย 

 3.  ร่วมวางแผนจดัสรรงบประมาณอุดหนุนรายหวักบัคณะครูและคณะกรรมการ 

  สถานศึกษาฯ 

 4.  ร่วมพิจารณาความสาํคญัและจาํเป็นของงานท่ีจะจดัสรรงบประมาณอุดหนุนรายหวั 

4.  ระดมทรัพยากรตามหนา้ท่ีของสถานศึกษาท่ีเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย 

 1.  ศึกษาอาํนาจหนา้ท่ีของสถานศึกษาตามกฎหมาย 

 2.  ใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียเขา้มามีส่วนร่วม 

 3.  ศึกษาขอ้มูลพื้นฐานและความตอ้งการเพื่อระดมทรัพยากร 

 4.  คณะครู/กรรมการสถานศึกษา ร่วมกนัวางแผน เพื่อกาํหนดรายละเอียดของ 

  กิจกรรมและกาํหนดบทบาท / ผูรั้บผดิชอบ 

5. มีมาตรการลดหยอ่นภาษีสาํหรับผูบ้ริจาค 

 1.  ศึกษาขอ้มูล วิธีจูงใจ และการใหป้ระโยชน์ตอบแทนผูบ้ริจาค 

 2.  วางแผนกาํหนดเป้าหมาย กลุ่มผูบ้ริจาค และผลประโยชน์ตอบแทน 

  ท่ีผูบ้ริจาคพึงพอใจ 

 3.  ออกใบประกาศเกียรติคุณบตัรใหส้าํหรับผูน้าํไปลดหยอ่นภาษี 

 4.  มีการออกใบประกาศเกียรติคุณบตัรใหก้บัผูบ้ริจาค… 

 5.  มีการประชาสมัพนัธ์ผา่นช่องทางการส่ือสารต่างๆ 

6.  จดัทาํบญัชี รายรับ-รายจ่าย เป็นระบบ ถูกตอ้งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ   

 1.  กาํหนดโครงสร้างการบริหารงาน และจดัทาํพรรณนางาน 

 2.  แต่งตั้งบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเหมาะสมเพือ่ดาํเนินงานจดัทาํบญัชี 

  รายรับ – จ่าย ใหถู้กตอ้ง 

 3.  จดัทาํ/จดัหา เอกสาร ระเบียบ กฎหมาย ท่ีเก่ียวขอ้งเพือ่อาํนวยความสะดวกในการ 

  ปฏิบติังาน 

 4.  ส่งเสริมสนบัสนุน ใหบุ้คลากรท่ีทาํหนา้ท่ีการเงิน/บญัชี ไดพ้ฒันาความรู้ 

  ความสามารถ 

 5.  กาํกบั  ติดตาม  ตรวจสอบ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบ  และใหข้วญักาํลงัใจ 
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7.  จดัทาํขอ้มูลใหก้บัหน่วยงานท่ีจดัสรรงบประมาณและงบลงทุนของรัฐตามนโยบาย 

 1.  ดาํเนินการจดัทาํขอ้มูลและรายงานการใชง้บประมาณ ใหก้บัหน่วยงานตามระเบียบ 

  กฎหมาย   

 2.  ประชาสมัพนัธ์ใหก้บัหน่วยงานอ่ืนๆ และผูป้กครอง ไดรั้บทราบความกา้วหนา้ของ 

  โรงเรียนในดา้นต่างๆ อยา่งสมํ่าเสมอ 

 

องค์ประกอบที ่ 7  ด้านการประชาสัมพนัธ์ 
 

1.  นาํเสนอขอ้มูลเหตุผล ความตอ้งการจาํเป็น ผา่นช่องทางการส่ือสารหลายทาง 

 1.  ศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหา และความจาํเป็นท่ีตอ้งการแกไ้ขปัญหา 

 2.  สรุปความตอ้งการท่ีตอ้งแกไ้ขเร่งด่วน 

 3.  นาํเสนอขอ้มูลใหชุ้มชนไดรั้บทราบ 

 4.  จดัทาํขอ้มูลเสนอผา่นส่ือต่างๆ 

 5.  ผูน้าํเสนอรับขอ้มูลเหตุการณ์ผา่นทางเอกสารตีพิมพ ์ประกาศ ศูนยก์ระจายข่าวของ  

  อบต. และหมู่บา้น 

 6.  ผา่นทางเวป็ไซร์โรงเรียน 

 7.  จดัประชุมผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา 

 8.  เอกสารประชาสมัพนัธ์ 

 9.  จดักิจกรรมเสียงตามสายของโรงเรียน 

2.  เลือกวิธีการส่ือสารเพื่อสร้างความเขา้ใจใหเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 

 1.  ตั้งคณะทาํงาน สาํรวจกลุ่มเป้าหมาย 

 2.  วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการจะส่ือสารดว้ย 

 3.  เลือกใชว้ิธีการ/ช่องทางการส่ือสารใหเ้หมาะสมกบัวยั / ความสนใจ 

 4.  นาํเสนอขอ้มูลใหชุ้มชนไดรั้บทราบ ดว้ยวิธีการต่างๆ เช่น 

  4.1.  เอกสารตีพิมพ ์

  4.2   ประชุมช้ีแจง 

  4.3  ศูนยก์ระจายข่าวหมู่บา้น 

  4.4  ศูนยก์ระจายข่าวโรงเรียน 

 5.  ประเมินผล ตรวจสอบขอ้มูลยอ้นกลบั หรือผลกระทบ 

 6.  นาํขอ้มูลท่ีไดม้าวางแผนปรับปรุงพฒันาในคร้ังต่อไป 
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3.  มีวิธีการบอกถึงเหตุผลความจาํเป็นและเป้าหมายของการระดมทรัพยากร 

 1.  มีการสาํรวจปัญหาและความจาํเป็นโดยการมีส่วนร่วม 

 2.  นาํประเดน็ปัญหาท่ีสาํคญั  มาเป็นเป้าหมายหลกัในการระดมทรัพยากร 

 3.  นาํเสนอและช้ีแจงใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบ โดยบอกวตัถุประสงค ์เป้าหมายของงาน 

  ท่ีตอ้งการทรัพยากร 

 4.  ประชาสมัพนัธ์เพื่อสร้างความเขา้ใจ ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งและสาธารณชนทราบ 

  โดยผา่นการส่ือสารประชาสมัพนัธ์หลายวธีิ เช่น ประกาศเสียงตามสาย 

  เอกสารประชาสมัพนัธ์  ฯลฯ  

4.  ช้ีแจงใหเ้ห็นถึงเสรีภาพ/ผลประโยชน์ท่ีถูกลิดรอนไปจากการขาดแคลนทรัพยากร 

 1.  ผลกระทบท่ีไดรั้บเพราะงบประมาณจาํกดั ทาํใหก้ารพฒันาผูเ้รียนในดา้นร่างกาย  

  จิตใจ  อารมณ์ และสงัคม นอ้ยกวา่ปกติ (เสียโอกาส) 

 2.  การพฒันาดา้นคุณภาพหรือผลสมัฤทธ์ิของผูเ้รียนไม่บรรลุเป้าประสงค ์

 3.  ความสาํเร็จของสถานศึกษาไม่เป็นไปตามวิสยัทศัน ์

 4.  การขาดการพฒันาส่งผลถึงการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีดี 

 5.  การส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีใหก้บันกัเรียนและครู 

 6.  ทรัพยากรส่งผลใหเ้กิด ความสุข ความสาํเร็จ ช่วยใหง้านพฒันาดีข้ึนเสมอ 

5.  สร้างความเขา้ใจเชิงบวกท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ท่ีแทจ้ริงของสถานศึกษา 

 1. ชุมชนผูป้กครอง การศึกษาทีดีพฒันาจิตใจคนใหเ้ขา้ใจความสาํคญัของวตัถุประสงค ์

  ท่ีจาํเป็นต่อการพฒันาการศึกษาต่อไป 

 2. การประชุมบ่อย ๆ ช้ีแจงความเขา้ใจท่ีดีใหทุ้กคนเอาใจใส่บุตรหลาย 

 3.  นาํทรัพยากรท่ีไดรั้บมาพฒันาตามความจาํเป็นของสถานศึกษา 

 4.  นาํทรัพยากรท่ีไดรั้บมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อผูเ้รียน 

 5.  ใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการระดมทรัพยากร และการ 

  วางแผนการใชท้รัพยากรท่ีไดม้าใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด ตามลาํดบัความสาํคญั 

6.  จดัสรรเงินรายหวัใหเ้หมาะสมกบับริบทและถูกตอ้งตามระเบียบ 

 1.  ใชเ้งินรายหวัตามระเบียบพฒันาการศึกษาทุกดา้น ตามรายการท่ีโรงเรียนจดักิจกรรม 

  ตามความเหมาะสม  

 2.  ใหน้กัเรียนทุกคนไดรั้บค่าใชจ่้ายจากเงินรายหวั 

 3.  โรงเรียนดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามระเบียบอยา่งเคร่งครัด 
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7.  มีการประชุมช้ีแจง การใชง้บประมาณประเภทเงินอุดหนุนรายหวัท่ีไดรั้บ  ซ่ึงทาํใหเ้กิดปัญหาความ 

    ขาดแคลน 

 1.  ประชุมช้ีแจงผูป้กครองทราบทุกคร้ังท่ีไดรั้บจดัสรรค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเคร่ืองแบบ 

  นกัเรียนและค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 

 2. จดัสรรอาหารกลางวนัตามท่ีไดรั้บใหน้กัเรียนไดรั้บประทานอาหารฟรีทุกคน 

 3.  มีการประชุมช้ีแจงทุกคร้ังและขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
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 ตอนที ่3   สร้างรูปแบบการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียน

ประถมศึกษา   

 การระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษา  เป็นนโยบายพ้ืนฐานทางด้านการศึกษา     

ตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) 

พ.ศ. 2545 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2553 โดยเป็นกฎหมายแม่บทเพื่อเป็นฐานหลกัในนโยบาย

แห่งรัฐดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรมและการกีฬาของประเทศ และเป็นฐานหลกัในการ

ปฏิรูปการศึกษาของประเทศ  การนาํบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัน้ีไปสู่การปฏิบติัอยา่งไดผ้ลต่อ

การศึกษาจึงเป็นส่ิงสาํคญั  ซ่ึงในมาตราท่ี 10 ระบุไวว้่า  “บุคคลยอ่มมีสิทธิเสมอกนัในการรับการศึกษา

ขั้นพื้นฐานไม่นอ้ยกว่าสิบสอบปี ท่ีรัฐจะตอ้งจดัให้อย่างทัว่ถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย”  

การจดัการศึกษาดงักล่าวจะตอ้งคาํนึงถึงการมีส่วนร่วมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และเอกชน 

เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน ให้ประชาชนมีส่วนร่วม มีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง 

หลกัการสาํคญัดงักล่าว ตรงกบัแนวคิดหลกัในการจดัการศึกษาเพ่ือทุกคน ทุกฝ่าย (Education for all)  

และทุกคนทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา (All for Education) โดยในมาตราท่ี 9 การจดัระบบ

โครงสร้างและกระบวนการจดัการศึกษา ใหย้ดึหลกั 1) เอกภาพดา้นนโยบาย หลากหลายการปฏิบติั 

2) มีการกระจายอาํนายสู่เขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 3) มีการ

กาํหนดมาตรฐานการศึกษา และจดัระบบประกนัคุณภาพการศึกษาทุกระดบั 4) มีหลกัการส่งเสริม

มาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา และการพฒันาครู คณาจารย ์และบุคลากร

ทางการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 5) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาใชใ้นการจดัการศึกษา และ 6) การมี

ส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์รเอกชน องคก์ร

วิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัทางสังคมอ่ืน จากแนวนโยบายดา้นการศึกษา

ของรัฐจะพบว่าให้ความสาํคญัต่อการมีส่วนร่วม และการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาใชใ้นการ

จดัการศึกษา ซ่ึงถือเป็นหน้าท่ีหลกัของผูบ้ริหารสถานศึกษา  ตอ้งนาํสู่การปฏิบติัให้เป็นรูปธรรมใน

หน่วยงาน   

 การระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สู่การปฏิบติัใหเ้กิดผล

เป็นรูปธรรมในสถานศึกษานั้น  นอกจากตอ้งวิเคราะห์หาองคป์ระกอบท่ีสาํคญัของการระดมทรัพยากร

เพื่อการบริหารจดัการศึกษาแลว้ จาํเป็นจะตอ้งหาความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบ โดยใชส้ถิติในการ

วิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงเส้นท่ีเรียกว่า  path analysis  เพื่อสร้างรูปแบบ การระดมทรัพยากรเพื่อ

การบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา ดงัน้ี 
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  3.1 สร้างรูปแบบการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียน

ประถมศึกษา  โดยการหาความสมัพนัธ์เชิงเสน้ของปัจจยัการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดั

การศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา 

 

  นาํแต่ละองคป์ระกอบมาหาความสมัพนัธ์เชิงเสน้ โดยนาํแนวคิดทฤษฎีท่ีสนบัสนุน

ความสมัพนัธ์เชิงตรรกขององคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อกนั  เพื่อสร้างรูปแบบการระดมทรัพยากร

เพื่อการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่ 6  แสดงความสมัพนัธ์เชิงเสน้โดยนาํแนวคิดทฤษฎีสนบัสนุนความสมัพนัธ์เชิงตรรก 

 

 

 

 

 

การบริหาร

ทรัพยากร 

 

แรงจูงใจ 

 

ความศรัทธา 

 

ประชาสัมพนัธ์ 

ภาวะผู้นํา 

 

กฎหมาย 

การมีส่วนร่วม 

 



 

212 

 

แนวคดิทฤษฎทีีส่นับสนุนความสัมพนัธ์เชิงตรรกขององค์ประกอบทีมี่อทิธิพลต่อกนั 

 

 1.  ความสมัพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบการบริหารทรัพยากร กบัการมีส่วนร่วม 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนภูมิท่ี  7  แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบการบริหารทรัพยากร  

         กบัองคป์ระกอบการมีส่วนร่วม 

 

 นกัวิชาการหลายท่านไดแ้สดงทศันะท่ีสนบัสนุนความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากร

กบัการมีส่วนร่วม ไวอ้ยา่งหลากหลาย ดงัเช่น สวสัด์ิ  ยศบุญเรือง ไดศึ้กษาวิจยั  เร่ืองการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการจดัการศึกษาในสังคมไทย : แนวคิด  ปัญหา  อุปสรรค  และแนวทางในอนาคต  

พบว่า  การจดัการศึกษาในอนาคตตอ้งตั้งอยู่บนหลกัการการมีส่วนร่วมของประชาชน  ประชาชน

สามารถมีส่วนกาํหนดรูปแบบ  เน้ือหา  และวิธีการท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการ

ของชุมชน  โดยรัฐตอ้งลดบทบาทการควบคุมลงมาเป็นการสนบัสนุน  ประชาชนเองตอ้งตระหนกั

ถึงศกัยภาพของตนและผลกัดนัตวัเองให้เขา้ไปมีส่วนร่วมในเร่ืองของการจดัการศึกษา  สอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของศุภชยั  ศรีทุมมา  ไดศึ้กษาวิจยั เร่ืองการพฒันาการมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากร

เพื่อการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนบา้นดุง อาํเภอบา้นดุงสาํนกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาอุดรธานี เขต 3 พบว่าโดยสรุปกลยทุธ์การพฒันาท่ีเหมาะสมกบับริบทของชุมชน และนาํ

วิธีดาํเนินงานในหลายรูปแบบมาใชใ้นการพฒันาเช่น การสร้างความสัมพนัธ์ส่วนบุคคลกบัผูน้าํ

ชุมชน ผูน้าํองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตลอดทั้งบุคคลต่างๆ ท่ีเป็นแหล่งทรัพยากรอย่างใกลชิ้ด  

งานท่ีขอรับการสนบัสนุนอยา่งต่อเน่ือง และท่ีสาํคญัคือสามารถใชแ้กปั้ญหาของโรงเรียนดา้นการมี

ส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลซ่ึงเป็นเทคนิคในการบริหารแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School - Based 

Management) ท่ีควรค่าแก่การศึกษาคน้ควา้และพฒันาใหเ้กิดความต่อเน่ืองย ัง่ยนื และสอดคลอ้งกบั

ผลการศึกษาวิจยัวิธีการระดมทรัพยากรของโรงเรียนพระปริยติัธรรมในจงัหวดัเชียงราย ในปี 2550 

การบริหาร

ทรัพยากร 

 

การมีส่วนร่วม 
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ของทวีศกัด์ิ  พรหมศร  ท่ีพบว่าแนวทางการพฒันาวิธีการระดมทรัพยากรควรประกอบดว้ย 1) การ

วางแผนการปฏิบติังานใหช้ดัเจน และทุกฝ่ายจะตอ้งตระหนกัถึงคุณค่างานท่ีจะทาํ และผูส้นบัสนุน

ตอ้งสนบัสนุนอยา่งจริงจงั และผูป้กครองของพระ หรือเณร ตอ้งเขา้มาช่วยกบับริจาคทรัพย ์ส่ิงของ

เพื่อท่ีจะไดช่้วยผอ่นภาระของโรงเรียน 2) การพฒันานั้นตอ้งมีความศรัทธา และขวญักาํลงัใจจึงจะ

สามารถพฒันาวิธีการระดมทรัพยากรของโรงเรียนได ้และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพชัรกฤษฎ์ิ 

พวงนิล  ศึกษากลยทุธ์การระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพฒันาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐใน

จงัหวดัมหาสารคาม  พบวา่กลไกการประเมินกลยทุธ์นั้น ประกอบดว้ย 3 กลไกหลกั ไดแ้ก่ 1) กลไก

ดา้นองคก์ร คือ การกาํหนดโครงสร้างองคก์รการประสานงาน การมอบหมายภารกิจ ระบบการ

กาํกบั ติดตาม ตรวจสอบมีความโปร่งใส  2) กลไกดา้นบุคคล คือ เป็นผูมี้ความรู้ความเขา้ใจในการ

ปฏิบติังาน มีทกัษะและความสามารถในการแกปั้ญหาเฉพาะหน้าและการปรับเปล่ียนกลยุทธ์          

มีความเสียสละ อดทน มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูง มีความมุ่งมัน่เพื่อการบรรลุเป้าหมายขององคก์ร 

และ 3) กลไกดา้นการบริหารจดัการคือ การยดึหลกัการมีส่วนร่วม จดัสรรทรัพยากรอยา่งทัว่ถึงตาม

ความจาํเป็น การใหอ้าํนาจและกระจายอาํนาจในการบริหารจดัการ การควบคุมการปฏิบติังานดว้ย

แผนงานหรือโครงการ ซ่ึงจะตอ้งสอดประสานและเช่ือมกนัเพื่อความมีประสิทธิภาพของการ

ปฏิบติังานแบบมีส่วนร่วม 
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 2.  ความสมัพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบการบริหารทรัพยากร กบัดา้นแรงจูงใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนภูมิท่ี  8  แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบการบริหารทรัพยากร  

         กบัองคป์ระกอบแรงจูงใจ 

 

 นกัวิชาการหลายท่านไดแ้สดงทศันะท่ีสนบัสนุนความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากร

กบัแรงจูงใจไวอ้ยา่งหลากหลาย ดงัเช่นผลการศึกษาวิจยัของนารีรัตน์  รักวิจิตรกุล, ชยัยทุธ์ ศิริสุทธ์ิ 

และโกวฒัน์ เทศบุตร  เร่ืองการระดมทุนเพื่อการศึกษาของโรงเรียนสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ.ซ่ึงพบว่าผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสบการณ์การ

ระดมทรัพยากรมาใชป้ระโยชน์เพื่อการศึกษายอ่มมีกรณีศึกษาและเขา้ถึงปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดการสนบัสนุน

ไดม้ากมาย การแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์เพื่อนาํไปประยกุตใ์ชย้อ่มเกิดคุณค่าอนนัตต่์อการจดั

การศึกษาไดเ้ป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ดี หลกัการจูงใจให้เกิดการสนับสนุนทุนหรือทรัพยากรใดๆ 

ให้กบัสถานศึกษาจะข้ึนอยูก่บัทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจของมนุษย ์  ซ่ึงผูบ้ริหารสถานศึกษา  

ตอ้งพยายามแสวงหาความเขา้ใจพื้นฐานบุคคล และคณะบุคคลในองคก์รต่างๆ อยา่งแทจ้ริง ซ่ึงมกั

เป็นเร่ืองของความสนใจ การสร้างความยอมรับนบัถือ และจิตวิทยามนุษย ์  เช่น ทฤษฎีความ

ตอ้งการของมนุษย ์(Hierarchy of Needs) ของ มาสโลว ์(Maslow)  เป็นตน้0 สอดคลอ้งกบั  แบรเคลีย  

(Brakeley) ซ่ึงไดก้ล่าวถึง แรงจูงใจ (Motivators) ว่า เป็น การประยกุตใ์ชจิ้ตสาํนึกเพื่อสร้างแรงจูงใจใน

การบริจาคข้ึนอยูก่บัสามญัสาํนึกและความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งของผูบ้ริจาค รวมถึงความสนใจ ความมุ่งมาด

ปรารถนา และความตอ้งการขั้นพื้นฐานของแต่ละบุคคล สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  Burnelt            

ท่ีพบว่า “การระดมทุน (Fund-raising) อยา่งมีประสิทธิภาพนั้นผูท่ี้ทาํการรณรงคจ์ะตอ้งมีความ

เขา้ใจในตวัประชาชนผูมี้จิตศรัทธาท่ีบริจาค การท่ีองคก์ารสาธารณประโยชน์คาดหวงัให้ผูบ้ริจาค

เขา้ใจองคก์ารโดยท่ีองคก์ารไม่เขา้ใจผูบ้ริจาคเลยนั้นเป็นไปไม่ได”้ และผูร้ะดมทุน (Fundraisers) 

จาํเป็นตอ้งใชเ้วลาส่วนหน่ึงในการศึกษาทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัผูบ้ริจาคอย่างใกลชิ้ด และนาํมา

วิเคราะห์วา่อะไรเป็นสาเหตุท่ีทาํใหบุ้คคลเหล่าน้ี ตดัสินใจบริจาคเงินใหก้บักิจกรรมขององคก์าร 

การบริหาร

ทรัพยากร 

 

แรงจูงใจ 
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 3.  ความสมัพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบภาวะผูน้าํ กบัดา้นการมีส่วนร่วม 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนภูมิท่ี  9  แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบภาวะผูน้าํ กบัการมีส่วนร่วม 

 

 นักวิชาการหลายท่านได้แสดงทัศนะท่ีสนับสนุนความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหาร

ทรัพยากรกบัแรงจูงใจไวอ้ยา่งหลากหลาย ดงัเช่นเวนสเตียน (Weinstein) กล่าวว่า หลกัการสาํคญัท่ี

จะนาํไปสู่ความสาํเร็จของการระดมทุนมี 5 ประการคือ 1)  หลกัการท่ีว่า “ประชาชนใหป้ระชาชน 

เพื่อช่วยเหลือประชาชน (People give to people to help people)” เป็นคาํขวญั หรือหลกัการท่ีสาํคญั

ของการระดมทุน เน่ืองจากบุคคลเป็นผูต้ดัสินใจท่ีจะบริจาคหรือไม่บริจาคมิใช่สถาบนั โดยผูบ้ริจาคจะ

บริจาคหรือไม่บริจาคนั้นการบริจาค จะข้ึนอยูก่บัความสัมพนัธ์ของผูบ้ริจาคกบัการตอบสนองต่อผู ้

ระดมทุนหรือการตดัสินใจบริจาคจะข้ึนอยูก่บัลกัษณะผูน้าํของสถาบนันั้นๆ  2)หลกัการท่ีสองคือ 

การเขา้ใจกระบวนการ พฒันาแหล่งเงินทุนท่ีจะบริจาค โดยท่ี “ผูท่ี้จะบริจาคจะข้ึนอยูก่บัความสัมพนัธ์

ของผูร้ะดมทุนกบัผูบ้ริจาคซ่ึงจะให ้หรือบริจาคอะไร” 3) หลกัการท่ี สาม คือ ลกัษณะของผูน้าํของ

องคก์ารท่ีจะระดมทุน โดยจะตอ้งมีลกัษณะผูน้าํในทีมผูบ้ริหารขององคก์าร ผูร่้วมงาน และอาสาสมคัร

ท่ีเป็นบุคคลสาํคญัในการระดมทุนจาํเป็นตอ้ง มีลกัษณะผูน้าํ และเช่ือว่าการระดมทุนจะประสบ

ผลสาํเร็จ เม่ือผูน้าํมีลกัษณะของผูน้าํ กจ็ะทาํใหง้านอยา่งอ่ืนๆ ประสบผลสาํเร็จ 4)  หลกัการท่ี ส่ี คือ

หลกัการ “Six rights” คือการระดมทุนจะประสบผลสาํเร็จนั้น  ข้ึนอยูก่บั Right person เพื่อท่ีจะ

เสนอ “Right prospect” สาํหรับ Right amount” ท่ีเสนอ “Rightproject” “Right time” และ “Right 

way”  5)  หลกัการ 80/20 Rule มาสู่ 90/10 Rule จาก Pareto’s rule  และสอดคลอ้งกบัแบรคเคลีย 

(Brakeley)  กล่าวว่า การวางแผนระดมทุนท่ีดีเป็นผลมาจากการวิจยัท่ีดี การวิจยัในท่ีน้ี หมายถึง         

การระบุเป้าหมายและความตอ้งการของหน่วยงานทั้งปัจจุบนั และอนาคต และแหล่งทุนท่ีจะ

สนบัสนุนเป้าหมายเหล่าน้ี การวางแผนเป็นกระบวนการท่ีตอ้งพ่ึงพาซ่ึงกนัและกนั เป้าหมายของ

การพฒันาหน่วยงานสามารถกาํหนดไดช้ดัเจนไดจ้ากการวางแผนระยะสั้นและระยะยาว ภาวะผูน้าํ 

และแหล่งทุนท่ีคาดวา่จะใหก้ารสนบัสนุน การวางแผนท่ีดีข้ึนอยูก่บัการวิเคราะห์ความสามารถของ

 

ภาวะผู้นํา 

 

 

 

การมีส่วนร่วม 
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หน่วยงานท่ีจะดึงดูดผูน้าํ ศกัยภาพของผูน้าํ ความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บความสนใจจากผูบ้ริจาค และ

แหล่งเงินทุนสนบัสนุน 

 

 

 4.  ความสมัพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบภาวะผูน้าํ กบัแรงจูงใจ   

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี  10  แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบภาวะผูน้าํ กบัแรงจูงใจ 

 

 นักวิชาการหลายท่านได้แสดงทศันะท่ีสนับสนุนความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ํากับ

แรงจูงใจไวอ้ยา่งหลากหลาย ดงัเช่น ฟีดเลอร์ (Fiedler 1971) กล่าวถึง รูปแบบภาวะผูน้าํมีความสาํคญัต่อ

สถานการณ์ ดงันั้นรูปแบบของผูน้าํตอ้งสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ รูปแบบของการนาํ ไดแ้ก่ 1) การ

นาํดว้ยความสัมพนัธ์กบัการจูงใจ 2) การนาํดว้ยงานกบัแรงจูงใจ 3) การนาํดว้ยเสรีภาพทางสังคม 

ส่วนสถานการณ์ของการนาํ ไดแ้ก่ 1) สถานการณ์ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งผูน้าํกบัสถานการณ์  

2) สถานการณ์ดา้นโครงสร้างงาน 3) สถานการณ์ดา้นอาํนาจของตาํแหน่ง สอดคลอ้งกบั งานวิจยั

ของ กมลกานต ์ เทพธรานนท ์ท่ีศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํ แรงจูงใจภายในคุณลกัษณะ

ของผูป้ระกอบการ กับความสําเร็จในการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

พบว่า ภาวะผูน้าํ แรงจูงใจภายใน และคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั

ความสาํเร็จในการประกอบการอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  สอดคลอ้งกบังานวิจยั ของ

อุบล  สุวรรณศรี ท่ีทาํการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง พฤติกรรมผูน้ําของผูบ้ริหารโรงเรียนกับ

แรงจูงใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี 

เขต 1 พบว่า พฤติกรรมผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 ทั้งโดยรวมและรายดา้นทุกดา้นมี

ความสมัพนัธ์ทางบวกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

 

ภาวะผู้นํา 

 

 

 

แรงจูงใจ 
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 5.  ความสมัพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบภาวะผูน้าํ กบัความศรัทธา    

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี  11  แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบภาวะผูน้าํ กบัความศรัทธา 

 

 นกัวิชาการหลายท่านไดแ้สดงทศันะท่ีสนบัสนุนความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํกบัความ

ศรัทธาไวอ้ยา่งหลากหลาย ดงัเช่น  ผลงานวิจยัของ สิงหะ  บุตรดี  ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํ

ของผูบ้ริหารและความศรัทธาของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สงักดัสาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดั

ราชบุรี พบว่าความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารและความศรัทธาของครูในโรงเรียนประถมศึกษา 

สงักดัสาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดัราชบุรี มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  

สอดคลอ้งกบั จารุวรรณ .งอกงาม ทาํการศึกษาพบว่ากลยทุธ์การระดมทรัพยากรเพ่ือการจดัการศึกษา

ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัเทศบาลในจงัหวดัอ่างทอง พบว่า  กลยุทธ์ท่ีมีการดาํเนินการเป็น

ลาํดับแรก คือการสร้างความศรัทธาและความเช่ือมัน่ของชุมชนท่ีมีต่อบุคลากรของสถานศึกษา 

รองลงมาคือการประชาสัมพนัธ์การติดต่อส่ือสารระหว่างสถานศึกษาและชุมชน และการสร้างความ

น่าเช่ือถือของชุมชนท่ีม่ีต่อสถานศึกษาซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  ชนญัชิดา  ไชยรักษไ์ดศึ้กษาการระดม

ทรัพยากรเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนท่ีประสบธรณีพิบติั (สึนามิ)ผลการวิจยัพบว่าการ

ระดมทรัพยากรเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนท่ีประสบธรณีพิบติั (สึนามิ) ในภาพรวม

อยู่ในระดบัปานกลาง  โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  คือ  กระบวนการสร้างความศรัทธา และขอ้ท่ี

ค่าเฉล่ียตํ่าสุด  คือ  กระบวนการจดัตั้งชมรมผูป้กครอง  การระดมทรัพยากรเพ่ือพฒันาคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียนท่ีประสบธรณีพิบติั (สึนามิ)  พบว่ากระบวนการสร้างความศรัทธา  กระบวนการ 

สร้างความน่าเช่ือถือ  กระบวนการสร้างความตระหนัก  กระบวนการมีส่วนร่วม  กระบวนการพฒันา

ศกัยภาพผูเ้รียน  กระบวนการจดัตั้งชมรมผูป้กครอง  และกระบวนการสนบัสนุนจากองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง  

ปรีชา เริงสมุทร์ 1กล่าวว่า 1การเป็นผูบ้ริหารท่ีนั้นจะตอ้งประกอบไปดว้ย การมีบุคลิกภาพท่ีดี มีความรู้ดี       

มีวิสยัทศัน์ มีมนุษยส์ัมพนัธ์ มีภาวะผูน้าํเป็นผูน้าํการเปล่ียนแปลง มีคุณธรรมจริยธรรมบริหารจดัการดี

 

ภาวะผู้นํา 

 

 

 

ศรัทธา 
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เป็นผูน้าํวิชาชีพ มีความสามารถพิเศษรอบดา้น ถา้ผูน้าํของโรงเรียนมีประสิทธิผล จะสามารถสร้าง

ความศรัทธา ความผกูพนัและความพึงพอใจของครู นกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชน 

 

 6.  ความสมัพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบภาวะผูน้าํ กบัการประชาสมัพนัธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี  12   แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบภาวะผูน้าํ กบัการประชาสมัพนัธ์ 

 

นกัวิชาการหลายท่านไดแ้สดงทศันะท่ีสนบัสนุนความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํกบัการ

ประชาสัมพนัธ์อยา่งหลากหลาย ดงัเช่น  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของผอ่งพรรณ  พลเพชร  ศึกษา

ความคิดเห็นของครูเก่ียวกับปัจจยัทางการบริหารท่ีมีผลต่องานประชาสัมพนัธ์โรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจยัทางการบริหาร มีผลต่องานประชาสัมพนัธ์โรงเรียนทั้งโดยรวมและ

รายดา้นทุกดา้น  และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จารุวรรณ .งอกงาม  ซ่ึงทาํการศึกษาพบว่ากลยทุธ์

การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดเทศบาลในจังหวดั

อ่างทอง  พบว่า  ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบักลยุทธ์การระดมทรัพยากรเพ่ือการจดัการศึกษาของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัเทศบาลในจงัหวดัอ่างทองท่ีสําคญัท่ีสุดคือ การประชาสัมพนัธ์ผ่าน

นกัเรียน รองลงมา การจดัสวสัดิการฟรี และการประชุมช้ีแจง สอดคลอ้งกบั วรรณภา  ชนะบาํรุง ท่ี

ศึกษาการพฒันาการระบบงานประชาสัมพนัธ์โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลยับุรีรัมย ์อาํเภอสตึก 

จงัหวดับุรีรัมย ์โดยสรุปพบว่า ในวงรอบท่ี 1 โดยใชก้ลยทุธ์ การประชุมกลุ่มยอ่ย การประชุมเชิง

ปฏิบติัการและการศึกษาดูงาน ทาํใหบุ้คลากรปฏิบติังานตามขั้นตอนและวิธีการส่งผลใหก้ารบริหาร

ดา้นขอ้มูลข่าวสารของโรงเรียนมีความสะดวกรวดเร็ว ถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนั ในวงรอบท่ี 2 ทาํให้

บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการดาํเนินงานประชาสัมพนัธ์ไดอ้ยา่งเป็นระบบ สามารถบริการ

งานประชาสัมพนัธ์ได้อย่างต่อเน่ือง การบริการขอ้มูลข่าวสารด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ทาํให้

ระบบงานประชาสมัพนัธ์มีความรวดเร็ว ถูกตอ้ง และเป็นปัจจุบนั 

 

 

ภาวะผู้นํา 

 

 

การ

ประชาสัมพนัธ์ 
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 7.  ความสมัพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบภาวะผูน้าํ กบักฎหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี  13  แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบภาวะผูน้าํ กบักฎหมาย 

 

 นักวิชาการหลายท่านได้แสดงทศันะท่ีสนับสนุนความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ํากับ

กฎหมายอย่างหลากหลาย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของรุจิรัตน์ นาคะรัมภะ ไดศึ้กษาภาวะผูน้าํการ

เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครูของ

ครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 พบว่า ภาวะผูน้ําการ

เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของ

ครูสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ทั้งโดยภาพรวมและรายดา้น

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ทิเนห์  (Tineh)  ท่ีพบว่า รูปแบบ

ภาวะผูน้าํของครูใหญ่สามารถทาํนายการฝึกปฏิบติัของครูในเร่ืองหลกัการฝึกปฏิบติัทั้ง  5  ประการ 

ของสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ไดร้้อยละ 34  เม่ือพิจารณาท่ีรูปแบบภาวะผูน้าํ พบว่า ภาวะผูน้าํแบบ

เปล่ียนสภาพมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการฝึกปฏิบติัของครูในเร่ืองหลกัการฝึกปฏิบติัของครูใน

เร่ืองหลกัการฝึกปฏิบติัทั้ง 5 ประการ ของสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้อย่างมีนัยสําคญัในระดบั

ค่อนขา้งสูง  และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศุรีพร  เสวตพงษ,์  “รายงานการวิจยัเอกสารการ

ปฏิรูปการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม” พบว่า เพ่ือเป็นการประกนัเง่ือนไขพ้ืนฐานเพ่ือการปฏิรูป

การศึกษาดว้ยการ  การจดัสรรงบประมาณ  สวสัดิการและครุภณัฑ ์ จึงไดมี้การออกกฎหมายรับรอง

ไว ้ ดังน้ี มาตราท่ี  53  ของกฎหมายการศึกษาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนระบุไวว้่า รัฐตอ้ง        

สร้างระบบการจดัสรรงบประมาณในการจดัหาทุนเพ่ือการศึกษาดว้ยมาตรการต่างๆ  ดงัน้ี  1) การ

สนบัสนุนจากสถานประกอบการ  2) การเก็บค่าธรรมเนียมสอนพิเศษ  3) การเก็บค่าสอน 4) การ

สนับสนุนจากองคก์รอุตสาหกรรม  5) การบริจาคเงินเขา้กองทุน  6)  อ่ืนๆ และสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ อรทยั  เพียรชนะ (2554) ซ่ึงพบว่า ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

 

ภาวะผู้นํา 

 

 

 

กฎหมาย 
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โดยภาพรวมและรายดา้น มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัประสิทธิภาพ การบริหารงานตามบทบาทของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

 8.  ความสมัพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบแรงจูงใจกบัการมีส่วนร่วม 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี   14  แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบแรงจูงใจ กบัการมีส่วนร่วม 

 

 นกัวิชาการหลายท่านไดแ้สดงทศันะท่ีสนบัสนุนความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจกบัการมี

ส่วนร่วม  เช่นขอ้คน้พบจากรายงานการวิจยัของ บุญศรี ใจจงกิจ ในรายงานการวิจยัเอกสารการ

ปฏิรูปการอาชีวศึกษา วิชาชีพต่างประเทศ:สาธารณรัฐฝร่ังเศส ซ่ึงพบว่าประเทศฝร่ังเศสประสบ

ความสาํเร็จในการใชม้าตรการจูงใจดา้นภาษีใหแ้ก่ภาคอุตสาหกรรมในการเขา้มามีส่วนร่วมในการ

จดัการศึกษา การวิจยัพฒันา โครงการท่ีไดรั้บการกล่าวถึงเป็นท่ีแพร่หลาย ประกอบดว้ย โครงการ

นอร์มงัดี  โครงการความร่วมมือกบัอุตสาหกรรมในการจา้งงานและฝึกวิชาชีพ และมาตรการดา้น

ภาษีเพื่อสนับสนุนการวิจยั โดยผ่านระบบจูงใจดา้นภาษีเพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่ผูล้งทุนในการ

ดาํเนินงานจดัตั้งศูนยว์ิจยัและพฒันาในฝร่ังเศส และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  คริสติน (Christine) 

ทาํการศึกษาเร่ือง การส่ือสารการมีส่วนร่วมในการทาํงาน : การศึกษาเก่ียวกบัรูปแบบการมีส่วน

ร่วมพฤติกรรมในการส่ือสาร  พนัธะหนา้ท่ีในองคก์รและความพึงพอใจพบว่า การสร้างความสัมพนัธ์

ระหว่างแรงจูงใจ  กบัความรู้สึกในโอกาสท่ีจะมีส่วนร่วมและประสิทธิภาพในตนเองของพนกังาน

สามารถเพื่อท่ีจะพารูปแบบการจดักลุ่มท่ีมีแนวทางต่างๆ กันในการมีส่วนร่วม สอดคลอ้งกับ      

แอนซา  อซัมา (Anzar)  ไดศึ้กษาส่วนประกอบซ่ึงช่วยสนบัสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจดั

การศึกษารัฐบาลโลซิสแตน ประเทศปากีสถาน พบว่าส่ิงท่ีสนบัสนุนในการมีส่วนร่วมของชุมชน

ในการศึกษาในหมู่บา้นบาโลซิสแตน ประเทศปากีสถาน อาจมีผลมาจากความพอใจในเร่ืองหลกัสูตร

สถานศึกษา และการจดัการเรียนรู้ เป็นตน้ ซ่ึงเป็นแรงจูงใจให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการศึกษา

มากข้ึน 

 

แรงจูงใจ 

 

 

 

การมีส่วนร่วม 
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 9.  ความสมัพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบกฎหมายกบัการมีส่วนร่วม 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี  15  แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบกฎหมาย  กบัการมีส่วนร่วม 

 

 นกัวิชาการหลายท่านไดแ้สดงทศันะท่ีสนบัสนุนความสัมพนัธ์ระหว่างกฎหมายกบัการมี

ส่วนร่วม  ดงัเช่น งานวิจยัของ กอยน์ (Goin) ไดศึ้กษาวิจยัการมีส่วนร่วมของครูและครูใหญ่ในการ

บริหารงานโรงเรียน ตามแนวทางการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน พบว่า การมีส่วนร่วมทั้งใน

ดา้นการเตรียมการ  การวางแผนของโรงเรียน  การฝึกอบรม  การนาํไปปฏิบติั และการธาํรงรักษา

ไว ้  และผลการศึกษาวิจยัของ ศรัทธา  หอ้งทอง ไดท้าํการศึกษาการปฏิบติังานตามหลกัการบริหาร

โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษายะลา พบว่า 

ปัญหาการปฏิบติังานเกิดจากการกระจายอาํนาจไม่แทจ้ริง ไม่ครอบคลุมทุกด้าน ชุมชนไม่กลา้

แสดงออกในการมีส่วนร่วมเท่าท่ีควร และการไม่ปฏิบติัตามแผนงานท่ีวางไว ้ซ่ึงมีขอ้เสนอแนะว่าการ

ปฏิบติังานตามหลกัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของผูบ้ริหารโรงเรียน  ควรจดัประชุมทาํ

ความเขา้ใจบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาตามกฎหมาย ควรมีการประชุมวาง

แผนการปฏิบติังานร่วมกนัอยา่งเป็นระบบ และควรมีการช้ีแจงงานอยา่งเป็นระบบ สอดคลอ้งกบั

สถาบนัวิจยัของสหประชาชาติ  ซ่ึงมีผลการศึกษา “การบริหารงานโดยมีส่วนร่วมของประชาชน”  

และสรุปว่า การมีส่วนร่วมเป็นด้านหน่ึงของทางเลือกพื้นฐานท่ีมีความซับซ้อนอย่างมาก  

แนวความคิดเร่ืองการมีส่วนร่วมน้ีได้เสนอคาํถามท่ีสําคญัและยากยิ่งต่อผูน้าํทางการเมืองหรือ

รัฐบาล  และผูมี้หนา้ท่ีในการวางแผนพฒันาทั้งหลายท่ีจะตอ้งตอบปัญหาน้ีอยา่งจริงใจ  สอดคลอ้ง

กับงานวิจยัของ พชัรินทร์  อ่ิมคาํ  ซ่ึงทาํการศึกษา และพบว่าการพฒันาระบบประกันคุณภาพ

ภายใน โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม  ตามกฎกระทรวง ว่าดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และวิธีการ

ประกนัคุณภาพการศึกษา พุทธศกัราช 2553 โดยดาํเนินการวิเคราะห์ระบบ  สังเคราะห์ระบบ  

ออกแบบระบบประเมินระบบไดแ้นวทางการพฒันาระบบโดยสรุป  ในดา้นการจดัทาํแผนพฒันา

 

กฎหมาย 

 

 

 

การมีส่วนร่วม 
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คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ

ดาํเนินงานจัดทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ศึกษาสภาพปัญหาและความ

ต้องการจําเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ กําหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าหมาย และ

ความสําเร็จของการพฒันาท่ีชดัเจน เป็นรูปธรรม จดัทาํแผนพฒันาการจดัการศึกษาท่ีสอดรับกบั

บริบทของสถานศึกษา  กาํหนดการใชง้บประมาณและทรัพยากร กาํหนดแหล่งวิทยาการภายนอกท่ี

ใหก้ารสนบัสนุนทางวิชาการ  กาํหนดบทบาทหนา้ท่ีใหบุ้คลากรของสถานศึกษาและแนวทางการมี

ส่วนร่วมของบิดา  มารดา  ผูป้กครองและองคก์รชุมชน   จดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปี  ประเมิน

ผลกการดาํเนินการ  จดัทาํแผน  แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  นาํผลการประเมิน

ไปใชใ้นการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

 

 

 10.  ความสมัพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบกฎหมายกบัความศรัทธา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี  16  แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบกฎหมาย  กบัความศรัทธา 

 

 นกัวิชาการหลายท่านไดแ้สดงทศันะท่ีสนบัสนุนความสัมพนัธ์ระหว่างหลกักฏหมายกบั

ความศรัทธา ไวอ้ยา่งหลากหลาย สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2547) ไดก้ล่าวถึง 

การบริหาร การจัดการสถานศึกษาท่ีเป็นนิติบุคคลว่า กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการมีเจตนารมณ์กาํหนดให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล โดยให้สถานศึกษามีความ

อิสระคล่องตวัสามารถบริหารจดัการไดส้ะดวก  รวดเร็วมีประสิทธิภาพ  ตามหลกัการกระจายอาํ

นาย และการบริหารท่ีใชโ้รงเรียนเป็นฐานสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จิรประภา  เอ่ียวเจริญ ท่ีศึกษา

ความพึงพอใจของครูสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1  พบว่า ความพึงพอใจของ

 

กฎหมาย 

 

 

 

ความศรัทธา 
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ครูท่ีมีต่อภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนนิติบุคคล สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ 

เขต 1  ใน 2 ดา้น คือ ภาวะผูน้าํดา้นความน่าเช่ือถือ  และภาวะผูน้าํดา้นความสามารถเชิงบริหาร อยู่

ในระดบัมาก  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาวิจยัของ เจมส์ (James) ไดศึ้กษาองคป์ระกอบของการ

นาํการบริหาร โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานไปสู่การปฏิบติั และบทบาทครูใหญ่ พบว่า  คุณลกัษณะ 5 

ประการ คือเพศ  ประสบการณ์ทางการสอน  การได้รับการสนับสนุนของการบริหารโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐาน คุณลกัษณะการเป็นผูน้าํของครูใหญ่ และประสบการณ์ในโรงเรียนท่ีปรึกษาโดย

ใชโ้รงเรียนเป็นฐานแตกต่างกนั  จะเป็นองคป์ระกอบท่ีแตกต่างจากตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้ง กบัการเป็น

ผูน้าํของครูใหญ่  มีอิทธิพลต่อการบริหารงานของโรงเรียนทุกดา้นทั้งจิตสาํนึก ความต่อเน่ือง และ

การปรับจุดเนน้ของโรงเรียน   

 

 

 11.  ความสมัพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบการประชาสมัพนัธ์กบัความศรัทธา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี  17  แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบการประชาสมัพนัธ์ กบัความศรัทธา 

 

 นกัวิชาการหลายท่านไดแ้สดงทศันะท่ีสนบัสนุนความสมัพนัธ์ระหวา่งดา้นการประชาสัมพนัธ์

กบัดา้นความศรัทธา  ไวอ้ยา่งหลากหลาย ดงัเช่นปวีณา  บุญเกิด ไดศึ้กษาการพฒันาการดาํเนินงาน

ประชาสัมพนัธ์โรงเรียนสกลนครกิจบณัฑิต อาํเภอเมืองสกลนคร จงัหวดัสกลนคร พบว่า    การติดตาม

ประเมินผลการปฏิบติังานทาํให้มีการดาํเนินการติดตามการปฏิบติังาน เพ่ือเสนอแนะปรับปรุงการ

ดาํเนินงานอย่างต่อเน่ือง ทาํให้ได้ขอ้มูลมาปรับปรุงแผนงานประชาสัมพนัธ์  ส่งผลให้เกิดการ

ประชาสัมพนัธ์ท่ีดี  ได้รับการสนับสนุนร่วมมือร่วมใจจากประชาชน ในการจัดการศึกษาของ

โรงเรียน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสมโภชน์ สุทธาธิวงษ ์ ไดศึ้กษาคน้ควา้วิจยั การพฒันาระบบงาน

การ

ประชาสัมพนัธ์ 

 

 

 

ความศรัทธา 
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ประชาสมัพนัธ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลยั อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น ผลการศึกษา พบว่า สภาพ

ปัญหาการดาํเนินงานการประชาสัมพนัธ์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลยั อาํเภอเมืองก่อนการดาํเนินการ

พฒันาดาํเนินการประชาสัมพนัธ์โรงเรียนไม่เป็นไปตามแผน ไม่มีปฏิทินการปฏิบติังานท่ีชดัเจน 

กิจกรรมประชาสัมพนัธ์เพื่อเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารมีนอ้ยการดาํเนินงานประชาสัมพนัธ์ไม่ต่อเน่ือง 

หลงัจากดาํเนินการพฒันาตามกระบวนการพฒันาระบบจะประกอบดว้ยการศึกษาระบบ การ

วิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ และการนาํระบบไปใชโ้ดยใชก้ารประชุมเชิงปฏิบติัการและ

การระดมความคิดเห็น พบวา่ การประชาสมัพนัธ์ตามกระบวนการน้ีส่งผลใหเ้กิดผลดีทั้งจากภายใน

และภายนอกโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง เช่นภายในโรงเรียนเม่ือไดรั้บทราบข่าวสารท่ีทัว่ถึงถูกตอ้ง

รวดเร็วทาํใหเ้กิดความเขา้ใจ ก่อใหเ้กิดความร่วมมืออยา่งใกลชิ้ดในระหวา่งส่วนและฝ่ายต่างๆ ส่วน

ภายนอกโรงเรียนนั้นเม่ือขอ้มูลข่าวสาร ไดถู้กส่งไปอย่างทัว่ถึงครอบคลุมผา่นส่ือท่ีถูกกลัน่กรอง

แลว้ย่อมก่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจในการประสานการทาํงานร่วมกนัระหว่างชุมชนและ

โรงเรียนอยา่งใกลชิ้ดมากยิง่ข้ึน อนัจะส่งผลให้เกิดภาพลกัษณ์ทีดีของโรงเรียนในท่ีสุด สอดคลอ้ง

กบัวิชญว์ริน  พูลผลอาํนวย ทาํการศึกษาพบว่า การพฒันาระบบงานประชาสัมพนัธ์สาํนกังาน

วฒันธรรมจงัหวดันครราชสีมา โดยใชก้ลยทุธ์กิจกรรมการพฒันาระบบ การประชุมเชิงปฏิบติัการ 

การนิเทศ ติดตามผล ทาํให้เจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานประชาสัมพนัธ์ มีความรู้ ความเขา้ใจพฒันา

ระบบงานประชาสัมพนัธ์ดีและมีประสิทธิภาพ การสร้างเครือข่ายประชาสัมพนัธ์ภายในและ

ภายนอก การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของหน่วยงานต่อสาธารณชน และการให้บริการดา้นขอ้มูล

ข่าวสาร มีการนาํเสนอขอ้มูลข่าวสาร การเก็บรวบรวมระเบียบ คาํสั่ง กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน

วฒันธรรม เป็นหมวดหมู่ทนัสมยั ทนัต่อเหตุการณ์ ทาํให้การดาํเนินงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน

เจา้หนา้ท่ีเกิดความรู้ความเขา้ใจ สามารถดาํเนินงานประชาสมัพนัธ์ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
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 12.  ความสมัพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบการประชาสมัพนัธ์กบัการมีส่วนร่วม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี  18  แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบการประชาสมัพนัธ์  กบัการมีส่วนร่วม 

 

 นกัวิชาการหลายท่านไดแ้สดงทศันะท่ีสนบัสนุนความสมัพนัธ์ระหวา่งดา้นการประชาสัมพนัธ์

กบัดา้นการมีส่วนร่วม  เช่น ขอ้คน้พบของ เรวติั มุสิกเจียรนันท ์ท่ีศึกษาแนวทางการพฒันาการมี

ส่วนร่วมของผูป้กครองในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกดัเทศบาล ผลการวิจยั

พบวา่  ดา้นชุมชนควรมีการประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบักิจกรรมต่างๆ ท่ีโรงเรียนจดัข้ึน หรือการประชุม

ผูป้กครองเครือข่าย เพื่อร่วมกนัแกไ้ขปัญหาผูเ้รียนเป็นรายบุคคล ควรมีการจดัทาํจุลสารข้ึนระหว่าง

บา้นและโรงเรียน  เพื่อให้ผูป้กครองทราบถึงกิจกรรมของโรงเรียนในแต่ละสัปดาห์ สอดคลอ้งกบั

งานวิจยั แซนเดอร์ส (Sanders) ไดท้าํการศึกษาความตอ้งการความร่วมมือและการเพิ่มการส่ือสาร 

ระหวา่งบา้นกบัโรงเรียน ซ่ึงจะนาํไปสู่ความสาํเร็จของการเรียนของนกัเรียน  อฟัริกนั-อเมริกนั โดย

การจดัรายวิชาท่ีเก่ียวกับการลงมือปฏิบติัเพ่ิมพูนความร่วมมือและการส่ือสารระหว่างบา้นกับ

โรงเรียนมธัยมศึกษาแห่งหน่ึงในประเทศอเมริกา การวิจยัเนน้การมีส่วนร่วมระหว่างผูป้กครอง 

นกัเรียน และบุคลากรของโรงเรียน โดยผูเ้ขา้ร่วมในโครงการของการวิจยัเชิงปฏิบติัการตอ้งปฏิบติั

ตามขั้นตอน 4 ขั้น คือ ปัญหา การสาํรวจ การลงมือปฏิบติัและการประเมินผลผลของการศึกษาพบว่า 

เม่ือผูป้กครองมีส่วนร่วมในโรงเรียนมากยิง่ข้ึน จะทาํใหมี้การเพิ่มการส่ือสารและความร่วมมือระหว่าง

โรงเรียนกบัผูป้กครองมากยิ่งข้ึน นักเรียนก็มีผลการเรียนเพิ่มข้ึนสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ 

ปวีณา บุญเกิด ศึกษาการพฒันาการดาํเนินงานประชาสัมพนัธ์โรงเรียนสกลนครธุรกิจบณัฑิต 

อาํเภอเมืองสกลนคร จงัหวดัสกลนคร โดยใชห้ลกัการวิจยัเชิงปฏิบติัการ (Action Research) ตาม

ความคิดของเคมมิส และทาการ์ (Kemmis and McTaggart) ตามกรอบแนวคิดในการพฒันา 7 

ขั้นตอน การดาํเนินการพฒันาในวงรอบท่ี  1 พบวา่ ดา้นการติดตามประเมินผลการปฏิบติังานทาํให้

การ

ประชาสัมพนัธ์ 

 

 

 

การมีส่วนร่วม 
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มีการดาํเนินการติดตามการปฏิบติังาน เพื่อเสนอแนะปรับปรุงการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง ทาํใหไ้ด้

ขอ้มูลมาปรับปรุงแผนงานประชาสัมพนัธ์ ส่งผลให้เกิดความสัมพนัธ์ท่ีดีไดรั้บการสนับสนุน

ร่วมมือร่วมใจจากประชาชนในการจดัการศึกษาของโรงเรียน 

 

 

 13.  ความสมัพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบการมีส่วนร่วมกบัความศรัทธา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี  19  แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบการมีส่วนร่วม กบัความศรัทธา 

 

 นักวิชาการหลายท่านไดแ้สดงทศันะท่ีสนับสนุนความสัมพนัธ์ระหว่างดา้นการมีส่วนร่วม  

กบัดา้นความศรัทธา เช่น บริทติงแฮม (Brittingham) ไดศึ้กษาเป้าหมายทางการศึกษาแห่งชาติขอ้

ท่ีว่า “โรงเรียนทุกโรงเรียน จะส่งเสริมการมีหุ้นส่วน ท่ีจะเพิ่มการมีส่วนเก่ียวขอ้งและการมีส่วนร่วม

ของผูป้กครอง”  ผลการศึกษา พบว่า การมีหุ้นส่วนของโรงเรียน ครอบครัวและชุมชน โดยรวม 

ได้รับการพฒันาข้ึนในสภาพแวดลอ้มท่ีมีการปฏิบติัร่วมกัน โดยใช้กรอบงานท่ีเป็นหุ้นส่วนท่ี

ทอ้งถ่ินดดัแปลงข้ึนใช ้ โดยอาศยัศรัทธาการบริหารจดัการท่ีแบ่งปันกนั และการส่ือสารดว้ยความ

ซ่ือสัตย ์ ซ่ึงเป็นไปในทางเดียวกบัพรเทพ  รัตติสร้อย ท่ีศึกษาการมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากร

เพื่อการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย 

เขต 1 พบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นปัจจยัแห่งความสําเร็จในการมีส่วนร่วมในการระดม

ทรัพยากรเพื่อการศึกษา สอดคลอ้งกบั ศศิธร  เช้ือวฒันากุล ไดศึ้กษาการพฒันาการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในการะดมทรัพยากรทางการศึกษา พบว่า หลงัการมีส่วนร่วมของชุมชนในการระดมทรัพยากร

ทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ผูน้าํชุมชน  ผูป้กครอง  องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเข่ืองคาํ  ชุมชน องคก์รอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง มีความกระตือรือร้นท่ีจะเขา้มามีบทบาทในการพฒันาการ

 

การมีส่วนร่วม 

 

 

 

ความศรัทธา 

 



 

227 

 

จดัการศึกษาแก่บุตรหลานมากข้ึน  มีการเสียสละทรัพยสิ์น เวลา แรงงาน ส่ิงของและเทคโนโลย ีมา

สนบัสนุนการจดัการศึกษาในโรงเรียน  ตลอดจนประสานความร่วมมือจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสาขา

ความรู้ดา้นต่างๆ เพื่อเขา้ร่วมจดักิจกรรมการเรียนรู้และระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากภายนอก

ทอ้งถ่ินเขา้มาจดัการศึกษาของโรงเรียน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  พชัรกฤษฎ์ิ  พวงนิล ไดศึ้กษา

กลยุทธ์การระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐในจังหวัด

มหาสารคาม พบว่า กลไกดา้นการบริหารจดัการ คือ การยึดหลกัการมีส่วนร่วม จดัสรรทรัพยากร

อยา่งทัว่ถึงตามความจาํเป็น การใหอ้าํนาจและกระจายอาํนาจในการบริหารจดัการ  ควรควบคุมการ

ปฏิบัติงานด้วยแผนงานหรือโครงการ  ซ่ึงจะต้องสอดประสานและเช่ือมกันเพื่อความมี

ประสิทธิภาพของการดาํเนินงาน โดยโรงเรียนควรนาํมาตรการไปวางแผนในการปฏิบติัใหต่้อเน่ือง

และสอดคลอ้งกบับริบทของแต่ละโรงเรียน สอดคลอ้งกบั ณรงค ์ศรีโสภา ไดศึ้กษาอตัลกัษณ์การมีส่วน

ร่วมของชุมชนในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนประชาวิทยาคาร ตาํบลอุโลกส่ีหม่ืน อาํเภอ

ท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี พบว่า กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนกบัคุณภาพการจดัการศึกษา

ขั้นพื้นฐานในภาพรวมมีความสัมพนัธ์ในระดับมากอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นิวชัชยั  แกว้นอ้ย ไดศึ้กษาการพฒันาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการส่งเสริมการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาโรงเรียนเทศบาลอาํเภอพล 

จงัหวดัขอนแก่น พบว่าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความรู้ ความเขา้ใจในการจดัทาํ

แผนปฏิบติัการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  มีความตระหนกัในการมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม

ทางการศึกษา  โดยเข้ามามีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา จัดตั้ งกองทุนเพื่อ

การศึกษาและทุนดาํเนินกิจกรรมดา้นการจดัการศึกษาของโรงเรียน ตลอดจนปรับปรุงห้องเรียน

และปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ ให้เอ้ือต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอนและงบประมาณอ่ืนๆ ท่ี

ทางโรงเรียนไดรั้บจดัสรรจากสํานักงานเทศบาลเมืองพลเป็นจาํนวนมาก  และการนําวิทยากร

ภายนอกเขา้มามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกบัคณะครู และโรงเรียน  โดยมี

จุดมุ่งหมายเพื่อใหโ้รงเรียนไดรั้บการพฒันาในทุกๆ ดา้น 

 

 

 

 

 

 

 



 

228 

 

 14.  ความสมัพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบแรงจูงใจกบัความศรัทธา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี  20  แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบแรงจูงใจ กบัความศรัทธา 

 

นกัวิชาการหลายท่านไดแ้สดงทศันะท่ีสนบัสนุนความสัมพนัธ์ระหว่างดา้นแรงจูงใจ  กบัดา้น

ความศรัทธาดงัเช่น รายงานการวิจยัเร่ือง แนวทางการใชม้าตรการจูงใจทางภาษีเพื่อการระดมทรัพยากร

ทางการศึกษา ของวลัลภ สุวรรณดี  การขอคืนภาษีเพื่อการศึกษาท่ีจดัข้ึนในเมืองออนทาริโอ (Ontario) 

ประเทศแคนาดา ซ่ึงเป็นประเทศหน่ึงท่ีไดส้ร้างมาตรการจูงใจภาษีเพื่อการศึกษาแก่บริษทัหรือธุรกิจอ่ืน

ท่ีไม่ดาํเนินกิจการในรูปของบริษทั  โดยมอบหมายให้กระทรวงการคลงัเป็นผูดู้แลรับผิดชอบโครงการ

ท่ีกาํหนด สอดคลอ้งกบัรายงานการวิจยัเอกสารการปฏิรูปการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม ของ ศุรีพร 

เสวตพงษ ์ ซ่ึงพบว่า การจดัสรรงบประมาณและแนวทางการใชม้าตรการทางภาษีเพื่อระดมทรัพยากร

ทางการศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีนไดป้รับเปล่ียนรูปแบบการดาํเนินงานท่ีน่าสนใจหลายส่วน      

โดยสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบักรอบงานวิจยั เป็นนโยบายเชิงรุกในการพฒันาการศึกษา คือ  รัฐจะลดอตัราการไม่

รู้หนงัสือของเยาวชน และประชาชนวยักลางคน  รัฐจะหยดุวยัของผูไ้ม่รู้หนงัสือใหม่  และรัฐจะขยายการ

อาชีวศึกษาทุกระดบัและทุกรูปแบบ  รัฐบาลมีนโยบายจดัเก็บภาษีอตัราตํ่า หรือไม่จดัเก็บภาษีจากสถาน

ประกอบการท่ีดาํเนินการเป็นโรงเรียน รวมทั้งส่งเสริมใหมี้การรับบริจาคเงินเพื่อการศึกษาจากทอ้งถ่ิน และ

องคก์ารสังคมระหว่างประเทศ  และส่งเสริมให้โรงเรียน สถานประกอบการ องคก์รเพื่อสังคมรับบริจาค

เงินทุนภายใน และต่างประเทศ เพื่อนาํมาใชจ่้ายเพื่อกรศึกษา ทั้งน้ีเงินบริจาคจะสามารถนาํมาหักภาษีได ้

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของมชัฌิมา  สระบวั ไดศึ้กษาความสมัพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจในการทาํงานกบัผลการ

ปฏิบติังานของพนกังานเทศบาลเมืองสระบุรี  พบว่าความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงในการทาํงานกบั

ผลการปฏิบติังานด้านความร่วมมือในการทาํงาน ทั้งภาพรวมและรายด้านมีความสัมพนัธ์อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

แรงจูงใจ 

 

 

 

ความศรัทธา 
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ผลการวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้างรูปแบบการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษา

ในโรงเรียนประถมศึกษา   

ก่อนทาํการวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้างของรูปแบบการการระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหาร

จัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา  ผูว้ิจัยได้ดาํเนินการวิเคราะห์ค่าสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน             

เพื่อนาํมาใชใ้นการวิเคราะห์เสน้ทางอิทธิพลขององคป์ระกอบ ประกฎผลดงัตารางท่ี 17 

 

ตารางที ่17  วิเคราะห์ค่าสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั 

 

  MOTIVATE LAW PR PARTICIP FAITH MANAGE LEADER 

MOTIVATE Pearson Correlation 1 .463** .458** .359** .611** .447** .442** 

  Sig. (2-tailed) . .000 .000 .000 .000 .000 .000 

LAW Pearson Correlation .463** 1 .526** .664** .431** .449** .516** 

  Sig. (2-tailed) .000 . .000 .000 .000 .000 .000 

PR Pearson Correlation .458** .526** 1 .521** .437** .243** .487** 

  Sig. (2-tailed) .000 .000 . .000 .000 .000 .000 

PARTICIP Pearson Correlation .359** .664** .521** 1 .428** .369** .646** 

  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 . .000 .000 .000 

FAITH Pearson Correlation .611** .431** .437** .428** 1 .454** .439** 

  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 . .000 .000 

MANAGE Pearson Correlation .447** .449** .243** .369** .454** 1 .291** 

  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 . .000 

LEADER Pearson Correlation .442** .516** .487** .646** .439** .291** 1 

  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 . 

 

 

จากตารางท่ี  17  แสดงใหเ้ห็นวา่ องคป์ระกอบของรูปแบบทุกองคป์ระกอบมีความสมัพนัธ์

เชิงบวกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .04 ในระดบัปานกลางทุกองคป์ระกอบ โดยมีค่า

สหสมัพนัธ์ ระหวา่ง  0.291 – 0.664 
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และเพื่อเป็นการตรวจสอบรูปแบบขององคป์ระกอบตามสมมติฐานของการวิจยั ผูว้จิยัได้

นาํค่าสหสมัพนัธ์ท่ีกล่าวมาแลว้ มาวิเคราะห์เสน้ทางอิทธิพลขององคป์ระกอบโดยใชค่้าสถิติต่างๆ  ดงัน้ี 

1. Chi-square : ตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดล 

2. Goodness of fit indices : GFI และ AGFI 

3. Root Mean Squared Residual : ค่าดงัชะนีรากของค่าเฉล่ียกาํลงัสองของส่วนเหลือ (RMR) 

4. Root Mean Squared Error of Approximation 

5. Comparative fit : ค่าดชันีเปรียบเทียบโมเดลพื้นฐานกบัโมเดลตามทฤษฎี/ตามสมมติฐาน 

 

ตารางที ่ 18  ค่าสถิติวดัความคลาดเคล่ือนสอดคลอ้งกลมกลืนระหวา่งโมเดลและขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

 

ค่าสถิติ ค่า เกณฑค์วามสอดคลอ้ง 

ไค-สแควร์ (χ2) 

Chi-square 

0.02 

(p=0.88) 

ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ แสดงวา่โมเดลมีความ

สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

ดชันีความกลมกลืน 

Goodness of fit indices 

1.00 มีค่า 1.00 แสดงวา่โมเดลมีความสอดคลอ้งกบั

ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

Adjusted Goodness of 

fit indices 

1.00 มีค่า 1.00 แสดงวา่โมเดลมีความสอดคลอ้งกบั

ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

Root Mean Squared 

(RMR) 

0.00 มีค่าเป็น 0.00 แสดงวา่โมเดลมีความสอดคลอ้งกบั

ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

Root Mean Squared 

Error of Approximation 

(RMSEA) 

0.00 มีค่าเป็น 0.00 แสดงวา่โมเดลมีความสอดคลอ้งกบั

ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

 

 จากตารางท่ี  18  แสดงใหเ้ห็นวา่ รูปแบบความสมัพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ระดมทรัพยากร มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมี

ค่า ไคสแควส์  เท่ากบั 0.02 ค่าองศาอิสระ เท่ากบั  1 ค่าความเป็นไปไดเ้ท่ากบั 0.88 ค่า RMSEA 

เท่ากบั 0.00 ค่า CFI เท่ากบั 1.00 ค่า SRMS เท่ากบั 0.00 ค่า GFI เท่ากบั 1.00 ค่า และค่า AGFI 

เท่ากบั 1.00 ซ่ึงค่าต่างๆ เป็นไปตามเกณฑค์วามสอดคลอ้งของรูปแบบ จึงแสดงใหเ้ห็นวา่รูปแบบท่ี

วิเคราะห์ไดมี้ความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษอ์ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
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ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลสามารถแสดงเป็นรูปแบบการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดั

การศึกษาไดด้งัแผนภูมิท่ี  21  ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi-square = 0.02, df = 1, p-value = 0.88, RMSEA = 0.00 

 

แผนภูมิท่ี  21  รูปแบบการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา 

 

 จากรูปแบบการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา 

สามารถนาํมาแสดงถึงรายละเอียดของความสัมพนัธ์เชิงอิทธิพลระหว่างตวัแปรต่างๆ ซ่ึงสามารถ

เขียนเป็นโครงสร้างสมการไดด้งัน้ี 

 

1. Motivate  = 0.33 manage+  0.26leader, Errorvar. = 0.25, R2 = 0.31 

       (0.03)          (0.03)                     (0.01) 

       10.62          10.41        10.80 

จากโครงสร้างสมการ สามารถอธิบายไดว้่า การบริหารทรัพยากร (manage) มีอิทธิพล

ทางตรงต่อแรงจูงใจ (Motivate)  มีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพล (β) = 0.33 โดยพิจารณาค่า t มีค่าเท่ากบั 

10.62 ในขณะท่ีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (Standard error) มีค่าตํ่าคือ S.E. = 0.03 ส่วน ภาวะ

ผูน้าํ  (Leader) มีอิทธิพลทางตรงต่อแรงจูงใจ (Motivate)  มีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพล (β) = 0.26 โดย

พิจารณาค่า t    มีค่าเท่ากบั 10.41 ในขณะท่ีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (Standard error) มีค่าตํ่า

คือ S.E. = 0.03 โดยท่ีตวัแปรทั้งสองสามารถอธิบายความแปรปรวน (R2) = 31% 

0.26* 

0.33* 

0.17* 
0.63* 

0.28* 

0.06 

0.39* 

0.39* 

0.41* 

0.09* 

การบริหาร

ทรัพยากร 

 

แรงจูงใจ 

 

ความศรัทธา 

 

ประชาสัมพนัธ์ 

ภาวะผู้นํา 

 

กฎหมาย การมีส่วนร่วม 
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2. Law = 0.39Leader, Errorvar. = 0.25, R2 = 0.27 

       (0.02)     (0.01) 

        16.01     18.80 

 

จากโครงสร้างสมการ สามารถอธิบายไดว้่า ภาวะผูน้าํ (Leader)  มีอิทธิพลทางตรงต่อ     

การกฎหมาย (Law)  มีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพล (β) = 0.39 โดยพิจารณาค่า t    มีค่าเท่ากบั 16.11 

ในขณะท่ีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (Standard error) มีค่าตํ่าคือ S.E. = 0.01 สามารถอธิบาย

ความแปรปรวน (R2) = 27% 

 

3. Public Relation = 0.39Leader, Errorvar. = 0.29, R2 = 0.24 

        (0.03)     (0.02) 

         14.82     18.81 

 

จากโครงสร้างสมการสามารถอธิบายไดว้่า ภาวะผูน้าํ (Leader) มีอิทธิพลทางตรงต่อ      

การประชาสัมพนัธ์ (Public Relation) มีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพล (β) = 0.39 โดยพิจารณาค่า t           

มีค่าเท่ากบั 14.82 ในขณะท่ีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (Standard error) มีค่าตํ่าคือ S.E. = 0.03 

สามารถอธิบายความแปรปรวน (R2) = 24% 

 

4.  Participation = 0.28 manage + 0.63Law, errorvar. = 0.15, R2 = 0.52 

        (0.03)  (0.03)        (0.01) 

         8.61  20.39           14.76 

 

จากโครงสร้างสมการสามารถอธิบายไดว้่า การบริหารทรัพยากร (manage) มีอิทธิพล

ทางตรงต่อการมีส่วนร่วม (Participation)  มีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพล (β) = 0.28 โดยพิจารณาค่า t    

มีค่าเท่ากบั 8.61 ในขณะท่ีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (Standard error) มีค่าตํ่าคือ S.E. = 0.03  

และ กฎหมาย (law) มีอิทธิพลทางตรงต่อการมีส่วนร่วม (Participation)  มีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพล 

(β) = 0.63 โดยพิจารณาค่า t    มีค่าเท่ากบั 20.39 ในขณะท่ีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน 

(Standard error) มีค่าตํ่าคือ S.E. = 0.03 โดยท่ีตวัแปรทั้งสองสามารถอธิบายความแปรปรวน        

(R2) = 52% 
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5.  Faith  = 0.09Leader +  0.41Motivate + 0.17Participation, errorvar. = 0.16, R2 = 0.44 

      (0.02)  (0.03)        (0.03)        (0.01) 

       4.21  13.53           5.44        18.45 

 

จากโครงสร้างสมการสามารถอธิบายไดว้่า ภาวะผูน้าํ (Leader) มีอิทธิพลทางตรงต่อความ

ศรัทธา (Faith)  มีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพล (β) = 0.09 โดยพิจารณาค่า t    มีค่าเท่ากบั 4.21 ในขณะท่ี

ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (Standard error) มีค่าตํ่าคือ S.E. = 0.02  ส่วนแรงจูงใจ (Motivate)    

มีอิทธิพลทางตรงต่อความศรัทธา (Faith)  มีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพล (β) = 0.41 โดยพิจารณาค่า        

t  มีค่าเท่ากบั 13.53 ในขณะท่ีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (Standard error) มีค่าตํ่าคือ S.E. = 0.03   

และ การมีส่วนร่วมมี (Participation)  มีอิทธิพลทางตรงต่อความศรัทธา (Faith) มีค่าสัมประสิทธ์ิ

อิทธิพล (β) = 0.17 โดยพิจารณาค่า t   มีค่าเท่ากบั 5.44 ในขณะท่ีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน 

(Standard error) มีค่าตํ่าคือ S.E. = 0.03 โดยท่ีตวัแปรทั้งสองสามารถอธิบายความแปรปรวน        

(R2) = 44% 
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 ตอนที ่4  การสร้างคู่มือการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียน

ประถมศึกษา  ประกอบดว้ย   

 สร้างคู่มือการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา           

โดยดาํเนินการตรวจสอบและเพิ่มความน่าเช่ือถือโดยการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงเป็นเช่ียวชาญ   

ในการระดมทรัพยากรทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา 
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คู่มือ 

 

การระดมทรัพยากรเพือ่การบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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คาํนํา 

  

 สถานศึกษามีภารกิจหลกัในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใหมี้ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา    

มีอาํนาจหนา้ท่ี  บริหารกิจการของสถานศึกษาใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัของ

ทางราชการ  ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  รวมทั้งควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การ

พสัดุ สถานท่ี และทรัพยสิ์นอ่ืนของสถานศึกษาหรือส่วนราชการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ

ของทางราชการ  

 จากขอ้มูลการดาํเนินงานการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

ท่ีผา่นมา พบวา่มีการประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง สถานศึกษา

หลายแห่งไดรั้บความร่วมมือและประสบความสาํเร็จอยู่ในระดบัท่ีน่าพอใจ  ซ่ึงผูว้ิจยัไดร้วบรวม

ประเด็นขอ้คน้พบท่ีน่าสนใจ นาํเสนอในลกัษณะของคู่มือการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดั

การศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา  ซ่ึงประกอบดว้ย รูปแบบการระดมทรัพยากร และแนวปฏิบติัใน

การระดมทรัพยากร เพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณาประยุกต์ใช้ในการระดมทรัพยากรเพ่ือการ

บริหารจดัการศึกษาต่อไป 

 

 

 

      จนัทิมา  อชัชะสวสัด์ิ 
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คาํช้ีแจงการใช้คู่มือ 

 

ความเป็นมาและความสําคญั 

 ด้วยเหตุปัจจยัท่ีรัฐไม่สามารถจดัสรรทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ เป็นธรรม ทัว่ถึงและเท่าเทียมนั้น สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานยงัพอจะมีทางออกสาํหรับ

การดาํเนินการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพฒันาสถานศึกษาใหส้ามารถจดัการศึกษาต่อไปได้

อยา่งมีคุณภาพตามความสามารถและศกัยภาพ นัน่คือ ในมาตรา 58 แห่งพระราชบญัญติัการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ระบุให้สถานศึกษามีการระดม

ทรัพยากรและการลงทุนดา้นงบประมาณ การเงิน และทรัพยสิ์น ทั้งจากรัฐ องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชนเอกชน องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา

สถานประกอบการ สถาบนัสงัคมอ่ืนและต่างประเทศมาใชจ้ดัการศึกษา  

 ในการบริหารการศึกษาของไทยเพ่ือให้ประชาชนไดรั้บความเสมอภาคในดา้นการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งใชท้รัพยากรในการบริหารการศึกษาเป็นจาํนวนมาก  แต่ในความ

เป็นจริงแลว้รัฐบาลไม่สามารถจดัสรรไดเ้พียงพอและสอดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่ง 

หรือแต่ละชุมชนได ้ จากปัญหาความขาดแคลนทรัพยากรในดา้นต่างๆ ประกอบกบัการนาํแนวคิด

ในการระดมทรัพยากรยงัไดถู้กนาํมาใชอ้ย่างจริงจงั รวมถึงขาดมาตรการในการส่งเสริมและให้

แรงจูงใจในการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารการศึกษาจากทุกส่วนในสังคม  ทั้งผูบ้ริหาร และ

บุคคลในสังคมเองยงัขาดความเขา้ใจท่ีชดัเจนต่อเร่ืองการมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรเพื่อการ

บริหารจดัการศึกษา   

 ดงันั้นความพยายามท่ีจะพฒันาประสิทธิภาพในการบริหารการศึกษา  จึงควรสอดคลอ้ง

กบัปัจจยัดา้นทรัพยากรทางการศึกษา  ซ่ึงไม่จาํเป็นตอ้งรอคอยเพียงแต่งบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรร

เท่านั้น หากเพียงสามารถประชาสมัพนัธ์  เชิญชวนผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในสังคมใหเ้กิดความศรัทธาใน

การเขา้มามีส่วนร่วม และนาํไปสู่การระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารการศึกษาตามความตอ้งการได ้  

โดยศึกษาพฒันาแนวปฏิบติัการระดมทรัพยากร ซ่ึงไดแ้ก่ ทรัพยากรดา้นเงินทุน หรืองบประมาณ 

ดา้นบุคคล ดา้นวสัดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี ดา้นท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง และดา้นแหล่งเรียนรู้เพื่อ

พฒันาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ โดยยึดหลกัท่ีมีความเป็นไปได ้ ไดรั้บการยอมรับ  โดยมี

องคป์ระกอบสาํคญั ท่ีเป็นแนวปฏิบติัในการดาํเนินงานระดมทรัพยากรท่ีเหมาะสม นาํไปใชเ้ป็น

แนวทางในการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารการศึกษา เพื่อพฒันาการบริหารจดัการศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อไป 
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วตัถุประสงค์ 

 คู่มือการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัสาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบบัน้ี ดาํเนินการสร้างข้ึนโดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1. เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิดพื้นฐานในการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหาร

จดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2.  เพื่อใช้ประกอบการการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียน

ประถมศึกษา สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

3. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติักิจกรรมการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษา

ในโรงเรียนประถมศึกษา สาํหรับครูและผูเ้ก่ียวขอ้งสาํหรับการจดัการศึกษา  และสามารถนาํไปใช้

ปรับปรุง เปล่ียนแปลง วิธีการบริหารจดัการระดมทรัพยากรใหดี้ยิง่ข้ึน  

 

ส่วนประกอบของคู่มือ 
 ในการจดัทาํคู่มือการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา 

สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คร้ังน้ี  จดัทาํในลกัษณะของการนาํรูปแบบการ

ระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา ไปสู่แนวปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรม

ในระดับสถานศึกษา เพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณาประยุกต์ใช้สําหรับผูบ้ริหาร คณะครู และ

บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษา  ซ่ึงคู่มือฉบบัน้ีประกอบดว้ย  

 ส่วนท่ี 1  รูปแบบการระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหารจดัการศึกษาในสถานศึกษาระดบั

ประถมศึกษา 

 ส่วนท่ี 2  แนวปฏิบติัในการระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหารจดัการศึกษาในสถานศึกษาระดบั

ประถมศึกษา 

 

 โดยนาํเสนอประเดน็รายละเอียดของแต่ละส่วนดงัน้ี 
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รูปแบบการระดมทรัพยากรเพือ่การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา 

(Model of Resources Mobilization for Educational Administration in Primary schools) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากรูปแบบการระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา แสดง

ใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธ์ของแต่ละองคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อกนั  ซ่ึงพบวา่ความสมัพนัธ์เชิงเส้นของ

องคป์ระกอบของการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา ทั้ง  7  องคป์ระกอบ  คือ  1)  การ

บริหารทรัพยากร  (Management Resources)   2)  ภาวะผูน้าํ  (Leadership)  3)  การมีส่วนร่วม  

(Participation)  4)  ความศรัทธา  (Faith)  5)  แรงจูงใจ (Motivation) 6)  กฎหมาย (Law)  และ          

7)  ประชาสมัพนัธ์ (Public relation)สามารถอธิบายโดยสรุปตามโครงสร้างของสมการเชิงเสน้ไดด้งัน้ี   

ภาวะผูน้าํ  (Leader) มีอิทธิพลทางตรงต่อกฎหมาย (Law) มีอิทธิพลทางตรงต่อการ

ประชาสมัพนัธ์ (Public Relation) มีอิทธิพลทางออ้มต่อการมีส่วนร่วม และมีอิทธิพลทางตรงต่อ

ความศรัทธา ( Faith)   

การบริหารทรัพยากร  (manage)  มีอิทธิพลทางตรงต่อแรงจูงใจ (Motivate) และมีอิทธิพล

ทางตรงต่อการมีส่วนร่วม (Participation) มีอิทธิพลทางออ้มกบัความศรัทธา 

กฎหมาย (law) มีอิทธิพลทางตรงต่อการมีส่วนร่วม (Participation)  และมีอิทธิพล

ทางออ้มต่อความศรัทธา 

แรงจูงใจ (Motivate)  มีอิทธิพลทางตรงต่อความศรัทธา (Faith)   

การมีส่วนร่วม (Participation)  มีอิทธิพลทางตรงต่อความศรัทธา  

การประชาสมัพนัธ์ (Public Relation) และมีอิทธิพลทางตรงต่อความศรัทธา ( Faith)   

 

 

0 4

 

บริหาร

ทรัพยากร 

 

แรงจูงใจ 

 

ศรัทธา 

 

ประชาสัมพนัธ์ 

ภาวะผู้นํา 

 

กฎหมาย 

มส่ีวนร่วม 
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ส่วนที ่2  แนวปฏิบตัิในการระดมทรัพยากรเพือ่การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา 
 

ตารางที ่19 แนวปฏิบติัในการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา 
 

องค์ประกอบที่  1  การบริหารทรัพยากร มตีวัแปรทีอ่ธิบายองค์ประกอบ  10  ตวัแปร 

ตวัแปร แนวปฏิบัติในการระดมทรัพยากร 

1. การจัดเกบ็

หรือหารายได้

จากทรัพย์สิน

ของสถานศึกษา   

1.  ศึกษาอาํนาจหนา้ท่ีตามกฎหมาย 

2.  ศึกษาขอ้มูลพื้นฐานดา้นทรัพยสิ์นของสถานศึกษา 

3.  กาํหนดผูรั้บผดิชอบ ท่ีมีความรู้ความสามารถดา้น 

     การเงิน-พสัดุ และบญัชี 

4.  การรับเงินรายไดส้ถานศึกษาทุกประเภท ตอ้ง 

     ออกใบเสร็จรับเงินของทางราชการ 

5.  การจดัซ้ือจดัจา้งจากเงินรายไดส้ถานศึกษาตอ้ง 

    ปฏิบติัตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการ 

    พสัดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 

6.  การใชจ่้ายเงินรายไดส้ถานศึกษา ใหถื้อปฏิบติัตาม 

     ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 

     พื้นฐาน วา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์อตัรา และวธีิการนาํเงิน 

     รายไดส้ถานศึกษาไปจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดั 

     การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นนิติ 

     บุคคลในสงักดัเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. 2551 

7.  การเกบ็รักษาเงิน ปฏิบติัตามหนงัสือกรมบญัชีกลางฯ  

    บนัทึกการรับและการจ่ายเงินรายไดส้ถานศึกษาให ้

    ครบถว้นตามระบบบญัชี 

9.  จดัทาํบญัชียอ่ยเงินรายไดส้ถานศึกษาแต่ละประเภท  

     เพือ่ประโยชนใ์นการควบคุมการใชจ่้ายเงินให ้

     เป็นไปตามวตัถุประสงค ์

10.  จดัทาํรายงานการรับจ่ายเงินรายไดส้ถานศึกษาตาม  

      แบบท่ี สพฐ. กาํหนด เสนอคณะกรรมการสถานศึกษา 

      ขั้นพื้นฐานทราบทุกส้ินปีงบประมาณ 

11.  การเกบ็ค่าเช่าการใชส้ถานท่ีจาํหน่ายอาหาร  

12.  จดัเกบ็เงินค่าขายทรัพยสิ์นของสถานศึกษา 

13.  จดัเกบ็ของใชท่ี้จาํเป็นใหเ้ป็นระเบียบปลอดภยั 

14.  ตูเ้หลก็วสัดุ ครุภณัฑ ์เกบ็ไวแ้ละใชค้วบคู่กนัไป 

15.  วสัดุหมดอายจุาํหน่ายเป็นรายไดส้ถานศึกษา 

2. มีหน่วยงาน

ที่รับผดิชอบ  

การเกบ็ภาษี

เพือ่การศึกษา   

1.  เสนอแนะใหท้อ้งถ่ินกาํหนดใหมี้การเกบ็ภาษี 

     เพือ่การศึกษา 

2.  ทาํความเขา้ใจกบัครู  ผูป้กครอง ใหเ้ห็นความสาํคญั 

     ของประโยชนท่ี์ไดรั้บจากภาษี 

3.  สร้างความเขา้ใจเร่ืองภาษีเพื่อการศึกษา 

4.  มีหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  มีการเกบ็ภาษีเพื่อการศึกษา 

6.  ศึกษารายละเอียดของการจดัเกบ็ภาษี หรือลดหยอ่น 

     ภาษีเพือ่การศึกษา 

7. เสนอโครงการเพื่อขอสนบัสนุนเงินจากภาษีเพื่อ 

   การศึกษาจากหน่วยงานหรือองคก์รท่ีจดัเกบ็ 

3. มีการ

กาํหนดให้จ่าย

ค่าธรรมเนียม

พเิศษการจัด

การศึกษาให้มี

คุณภาพ  มี

แนวปฏิบัติ

ดงันี ้

1.  ร่วมกนัศึกษาสภาพปัญหาความตอ้งการในการ 

    จดับริการพิเศษทางการศึกษา 

2.  ร่วมกนัวางแผน กาํหนดเป้าหมาย กิจกรรม  

     ประมาณการค่าใชจ่้าย 

3.  ใหผู้เ้ขา้รับบริการพิเศษทางการศึกษามีส่วนร่วม 

     รับผดิชอบ โดยกาํหนดเป็นค่าใชจ่้าย  หรือ    

     ค่าธรรมเนียมพิเศษ 

4.   ตอ้งยดึตามระเบียบปฏิบติัของกระทรวงการคลงั 

 5.  ยดึหลกัความเป็นจริง 

6.  พิจารณาตามความจาํเป็นในการจดักิจกรรม 

     เพิ่มเติมนอกเหนือหลกัสูตรการเรียนการสอนปกติ 

7.  ตอ้งแจง้ใหผู้ป้กครองทราบคา่ใชจ่้ายท่ีรับการ 

     สนบัสนุนจากรัฐ และค่าใชจ่้ายท่ีขอให ้

     ผูป้กครอง มีส่วนร่วมรับภาระ โดยตอ้งเป็นไปดว้ย 

      ความสมคัรใจของผูป้กครอง 

8.  โครงการท่ีจะระดมทรัพยากรตอ้งไดรั้บความ 

     เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 

     และการใชจ่้ายทรัพยสิ์นหรือทรัพยากรท่ีไดจ้าก 

      การระดมตอ้งสอดคลอ้งกบัโครงการ 

9.  ใหร้ายงานผลการดาํเนินงานตามโครงการต่อ   

     คณะกรรมการและปิดประกาศโดยเปิดเผย 
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องค์ประกอบที่  1  การบริหารทรัพยากร  มีตวัแปรทีอ่ธิบายองค์ประกอบ  10  ตวัแปร  

ตวัแปร แนวปฏิบัติในการระดมทรัพยากร 

4.  มีการจัดหา

บุคลากรที่มี

ความเป็นมือ

อาชีพเข้ามา

ทํางานเร่ืองการ

ระดมทรัพยากร   

1.  ศึกษาขอ้มูลดา้นความรู้ความสามารถ และทกัษะ 

   บุคลากร 

2. วางแผนการระดมทรัพยากรโดยคดัสรรบุคลากรท่ีมี 

    ความถนดัในแต่ละดา้นรับผดิชอบ 

3.  แบ่งภาระหนา้ท่ีใหต้รงตามความถนดั 

4.  ผูบ้ริหารจดัตั้งคณะกรรมการคดัเลือกบุคลากร 

5. คดัเลือกผูท่ี้มีความรู้ความสามารถเร่ืองการเงิน บญัชี 

6.  มีการจดัหาบุคลากรท่ีตรงกบัสาขาวชิาท่ีโรงเรียน 

    ขาดแคลน 

7.  มีบรรณารักษห์อ้งสมุดโดยตรง 

8.  มีครูเทคโนโลยสีารสนเทศ ทาํงานส่ือสาร รวดเร็ว 

    ทนัเหตุการณ์ 

9.  มีครูปฐมวยัตรงตามความสามารถ และความ

ตอ้งการ 

5. ประสานงาน

กบัหน่วยงาน

จัดให้มีกองทุน

เงนิกู้ยมืเพือ่

การศึกษา   

1.  จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัแหล่งเงินทุน 

    กูย้มืเพือ่การศึกษา 

2.  มอบหมายใหมี้ผูรั้บผดิชอบช้ีแจงรายละเอียดและ 

     ประสานงานเพือ่อาํนวยความสะดวก 

3.  ช้ีแจงรายละเอียดเร่ืองกองทุนเงินกูย้มืเพื่อการศึกษาให ้

    ครูและผูป้กครอง/นกัเรียนทราบ 

4.  แต่งตั้งคณะทาํงานกองทุนเงินกูย้มืเพื่อการศึกษา 

5.  เนินกิจกรรมตามระเบียบกองทุน 

6. มีวธีิการ

นําเสนอเพือ่

ตอบสนองทาง

อารมณ์ที่

ต้องการของผู้

บริจาค   

1.  ศึกษาสภาพปัจจุบนัความตอ้งการพื้นฐานทาง 

     อารมณ์ของผูบ้ริจาค 

2.  นาํขอ้มูลท่ีไดม้าวางแผนเพื่อหาวธีิการท่ีสร้าง 

     ความพอใจใหผู้บ้ริจาค 

3.  ร่วมกนัคิดหาวธีิการนาํเสนอท่ีสามารถกระตุน้ให ้

     คนเกิดความพงึพอใจบริจาค 

4.  จดักิจกรรมกระตุน้ใหต้อ้งการบริจาค 

5.  มีการนาํเสนอผูมี้จิตศรัทธา สอบถามความตั้งใจ  

     เช่น อาหารกลางวนัของนกัเรียน 

6.  ประชาสมัพนัธ์เวลาประชุมผูป้กครอง รับฟังความ 

     คิดเห็น 

7.  เสนอแนะแนวทางท่ีโรงเรียนตอ้งการ 

    ปรับปรุงพฒันางานทุกดา้น 

8.  ยกตวัอยา่งผลงานท่ีสาํเร็จท่ีไดรั้บจากการบริจาค 

9.  ประชุมปรึกษาหารือเพื่อระดม ความคิดเห็น 

10. นาํคณะกรรมการศึกษาดูงานโรงเรียนท่ีไดรั้บความ 

     ร่วมไมร่้วมมือจากทางชุมชน 

11. ยกยอ่งชมเชยใหเ้กียรติบตัร ประชาสมัพนัธ์ 

7. มี

ผลประโยชน์

หรือรางวลั

ตอบแทนใน

การร่วมบริจาค   

1.  สาํรวจขอ้มูลวา่วธีิการจูงใจแบบไหนท่ีทาํให ้

    ไดรั้บการบริจาคมากท่ีสุด  

2.  วางแผนเพื่อใหป้ระโยชน์ตอบแทนท่ีเหมาะสม 

    กบัผูเ้ขา้ร่วมบริจาค 

3.  มอบหมายใหมี้ผูจ้ดัหารางวลัท่ีเหมาะสมกบัผูบ้ริจาค 

4.  ยกยอ่งชมเชยต่อสาธารณชน 

5.  กล่าวยกยอ่งชมเชยต่อสาธารณชน 

6.  มอบโล่ห์ ใบประกาศเกียรติคุณ 

7.  คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนไดรั้บ 

     การยกยอ่งชมเชย 

8.  ประชาสมัพนัธ์ยกยอ่งเชิดชูเกียรติ ประกาศใหท้ราบ 

     โดยทัว่กนั 

8.  เสนอให้มี

การบริจาคเพือ่

ระลกึถึงบุคคล

ใดบุคคลหน่ึง   

1.  ศึกษาขอ้มูลของผูบ้ริจาคเน่ืองในโอกาสพิเศษต่าง  ๆ

2.  วางแผน กาํหนดเป้าหมายของกลุ่มผูบ้ริจาค  

3.  มอบหมายใหผู้ท่ี้มีความคุน้เคยกบักลุ่มเป้าหมาย 

    เป็นผูน้าํเสนอการบริจาค 

4.  ตั้งเป็นกองทุน มูลนิธิ 

5.  ตั้งเป็นกองทุนงานฌาปณกิจ 

6.  เชิญบริจาคเพื่อเป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ บิดา 

      มารดา หรือญาติพี่นอ้ง บุตรหลาน 

7.  เชิญใหบ้ริจาคในวาระครบรอบการก่อตั้งโรงเรียน 

8.  เชิญชวนบริจาค เน่ืองในวโรกาสวนัสาํคญัต่างๆ 

9.  จดัรับบริจาคเพื่อสร้างถาวรวตัถุท่ีจาํเป็นในโอกาส 

     วนัสาํคญั ๆ  
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องค์ประกอบที่  1  การบริหารทรัพยากร  มีตวัแปรทีอ่ธิบายองค์ประกอบ  10  ตวัแปร  

ตวัแปร แนวปฏิบัติในการระดมทรัพยากร 

9.. ใช้บารมี

ของบุคคลอืน่

มาเป็นพลงั

เช่ือมโยงให้เกดิ

การสนับสนุน

ทรัพยากร   

1.  ศึกษาขอ้มูลของกลุ่มบุคคลท่ีมีความเช่ือมโยงกบั 

     ผูมี้อาํนาจท่ีเรามีความใกลชิ้ด 

2.  วางแผนเพื่อขอขอ้มูลในการจดัสรรงบประมาณ 

     จากผูท่ี้มีอาํนาจในการอนุมติั หรือจดัสรร 

     งบประมาณ เช่น นายก อบต.  สส. เป็นตน้ 

3.  ใหค้วามร่วมมือ ในการจดักิจกรรมกบัผูน้าํองคก์ร  

     หรือหน่วยงานอ่ืนๆ  ท่ีมีส่วนในการการสนบัสนุน  

     และส่งเสริมการจดัการศึกษา 

4.  ขอความอนุเคราะห์ จากองคก์ร หรือหน่วยงาน 

     ท่ีมีความคุน้เคยส่วนตวักบัผูน้าํ 

10. ใช้ทรัพยากร

อย่างคุ้มค่าและ

เกดิประโยชน์

สูงสุดต่อ

สถานศึกษา 

1.  นาํผลการประเมินในรอบปีท่ีผา่นมาประกอบการ

พิจารณาเพือ่จดัสรรทรัพยากรใหเ้หมาะสมกบังาน 

2.  จดัลาํดบัความสาํคญัของงาน 

3.  วางแผนการปฏิบติังานล่วงหนา้ โดยใหทุ้กฝ่ายเขา้

มามีส่วนร่วม 

4.  สาํรวจและจดัทาํขอ้มูลทรัพยากรทั้งในและนอก 

     สถานศึกษา 

5.  นาํทรัพยากรมาใชใ้หต้รงกบังาน และมีการติดตาม 

     ประเมินผล 

องค์ประกอบที่  2  ภาวะผู้นํา   มีตวัแปรทีอ่ธิบายองค์ประกอบ  8  ตวัแปร 

ตวัแปร แนวปฏิบัติในการระดมทรัพยากร 

1.  สร้างการ

ยอมรับให้เกดิ

ต่อเขาอย่าง

จริงใจ และ

ขยายวงกว้าง

ออกสู่สังคมให้

เกดิการรับรู้

ทั่วไป 

1.  แสดงใหเ้ห็นการปฏิบติังานท่ีมีความรู้ความสามารถ 

2.  แสดงใหเ้ห็นถึงการอุทิศตน เสียสละ 

3.  เป็นแบบอยา่งท่ีดีของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

4.  การเป็นผูน้าํในการดาํเนินกิจกรรมในชุมชน 

5.  การใหค้วามช่วยเหลือให ้คาํปรึกษาแก่คนในชุมชน 

6.  การปฏิบติัตนใหเ้ป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่คนอ่ืน 

7.  รักษาคาํพดู บุคคลท่ีน่าเคารพนบัถือตอ้งซ่ือสตัย ์

     ต่อคาํพดูของตนเอง และปฏิบติัตามส่ิงท่ีใหส้ญัญาไว ้

8.  ทาํตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี บุคคลท่ีไดรั้บความช่ืนชม 

     มากท่ีสุด กคื็อคนท่ีเป็นแรงบนัดาลใจใหผู้อ่ื้น 

     ประพฤติปฏิบติั จนประสบความสาํเร็จ  

9.  ทาํทุกเร่ืองใหดี้ท่ีสุด คนท่ีถูกจบัตามองมากท่ีสุด คือ 

     คนท่ีทาํไดดี้ท่ีสุดนัน่เอง 

10. การปฏิบติัตน ครองตน ครองคน ครองงาน โดยยดึ 

      หลกัธรรมมาภิบาล สมํ่าเสมอจริงจงั 

11. การวางตน เสมอตน้เสมอปลาย 

12. ความคิดท่ีมุ่งผลประโยชน์ของการพฒันาคน  

      พฒันางาน เพือ่ส่วนรวม 

13. เห็นความสาํคญัของการพฒันาการศึกษาของทุกคน 

     ในชุมชนใชส่ื้อเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 

 

2.  สถานศึกษา

เข้าร่วม

กจิกรรมวนั

สําคญัต่าง ๆ 

กบัชุมชน 

1.  วางแผนงานสมัพนัธ์ชุมชน 

2.  กาํหนดใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรมวนัสาํคญัต่างๆกบัชุมชน 

3.  มอบหมายภาระหนา้ท่ีในการเขา้ร่วมกิจกรรมวนั 

     สาํคญัต่างๆ  

4.  เป็นผูน้าํเขา้ร่วมงานบุญประเพณีต่างๆ 

5.  ส่งเสริมใหบุ้คลากรเขา้ร่วมในงานรัฐพิธี  

6.  นาํชุมชนในการจดังานท่ีสาํคญั เช่นงานวนัแม่ 

     แห่งชาติ  งานวนัพอ่แห่งชาติ โดยจดัข้ึนท่ีโรงเรียน 

7.  เขา้ร่วมกิจกรรมวนัสาํคญักบัวดั 

8.  เขา้ร่วมงานต่าง ๆ กบัชุมชน 

9.  จดัใหโ้รงเรียนร่วมกิจกรรมวนัสาํคญัเก่ียวกบัชาติ 

      ศาสนา และพระมหากษตัริยก์บัวดั, หมู่บา้น, อบต. 

10. โรงเรียนและนกัเรียนไดรั้บรางวลัจากผลงานท่ีได ้

      จดันาํเสนอในวนัสาํคญั เช่นวนัพอ่ , วนัแม่ 

11. ศรัทธา ชุมชนมีความเช่ือมัน่ในการจดัการศึกษา 
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องค์ประกอบที่  2  ภาวะผู้นํา   มีตวัแปรทีอ่ธิบายองค์ประกอบ  8  ตวัแปร 

ตวัแปร แนวปฏิบัติในการระดมทรัพยากร 

3. ความมุ่งม่ัน

ของผู้บริหารที่

อุทิศตนเพือ่

ความเจริญ 

ก้าวหน้าของ

สถานศึกษา 

1.  มีการกาํหนดวสิยัทศัน์ และแผนพฒันา 

     สถานศึกษาอยา่งชดัเจน 

2.  ดาํเนินการพฒันาสถานศึกษาตามแผนปรากฏเป็น 

     เชิงประจกัษ ์

3.   ผลการปฏิบติังานเป็นท่ียอมรับในโรงเรียน ชุมชน และ 

      สงัคม 

4.  ทาํงานดว้ยความทุมเทเสียสละ จนสามารถพฒันา 

    โรงเรียนเป็นโรงเรียนท่ีมีหน่วยงานอ่ืนมาศึกษาดู 

    งาน อยา่งมากมาย  

5.  มุ่งมัน่และตั้งใจในการทาํงาน 

6.  เสียสละเวลาและทรัพยสิ์นเพื่อสถานศึกษา 

7.  ทุ่มเทความคิด ระดมทรัพยากร ทุกดา้น 

8.  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้กครอง 

     รับฟังความคิดเห็น 

9.  พฒันางาน สมํ่าเสมอ ดา้นอาคารสถานท่ี ,  

     งานวชิาการ การจดัการเรียนการสอน 

10. เขา้ร่วมงานกบัชุมชน 

11. เห็นความสาํคญัของงานทุกงานไม่วา่งเร่ืองเลก็หรือใหญ่ 

12. เอาใจใส่กบัเร่ืองทุกเร่ือง ภายในสถานศึกษา และ 

     สมัพนัธ์กบัสถานศึกษาอ่ืน ๆ  

13. มุ่งท่ีจะพฒันาสถานศึกษาใหน่้าอยู ่ควรคู่แก่ 

      การศึกษาหาความรู้ 

14.  เสียสละเวลาและทรัพยส่์วนตนเพื่อประโยชน ์

       ส่วนรวม ตลอดเวลา 

4. ผู้บริหารมี

มนุษย์สัมพนัธ์

ดกีบั บุคคล 

ชุมชน 

หน่วยงาน 

1.  ผูบ้ริหารใหค้วามเป็นกนัเอง และใหบ้ริการแก่ 

     ทุกคนดว้ยความเสมอภาค 

2.  ทาํในส่ิงท่ีพดูวา่จะทาํ 

3.  ไม่ยอมรับผลงานท่ีตํ่ากวา่มาตรฐาน 

4.  ทาํในส่ิงท่ีจาํเป็นตอ้งทาํเพือ่ใหบ้รรลุ 

     วตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้

 5.  แต่งกายดี มีความสุภาพ  

 

6.  มีท่าทีท่ีเป็นมิตรไมตรีกบัทุกคน  

  7.  ทาํงานดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต  

 8.  รู้จกัควบคุมอารมณ์เป็นปกติ  

9.  ศึกษาขอ้มูล หรือภูมิหลงั ของผูร่้วมงาน บุคคลท่ี 

     เก่ียวขอ้ง ชุมชน และหน่วยงาน 

10. ทาํความรู้จกั และสร้างความคุน้เคย กบัผูร่้วมงาน  

     ชุมชน หน่วยงาน 

11. เขา้ร่วมกิจกรรมและใหค้วามร่วมมือกบับุคคล  

     ชุมชน หรือหน่วยงานสมํ่าเสมอ 

5. สามารถใช้

ประโยชน์จาก

พื้นท่ีส่ือในการ

แจง้ข่าวสารและ

ช้ีแจงทาํความ

เขา้ใจ 

1.  ทางโรงเรียนไดด้าํเนินการโดยการประชุม   

    ทุกภาคเรียน และประชุมทุกคร้ังเม่ือ 

    ตอ้งการความคิดเห็นจากผูป้กครอง มีการ 

    ประชาสมัพนัธ์การดาํเนินการของ 

    โรงเรียนโดยผา่นนกัเรียน เสียงตามสายของ 

    โรงเรียน วารสารประชาสมัพนัธ์  

2.  ศึกษาขอ้มูล ของส่ือต่างๆ ท่ีอยูใ่นพื้นท่ีหรือชุมชน 

     ใกลเ้คียง  

3.  ศึกษาวธีิการท่ีสามารถส่ือสารเพือ่สร้างความ 

     เขา้ใจได ้ถูกตอ้งสะดวกและรวดเร็ว 

4.  เลือกวธีิการส่ือสารท่ีเหมาะสมกบัเคร่ืองมือ หรือ 

     แหล่งส่ือสารท่ีสะดวกและคุน้เคย 

5.  เผยแพร่ผลงานของโรงเรียนใหผู้ป้กครองและ 

     ชุมชนไดรั้บทราบโดยผา่นส่ือ 

6.  เผยแพร่ผลงานของโรงเรียนโดยใชเ้สียงตามสาย 

 7.  ประชาสมัพนัธ์ ศูนยก์ระจายข่าว หมู่บา้น และ  

     อบต. ช้ีแจงงานกิจกรรมของสถานศึกษา 

 8.  ออกเอกสารประกาศแจง้ ผูใ้หญ่ ผูป้กครอง 

 9.  ประชาสมัพนัธ์ ดว้ย จุลสาร ของโรงเรียน เพื่อขยาย 

     ความรู้ ผลงานของโรงเรียน 

 10. แจง้ทางศูนยก์ระจายข่าวของโรงเรียน 
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องค์ประกอบที่  2  ภาวะผู้นํา   มีตวัแปรทีอ่ธิบายองค์ประกอบ  8  ตวัแปร 

ตวัแปร แนวปฏิบัติในการระดมทรัพยากร 

6. การ

ประสานงานที่มี

ประสิทธิภาพ

ตลอดช่วงเวลา

ของการระดม 

1.  วางแผนการระดมทรัพยากรอยา่งเป็นระบบ 

2.  มอบหมายภาระหนา้ท่ีงานอยา่งชดัเจน 

3.  กาํกบั ติดตาม การดาํเนินงานสมํ่าเสมอ 

4.  ประสานงานกบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.  ประสานงานทุกระยะเวลาในการดาํเนินงาน 

 

6.  ประสานงานกบัหน่วยงานของราชการท่ีสามารถ 

     ใหค้วามช่วยเหลือได ้

7.  ประสานงาน กบั อบจ , อบต , ผูใ้หญ่บา้น ,  

     ผูป้กครอง , วดั , โรงเรียนต่าง ๆ  

8.  ประสานงานกบัเขตพื้นท่ีการศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ  

     ท่ีเก่ียวกบัการศึกษา 

7. ทําการพฒันา

สถานศึกษาให้

ผู้มีจิตศรัทธา

ได้เห็น 

1.  ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนพฒันา 

2.  ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดาํเนินการพฒันา 

3.  ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการรับทราบความสาํเร็จ  

4.  พฒันาสถานศึกษาใหเ้ห็นเป็นรูปธรรม 

5.  ใหผู้มี้จิตศรัทธามีส่วนร่วม 

6.  การปรับปรุงอาคารสถานท่ี ตลอดจนภูมิทศัน์ภายใน 

     โรงเรียนใหน่้าดู น่าอยู ่น่าเรียน และทาํใหเ้ห็นการ 

      เปล่ียนแปลงภายในโรงเรียนท่ีดูแลว้ใหเ้กิดความ 

      ประทบัใจ 

7.  ระดมความคิดเห็นจากทุกฝ่าย 

8.  จดัหาทรัพยากร และบุคลากรท่ีมีความสามารถ 

9.  เสียสละเวลาอยา่งจริงจงั 

 

8.  ประชุม

ช้ีแจงเหตุผล

และความ

จําเป็นในการ

ระดม

ทรัพยากรต่อ

คณะกรรมการ

สถานศึกษา 

1.  ร่วมกนัศึกษาขอ้มูล สภาพปัจจุบนั ปัญหา และ 

     ความตอ้งการ  

2.  หาขอ้สรุป  ถึงเหตุผลและความจาํเป็นท่ีแทจ้ริง 

3.  มอบหมายใหผู้ท่ี้น่าเช่ือถือแต่ละฝ่ายท่ีรับผดิชอบ   

     เพือ่เตรียมช้ีแจงในท่ีประชุม  

4.  ช้ีแจงเหตุผลในการระดมทรัพยากรต่อคณะกรรมการ 

      สถานศึกษาใหท้ราบและเขา้ใจ 

5.  มีการประชุมช้ีแจง ใหค้ณะกรรมการทราบทุก 

     คร้ังท่ีทางโรงเรียนจะดาํเนินการ 

6.  ประชุมช้ีแจงใหก้รรมการสถานศึกษาไดท้ราบ 

     ความสาํคญัของการพฒันา 

7.  สรุปแนวคิดหลกัใหค้ณะกรรมการทราบ 

8.  ยกประเดก็สาํคญันาํเสนอก่อน 

9.  ฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการ 

 

องค์ประกอบท่ี  3  การมีส่วนร่วม   มีตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบ  9  ตัวแปร 

ตัวแปร แนวปฏิบัติในการระดมทรัพยากร 

1.  มีการ

เช่ือมโยง

เครือข่ายของ

ศิษย์เก่าที่จบ

การศึกษา และ

มีอาชีพม่ันคง 

1.  มีการจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศของศิษยเ์ก่า 

2.  สาํรวจขอ้มูลของศิษยเ์ก่าท่ีมีอาชีพท่ีมัน่คง  

3.  สาํรวจขอ้มูลวา่ศิษยเ์ก่ามีความสมัพนัธ์ในการ 

     ประกอบอาชีพกบักลุ่มเป้าหมาย 

4.  จดัทาํทาํเนียบศิษยเ์ก่าท่ีจบการศึกษา 

5.  ติดต่อกบัศิษยเ์ก่าท่ีจบการศึกษา 

6.  มีการจดัตั้งชมรมศิษยเ์ก่าข้ึนในโรงเรียน 

7.  มีการจดังานคืนสู่เหยา้ 

8.  เปิดดูทะเบียนนกัเรียน   รวบรวมรายช่ือศิษยเ์ก่า 

9.  นาํเสนอช่ือศิษยเ์ก่า และเช่ือมโยงสัมพนัธ์กบัครอบครัว 

10. รับฟังความคิดเห็นของศิษยเ์ก่าในโอกาสวนัสาํคญั 

      ท่ีไดพ้บกนั เช่น วนัเกษียณอายคุรูเก่า  วนังานท่ี 

      ชุมชนจดั วนัสงกรานต ์เป็นตน้ 
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องค์ประกอบที่  3  การมส่ีวนร่วม   มตีวัแปรทีอ่ธิบายองค์ประกอบ  9  ตวัแปร 

ตวัแปร แนวปฏิบัตใินการระดมทรัพยากร 

2.. เชิญ ครู 

ผู้ปกครอง และ

ชุมชนเข้าร่วม

วางแผนการ

ระดม

ทรัพยากร 

1.  สร้างความเขา้ใจใหเ้กิดความตระหนกั และเห็น 

     ความสาํคญัของการระดมทรัพยากร 

2.  ใหทุ้กฝ่ายไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการรับรู้สภาพ 

     ปัญหา ความตอ้งการ 

3.  จดัแบ่งหนา้ท่ี ความรับผดิชอบ ใหก้บัครู  

     ผูป้กครอง และชุมชน 

4.  ในการจะดาํเนินการมีการเชิญเขา้ร่วมประชุมทุกคร้ัง 

5. จดัประชุมวางแผนการระดมทรัพยากร 

6.  นาํเสนอความจาํเป็นของการใชท้รัพยากร ต่อท่ีประชุม 

7.  ใหทุ้กคนแสดงความคิดเห็นต่อการจดักิจกรรม 

     เพือ่ใหไ้ดเ้งินมา 

8.  บนัทึกความคิดเห็นและปฏิบติัตาม 

9.  ประเมินผลงาน ลงมือปฏิบติั และช้ีแจงผลสาํเร็จ 

     ของงานท่ีทาํทุกคร้ัง 

3.  มีข้อมูล

เกีย่วกบัสภาพ

เศรษฐกจิ 

ภายในชุมชน 

1.  โรงเรียนไดด้าํเนินการจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศไว ้

      เป็นปัจจุบนั 

2.  อาชีพ ของคนในชุมชนมัน่คง ส่วนมาก มีรายได ้

     พอกบัรายจ่าย 

3.  จดัทาํขอ้มูลสารสนเทศอาชีพ ทาํนา ทาํไร่ คา้ขาย  

     และรับราชการ 

4.  ครอบครัวอบอุ่น เพราะความเป็นอยูย่งัคงสภาพเดิม  

     ปู่ ยา่ตายายพอ่แม่ลูกหลานพร้อมกนั 

5.  จดัทาํขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพเศรษฐกิจ ภายในชุมชน 

6.  จดัหาบุคคลรับผดิชอบขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพ 

     เศรษฐกิจ ภายในชุมชน 

4 . มีการแต่งตั้ง

กรรมการ/

อนุกรรมการจาก

ภาคขีองชุมชน 

1.  มีอนุกรรมการหมู่บา้นหลาย ๆ ฝ่าย กลุ่มสตรี 

     แม่บา้น อสม. หมู่บา้น สามชิก อบต. 

2.  มีคณะกรรมการท่ีปรึกษาจากผูท้รงวยัวฒิุ และคุณวฒิุ 

3.  มีกลุ่มเครือข่ายเยาวชน ร่วมกบั อบต. รวมพลงั

ต่อตา้นโรคเอดส์ และยาเสพติด 

4.  มีเยาวชนสนใจกีฬา ต่อตา้นยาเสพติด รวมพลงัสร้าง 

    หอ้งสมุดชุมชน 

5.  วางแผนในการแต่งตั้งกรรมการ/อนุกรรมการจากภาคี   

      ของชุมชน 

6.  ประชุมช้ีแจงก่อนการแต่งตั้งกรรมการ/อนุกรรมการจาก 

      ภาคีของชุมชน 

5. .สร้างกระแส

ตื่นตัวเพือ่ให้

เกดิความพยายาม

ร่วมกนัในการ

ระดมทรัพยากร 

1.  จดักิจกรรมทอดผา้ป่า ทาํบุญโรงเรียน รวมพลงัคน

ภายในและภายนอกหมู่บา้น 

2.  อาศยัความร่วมมือ วดั , บา้น , โรงเรียน 

3.  กาํหนดเป้าหมายของการระดมทุน 

4.  กาํหนดวตัถุประสงคท่ี์สาํคญัของการระดมทุน 

5.  เนน้การมีส่วนร่วมใหม้ากท่ีสุด 

 6..ควรให้

ประชาชนเข้า

มามีส่วนร่วม 

ในลกัษณะ

ประชาชนเพือ่

ประชาชน 

1.  ประชาชนมีส่วนร่วม ในการหาทุนระดมทุน 

      พฒันาการศึกษาเพื่อบุตรหลานของคนในชุมชน 

2.  การเขา้มามีส่วนช่วยดูแลการบริโภคอาหารของ 

     บุตรหลานในโรงเรียน 

 

3.  การช่วยทาํอาหาร จดัหาอาหารมาเล้ียงในโอกาส 

     วนัสาํคญัต่าง ๆ  

4.  สนบัสนุนกิจกรรมกีฬา กิจกรรมส่งเสริมศีลธรรม 

     วฒันธรรมไทย 

5.  ใหทุ้กคนเห็นความสาํคญัก่อนจึงจะมีพลงัในการเขา้ 

      มามีส่วนร่วม 

7. จัดดาํเนินการ 

ในรูปของ

คณะกรรมการ

ระดมทรัพยากร 

1.  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้กครอง  

     พร้อมดว้ยผูน้าํองคก์รทอ้งถ่ิน 

2.  ปรึกษาคณะสงฆ ์วดัใกลโ้รงเรียนเสนอความคิดเห็น 

 

3.  มีผูมี้จิตอาสารับเป็นธุระไดแ้ก่ ผูใ้หญ่บา้น,ศิษยเ์ก่า 

    ,เจา้อาวาสวดัและผูน้าํอบต .หลายฝ่าย 

4.  แต่งตั้งคณะทาํงานใหถู้กตอ้ง 

5.  แบ่งงานใหรั้บผดิชอบอยา่งทัว่ถึง 
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องค์ประกอบที่  3  การมส่ีวนร่วม   มตีวัแปรทีอ่ธิบายองค์ประกอบ  9  ตวัแปร 

ตวัแปร แนวปฏิบัติในการระดมทรัพยากร 

8. มี

ผลประโยชน์

ด้านสถานะภาพ

ทางสังคมที่

ได้รับการยกย่อง 

1. ไดรั้บคาํยกยอ่งชมเชยจากผูป้กครองนกัเรียน 

     ดา้นการเอาใจใส่เร่ืองการจดัการศึกษา 

2. ไดรั้บเกียตริบตัรการดูแลอาหารปลอดภยั  

    โภชนาการสมวยัจากสาธารณสุขจงัหวดั 

3. ไดรั้บเกียรติบตัรการร่วมกิจกรรมวนัสาํคญั 

    จาก อบต , วดั 

4.  ไดรั้บเกียรติบตัรจากสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

      ดา้นการอ่านออกเขียนไดเ้ศรษฐกิจพอเพียง 

5.  สาํรวจสถานภาพทางสงัคมโดยกาํเนิด 

6.  ศึกษาสถานภาพทางสงัคมโดยความสามารถ 

     ของบุคคล  

 

9.  แสดงให้

เห็นถึงความ

จริงใจในการ

พฒันา

สถานศึกษา 

1.  เอาใจใส่มุ่งมัน่ พยายาม สร้างมนุษยสมัพนัธ์ 

    กบัหลายกลุ่มคนและหน่วยงานอ่ืน 

2.  สนใจประเมินผลงานท่ีได ้ลงมือปฏิบติัแลว้ 

3.  ประชาสมัพนัธ์งานดว้ยความโปร่งใส 

4.  ใหค้วามสาํคญักบักลุ่มคนทุกระดบั 

 

5.  สภาพแวดลอ้มภายนอกของโรงเรียนดี มีสงัคม 

    บรรยากาศส่ิงแวดลอ้ม เอ้ืออาํนวยต่อ 

     การจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

6.  ลกัษณะทางกายภาพของโรงเรียนไดม้าตรฐาน 

7.  มีการจดัการงบประมาณท่ีมุ่งเนน้ผลงาน 

8.  การจดัการเรียนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

 

องค์ประกอบที่  4  ความศรัทธา   มีตวัแปรทีอ่ธิบายองค์ประกอบ  7  ตวัแปร 

ตวัแปร แนวปฏิบัติในการระดมทรัพยากร 

1.  ความ

เช่ือม่ันว่าจะนํา

ทรัพยากรท่ีได้

ไปใช้ให้เกดิ

ประโยชน์จริง 

1.  ใชท้รัพยากรท่ีหามาได ้ตามวตัถุประสงค ์

2.  อาํนวยประโยชน์ใหไ้ดม้ากท่ีสุดจากทรัพยากรนั้น  ๆ 

3.  ช้ีแจงการรับจ่ายเงินหรือทรัพยากรอ่ืนต่อ 

     คณะกรรมการสถานศึกษาและผูป้กครองทราบ 

 

4.  มีการดาํเนินการใหส้าธารณชนเห็นเป็นรูปธรรม 

5. มีหลกัฐาน ร่องรอย ผลสาํเร็จของผูเ้รียน และ 

   สถานศึกษาปรากฏใหเ้ห็น 

2.  การสร้าง

ความน่าเช่ือถือ

ของชุมชนที่มี

ต่อสถานศึกษา 

1.  การสร้างผลงานเชิงประจกัษข์องโรงเรียน 

2.  แสดงผลการเรียนของนกัเรียน แจง้ใหผู้ป้กครอง 

    ทราบและเสนอต่อท่ีประชุม  ผูป้กครอง 

3.  ผลการประเมินของ สมศ. ผา่นเกณฑทุ์กคร้ังดว้ยดี  

4.  ผลงานของนกัเรียนไดน้าํเสนอกิจกรรมต่อสาธารณชน 

5.  จดันิทรรศการต่าง ๆ   ร่วมกบัเขตพื้นท่ี และ อบต. เสมอ 

3.  มีการสํารวจ

แหล่งข้อมูล

ด้านทรัพยากร

ในท้องถ่ิน 

1.  มีทะเบียนแหล่งเรียนรู้ในชุมชน มีรายช่ือ 

      คณะกรรมการหมู่บา้น มีรายช่ือผูมี้ 

      อุปการะคุณแก่โรงเรียน 

2.  เชิญชวนศิษยเ์ก่าร่วมระดมทุนจากผูมี้จิตศรัทธา  

    ในการบริจาค วสัดุ ครุภณัฑ ์เช่น คอมพวิเตอร์ 

    อุปกรณ์วทิยาศาสตร์  ฯลฯ 

3.  ไดค่้าอาหารจากผูป้กครองนกัเรียน สนบัสนุนเน่ือง 

      ในวนัเกิด  ทาํบุญงานต่าง ๆ  

4.  ไดอุ้ปกรณ์การเรียนจาก องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  

      ส่วนตาํบล 

5.  ไดอุ้ปกรณ์กีฬา จาก ส.ส.ไดง้บสร้างอาคาร  

      ปรับปรุงอาคาร จาก ส.ส. 
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องค์ประกอบที่  4  ความศรัทธา   มีตวัแปรทีอ่ธิบายองค์ประกอบ  7  ตวัแปร 

ตวัแปร แนวปฏิบัติในการระดมทรัพยากร 

4.  มีการ

กาํหนด

เป้าหมายเชิง

ปริมาณ และ

เชิงคุณภาพที่

คาดหวงัอย่าง

ชัดเจน 

 1.  โรงเรียนมีการกาํหนดแผนงานในการท่ีจะ 

       ปรับปรุงซ่อมแซม ส่ิงต่างๆในโรงเรียน 

       และเตรียมการวา่จะหางบประมาณมาจาก 

       แหล่งใดบา้งเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย 

2.  ร่วมกนัวางแผนการทาํงานล่วงหนา้ โดยกาํหนด 

      เป้าหมายเชิงปริมาณ คุณภาพพร้อมทั้ง 

      ประมาณการค่าใชจ่้าย 

3.  มีการเขียนโครงการเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาวา่  

     วตัถุประสงค ์เป้าหมายนั้นควรมีประมาณการ 

     ค่าใชจ่้ายเท่าไร  ใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่หเ้กิด 

      ประโยชน์สูงสุและเป็นไปตามเป้าหมายไดห้รือไม่ 

5.  ปรับ

หลกัเกณฑ์ใน

การจัดสรร

งบประมาณ

เงนิอุดหนุน 

1.  ปรับใหมี้ความยดืหยุน่ในการใชง้บประมาณ  

     อยา่งประหยดัและคุม้ค่า 

2.  จดัทาํแผนการใชเ้งิน โดยเนน้การมีส่วนร่วมของ 

     คณะครู  ลกูจา้งทุกคน แบ่งการใชต้ามลกัษณะ 

     ของงาน เช่นงานวชิาการ 60% บริหารสถานศึกษา  

     30% สาํรองจ่าย 10%  และนาํเสนอคณะกรรมการ 

     เพือ่ขอความเห็นชอบ จดัทาํโครงการ  กิจกรรม 

3.  จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน , จดัหาอุปกรณ์การเรียน 

     การสอน 

4.  จ่ายค่าสาธารณูปโภคตามจริง และรณรงคล์ดการใช ้

     พลงังาน 

5.  ค่าวสัดุฝึก สอบและสอน ตลอดจนค่าอาหาร 

     กลางวนัใหเ้หมาะสม 

6.  มีผลประโยชน์

ด้านการบรรลุ

อุดมการณ์/ความ

เช่ือ 

1.  นกัเรียนมีคุณภาพ ทั้งดา้นสุขภาพกาย สุขภาพจิต 

2.  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดี 

3.  นกัเรียนสามารถนาํความรู้ท่ีได ้ไปเขา้ศึกษาต่อ 

     สถาบนัอ่ืน ๆ ไดดี้ 

4.  ครูทุกคนเสียสละเพือ่เดก็ไทย เป็นขา้ราบการท่ีดี 

     ของชาติ 

7.  กาํหนดสัดส่วน

งบประมาณ

ระหว่างหมวด

เพือ่ให้เกดิ

ประโยชน์สูงสุด

ต่อนักเรียน 

1.  ใชจ่้ายงบประมาณใหเ้ป็นไปตามสดัส่วนท่ีสพฐ. 

      กาํหนด และใหเ้ป็นไปตาม  แผนปฏิบติัการ 

       ประจาํปีเช่นงานวชิาการ 60% บริหารสถานศึกษา  

       30% สาํรองจ่าย 10%   

2.  กาํหนดรายจ่ายของนกัเรียนตามรายหวัท่ีไดรั้บ 

      เหมาะสมกบันกัเรียน 

3.  ใหน้กัเรียนแต่ละคนไดรั้บงบประมาณตามท่ีรัฐ 

      จดัสรรให ้

4.  จดัหาทุนการศึกษาจากผูมี้จิตศรัทธา มอบแก่ 

     นกัเรียนท่ียากจน 

 

 

องค์ประกอบที่  5  แรงจูงใจ   มีตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบ  6  ตวัแปร 

ตวัแปร แนวปฏิบัติในการระดมทรัพยากร 

1.  มีการ

วางแผนกล

ยุทธ์การระดม

ทรัพยากรที่ด ี

1.  โรงเรียนมีการวางแผนกลยทุธ์การระดมทรัพยากร 

2.  ตั้งเป้าหมาย ของการระดมทรัพยากรทุกคร้ัง 

3.  ประชุมนาํเสนอแผนงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 

4.  แบ่งสายงานผูรั้บผดิชอบงาน 

5.  รวบรวมผลงานของทุกคน  

6.  ช่วยช้ีแจง แนะแนวทางขั้นตอน กาํกบัเวลา  

7.  ชกัจูงใหส้มาชิกกลุ่มไดแ้สดงความเห็นและ 

      ประเดน็ขอ้เสนอของตน  

8.  รวบรวมผลการหารือกลุ่มยอ่ยใหเ้ป็นประเดน็หลกัท่ี 

      สั้น กระชบั และชดัเจน  

9.  แนะนาํและช่วยในการจดัการขอ้มูลและการ 

     นาํเสนอผลการหารือ  

10. ผูป้ระสานงานตอ้งไม่ชกัจูงประเดน็ ไม่มีอคติ  

     เนน้เฉพาะความเห็นของกลุ่มเป็นหลกั 
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องค์ประกอบที่  5  แรงจูงใจ   มีตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบ  6  ตวัแปร 

ตวัแปร แนวปฏิบัติในการระดมทรัพยากร 

2.  สร้าง

ศรัทธาต่อ

ชุมชน 

กรรมการ

สถานศึกษา  

ศิษย์เก่า 

1.  มีการดาํเนินการท่ี ดี เป็นไปตามขั้นตอน มีความ 

     น่าเช้ือถือ เป็นท่ียอ่มรับ และรับฟัง ความคิดเห็น 

      ของทุกฝ่าย  เช่น เสนอผลงานท่ีทาํสาํเร็จใหท่ี้ 

       ประชุมรับทราบทัว่กนั   เสนอใหศิ้ษยเ์ก่า 

       มีส่วนร่วมในการหาทรัพยากร 

2.  ปรับกระบวนทศัน์ใหต้รงกนั 

3.  เขา้ใจและยอมรับความแตกต่าง 

4.  มีการส่ือสารดี  

5.  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั  

6.  มีการสร้างการพึ่งพาตนเอง  

7.  มีการบริหารความขดัแยง้ 

8.  เป็นตวัอยา่งดา้นผูน้าํท่ีดี เสียสละเวลา  

     และทรัพยส่์วนตวั นาํก่อนเสมอ 

3.  ผลตอบแทน

ด้านความเป็น

มิตร หรือมี

มิตรภาพเพิม่

มากขึน้ 

1.  โรงเรียนมีเครือข่ายเพิ่มข้ึน 

2.  ไดรั้บการสนบัสนุนเป็นอยา่งดีจากหน่วยงานต่าง  ๆ

3.  ไดรั้บความเช่ือถือจากผูป้กครอง ครู นกัเรียน ชุมชน 

4.  ไดรั้บความร่วมมือจากเพือ่นร่วมงาน ร่วมอาชีพ 

      เดียวกนั 

5.  ไดมี้เครือข่ายการทาํงานกวา้งข้ึน มีหน่วยงานอ่ืน 

      สนบัสนุน 

4.  การสร้าง

แรงจูงใจให้เห็น

ความสําคญัและ

ความจําเป็น

ของทรัพยากร

เพือ่การศึกษา 

1.  ศึกษาดูงานโรงเรียนท่ีมีการบริหารจดัการท่ีดี 

2.  ยกยอ่งชมเชย ผูใ้หก้ารสนบัสนุนการศึกษา 

3.  ปรับวสิยัทศันร์อบดา้นใหเ้ห็นความสาํคญัของ 

    การพฒันาการศึกษา 

4.  นาํความรู้ ส่ือ เทคโนโลย ีสมยัใหม่เขา้สู่ชุมชน  

     เพือ่อนาคตของเดก็ไทยท่ีดีต่อไป 

5.  ใหเ้ดก็ในโรงเรียนและชุมชนรู้จกัการใชเ้วลาวา่ง 

     ใหเ้กิดประโยชน์โดยการหนัมาเขา้หอ้งสมุด 

6.  สร้างหอ้งสมุดท่ีทนัสมยั ทนัโลกทนัเหตุการณ์ให ้

     เป็นส่ือช่วยสอนสาํหรับเยาวชน 

7.  ใชว้สิยัทศัน์สร้างเป้าหมายอนาคตขององคก์าร 

8.  ใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมในการคิดและ ตดัสินใจ 

9.  ใหค้วามสาํคญัต่อความตอ้งการของบุคลากร 

10. ติดตามประเมินผลดว้ยวธีิธรรมชาติ 

 

5.  มีการ

ร่วมมือ

ระหว่าง

โรงเรียนกบั

หน่วยงาน

ต่างๆ 

1.  ร่วมมือกบัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจดัหาครู 

     สนบัสนุนการสอน 

2.  ร่วมมือกบัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลจดัสรร 

      งบประมาณหาครูช่วยสอนรายวชิาหลกั / วชิาชีพ 

     ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ  

3.  ร่วมมือกบัโรงเรียนในเขตและนอกเขต พื้นท่ี 

      ต่าง ๆ  เพือ่ระดมทุน 

4.  ไดรั้บการสนบัสนุนจากการรัฐวสิาหกิจ 

      เพื่อปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 

6. เชิญผู้บริจาค 

เข้ามามีส่วน

ตรวจสอบ 

หรือรู้เห็นการ

ดาํเนินงาน 

1. ผูบ้ริจาคเขา้มาช่วยจดัซ้ือติดตั้งติดตามการทาํงาน 

    ของวสัดุอุปกรณ์ท่ีใหม้า 

2. ผูบ้ริจาคไดมี้ส่วนเป็นกรรมการ ตรวจสอบ  

    การทาํงานท่ีโรงเรียนจดัทาํ 

 

3.  มีการแต่งตั้งใหเ้ป็นคณะกรรมการร่วมกาํกบั  

    ติดตาม และประเมินผล 
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องค์ประกอบที่  6  กฎหมาย   มตีัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบ  7  ตวัแปร 

ตวัแปร แนวปฏิบัติในการระดมทรัพยากร 

1.  มีความ

โปร่งใสท่ี

ตรวจสอบได้

ตลอดเวลา 

1.  มีคณะกรรมการรับผดิชอบการใชท้รัพยากร 

2.  มีสุมดบญัชีนาํฝาก ธนาคาร การเบิกจ่ายใชส้อยท่ีจาํเป็น 

3.  มีการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารหรือเปิดใหป้ระชาชน 

      สามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารไดส้ะดวก  

4.  มีกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ 

5.  มีระบบขอ้มูลสารสนเทศ และเอกสารแสดงหลกัฐานการ 

    ใชจ่้าย งบประประมาณท่ี ชดัเจน  สามารถ 

     ตรวจสอบได ้

2.  บริหาร

ทรัพยากรให้

เกดิความเสมอ

ภาคเป็นธรรม

และมี

ประสิทธิภาพ 

1.  ใชท้รัพยากรเพื่อพฒันา อาคารสถานท่ี ส่ือ 

      อุปกรณ์การเรียนการสอน ตามความเหมาะสม 

2.  การรณรงคเ์พื่อสร้างค่านิยมท่ีดีงามใหผู้ป้ฏิบติังาน 

    ในองคก์ร 

 

3.  ปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต ความเสียสละ  

      ความอดทน  ขยนัหมัน่เพียร และความมีระเบียบวนิยั  

       เป็นตน้ 

3.  จัดสรร

งบประมาณ

อุดหนุนรายหัว

ให้นักเรียน

อย่างเหมาะสม 

1.  นกัเรียนไดรั้บจดัสรรงบประมาณครบทุกคน 

     ตามท่ีไดรั้บจดัสรรมา 

2.  จดัใหน้กัเรียนตามงบท่ีไดรั้บจดัสรรจากทาง 

     ราชการ ตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

3.  ร่วมวางแผนจดัสรรงบประมาณอุดหนุนรายหวักบั 

     คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาฯ 

4.  ร่วมพิจารณาความสาํคญัและจาํเป็นของงานท่ีจะ 

     จดัสรรงบประมาณอุดหนุนรายหวั 

 

4.  ระดม

ทรัพยากรตาม

หน้าที่ของ

สถานศึกษาท่ี

เป็นนิติบุคคล

ตามกฎหมาย 

1.  ศึกษาอาํนาจหนา้ท่ีของสถานศึกษาตามกฎหมาย 

2.  ใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียเขา้มามีส่วนร่วม 

 

3.  ศึกษาขอ้มูลพื้นฐานและความตอ้งการเพื่อระดม 

     ทรัพยากร 

4.  คณะครู/กรรมการสถานศึกษา และร่วมกนัวางแผน 

     เพือ่กาํหนดรายละเอียดของ 

     กิจกรรมและกาํหนดบทบาท / ผูรั้บผดิชอบ 

5.  เขา้ร่วมระดมทุน และนาํไปใชต้ามวตัถุประสงค ์

 

5. มีมาตรการ

ลดหย่อนภาษี

สําหรับผู้

บริจาค 

1.  ศึกษาขอ้มูล วธีิจูงใจ และการใหป้ระโยชน ์

     ตอบแทนผูบ้ริจาค 

2.  วางแผนกาํหนดเป้าหมาย กลุ่มผูบ้ริจาค และ 

    ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีผูบ้ริจาคพึงพอใจ 

3.  ออกใบประกาศเกียรติคุณใหส้าํหรับผูน้าํไป 

     ลดหยอ่นภาษี 

4.  มีการออกใบประกาศเกียรติคุณใหก้บัผูบ้ริจาค… 

5.  มีการประชาสมัพนัธ์ผา่นช่องทางการส่ือสารต่างๆ 

 

6.  จัดทําบัญชี 

รายรับ-รายจ่าย 

เป็นระบบ 

ถูกต้องเป็นไป

ตามกฎ 

ระเบียบ   

1.  กาํหนดโครงสร้างการบริหารงาน และจดัทาํ 

     พรรณนางาน 

2.  แต่งตั้งบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเหมาะสม 

     เพือ่ดาํเนินงานจดัทาํบญัชี รายรับ – จ่าย ใหถู้กตอ้ง 

3.  จดัทาํ/จดัหา เอกสาร ระเบียบ กฎหมาย ท่ีเก่ียวขอ้ง 

     เพือ่อาํนวยความสะดวกในการปฏิบติังาน 

4.  ส่งเสริมสนบัสนุน ใหบุ้คลากรท่ีทาํหนา้ท่ีการเงิน/ 

     บญัชี ไดพ้ฒันาความรู้ ความสามารถ 

5.  กาํกบั  ติดตาม  ตรวจสอบ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบ  

     และใหข้วญักาํลงัใจ 

 

 



 

250 

 

องค์ประกอบที่  6  กฎหมาย   มตีัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบ  7  ตวัแปร 

ตวัแปร ตวัแปร 

7.  จัดทําข้อมูล

ให้กบัหน่วยงาน  

ที่จัดสรร

งบประมาณ

และงบลงทุน

ของรัฐตาม

นโยบาย 

1.  ดาํเนินการจดัทาํขอ้มูลและรายงานการใช ้

     งบประมาณ ใหก้บัหน่วยงานตามระเบียบ   

     กฎหมาย   

2.  ประชาสมัพนัธ์ใหก้บัหน่วยงานอ่ืนๆ และ 

     ผูป้กครอง ไดรั้บทราบความกา้วหนา้ของ 

     โรงเรียนในดา้นต่างๆ อยา่งสมํ่าเสมอ 

 

3. รายงานเงินคงเหลือประจาํวนัใหห้น่วยงาน 

    ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นประจาํทุกวนัส้ินเดือน 

องค์ประกอบที่  7  การประชาสัมพนัธ์   มตีัวแปรทีอ่ธิบายองค์ประกอบ  7  ตวัแปร 

ตวัแปร แนวปฏิบัติในการระดมทรัพยากร 

1.  นําเสนอ

ข้อมูลเหตุผล 

ความต้องการ

จําเป็น ผ่านช่อง

ทางการส่ือสาร

หลายทาง 

 1.  ศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหา และความจาํเป็นท่ี 

      ตอ้งการแกไ้ขปัญหา 

2.  สรุปความตอ้งการท่ีตอ้งแกไ้ขเร่งด่วน 

3.  นาํเสนอขอ้มูลใหชุ้มชนไดรั้บทราบ 

4.  จดัทาํขอ้มูลเสนอผา่นส่ือต่างๆ 

5.  นาํเสนอขอ้มูลเหตุการณ์ผา่นทางเอกสาร 

     ตีพิมพ ์ประกาศ ศนูยก์ระจายข่าวของ  

     อบต. และหมู่บา้น 

6.  เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารผา่นทางเวป็ไซตโ์รงเรียน 

7.  ประชุมผูป้กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา 

     รับทราบ 

8.  จดัทาํเอกสารประชาสมัพนัธ์ 

9.  ประกาศเสียงตามสายของโรงเรียนใหชุ้มชนทราบ 

 

 

2.  เลอืกวธีิการ

ส่ือสารเพือ่

สร้างความ

เข้าใจให้

เหมาะสมกบั

กลุ่มเป้าหมาย 

1.  ตั้งคณะทาํงาน สาํรวจกลุ่มเป้าหมาย 

2.  วเิคราะห์กลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการจะส่ือสารดว้ย 

3.  เลือกใชว้ธีิการ/ช่องทางการส่ือสารใหเ้หมาะสม 

    กบัวยั / ความสนใจ 

4.  นาํเสนอขอ้มูลใหชุ้มชนไดรั้บทราบ ดว้ยวธีิการ 

    ต่างๆ เช่น 4.1.  เอกสารตีพิมพ ์4.2   ประชุม 

    ช้ีแจง 4.3  ศูนยก์ระจายข่าวหมู่บา้น โรงเรียน 

 

5.  ประเมินผล ตรวจสอบขอ้มูลยอ้นกลบั  

     หรือผลกระทบ 

6.  นาํขอ้มูลท่ีไดม้าวางแผนปรับปรุงพฒันาใน 

    คร้ังต่อไป 

3.  มีวธีิการ

บอกถึงเหตุผล

ความจําเป็น

และเป้าหมาย

ของการระดม

ทรัพยากร 

 1.  มีการสาํรวจปัญหาและความจาํเป็นโดยการมีส่วนร่วม 

2.  นาํประเดน็ปัญหาท่ีสาํคญั  มาเป็นเป้าหมายหลกั 

     ในการระดมทรัพยากร 

3.  นาํเสนอและช้ีแจงใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบ โดยบอก 

     วตัถุประสงค ์เป้าหมายของงานท่ีตอ้งการทรัพยากร 

4.  ประชาสมัพนัธ์เพื่อสร้างความเขา้ใจ ใหผู้เ้ก่ียวขอ้ง 

     และสาธารณชนทราบ  โดยผา่นการส่ือสาร 

     ประชาสมัพนัธ์หลายวธีิ เช่น ประกาศเสียงตามสาย 

      เอกสารประชาสมัพนัธ์  ฯลฯ  
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องค์ประกอบที่  7  การประชาสัมพนัธ์   มตีัวแปรทีอ่ธิบายองค์ประกอบ  7  ตวัแปร 

ตวัแปร แนวปฏิบัติในการระดมทรัพยากร 

4.  ช้ีแจงให้เห็น

ถึงเสรีภาพ/

ผลประโยชน์ที่

ถูกลดิรอนไป

จากการขาด

แคลน

ทรัพยากร 

1.  แจง้ผลกระทบท่ีไดรั้บเพราะงบประมาณจาํกดั  

     ทาํใหก้ารพฒันาผูเ้รียนในดา้นร่างกาย จิตใจ   

     อารมณ์ และสงัคม นอ้ยกวา่ปกติ (เสียโอกาส) 

2.  ช้ีแจงการพฒันาดา้นคุณภาพหรือผลสมัฤทธ์ิของ 

     ผูเ้รียนไม่บรรลุเป้าประสงค ์

3.  ช้ีใหเ้ห็นความสาํเร็จของสถานศึกษาท่ีไม่เป็นไป 

      ตามวสิยัทศัน ์

 

4.  ช้ีแจงการขาดการพฒันาส่งผลถึงการจดั 

     สภาพแวดลอ้มท่ีดี 

5.  จดัโครงการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 

     ใหก้บันกัเรียนและครู 

6.  แสดงใหเ้ห็นวา่ทรัพยากร  ช่วยสร้างใหเ้กิดความสุข  

     ความสาํเร็จ และช่วยใหง้านพฒันาดีข้ึนเสมอ 

 

5.  สร้างความ

เข้าใจเชิงบวกท่ี

สอดคล้องกบั

วตัถุประสงค์ที่

แท้จริงของ

สถานศึกษา 

1. ชุมชนผูป้กครองมีการศึกษาทีดี ยอ่มพฒันาจิตใจคนให ้

      เขา้ใจความสาํคญัของวตัถุประสงคท่ี์จาํเป็นต่อการ 

     พฒันาการศึกษาต่อไป 

2. การประชุมบ่อย ๆ ช้ีแจงความเขา้ใจท่ีดีใหทุ้กคน 

    เอาใจใส่บุตรหลาย   

3.  นาํทรัพยากรท่ีไดรั้บมาพฒันาตามความจาํเป็น 

     ของสถานศึกษา 

 

4.  นาํทรัพยากรท่ีไดรั้บมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อผูเ้รียน 

5.  ใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของ 

      การระดมทรัพยากร และการ วางแผนการใชท้รัพยากร 

      ท่ีไดม้าใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด ตามลาํดบัความสาํคญั 

 

6.  จัดสรรเงนิ

รายหัวให้

เหมาะสม

ถูกต้องตาม

ระเบียบ 

1.  ใชเ้งินรายหวัตามระเบียบ และพฒันาการศึกษาทุกดา้น 

     ตามโครงการท่ีโรงเรียน  จดักิจกรรมตามความ 

     เหมาะสม  

 

2.  ใหน้กัเรียนทุกคนไดรั้บค่าใชจ่้ายจากเงินรายหวั 

3.  โรงเรียนดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามระเบียบอยา่ง 

      เคร่งครัด 

 

7.  ประชุม

ช้ีแจง การใช้

งบประมาณ

อุดหนุนรายหัว

ที่ได้รับ  แต่ยงั

เกดิปัญหา

ความขาดแคลน 

1.  ประชุมช้ีแจงผูป้กครองทราบทุกคร้ังท่ีไดรั้บ 

     จดัสรรค่าอุปกรณ์การเรียน  

     ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียนและเงินกิจกรรมพฒันา 

     คุณภาพผูเ้รียน 

2. จดัสรรอาหารกลางวนัตามท่ีไดรั้บใหน้กัเรียน 

    ไดรั้บประทานอาหารฟรีทุกคน 

3.  มีการประชุมช้ีแจง และขอความเห็นชอบ 

     จากคณะกรรมการฯ ในการทาํแผนปฏิบติัการ ไปใช ้

     พฒันาคุณภาพผูเ้รียน 
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ตารางท่ี  20  ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

 

องคป์ระกอบของคู่มือ 

ความคิดเห็น 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ ความถูกตอ้ง เป็นประโยชน ์

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

องคป์ระกอบของการ

ระดมทรัพยากร 

5 100 5 100 5 100 5 100 

แนวปฏิบติัในการระดม

ทรัพยากร 

5 100 5 100 5 100 5 100 

รูปแบบการระดม

ทรัพยากร  

5 100 5 100 5 100 5 100 

รวมเฉล่ีย 5 100 5 100 5 100 5 100 

 

 จากตารางท่ี  20  พบว่า  ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 5 คน  มีความคิดเห็นต่อคู่มือการระดม

ทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา ในดา้นองคป์ระกอบของการระดม

ทรัพยากรทั้ง 7 องคป์ระกอบ  ดา้นแนวปฏิบติัในการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาใน

โรงเรียนประถมศึกษา และดา้นรูปแบบการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียน

ประถมศึกษามีความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ ความถูกตอ้ง และความเป็นประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ100 

 

ขอ้เสนอแนะอ่ืน 

 ควรเขียนแนวทางการระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียน

ประถมศึกษาตามรูปแบบท่ีไดจ้ากขอ้คน้พบ โดยเรียงประเดน็วา่อะไรควรดาํเนินการก่อนหลงั 

 แนวปฏิบติัในการระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา          

ในคู่มือ อาจเขียนในเชิงกระบวนการบริหารก็ได ้ซ่ึงแต่ละตวัแปร อาจใหนิ้ยามความหมาย  จุดประสงค ์

และแนวปฏิบติัวา่ควรปฏิบติัอยา่งไร  

 ควรอธิบายให้ผูอ่้านเห็นภาพว่าการสร้างศรัทธาในการระดมทรัพยากรให้เกิดข้ึนไดน้ั้น 

ตอ้งกระทาํโดยผูบ้ริหาร ซ่ึงตอ้งมีภาวะผูน้าํ  การบริหารทรัพยากร  เพราะจะส่งผลใหเ้กิดการปฏิบติั

ในดา้นอ่ืนๆ ดีข้ึนตามมาคือ กฎหมาย แรงจูงใจ การประชาสัมพนัธ์ และอ่ืนๆ  ซ่ึงทุกดา้นมีอิทธิพล

หรือส่งผลทั้ งทางตรงและทางอ้อมต่อความศรัทธาในการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจัด

การศึกษา ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบสาํคญัท่ีจะช่วยใหป้ระสบความสาํเร็จ 
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บทที ่ 5 

 

สรุปผลการวจิยั  อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์เพื่อทราบ 1) องคป์ระกอบการระดมทรัพยากรเพื่อการ

บริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา  2) แนวปฏิบติัในการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดั

การศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา 3) รูปแบบการระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหารจดัการศึกษาใน

โรงเรียนประถมศึกษา และ 4) คู่มือในการระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียน

ประถมศึกษา ประชากรประกอบด้วยโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานในปีการศึกษา 2555  จาํนวน  28960 โรงเรียน กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดย

ใชต้ารางของ Taro Yamane ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  394 โรงเรียน 

ใชเ้ทคนิคการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) และเลือกตวัอยา่งดว้ยวิธีสุ่ม

อยา่งง่าย (Simple Random Sampling) แบ่งตามสัดส่วนไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 394 โรงเรียนผูใ้ห้ขอ้มูล    

คือผูอ้าํนวยการโรงเรียน 1 คน และกรรมการสถานศึกษา 1 คน รวมโรงเรียนละ 2 คน รวมผูใ้หข้อ้มูล

ทั้งหมด 788 คน ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมา  355  โรงเรียน รวม 710  ฉบบั  คิดเป็นร้อยละ 90.10  

นาํมาวิเคราะห์และเสนอผลการวิเคราะห์ เป็น  4  ตอน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1  การวิเคราะห์องคป์ระกอบการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาใน

โรงเรียนประถมศึกษา 

 ตอนท่ี 2  การวิเคราะห์แนวปฏิบติัในการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาใน

โรงเรียนประถมศึกษา 

 ตอนท่ี 3  รูปแบบการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา 

 ตอนท่ี 4  การนาํเสนอคู่มือการระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียน

ประถมศึกษา 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง แบบสอบถาม

ความคิดเห็นการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา และ

แบบสอบถามปลายเปิดสาํหรับการระดมความคิดเห็นท่ีเป็นแนวปฏิบติัในการระดมทรัพยากรในแต่

ละปัจจยั  ซ่ึงผูว้ิจยัไดส้ร้างและพฒันาหาคุณภาพของแบบสอบถามความคิดเห็นทั้งฉบบัมีค่าความ

เช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั .91  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลประกอบดว้ย  ค่าความถ่ี  และค่าร้อยละ  

มชัฌิมเลขคณิต (mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) การวิเคราะห์องคป์ระกอบ 
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เชิงสาํรวจ (exploratory fator analysis) ค่าสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร (correlaiton) สถิติทดสอบ        

(t-test) ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (standard error) และการวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) 
 

สรุปผลการวจัิย 
 

 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามความคิดเห็น  สามารถสรุปผลการวิจยัเร่ืองการ

ระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาไดด้งัน้ี 

 1.  องคป์ระกอบการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา   

ท่ีไดจ้ากผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบ หรือปัจจยัการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาใน

โรงเรียนประถมศึกษา โดยขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ คือค่าไอเกน (eigenvalues)  มากกว่า 1.00 เกณฑใ์น

การพิจารณาตวัแปรท่ีเป็นองคป์ระกอบท่ีมีค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบ (fator loading) มากกว่า 0.60  

และจากค่าแมทริกซ์สหสมัพนัธ์และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรพบว่า ประกอบดว้ย  

7  องคป์ระกอบ  คือ  1)  การบริหารทรัพยากร (Management Resources)  มีตวัแปรอธิบาย

องคป์ระกอบได ้ 10 ตวัแปร  2)  ภาวะผูน้าํ (Leadership)  มีตวัแปรท่ีอธิบายองคป์ระกอบได ้8  ตวัแปร   

3)  การมีส่วนร่วม (Participation)  มีตวัแปรอธิบายองคป์ระกอบได ้ 9  ตวัแปร  4)  ความศรัทธา 

(Faith) มีตวัแปรอธิบายองคป์ระกอบได ้ 7  ตวัแปร  5)  แรงจูงใจ (Motivation) มีตวัแปรอธิบาย

องคป์ระกอบได ้ 6  ตวัแปร  6)  กฎหมาย (Law) มีตวัแปรอธิบายองคป์ระกอบได ้ 7  ตวัแปร  และ 

7)  ประชาสมัพนัธ์ (Public relation)  มีตวัแปรอธิบายองคป์ระกอบได ้ 7  ตวัแปร   

 2.  แนวปฏิบติัในการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา 

จากการระดมความคิดเห็นโดยรวมมี 312 แนวปฏิบติั จาํแนกรายองค์ประกอบ ดงัน้ี การบริหาร

ทรัพยากร  80  แนวปฏิบติั  ภาวะผูน้าํ  72  แนวปฏิบติั  การมีส่วน  60  แนวปฏิบติั  ความศรัทธา 31  

แนวปฏิบติั  แรงจูงใจ  40  แนวปฏิบติั  กฎหมาย  29  แนวปฏิบติั  และการประชาสัมพนัธ์  36  แนว

ปฏิบติั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 องคป์ระกอบท่ี  1  การบริหารทรัพยากร  มีจาํนวนตวัแปรท่ีอธิบายองคป์ระกอบน้ีได ้ 

10  ตวัแปร โดยมีแนวปฏิบติัท่ีทาํใหอ้งคป์ระกอบประสบความสาํเร็จ  80  แนวปฏิบติั   

 องคป์ระกอบท่ี  2  ภาวะผูน้าํ มีจาํนวนตวัแปรท่ีอธิบายองคป์ระกอบน้ีได ้ 8  ตวัแปร  

โดยมีแนวปฏิบติัท่ีทาํใหอ้งคป์ระกอบประสบความสาํเร็จ  72  แนวปฏิบติั   

 องคป์ระกอบท่ี  3  การมีส่วนร่วม  มีจาํนวนตวัแปรท่ีอธิบายองคป์ระกอบน้ีได ้ 9  ตวัแปร 

โดยมีแนวปฏิบติัท่ีทาํใหอ้งคป์ระกอบประสบความสาํเร็จ  60  แนวปฏิบติั   

 องคป์ระกอบท่ี  4  ความศรัทธา  มีจาํนวนตวัแปรท่ีอธิบายองคป์ระกอบน้ีได ้ 7  ตวัแปร  

โดยมีแนวปฏิบติัท่ีทาํใหอ้งคป์ระกอบประสบความสาํเร็จ  31  แนวปฏิบติั   
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 องคป์ระกอบท่ี  5  แรงจูงใจ  มีจาํนวนตวัแปรท่ีอธิบายองคป์ระกอบน้ีได ้ 6  ตวัแปร  

โดยมีแนวปฏิบติัท่ีทาํใหอ้งคป์ระกอบประสบความสาํเร็จ  40  แนวปฏิบติั   

 องคป์ระกอบท่ี  6  กฎหมาย  มีจาํนวนตวัแปรท่ีอธิบายองคป์ระกอบน้ีได ้ 7  ตวัแปร     

โดยมีแนวปฏิบติัท่ีทาํใหอ้งคป์ระกอบประสบความสาํเร็จ  29  แนวปฏิบติั   

 องคป์ระกอบท่ี  7  การประชาสมัพนัธ์  มีจาํนวนตวัแปรท่ีอธิบายองคป์ระกอบน้ีได ้   

7 ตวัแปร  โดยมีแนวปฏิบติัท่ีทาํใหอ้งคป์ระกอบประสบความสาํเร็จ  36  แนวปฏิบติั 

3.  รูปแบบการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา ซ่ึงพบว่า

ความสัมพนัธ์เชิงเส้นขององคป์ระกอบของการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา ทั้ง  7  

องคป์ระกอบ สามารถอธิบายโดยสรุปตามโครงสร้างของสมการเชิงเสน้ไดด้งัน้ี   

ดา้นการบริหารทรัพยากร  (manage)  มีอิทธิพลทางตรงต่อแรงจูงใจ (Motivate) และมี

อิทธิพลทางตรงต่อการมีส่วนร่วม (Participation)  

ส่วนภาวะผูน้าํ  (Leader)  มีอิทธิพลทางตรงต่อแรงจูงใจ (Motivate)  มีอิทธิพลทางตรงต่อ

กฎหมาย (Law) มีอิทธิพลทางตรงต่อการประชาสัมพนัธ์ (Public relation)  และมีอิทธิพลทางตรง

ต่อความศรัทธา (Faith) 

ในขณะท่ีกฎหมาย (law) มีอิทธิพลทางตรงต่อการมีส่วนร่วม (Participation)  ส่วน

แรงจูงใจ (Motivate)  มีอิทธิพลทางตรงต่อความศรัทธา (Faith)  และดา้นประชาสัมพนัธ์ (Public 

relation) มีอิทธิพลทางตรงต่อความศรัทธา (Faith) อีกดว้ย 

4.  คู่มือการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา ประกอบดว้ย

รูปแบบการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา และแนวปฏิบติั

ในแต่ละองคป์ระกอบ ซ่ึงมีความเหมาะสม เป็นไปได ้ถูกตอ้งและสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้

สอดคลอ้งกบักรอบแนวคิดและทฤษฎีของการวิจยั  

 

อภิปรายผล 
 

 จากขอ้คน้พบของการวิจยัสามารถนาํประเด็นท่ีน่าสนใจ ไปสู่การอภิปรายผลการวิจยั

เร่ืองการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษาระดับประถมศึกษาโดยมี

รายละเอียดดงัน้ี 

 1.  องคป์ระกอบการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา 

ท่ีไดจ้ากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลมี  7  องคป์ระกอบ  คือ  1)  การบริหารทรัพยากร  มีตวัแปรอธิบาย

องคป์ระกอบได ้ 10  ตวัแปร  2)  ภาวะผูน้าํ  มีตวัแปรท่ีอธิบายองคป์ระกอบได ้8  ตวัแปร 3)  การมีส่วน

ร่วม มีตวัแปรอธิบายองคป์ระกอบได ้ 9  ตวัแปร  4)  ความศรัทธา มีตวัแปรอธิบายองคป์ระกอบได ้ 7  
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ตวัแปร  5)  แรงจูงใจ มีตวัแปรอธิบายองคป์ระกอบได ้ 6  ตวัแปร  6)  กฎหมาย มีตวัแปรอธิบาย

องคป์ระกอบได ้ 7  ตวัแปร  และ 7)  ประชาสัมพนัธ์ มีตวัแปรอธิบายองคป์ระกอบได ้ 7  ตวัแปร 

ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะว่าในการดาํเนินการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจัดการศึกษาในแต่ละ

โรงเรียนมีการปฏิบติัตามอาํนาจหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายเหมือนกนั และขณะเดียวกนัผูบ้ริหาร หรือ

ผูน้าํชุมชน ส่วนใหญ่จะเป็นผูท่ี้มีภาวะผูน้าํสูงเพราะเป็นคุณสมบติัหลกัไดรั้บการพิจารณาคดัเลือก

เพื่อเขา้มาดาํรงตาํแหน่งน้ีอยูแ่ลว้ รวมถึงการดาํเนินงานประชาสัมพนัธ์การทาํงานของโรงเรียน เพื่อ

สร้างแรงจูงใจให้ชุมชนเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วม เกิดความศรัทธาในการเขา้ร่วม ประกอบกับ 

หลกัการ นโยบายในการจดัการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาชาติ พ.ศ. 2542 ท่ียดึหลกัการจดั

การศึกษาให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ซ่ึงมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขา้มามีส่วนในการ

ส่งเสริม สนับสนุน ในการดาํเนินงานการจดัการศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ นารีรัตน์  

รักวิจิตรกุล  ชยัยทุธ  ศิริสุทธ์ิ และโกวฒัน์  เทศบุตร  เร่ืองการระดมทุนเพ่ือการศึกษาของโรงเรียน

สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อ

ความสาํเร็จในการระดมทุนของโรงเรียนประถมศึกษาและประถมศึกษาขยายโอกาส ประกอบดว้ย      

1) ความศรัทธาต่อผลงานของโรงเรียนในการปฏิบติัภารกิจให้การศึกษาแก่บุตรหลานในชุมชน      

2) ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนในการเชิญชวนใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 3) ภาวะ

ผูน้าํของศิษยเ์ก่าในการระดมทุน 4) ชุมชนมีเศรษฐกิจดีและตระหนกัถึงความสาํคญัของการศึกษา 

5) ชุมชนและบุคลากรในโรงเรียนมีวฒันธรรมของการบริจาคเพื่อส่วนรวม 6) บุคลากรในโรงเรียน

มีการทาํงานร่วมกนัเป็นทีม 7) การบริหารจดัการเงินบริจาคมีความโปร่งใสและบรรลุวตัถุประสงค์

ของการขอรับบริจาค และ 8) การแสวงหาแหล่งทุนจากภายนอกชุมชน เช่น เสนอโครงการขอรับ

การสนับสนุนจากสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และบริษัทการปิโตเลียมแห่งประเทศไทย 

(มหาชน) เป็นตน้ 

 องคป์ระกอบท่ี 1  “การบริหารทรัพยากร”  เป็นองคป์ระกอบท่ีมีความสาํคญัมากท่ีสุดสาํหรับ

การระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา โดยมีตวัแปรท่ีอธิบาย

องคป์ระกอบ  10  ตวัแปร  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า พื้นฐานในการดาํเนินงานใหป้ระสบความสาํเร็จ

นั้น เกิดจากการบริหารจดัการท่ีดี  ดงันั้นการท่ีผูบ้ริหารมีหลกัการในการบริหารทรัพยากร   ท่ีดีจะช่วย

ให้การบริหารจัดการด้านอ่ืนๆ ประสบความสําเร็จตามมา เช่น จัดให้มีการประชุมเพื่อทาํการ

วิเคราะห์สภาพปัญหาความตอ้งการ กาํหนดวิสัยทศัน์ มีการวางแผนการดาํเนินงานอยา่งเป็นระบบ  

โดยกาํหนดวตัถุประสงค ์ กิจกรรม ระยะเวลา  วิธีการดาํเนินงาน และมอบหมายผูรั้บผิดชอบ ทาํให้มี

ความชดัเจนในการปฏิบติั และการประสานงาน สอดคลอ้งกบัลินดชั (Lindhal)  กล่าวว่า การระดม

ทุนเป็นกิจกรรมการวางแผนท่ีเก่ียวกบัการบริจาคโดยท่ีกิจกรรมการระดมทุนจะตอ้งดาํเนินการไป
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ภายใตก้รอบของวตัถุประสงคข์ององคก์ร กระบวนการ การระดมทุนจะเก่ียวขอ้งกบัองคก์ารท่ีจะ

ระดมทุนโดยท่ีจะตอ้งมีการวางแผนในการระดมทุน  และมีรายละเอียดและการประเมินภารกิจในการ

ระดมทุน  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดและตอ้งการท่ีจะบรรลุภารกิจ  โดย

การบริหารจดัการเทคนิคและแหล่งของทุน  การปฏิบติัจะอยูใ่นแผนทางยทุธศาสตร์ในการระดมทุน

ซ่ึงองคก์ารจะเป็นผูจ้ดัทาํเพื่อท่ีจะทาํให้เกิดเศรษฐกิจท่ีย ัง่ยืนขององคก์าร และสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ พชัรกฤษฎ์ิ พวงนิล  ท่ีศึกษากลยทุธ์การระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพฒันาสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานของรัฐในจงัหวดัมหาสารคาม  พบว่ากลไกการประเมินกลยทุธ์นั้น ประกอบดว้ย 3 กลไกหลกั 

ไดแ้ก่ 1) กลไกดา้นองคก์ร คือ การกาํหนดโครงสร้างองคก์รการประสานงาน การมอบหมายภารกิจ 

ระบบการกาํกบั ติดตาม ตรวจสอบมีความโปร่งใส  2) กลไกดา้นบุคคล คือ เป็นผูมี้ความรู้ความ

เขา้ใจในการปฏิบติังาน มีทกัษะและความสามารถในการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้และการปรับเปล่ียนกล

ยุทธ์ มีความเสียสละ อดทน มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูง มีความมุ่งมัน่เพ่ือการบรรลุเป้าหมายของ

องคก์ร และ 3) กลไกดา้นการบริหารจดัการคือ การยึดหลกัการมีส่วนร่วม จดัสรรทรัพยากรอยา่ง

ทัว่ถึงตามความจาํเป็น การใหอ้าํนาจและกระจายอาํนาจในการบริหารจดัการ การควบคุมการปฏิบติังาน

ดว้ยแผนงานหรือโครงการ ซ่ึงจะตอ้งสอดประสานและเช่ือมกนัเพื่อความมีประสิทธิภาพของการ

บริหารจดัการ และในการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษา เป็นบทบาทหน้าท่ีตาม

กฎหมายของผูบ้ริหารสถานศึกษา  ซ่ึงมีหนา้ท่ีโดยตรงท่ีจะตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละ

วิธีการตามระเบียบปฏิบติัของสถานศึกษาซ่ึงสอดคลอ้งกบัมาตรา 39  แห่งพระราชบญัญติัการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ.2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีกล่าวถึง “ใหก้ระทรวงกระจายอาํนาจการ

บริหารและการจดัการศึกษาทั้งดา้นวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหาร

ทัว่ไป ไปยงัเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง”  และมาตรา 59  ใหส้ถานศึกษาของรัฐท่ี

เป็นนิติบุคคลมีอาํนาจในการปกครองดูแล บาํรุงรักษาใช ้และจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นของ

สถานศึกษา ทั้งท่ีเป็นท่ีราชพสัดุตามกฎหมายว่าดว้ยท่ีราชพสัดุ และท่ีเป็นทรัพยสิ์นอ่ืน รวมทั้ง

จดัหารายไดจ้ากบริการของสถานศึกษาและเกบ็เป็นเงินรายไดข้องสถานศึกษา 

 องคป์ระกอบท่ี  2  “ภาวะผูน้าํ” มีจาํนวนตวัแปรท่ีอธิบายองคป์ระกอบน้ีได ้ 8  ตวัแปร เป็น

องค์ประกอบท่ีมีความสําคญัสําหรับการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียน

ประถมศึกษา ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะว่า  ภาวะผูน้ําของผูบ้ริหารเป็นส่ิงท่ีจําเป็นท่ีจะทาํให้การ

บริหารงานประสบความสําเร็จ ดังนั้นผูบ้ริหารหรือหัวหน้างานจาํเป็นตอ้งมีภาวะผูน้ําซ่ึงเป็น

กระบวนการ กระตุน้ ช้ีนํา ผลกัดนั ให้บุคคล/บุคลากร หรือกลุ่ม บุคคลอ่ืน มีความเต็มใจ และ

กระตือรือร้นในการเขา้ร่วมการระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหารจดัการศึกษา ใหป้ระสบความสาํเร็จ 

ตามวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายสอดคลอ้งกบัเวนสเตียน (Weinstein) กล่าวว่า ลกัษณะของผูน้าํของ
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องค์การท่ีจะระดมทุน โดยจะต้องมีลักษณะผูน้ําในทีมผูบ้ริหารขององค์การ ผูร่้วมงาน และ

อาสาสมคัรท่ีเป็นบุคคลสาํคญัในการระดมทุนจาํเป็นตอ้ง มีลกัษณะผูน้าํ และเช่ือว่าการระดมทุนจะ

ประสบผลสําเร็จ เม่ือผูน้าํมีลกัษณะของผูน้าํ ก็จะทาํให้งานอย่างอ่ืนๆ ประสบผลสําเร็จ ซ่ึงเป็น

หลกัการสาํคญัท่ีจะนาํไปสู่ความสาํเร็จของการระดมทุน  สอดคลอ้งกบังานวิจยั ของอุบล  สุวรรณ

ศรี ท่ีทาํการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง พฤติกรรมผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนกบัแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 พบว่า 

พฤติกรรมผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนประถมศึกษา 

สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 ทั้งโดยรวมและรายดา้นทุกดา้นมีความสัมพนัธ์

ทางบวกอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05  สอดคลอ้งกับ ปรีชา เริงสมุทร์ 1กล่าวว่า 1การเป็น

ผูบ้ริหารท่ีดีนั้นจะตอ้งประกอบไปดว้ย การมีบุคลิกภาพท่ีดี มีความรู้ดี  มีวิสัยทศัน์ มีมนุษยส์ัมพนัธ์        

มีภาวะผู ้นําเป็นผู ้นําการเปล่ียนแปลง มีคุณธรรมจริยธรรมบริหารจัดการดีเป็นผู ้นําวิชาชีพ                   

มีความสามารถพิเศษรอบดา้น ถา้ผูน้าํของโรงเรียนมีประสิทธิผล จะสามารถสร้างความศรัทธา 

ความผกูพนัและความพึงพอใจของครู นกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชน ซ่ึงเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีทาํให้

บุคคลเขา้ร่วมการระดมทรัพยากรดว้ยความเตม็ใจ ส่งผลใหก้ารระดมทรัพยากรประสบความสาํเร็จ

ตามเป้าหมาย 

 องคป์ระกอบท่ี  3  “การมีส่วนร่วม”  มีตวัแปรท่ีสามารถอธิบายองคป์ระกอบน้ีได ้ 9  ตวัแปร  

องค์ประกอบเป็นองค์ประกอบท่ีมีความสําคัญ สําหรับการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหาร               

จดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะว่า พื้นฐานของการทาํงานหรือการ

ดาํเนินการใดๆ จะประสบความสาํเร็จได ้จาํเป็นตอ้งมีทีมงาน มีเครือข่าย เพ่ือใหเ้กิดความครบคลุม 

ทัว่ถึง  อีกทั้งยงัสร้างความรู้สึกร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมแกปั้ญหา ร่วมทาํ ร่วมรับผิดชอบ ดงันั้น

การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย จึงเป็นองคป์ระกอบหลกัในการทาํงานในทุกเร่ือง โดยเฉพาะอยา่งยิง่การ

ระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา ซ่ึงสอดคล้องกับ

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545  ในหมวด 1 

ท่ีกล่าวถึงความมุ่งหมายและหลกัการ มาตรา 8(2)  ไดบ้ญัญติัไวว้่า “การจดัการศึกษาใหย้ดึหลกัการ

ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา”  มาตรา 9  ไดบ้ญัญติัไวว้่า “การจดัระบบโครงสร้าง และ

กระบวนการจดัการศึกษาใหย้ึดหลกั ดงัน้ี 1) การระดมทรัพยากร จากแหล่งต่างๆ มาใชใ้นการจดั

การศึกษา และ 2) การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์รปกครอง      

ส่วนทอ้งถ่ิน เอกชน องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนั

สังคมอ่ืน”  และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พรเทพ  รัตนติสร้อย (2556) ท่ีพบว่า การมีส่วนร่วมใน

การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
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ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 พบว่าการมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับมาก โดยพบว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นปัจจัยแห่ง

ความสําเร็จในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ซ่ึงรูปแบบในการระดมทรัพยากร  เพื่อการศึกษา 

แตกต่างกันตามบริบทของสถานศึกษาและชุมชน มีกิจกรรมท่ีซํ้ ากันมากท่ีสุด คือการทาํผา้ป่า

การศึกษา สอดคลอ้งกบังานวิจยัของภิญโญ อุโคตร ซ่ึงพบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนในการระดม

ทรัพยากรเพื่อสนบัสนุนการจดัการศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 3  ดา้นการมี

ส่วนร่วมในการวางแผน  ดา้นการมีส่วนร่วมในการดาํเนินการ  ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ  

อยูใ่นระดบัมาก 

 องคป์ระกอบท่ี  4  “ความศรัทธา” มีตวัแปรอธิบายองคป์ระกอบได ้ 7  ตวัแปร  เป็นองคป์ระกอบ

ท่ีมีความสาํคญั สาํหรับการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา ทั้งน้ี

อาจเป็นเพราะว่า ความศรัทธาหรือความน่าเช่ือถือท่ีบุคคลมีต่อผูน้าํ  หรือหน่วยงาน หรือบุคคล       

ท่ีชกัชวนให้เขา้ร่วมการระดมทรัพยากร  เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีทาํให้บุคคลตดัสินใจท่ีจะเขา้ร่วมการระดม

ทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาดว้ยความสมคัรใจ เพราะมีความน่าเช่ือถือว่าทรัพยากรท่ีไดจ้ะ

ถูกนําไปใช้ประโยชน์เพื่อการบริหารจดัการศึกษาอย่างคุม้ค่าตามวตัถุประสงค์ สอดคลอ้งกับ

แนวคิดของ เบอร์เน็ต (Burnelt) กล่าวว่า “การระดมทุน (Fund-raising) อยา่งมีประสิทธิภาพนั้นผูท่ี้

ทาํการรณรงคจ์ะตอ้งมีความเขา้ใจในตวัประชาชนผูมี้จิตศรัทธาท่ีบริจาค การท่ีองคก์ารสาธารณะ

ประโยชน์คาดหวงัให้ผูบ้ริจาคเขา้ใจองคก์ารโดยท่ีองคก์ารไม่เขา้ใจผูบ้ริจาคเลยนั้นเป็นไปไม่ได”้ 

และผูร้ะดมทุน (Fundraisers) จาํเป็นตอ้งใชเ้วลาส่วนหน่ึงในการศึกษา  ทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัผูบ้ริจาค

อยา่งใกลชิ้ด และนาํมาวิเคราะห์ว่าอะไรเป็นสาเหตุท่ีทาํใหบุ้คคลเหล่าน้ี ตดัสินใจบริจาคเงินใหก้บั

กิจกรรมขององคก์าร สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  จารุวรรณ  งอกงาม ทาํการศึกษาพบว่ากลยุทธ์การ

ระดมทรัพยากรเพื่อการจดัการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัเทศบาลในจงัหวดัอ่างทอง 

พบว่า  กลยุทธ์ท่ีมีการดาํเนินการเป็นลาํดบัแรก คือการสร้างความศรัทธาและความเช่ือมัน่ของชุมชน     

ท่ีมีต่อบุคลากรของสถานศึกษา รองลงมาคือการประชาสัมพนัธ์การติดต่อส่ือสารระหว่างสถานศึกษาและ

ชุมชน และการสร้างความน่าเช่ือถือของชุมชนท่ีม่ีต่อสถานศึกษาซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  ชนญัชิดา 

ไชยรักษ์ไดศึ้กษาการระดมทรัพยากรเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนท่ีประสบธรณีพิบติั       

(สึนามิ)ผลการวิจยัพบว่าการระดมทรัพยากรเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนท่ีประสบ

ธรณีพิบติั (สึนามิ) ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  คือกระบวนการ

สร้างความศรัทธา 

 องคป์ระกอบท่ี  5  “แรงจูงใจ”  มีตวัแปรอธิบายองคป์ระกอบได ้ 6  ตวัแปร  เป็นองคป์ระกอบ

ท่ีมีความสาํคญั สาํหรับการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา ทั้งน้ี
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อาจเป็นเพราะว่า มาตรการจูงใจ จะช่วยให้บุคคลเกิดความสนในท่ีจะตดัสินในในการเขา้ร่วม

กิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงไดม้ากข้ึน เช่นการให้ผลตอบแทนในดา้นเช่ือเสียง เกียรติยศ การยกย่อง

เชิดชูเกียรติ การไดรั้บการยอมรับในสังคม หรือการไดรั้บการลดหยอ่นภาษี ซ่ึงจะช่วยใหบุ้คคลเกิด

ความสมประสงคใ์นส่ิงท่ีตอ้งการมากข้ึน สอดคลอ้งกบั บุญศรี ใจจงกิจ ในรายงานการวิจยัเอกสาร

การปฏิรูปการอาชีวศึกษา วิชาชีพต่างประเทศ:สาธารณรัฐฝร่ังเศส ซ่ึงพบว่าประเทศฝร่ังเศสประสบ

ความสาํเร็จในการใชม้าตรการจูงใจดา้นภาษีใหแ้ก่ภาคอุตสาหกรรมในการเขา้มามีส่วนร่วมในการ

จดัการศึกษา การวิจยัพฒันา โครงการท่ีไดรั้บการกล่าวถึงเป็นท่ีแพร่หลาย ประกอบดว้ย โครงการ

นอร์มงัดี  โครงการความร่วมมือกบัอุตสาหกรรมในการจา้งงานและฝึกวิชาชีพ และมาตรการดา้น

ภาษีเพื่อสนับสนุนการวิจยั โดยผ่านระบบจูงใจดา้นภาษีเพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่ผูล้งทุนในการ

ดาํเนินงานจดัตั้งศูนยว์ิจยัและพฒันาในฝร่ังเศส และรายงานการวิจยัเร่ือง แนวทางการใชม้าตรการจูง

ใจทางภาษีเพื่อการระดมทรัพยากรทางการศึกษา ของวลัลภ สุวรรณดี  การขอคืนภาษีเพื่อการศึกษาท่ีจดั

ข้ึนในเมืองออนทาริโอ (Ontario) ประเทศแคนาดา ซ่ึงเป็นประเทศหน่ึงท่ีไดส้ร้างมาตรการจูงใจภาษีเพื่อ

การศึกษาแก่บริษัทหรือธุรกิจอ่ืนท่ีไม่ดําเนินกิจการในรูปของบริษัท  โดยมอบหมายให้

กระทรวงการคลงัเป็นผูดู้แลรับผดิชอบโครงการท่ีกาํหนด และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ นารีรัตน์  

รักวิจิตรกุล, ชยัยุทธ์ ศิริสุทธ์ิ และโกวฒัน์ เทศบุตร เร่ืองการระดมทุนเพ่ือการศึกษาของโรงเรียน

สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 0ซ่ึงพบว่า การจูงใจให้

เกิดการสนับสนุนทุนหรือทรัพยากรใดๆให้กับสถานศึกษาจะข้ึนอยู่กับทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกับ

แรงจูงใจของมนุษย ์  ซ่ึงผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งพยายามแสวงหาความเขา้ใจพ้ืนฐานบุคคล และ

คณะบุคคลในองคก์รต่างๆ อยา่งแทจ้ริง ซ่ึงมกัเป็นเร่ืองของความสนใจ การสร้างความยอมรับนบั

ถือ และจิตวิทยามนุษย ์  เช่น ทฤษฎีความตอ้งการของมนุษย ์ (Hierarchy of Needs) ของ มาสโลว ์

(Maslow) เป็นตน้0 สอดคลอ้งกบั  แบรเคลีย  (Brakeley)  ซ่ึงไดก้ล่าวถึง แรงจูงใจ (Motivators) ว่า เป็น 

การประยกุตใ์ชจิ้ตสาํนึกเพื่อสร้างแรงจูงใจในการบริจาคข้ึนอยูก่บัสามญัสาํนึกและความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง

ของผูบ้ริจาค รวมถึงความสนใจ ความมุ่งมาดปรารถนา และความตอ้งการขั้นพื้นฐานของแต่ละบุคคล 

 องคป์ระกอบท่ี  6  “กฎหมาย”  มีตวัแปรท่ีอธิบายองคป์ระกอบได ้ 7  ตวัแปร เป็นองคป์ระกอบ

ท่ีมีความสาํคญั สาํหรับการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา  ทั้งน้ี

อาจเป็นเพราะว่า ปัจจยัหลกัท่ีสาํคญัประการหน่ึง ในการดาํเนินการระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหาร

จดัการศึกษาของสถานศึกษา  คือการท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งดาํเนินการบริหารงานในหนา้ท่ี

ของการระดมทรัพยากรใหถู้กตอ้งตามกฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัของหน่วยงาน ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย  

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 

(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545  มาตรา 59  ใหส้ถานศึกษาของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคล มีอาํนาจในการปกครอง
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ดูแล บาํรุงรักษาใช ้และจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นของสถานศึกษา ทั้งท่ีเป็นท่ีราชพสัดุตาม

กฎหมายว่าดว้ยท่ีราชพสัดุ และท่ีเป็นทรัพยสิ์นอ่ืน รวมทั้งจดัหารายไดจ้ากบริการของสถานศึกษา

และเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบันโยบาย วตัถุประสงค์และภารกิจหลกัของ

สถานศึกษา  บรรดาอสังหาริมทรัพยท่ี์สถานศึกษาของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคลไดม้าโดยมีผูอุ้ทิศให้หรือ

โดยการซ้ือหรือแลกเปล่ียนจากรายไดข้องสถานศึกษาไม่ถือเป็นท่ีราชพสัดุ และให้เป็นกรรมสิทธ์ิ

ของสถานศึกษา  บรรดารายได้และผลประโยชน์ของสถานศึกษาของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคลรวมทั้ ง

ผลประโยชน์ ท่ีเกิดจากท่ีราชพสัดุ เบ้ียปรับท่ีเกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา และเบ้ียปรับท่ีเกิดจาก

การผิดสัญญาการซ้ือทรัพยสิ์นหรือจา้งทาํของท่ีดาํเนินการโดยใชเ้งินงบประมาณ ไม่เป็นรายไดท่ี้

ตอ้งนาํส่งกระทรวงการคลงัตามกฎหมายว่าดว้ยเงินคงคลงั และกฎหมายว่าดว้ยวิธีการงบประมาณ

บรรดารายไดแ้ละผลประโยชน์ของสถานศึกษาของรัฐท่ีไม่เป็นนิติบุคคลรวมทั้งผลประโยชน์ ท่ีเกิด

จากท่ีราชพสัดุ เบ้ียปรับท่ีเกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา และเบ้ียปรับท่ีเกิดจากการผิดสัญญาซ้ือ

ทรัพยสิ์นหรือจา้งทาํของท่ีดาํเนินการโดยใชเ้งินงบประมาณให้สถานศึกษาสามารถจดัสรรเป็น

ค่าใช้จ่าย ในการจดัการศึกษาของสถานศึกษานั้นๆ ไดต้ามระเบียบท่ีกระทรวงการคลงักาํหนด     

การให้สถานศึกษามีอิสระและคล่องตัวในการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษา เพื่อ

สนองตอบความตอ้งการของผูเ้รียนตามแนวทางการบริหารจดัการท่ีใชโ้รงเรียนเป็นฐาน สอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของ สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2547) ไดก้ล่าวถึงการบริหารการจดัการ

สถานศึกษาท่ีเป็นนิติบุคคลว่า กฎหมายว่าดว้ยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการมีเจตนารมณ์

กาํหนดให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล โดยให้สถานศึกษามีความอิสระคล่องตวัสามารถบริหาร

จัดการได้สะดวก  รวดเร็วมีประสิทธิภาพ  ตามหลักการกระจายอาํนาย และการบริหารท่ีใช้

โรงเรียนเป็นฐาน  

องคป์ระกอบท่ี  7  “ประชาสัมพนัธ์” มีตวัแปรอธิบายองคป์ระกอบได ้ 7  ตวัแปร เป็น

องค์ประกอบท่ีมีความสําคญั สําหรับการระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียน

ประถมศึกษา  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า การประชาสัมพนัธ์ เป็นองคป์ระกอบสําคญั ท่ีช่วยให้การ

ส่ือสารความคิดเห็น ข่าวสาร ขอ้เทจ็จริงต่างๆ ไปสู่กลุ่มประชาชน เป็นการเสริมสร้างความสัมพนัธ์

และความเขา้ใจอนัดีระหว่างสถานศึกษา กบักลุ่ม ผูป้กครอง และประชาชนท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อหวงัผล

ในความร่วมมือ สนบัสนุน  รวมทั้งมีส่วนช่วยเสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี  ทาํใหป้ระชาชน เกิดความ

นิยม  เล่ือมใส ศรัทธาต่อสถานศึกษา ตลอดจนคน้หาและกาํจดัส่ิงท่ีเขา้ใจผิด ช่วยลบลา้งปัญหา

สร้างความสาํเร็จในการดาํเนินงานระดมทรัพยากรใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

จารุวรรณ .งอกงาม  ซ่ึงทาํการศึกษาพบว่ากลยุทธ์การระดมทรัพยากรเพื่อการจดัการศึกษาของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัเทศบาลในจงัหวดัอ่างทอง  พบว่าขอ้เสนอแนะเก่ียวกบักลยุทธ์การ
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ระดมทรัพยากรเพื่อการจดัการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกดัเทศบาลในจงัหวดัอ่างทองท่ี

สําคญัท่ีสุดคือ การประชาสัมพนัธ์ผ่านนักเรียน รองลงมา การจดัสวสัดิการฟรี และการประชุม

ช้ีแจง สอดคลอ้งกบั วรรณภา  ชนะบาํรุง ท่ีศึกษาการพฒันาการระบบงานประชาสัมพนัธ์โรงเรียน

จุฬาภรณ์ราชวิทยาลยับุรีรัมย ์อาํเภอสตึก จงัหวดับุรีรัมย ์โดยสรุปพบว่า ในวงรอบท่ี 1 โดยใช ้      

กลยุทธ์ การประชุมกลุ่มย่อย การประชุมเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงาน ทําให้บุคลากร

ปฏิบติังานตามขั้นตอนและวิธีการส่งผลให้การบริหารด้านขอ้มูลข่าวสารของโรงเรียนมีความ

สะดวกรวดเร็ว ถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนั ในวงรอบท่ี 2 ทาํใหบุ้คลากรมีความรู้ความสามารถในการ

ดาํเนินงานประชาสัมพนัธ์ไดอ้ย่างเป็นระบบ สามารถบริการงานประชาสัมพนัธ์ไดอ้ย่างต่อเน่ือง 

การบริการขอ้มูลข่าวสารดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย ทาํให้ระบบงานประชาสัมพนัธ์มีความรวดเร็ว 

ถูกตอ้ง และเป็นปัจจุบนั ดังนั้นการประชาสัมพนัธ์จึงเป็นองค์ประกอบท่ีสําคญัของการระดม

ทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษา ใหป้ระสบความสาํเร็จ 

 2.  แนวปฏิบติัในการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา    

ท่ีไดจ้ากความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ จาํนวน 11 คน ประกอบดว้ย  ปัจจยัหรือองคป์ระกอบในการ

ระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา ทั้งหมด 7 องคป์ระกอบ    

โดยมีแนวปฏิบติัทั้งหมด  จาํนวน 348 แนวปฏิบติั  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี องคป์ระกอบท่ี  1 การบริหาร

ทรัพยากร  มีจาํนวนตวัแปรท่ีอธิบายองคป์ระกอบน้ีได ้ 10 ตวัแปร โดยมีแนวปฏิบติัท่ีทาํให้

องคป์ระกอบประสบความสาํเร็จ  80  แนวปฏิบติั  องคป์ระกอบท่ี  2  ภาวะผูน้าํ มีจาํนวนตวัแปรท่ี

อธิบายองคป์ระกอบน้ีได ้ 8  ตวัแปร  โดยมีแนวปฏิบติัท่ีทาํใหอ้งคป์ระกอบประสบความสาํเร็จ 72 แนว

ปฏิบติั องคป์ระกอบท่ี 3 การมีส่วนร่วม  มีจาํนวนตวัแปรท่ีอธิบายองคป์ระกอบน้ีได ้ 9   ตวัแปร โดยมี

แนวปฏิบติัท่ีทาํใหอ้งคป์ระกอบประสบความสาํเร็จ 60 แนวปฏิบติั  องคป์ระกอบท่ี  4  ความศรัทธา  

มีจาํนวนตวัแปรท่ีอธิบายองคป์ระกอบน้ีได ้ 7  ตวัแปร โดยมีแนวปฏิบติัท่ีทาํใหอ้งคป์ระกอบประสบ

ความสาํเร็จ  31  แนวปฏิบติั  องคป์ระกอบท่ี  5  แรงจูงใจ  มีจาํนวนตวัแปรท่ีอธิบายองคป์ระกอบน้ี

ได ้ 6  ตวัแปร  โดยมีแนวปฏิบติัท่ีสามารถทาํให้องคป์ระกอบประสบความสาํเร็จ  40  แนวปฏิบติั  

องคป์ระกอบท่ี  6  กฎหมาย  มีจาํนวนตวัแปรท่ีอธิบายองคป์ระกอบน้ีได ้ 7  ตวัแปร  โดยมีแนวปฏิบติั

ท่ีทาํให้องคป์ระกอบประสบความสาํเร็จ  29 แนวปฏิบติั  องคป์ระกอบท่ี  7 การประชาสัมพนัธ์        

มีจาํนวนตวัแปรท่ีอธิบายองคป์ระกอบน้ีได ้ 7  ตวัแปร  โดยมีแนวปฏิบติัท่ีทาํใหอ้งคป์ระกอบประสบ

ความสาํเร็จ 36 แนวปฏิบติั  จากรายละเอียดของแนวปฏิบติัของแต่ละองคป์ระกอบซ่ึงมีประเด็น

รายละเอียดท่ีหลากหลาย ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะว่าเป็นเป็นแนวคิดหรือการปฏิบติัจริงได้มาจาก

ประสบการณ์ของผูบ้ริหารท่ีดาํเนินภารกิจในการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจัดการศึกษาใน

โรงเรียนประถมศึกษาตามอาํนาจหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายประสบความสาํเร็จเป็นอยา่งดี ในบริบท
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ท่ีแตกต่างกนั  ซ่ึงแนวปฏิบติัในการระดมทรัพยากรน้ีเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ของทางราชการท่ีทุก

สถานศึกษาตอ้งนาํสู่การปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรมในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา เพื่อใหส้ามารถ

จดัการศึกษาให้มีคุณภาพได้อย่างทัว่ถึง และเป็นธรรม สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545  มาตรา 58 ใหมี้การระดมทรัพยากร

และการลงทุนดา้นงบประมาณ การเงิน และทรัพยสิ์น ทั้งจากรัฐ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน บุคคล 

ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน เอกชน องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ 

สถาบนัสังคมอ่ืน และต่างประเทศมาใชจ้ดัการศึกษา และมาตรา 59  ให้สถานศึกษาของรัฐท่ีเป็นนิติ

บุคคล มีอาํนาจในการปกครองดูแล บาํรุงรักษาใช้ และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นของ

สถานศึกษา ทั้งท่ีเป็นท่ีราชพสัดุตามกฎหมายว่าดว้ยท่ีราชพสัดุ และท่ีเป็นทรัพยสิ์นอ่ืน รวมทั้ง

จดัหารายไดจ้ากบริการของสถานศึกษาและเกบ็ค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบันโยบาย 

วตัถุประสงคแ์ละภารกิจหลกัของสถานศึกษา  และแนวปฏิบติัในแต่ละองคป์ระกอบสามารถนาํไป

ประยกุตใ์ชใ้ห้เกิดประโยชน์กบับริบทของสถานศึกษาไดต้ามความเหมาะสม  ทั้งน้ีเพราะว่าการท่ี

จะดาํเนินกิจกรรมการระดมทรัพยากรให้ประสบความสาํเร็จ จาํเป็นจะตอ้งเลือกกิจกรรมท่ีปฏิบติั

ให้เหมาะสม สอดคลอ้งกบัแนวคิดของปรีชา  คมัภีรปกรณ์ ท่ีกล่าวว่าการดาํเนินการประกอบภารกิจ

ขององค์การนั้น มีองค์ประกอบพื้นฐานท่ีสําคญั  3  ประการ  คือ  กิจกรรมหรือภารกิจขององค์การ  

ทรัพยากร  และคน  ซ่ึงองคป์ระกอบทั้ง  3  ดา้น  ทรัพยากรเป็นตวักลางท่ีทาํใหกิ้จกรรม  หรือภารกิจ

ขององคก์ารบรรลุเป้าหมายหรือสาํเร็จได ้ ถา้หากจะพิจารณาถึงบทบาทของทรัพยากรในการดาํเนิน

กิจกรรมขององคก์ารแลว้มีหลายประการ ดงัน้ี 1) ประสิทธิภาพของกิจกรรม  ถา้หากทรัพยากรมี

เพียงพอต่อการดาํเนินกิจกรรมขององค์การจะดาํเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงขา้มถา้หาก

ปริมาณของทรัพยากรมีไม่เพียงพอ การดาํเนินงานจะไม่มีประสิทธิภาพ 2) ประสิทธิผลของกิจกรรม  

ถา้หากปริมาณของทรัพยากรมีไม่เพียงพอ การดาํเนินกิจกรรมกอ็าจจะไม่บรรลุเป้าหมายได ้ ถา้หาก

ขาดทรัพยากรหรือทรัพยากรไม่เพียงพอแลว้  การดาํเนินกิจกรรมให้บรรลุหรือสาํเร็จภายในเวลาท่ี

จาํกดั 3) การเลือกกิจกรรมท่ีจะปฏิบติั  ปริมาณทรัพยากรจะเป็นตวักาํหนดตวัหน่ึงในการเลือกกิจกรรม

ท่ีเหมาะสมในการดาํเนินกิจกรรมตามความเป็นจริงนั้น  กิจกรรมจะเป็นตวักาํหนดทรัพยากร แต่ใน

บางกรณีทรัพยากรจะเป็นตวักาํหนดกิจกรรม  เน่ืองจากขอ้จาํกดัของทรัพยากรและความจาํเป็นท่ี

จะตอ้งดาํเนินกิจกรรมให้บรรลุ  หรือสําเร็จภายในเวลาท่ีจาํกัด ดังนั้นแนวปฏิบติัในการระดม

ทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาดงักล่าวขา้งตน้ จึงเป็นทางเลือก

หน่ึงท่ีสามารถนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินภารกิจของสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายของการจดั

การศึกษา โดยไม่ตอ้งรอแต่เพียงงบประมาณจากภาครัฐเท่านั้น  
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 3.  รูปแบบการระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหารจดัการนั้น แสดงความสัมพนัธ์เชิงเส้น       

ขององคป์ระกอบของการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา ทั้ง 7 องคป์ระกอบ  ดงัเช่น ดา้น

การบริหารทรัพยากร มีอิทธิพลทางตรงต่อแรงจูงใจ และมีอิทธิพลทางตรงต่อการมีส่วนร่วม ทั้งน้ี

อาจเป็นเพราะว่าในผูบ้ริหารท่ีดาํเนินการบริหารโดยยึดขอ้ระเบียบปฏิบติัเป็นไปตามหลกัการ 

เหตุผล แนวคิด ทฤษฎีท่ีถูกตอ้ง ครอบคลุมกระบวนการบริหารทรัพยากร เช่นวางแผนการใช้

ทรัพยากร  ให้คุม้ค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยยึดหลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกัความ

โปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบ และหลกัความคุม้ค่า ก็จะสร้างแรงจูงใจให้เกิด

ความศรัทธาต่อการเขา้มามีส่วนร่วมดว้ยความเตม็ใจ  ในสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ดงัเช่น สวสัด์ิ  

ยศบุญเรือง  ได้ศึกษาวิจัย  เร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการศึกษาในสังคมไทย : 

แนวคิด  ปัญหา  อุปสรรค  และแนวทางในอนาคต  พบว่า  การจดัการศึกษาในอนาคตตอ้งตั้งอยู่บน

หลกัการ  การมีส่วนร่วมของประชาชน  ประชาชนสามารถมีส่วนกาํหนดรูปแบบ  เน้ือหา  และ

วิธีการท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการของชุมชน  โดยรัฐตอ้งลดบทบาทการควบคุม

ลงมาเป็นการสนบัสนุน  ประชาชนเองตอ้งตระหนกัถึงศกัยภาพของตนและผลกัดนัตวัเองใหเ้ขา้ไป        

มีส่วนร่วมในเร่ืองของการจดัการศึกษา  ส่วนภาวะผูน้าํ  มีอิทธิพลทางตรงต่อแรงจูงใจ มีอิทธิพล

ทางตรงต่อกฎหมาย และมีอิทธิพลทางตรงต่อความศรัทธา สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ  ชนัญชิดา         

ไชยรักษไ์ดศึ้กษาการระดมทรัพยากรเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนท่ีประสบธรณีพิบติั           

(สึนามิ)ผลการวิจยัพบว่าการระดมทรัพยากรเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนท่ีประสบ

ธรณีพิบติั (สึนามิ)    ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  คือ  กระบวนการ

สร้างความศรัทธา และขอ้ท่ีค่าเฉล่ียตํ่าสุด  คือ  กระบวนการจดัตั้ งชมรมผูป้กครอง  การระดม

ทรัพยากรเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนท่ีประสบธรณีพิบติั (สึนามิ)  พบว่ากระบวนการสร้าง

ความศรัทธา  กระบวนการ สร้างความน่าเช่ือถือ  กระบวนการสร้างความตระหนกั  กระบวนการมีส่วนร่วม  

กระบวนการพฒันาศกัยภาพผูเ้รียน  กระบวนการจดัตั้งชมรมผูป้กครอง  และกระบวนการสนบัสนุนจาก

องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง  กฎหมายมีอิทธิพลทางตรงต่อการมีส่วนร่วมสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กอยน์ 

(Goin, 1992) ไดศึ้กษาวิจยัการมีส่วนร่วมของครูและครูใหญ่ในการบริหารงานโรงเรียน ตาม

แนวทางการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน พบว่า การมีส่วนร่วมทั้งในดา้นการเตรียมการ  การ

วางแผนของโรงเรียน  การฝึกอบรม  การนาํไปปฏิบติั และการธาํรงรักษาไว ้  และสอดคลอ้งกบั

สถาบนัวิจยัของสหประชาชาติ  ซ่ึงมีผลการศึกษา “การบริหารงานโดยมีส่วนร่วมของประชาชน”  

และสรุปว่า การมีส่วนร่วมเป็นด้านหน่ึงของทางเลือกพื้นฐานท่ีมีความซับซ้อนอย่างมาก  

แนวความคิดเร่ืองการมีส่วนร่วมน้ีได้เสนอคาํถามท่ีสําคญัและยากยิ่งต่อผูน้ําทางการเมืองหรือ

รัฐบาล  และผูมี้หนา้ท่ีในการวางแผนพฒันาทั้งหลายท่ีจะตอ้งตอบปัญหาน้ีอยา่งจริงใจ   
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 ส่วนองคป์ระกอบแรงจูงใจ  และการมีส่วนร่วม มีอิทธิพลทางตรงต่อความศรัทธา นั้น

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของรอสโซ (Rosos) ไดนิ้ยามว่า การระดมทุนไม่ใช่เป็นวิทยาศาสตร์ของการ

รวบรวมทุน แต่เป็นวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจท่ีดีข้ึนของสังคม โดยการระดมทุนจะเก่ียวขอ้งกับ

วตัถุประสงคข์องสังคม และจุดประสงคข์ององคก์ารท่ีตอ้งการการระดมทุนเป็นเคร่ืองมือของผู ้

บริจาคและการรับบริจาค โดยมีองคก์ารและส่ิงแวดลอ้มขององคก์ารเป็นผูด้าํเนินการ ดงันั้น ในการ

ระดมทุนตอ้งมีการบอกความตอ้งการท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม โดยองคก์ารท่ีทาํการระดมทุนจะตอ้ง

มีการบริหารจดัการท่ีดี โดยจะมีการเปรียบเทียบระหว่างเหล่งทุนขององค์การ ความตั้งใจ และ

กิจกรรมการระดมทุน รวมทั้งพนัธกิจของการระดมทุน ผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีระดมทุน จะมีจิตใจท่ีรักมนุษย์

ดว้ยกนั การบริจาคไม่ใช่การท่ีผูบ้ริจาคมีใจบุญหรือเล่ียงภาษี แต่เป็นผลของการแลกเปล่ียนทาง

จิตใจระหวา่งผูบ้ริจาคและองคก์ารท่ีมีวตัถุประสงคเ์หมือนๆกนั ดงันั้นหลกัสาํคญัของการระดมทุน

เป็นความเช่ือมั่น หรือความศรัทธามากกว่าการบังคับ สอดคล้องกับ งานวิจัยของบริทติงแฮม 

(Brittingham, 1998) ไดศึ้กษาเป้าหมายทางการศึกษาแห่งชาติขอ้ท่ีวา่ “โรงเรียนทุกโรงเรียน จะส่งเสริมการ

มีหุ้นส่วน ท่ีจะเพิ่มการมีส่วนเก่ียวขอ้งและการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง”  ผลการศึกษา พบว่า การมี

หุ้นส่วนของโรงเรียน ครอบครัวและชุมชน โดยรวม ไดรั้บการพฒันาข้ึนในสภาพแวดลอ้มท่ีมีการ

ปฏิบติัร่วมกัน โดยใช้กรอบงาน ท่ีเป็นหุ้นส่วนท่ีทอ้งถ่ินดัดแปลงข้ึนใช้  โดยอาศยัศรัทธาการ

บริหารจดัการท่ีแบ่งปันกนั และการส่ือสารดว้ยความซ่ือสัตย ์ ซ่ึงเป็นไปในทางเดียวกบัศศิธร  เช้ือ

วฒันากุล (2550) ไดศึ้กษาการพฒันา การมีส่วนร่วมของชุมชนในการะดมทรัพยากรทางการศึกษา 

พบว่า หลงัการมีส่วนร่วมของชุมชนในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน  ผูน้าํชุมชน  ผูป้กครอง  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเข่ืองคาํ  ชุมชน องคก์รอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง     

มีความกระตือรือร้นท่ีจะเขา้มามีบทบาทในการพฒันาการจดัการศึกษาแก่บุตรหลานมากข้ึน  มีการ

เสียสละทรัพยสิ์น เวลา แรงงาน ส่ิงของและเทคโนโลยี มาสนับสนุนการจดัการศึกษาในโรงเรียน  

ตลอดจนประสานความร่วมมือจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสาขาความรู้ดา้นต่างๆ เพื่อเขา้ร่วมจดักิจกรรม

การเรียนรู้และระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากภายนอกทอ้งถ่ินเขา้มาจดัการศึกษาของโรงเรียน  

4.  คู่มือการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา มีความ

เหมาะสม ความเป็นไปได ้ ความถูกตอ้ง และความเป็นประโยชน์ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า คู่มือการ

ระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา ถูกสร้างข้ึนมาดว้ยองคป์ระกอบ

ของปัจจยัในการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาท่ีไดม้าจาก

การสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎี งานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง และสัมภาษณ์ผูมี้ความรู้ความสามารถและ

ประสบการณ์  ในเร่ืองการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษา ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจึง

สอดคลอ้งกบัความเป็นจริง  ขณะเดียวกนัแนวปฏิบติัในการระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหารจดั
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การศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาแต่ละตวัแปรของการระดมทรัพยากร สังเคราะห์มาจากการ

ปฏิบติัท่ีประสบผลสําเร็จของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ในด้านการระดมทรัพยากรเพื่อการ

บริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา จึงทาํให้คู่มือการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดั

การศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้  ความถูกตอ้ง และเป็น

ประโยชน์ สามารถนาํไปใชป้ระยุกตใ์ชเ้พื่อการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาใน

โรงเรียนต่อไป 

   

ข้อเสนอแนะการวจัิย 
 

 จากการวิจยัเร่ืองการระดมทรัพยากรเพือ่การบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา 

สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดข้อ้คน้พบท่ีเป็นประโยชน์ และนาํไปสู่การ

ปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรมในการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษา ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  

โดยมีประเดน็ขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 

 1.  สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรส่งเสริมสนบัสนุน การระดม

ทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา โดยคาํนึงถึงองคป์ระกอบท่ีส่งผล

ต่อความสาํเร็จในการบริหารจดัการศึกษา และจดัใหมี้การยกยอ่งเชิดชูเกียรติ สาํหรับโรงเรียนหรือ

หน่วยงานทางการศึกษาท่ีประสบความสาํเร็จในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  

2. กระทรวงศึกษาธิการ ควรประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดา้นการเกบ็ภาษีอากร 

และควรมีการกาํหนดนโยบายดา้นการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาในรูปแบบภาษีเพ่ือการศึกษาท่ี

ชดัเจน โดยจดัให้มีการประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้างความเขา้ใจให้กบัประชาชน หน่วยงานในระดบั

ทอ้งถ่ินรวมทั้งเครือข่ายองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งให้เห็นประโยชน์ในการเขา้ร่วมระดมทรัพยากรเพ่ือการ

บริหารจดัการศึกษา 

3. ควรมีนโยบาย หรือมาตรการ ในการประเมินผลการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหาร

จัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประกอบการประเมินสมรรถนะประจาํสายงานของผูบ้ริหาร หรือประกอบการประเมินวิทยฐานะ  

แต่ทั้งน้ีตอ้งคาํนึงถึงองคป์ระกอบท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จในบริบทของโรงเรียน หรือสภาพแวดลอ้ม

ทางสงัคมท่ีแตกต่างกนั 
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ข้อเสนอแนะการวจัิย 
 

 เพื่อใหก้ารวิจยั การระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา 

ไดมี้การศึกษาและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง เพื่อประโยชน์ในการจดัการศึกษาใหก้บับุคคลไดอ้ยา่งทัว่ถึง

เท่าเทียม เป็นธรรม และมีคุณภาพ โดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ไม่ตอ้งรอเพียงแต่งบประมาณของ

ภาครัฐเท่านั้น จึงขอเสนอแนะประเดน็ประกอบการพิจารณาดงัน้ี 

1. ควรมีการศึกษาวิจัยแนวทางการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจัดการศึกษาใน

รูปแบบท่ีเน้นทรัพยากรประเภทภูมิปัญญา  วฒันธรรม  ความเอ้ืออาทร  ความร่วมมือ  ท่ีช่วย

จรรโลงให้มีการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาของชนบท ให้มีคุณภาพตาม

มาตรฐานไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

2. ควรมีการศึกษา สภาพปัญหา ขอ้จาํกดั และอุปสรรค การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

มาเป็นขอ้มูลเพื่อปรับปรุงและพฒันาแนวทางการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. ควรมีการศึกษาความสัมพนัธ์ของการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาใน

โรงเรียนประถมศึกษา กบัคุณภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียน  เพื่อประโยชน์ในการวางแผน

พฒันาคุณภาพการศึกษา และประสิทธิภาพในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาต่อไป 

4. ควรมีการศึกษาความสัมพนัธ์ของการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาใน

โรงเรียนประถมศึกษา กบัคุณภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียน  เพื่อประโยชน์ในการวางแผน

พฒันาคุณภาพการศึกษา และประสิทธิภาพในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาต่อไป 
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บณัฑิตวิทยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2544. 

กระทรวงศึกษาธิการ.  พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2545 และแก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553.  กรุงเทพฯ : องคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุ

ภฒัฑ ์(รสพ.), 2553. 

การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย.  ยุทธศาสตร์การลงทุนทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: การปิโตรเลียม 

แห่งประเทศไทย, 2544. 

การศึกษานอกโรงเรียน, กรม.  การปรับปรุงและพฒันาระบบการจัดสรรทรัพยากร.  (ออนไลน์) 

(อา้งเม่ือ  20 สิงหาคม 2549) จาก http://www.moe.go.th/eroc/home2.10.htm 

การศึกษาแห่งชาติ, สาํนกังานคณะกรรมการ.  รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิรูป 

 การศึกษาในวาระครบรอบ 3 ปี ของการประกาศใช้พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ   

 พ.ศ.2542. กรุงเทพฯ : สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545. 

กฤษณา  พนัธ์ุวานิช. “วฒันธรรมคือหวัใจของชาติ,” วฒันธรรมไทย.39 (ธนัวาคม 44 – มกราคม  45) 

กฤษณา  สวา่งแสง.  “ความตอ้งการใชท้รัพยากรยากรในทอ้งถ่ินในการบริหารงาน. 2542. 

วิชาการของโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดักรมสามญัศึกษา จงัหวดัปทุมธานี.” 

วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2542. 

กิตติ  ภกัดีวฒันกลุ. คมัภีร์ระบบสารสนเทศ. กรุงเทพฯ : เคทีพี คอมพ ์แอนด ์คอนซลัท,์ 2546. 

กิติมา  ปรีดีดิลก. การบริหารและการนิเทศการศึกษาเบือ้งต้น.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภา 

 ลาดพร้าว, 2542. 
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เกรียงศกัด์ิ  เจริญวงศศ์กัด์ิ.  อุดหนุน 4 ทศิ : คดิใหม่เร่ืองเงินเพือ่การศึกษา.  กรุงเทพฯ: ซคัเซส  

มีเดีย, 2547. 

_____.  ข้อคดิเพือ่การบริหาร  พิมพค์ร้ังท่ี  3  กรุงเทพฯ : ซคัเซส  มีเดีย, 2543. 

ขตัติยา  ดว้งสาํราญ.  “รูปแบบการบริหารเชิงกลยทุธ์สาํหรับโรงเรียนขนาดเลก็.”  วิทยานิพนธ์ 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2552. 

จารุวรรณ .งอกงาม.  “กลยทุธ์การระดมทรัพยากรเพื่อการจดัการศึกษาของสถานศึกษาขั้น 

 พื้นฐานสงักดัเทศบาลในจงัหวดัอ่างทอง.” วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขา 

 การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมมาธิราช,  2552.   

เจน แผลงเดชา.  “กลยทุธ์การระดมทรัพยากรเพื่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานในเขตพื้นท่ีการศึกษาภูเกต็”  ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขา การบริหาร

การศึกษา  มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเกต็, 2549. 

เฉลิมศรี  หิมพานต.์  “การระดมทรัพยากรจากทอ้งถ่ินเพื่อการจดัการศึกษาของสถานศึกษาขั้น 

พื้นฐาน  สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงราย  เขต 2.”  ปริญญาศึกษาศาสตร 

มหาบณัฑิต(บริหารการศึกษา).  มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย, 2550. 

ชนญัชิดา  ไชยรักษ.์  “การระดมทรัพยากรเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนท่ีประสบธรณี

พิบติั (สึนามิ).”  วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  

มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเกต็, 2549.  

ชยัวฒัน์  บุณฑริก  และเกษม  บุญรมย.์ เอกสารประกอบการเรียนการสอนวชิาการบริหาร 

 ทรัพยากร. อุบลราชธานี : สถาบนัราชภฏัอุบลราชธานี,ม.ป.ป. 

ชยัอนนัต ์ สมุทวณิช.  รายงานการวจัิยระบบการบริหารการจัดการเพือ่การจัดสรรทรัพยากร 

 สําหรับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 12 ปี ทีส่อดรับกบั พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542. 

กรุงเทพฯ : พิมพดี์, 2541. 

______.  รู้จักนักคดิ. กรุงเทพฯ: ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย, 2544. 

ชุมพล  หนูสง. “ แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวติบา้นโหละ๊เร็ด,” การศึกษานอกโรงเรียน.  

(4 กนัยายน  2544), 2544. 

ชูชาติ  พว่งสมจิตร.  การวเิคราะห์ปัจจัยทีส่่งเสริมและปัจจัยทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของ 

 ชุมชนกบัโรงเรียนประถมศึกษาในเขตปริมณฑล.  เชียงใหม่.  (ออนไลน์)  แหล่งท่ีมา :  

http : //www.once.go.th, 2550. 
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ณรงค ์ ศรีโสภา.  “อตัลกัษณ์การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน

ประชาวิทยาคาร ตาํบลอุโลกส่ีหม่ืน อาเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี”  วิทยานิพนธ์

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาสงัคมศาสตร์เพื่อการพฒันา มหาวิทยาลยัราชภฎักาญจนบุรี, 

2553. 

ดิเรก  แจ่มสุริยา.  “สภาพการใชท้รัพยากรในชุมชนในการบริหารงานราชการของโรงเรียน 

ประถมศึกษาสงักดัสาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดัสุราษฎร์ธานี."  วทิยานิพนธ์ปริญญา 

ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2536. 

ทวีศกัด์ิ  พรหมศร.  “วิธีการระดมทรัพยากรของโรงเรียนพระปริยติัธรรม ในจงัหวดัเชียงราย.” 

วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย, 2550. 

ธงชยั  สนัติวงษ.์  หลกัการจัดการ.  กรุงเทพฯ :  ไทยวฒันาพานิช.  จาํกดั, 2543. 

ธวชัชยั  เปรมปรีด์ิ.  ปัจจัยทีจํ่าเป็นในการบริหารโรงเรียน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพอ์กัษรไทย, 2543. 

ธีรศกัด์ิ  แสงดิษฐ.์  “แรงจูงใจของชุมชนกบัการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของโรงเรียน สงักดั

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 1.”  วิทยานิพนธ์การศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต 

มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2553.  

นคร  ตงัคะพภิพ.  การระดมทรัพยากรเพือ่การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน.  เพชรบุรี:  

โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ, 2549. 

นงเยาว ์ ศกัดาศกัด์ิ.  “ศึกษาระบบบริหารจดัการการเงินนอกงบประมาณในสถานศึกษาขนาดเล็ก”.  

วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลยัราชภฏั 

 ภูเกต็, 2548. 

นงราม  เศรษฐพานิช และคนอ่ืนๆ.  การเงินเพือ่การศึกษา. กรุงเทพฯ : สาํนกังานคณะกรรมการ 

การศึกษาแห่งชาติ, 2541. 

นงลกัษณ์  วิรัชชยั.  สถิติการศึกษาและแนวโน้ม. กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพไ์ทยวฒันาพานิช, 2541 

นาจารีย ์ เนืองเฉลิม.  “สภาพการระดมทรัพยากรเพื่อใชใ้นการบริหารการศึกษาในโรงเรียน 

มธัยมศึกษา สงักดักรมสามญัศึกษา จงัหวดัอุบลราชธานี.” วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร 

มหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัราชภฏั

อุบลราชธานี, 2546. 
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นารีรัตน์  รักวจิิตรกลุ, ชยัยทุธ์ ศิริสุทธ์ิ และโกวฒัน ์เทศบุตร.  “การระดมทุนเพื่อการศึกษาของ 

โรงเรียนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ.” 

มหาสารคาม: มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 2548. 

นิพนธ์  กินาวงค.์  เกร็ดความรู้เชิงบริหารการศึกษา.  พิษณุโลก : ตระกลูไทย, 2544. 

นิพนธ์  ศุขปรีดี.  โสตทศันศึกษา. พิมพค์ร้ังท่ี 8. กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช, 2528. 

นิภาภรณ์  คาํเจริญ.  เรียนรู้การใช้งานระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ. กรุงเทพฯ : เอส.พี.ซี 

พร็นต้ิง, 2545. 

นุชนรา  รัตนศิระประภา  “รูปแบบการจดัการซพัพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน.”  

 วิทยานิพนธ์ ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยั

ศิลปากร, 2552. 

บุญฟ้า  ล้ิมวธันา.  “การศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา 

 เพื่อการบริหารสถานศึกษา : กรณีโรงเรียนในฝัน สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

อุบลราชธานี.” วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี, 2549. 

บุญเสริม  วีสกลุ และคณะ. “การศึกษาวิจยัเร่ืองแนวทางการจดัระบบงบประมาณและการลงทุนเพือ่

อุดมศึกษา.”  กรุงเทพฯ: สถาบนัวิจยัสงัคมและเศรษฐกิจ  

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ 2546. 

บุญศรี  ใจจงกิจ,  “รายงานการวิจยัเอกสารการปฏิรูปการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม.” (วิชาชีพ

ของต่างประเทศ : สาธารณรัฐฝร่ังเศส,” 2542), 19 (เอกสารอดัสาํเนา) 

เบญจวรรณ  อุไรรัตน์.  “การระดมทรัพยากรในทอ้งถ่ินเพือ่การบริหารการศึกษา สถานศึกษา 

 ขั้นพื้นฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย ์เขต 4.”  วิทยานิพนธ์ครุศาสตร 

 มหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย, 2551.  

ประจกัษ ์ บุญอารีย.์ การใช้แหล่งการเรียนรู้ในท้องถ่ินเพือ่การศึกษา. อุบลราชธานี : สถาบนั 

 ราชภฏัอุบลราชธานี, 2544. 

ปวีณา บุญเกิด.  “การพฒันาการดาํเนินงานประชาสมัพนัธ์โรงเรียนสกลนครธุรกิจบณัฑิต อาํเภอ

เมืองสกลนคร จงัหวดัสกลนคร.”  การศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 2555. 
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ประเสริฐ  วงศเ์สนา.  “สภาพการระดมทรัพยากรในทอ้งถ่ินเพื่อการบริหารการศึกษาสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 2”. วิทยานิพนธ์ 
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    สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

     วฒิุการศึกษา  การศึกษาดุษฎีบฒัฑิต  มหาวทิยาลยับูรพา 

4. ดร.ชูชาติ  รักอู่  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดัปทุมสราวาส 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

    วฒิุการศึกษา ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลยัศิลปากร 

5.  ดร.มนตน์ภสั  มโนการณ์ ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการโรงเรียน โรงเรียนบา้นสบเป็ด 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 
     วฒิุการศึกษา การศึกษาดุษฎีบณัฑิต (กศ.ด.)  

     วิชาเอก การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยันเรศวร 

6. ดร.รุ่งรดิศ  ซามะสนธ์ิ  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นบางกรัก อ.ตะกัว่ป่า  

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พงังา  

วฒิุการศึกษา ปริญญาเอกมหาวิทยาลยัอิสเทินร์เอเชีย 

7. ดร.เพชร  แกว้ดวงดี   ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นบวัเทิง 

สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี  เขต 4 

     วฒิุการศึกษาดุษฎีบณัฑิต (กศ.ด.)   

     วิชาเอก การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฎัอุบลราชธานี 
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8.  นายภูมิพนัธ์   ปรารมภ ์ ผูอ้าํนวยการโรงเรียนชุมชนศิลาแลง (โรงเรียนดีศรีตาํบล) 

      สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

      วฒิุการศึกษาปริญญาโท บริหารการศึกษา 

9. นายอดิศกัด์ิ  ขจิตร์  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดันิโครธคุณากร (โรงเรียนดีศรีตาํบล) 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พงังา 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญระดมความคดิเห็น 

 

1. ดร.วินิจ   ยศแกว้   ผูอ้าํนวยการโรงเรียนโรงเรียนหาดทรายแกว้  

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

2. ดร.ประจบ  ขวญัมัน่    ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการโรงเรียนนํ้าดิบพิทยาคม   

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา สพป.ตาก เขต 1 

3.  ดร.พิมพกา  แดงสุวรรณ ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นดอนยาง   สพป.เพชรบุรี 

    วฒิุการศึกษา ปริญญาเอกมหาวิทยาลยัราชฏัเพชรบุรี 

4. ดร.ดุริยะ จนัทร์ประจาํ   ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นป่าข่า 

ท่ีอาํเภอเข่ืองใน   สพป.อุบลราชธานีเขต 1 

5. ดร.ราตรี  ศรีไพรวรรณ  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทรศรัย 

(กระจ่างสิงหเสนีย)์   สพป.กรุงเทพมหานคร  จุฬาลงกรณ์ฯ 

6. ดร.เตือนใจ  รักษาพงษ ์ตาํแหน่ง  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดัศรีอุปราลาม   สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

    วฒิุการศึกษา ปริญญาเอก มหาวิทยาลยับูรพา 

7. ดร.ประคอง  รัศมีแกว้  ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นหนองแหน   สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 

    วฒิุการศึกษา ปริญญาเอก มหาวิทยาลยัศิลปากร 

8. ดร.ฤกษช์ยั  พลศรี   ผูอ้าํนวยการโรงเรียนชุมชนบา้นหนองสะโน  

อาํเภอบุณฑริก   สพป.อุบลราชธานี เขต 5 

9. ดร.ธวชั  กรุชมณี  ตาํแหน่ง  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นหวัเขา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 

    วฒิุการศึกษา ปริญญาเอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

10. ดร.วฒิุพงษ ์ วงษชู์  ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นหนองไผล่อ้ม  สพป.ชยัภูมิ เขต 2 

    วฒิุการศึกษา ปริญญาเอกมหาวิทยาลยัราชภฏัเลย 

11. ดร.มณีรัตน์ บุญเตม็  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นถํ้าทองหลาง  สพป.พงังา เขต 2 

    วฒิุการศึกษา ปริญญาเอกมหาวิทยาลยัอิสเทินร์เอเชีย 
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รายช่ือโรงเรียนทดลอง 

 

1. โรงเรียนชุมชนศิลาแลง   สพป.น่าน เขต 2 

2. โรงเรียนบา้นบางกรัก  สพป.พงังา เขต 1 

3. โรงเรียนบา้นสะพานโดม สพป. อุบล เขต 1 

4. โรงเรียนบา้นท่ามะกา  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

5. โรงเรียนอนุบาลวดัป่าเลไลยก ์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 

6. โรงเรียนบา้นสบเป็ด  สพป.น่าน เขต 2 

7. โรงเรียนอนุบาลบ่อไมห้วา้  สพป.ตาก เขต 1 

8. โรงเรียนวดัจนัทราราม สพป.เพชรบุรี เขต 2 

9. โรงเรียนบา้นนํ้าจาน สพป.กระบ่ี 

10. โรงเรียนบา้นดอนสวรรค ์สพป.ชยัภูมิ เขต 1 

11. โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สพป.เชียงราย เขต 1 

12. โรงเรียนวดัทบักฤษเหนือ  สพป.นครสวรรค ์เขต 1 

13. โรงเรียนบา้นดอนมุกมนั   สพป.นครราชสีมา เขต 5 

14. โรงเรียนวดัลาํพนับอง  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 

15. โรงเรียนวดัเกา้ชัง่ สพป.สิงห์บุรี 

16. โรงเรียนวดัรัษฎาราม สพป.สุราษฎร์ธานี 

17. โรงเรียนบา้นหนองตอ สพป.บึงกาฬ 

18. โรงเรียนวดัเจริญสุขาราม  สพป.สมุทรสงคราม 

19. โรงเรียนวดัท่าตลาด  สพป.อ่างทอง 

20. โรงเรียนบา้นควนหรัน สพป.สงขลา เขต  
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รายช่ือทรงคุณวุฒิให้สัมภาษณ์ 

 

1. ดร.พลสณัห์  โพธ์ิศรีทอง   ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพครู 

สาํนกังานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพครู 

วฒิุการศึกษา ปริญญาเอก Science Educatinm 

มหาวิทยาลยัอินเดียน่า สหรัฐอเมริกา 

2. ดร.อาํนาจ  สุนทรธรรม  เลขาธิการคุรุสภา 

สาํนกังานเลขาธิการคุรุสภา 

วฒิุการศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลยัมคร 

ประเทศอินเดีย 

3. ดร. สุวิทย ์ มูลคาํ   ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

     นนทบุรี เขต 1 

     วฒิุการศึกษาปริญญาเอก 

4. ผศ. ดร.วิสุทธ์ิ  วิจิตรพชัราภรณ์ อาจารยป์ระจาํภาควิชาบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน 

ปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา 

5. ดร.สุรางค ์ ธูปบูชา   ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นปากดง 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 

วฒิุการศึกษา ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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ภาคผนวก  ข 

 
หาคุณภาพเคร่ืองมือ 
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  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
A1           543.0500      1189.5872        .3694           .9669 
A2           542.8500      1197.7205        .2063           .9671 
A3           542.8000      1196.3692        .2451           .9671 
A4           542.8750      1192.1635        .3337           .9670 
A5           542.8250      1199.5327        .1395           .9672 
A6           543.0250      1187.7686        .3806           .9669 
A7           543.2250      1198.2814        .1489           .9672 
A8           543.2250      1195.5635        .2737           .9670 
A9           543.1500      1187.6692        .3907           .9669 
A10          542.8500      1194.6949        .2662           .9670 
A11          543.2000      1177.1385        .5858           .9666 
A12          543.1250      1177.0865        .5865           .9666 
A13          543.2250      1187.3071        .3767           .9669 
A14          543.1500      1197.6692        .1901           .9671 
A15          543.0500      1189.1256        .3807           .9669 
A16          543.4250      1196.8660        .1596           .9673 
A17          543.4250      1207.8917       -.0703           .9676 
A18          543.5000      1204.8718       -.0044           .9676 
A19          543.4250      1209.0712       -.0971           .9676 
A20          543.4000      1203.0154        .0386           .9674 
A21          543.2000      1184.7282        .4810           .9668 
A22          543.2000      1182.8308        .5268           .9667 
A23          543.1250      1188.4199        .3659           .9669 
A24          543.0250      1189.8712        .3568           .9669 
A25          543.3000      1186.9333        .3922           .9669 
A26          543.2000      1195.4974        .1837           .9673 
A27          543.1250      1193.2917        .2975           .9670 
A28          543.0000      1191.7436        .3322           .9670 
A29          543.1750      1190.8147        .3259           .9670 
A30          543.1750      1184.5071        .5103           .9667 
A31          543.0500      1191.2282        .3572           .9669 
A32          543.2000      1182.2667        .5052           .9667 
A33          543.2500      1183.8333        .5342           .9667 
A34          543.2750      1192.9224        .2891           .9670 
A35          543.1000      1195.6821        .2303           .9671 
A36          543.1500      1180.1308        .5306           .9667 
A37          543.1000      1182.7590        .4849           .9667 
A38          543.1250      1193.8045        .2626           .9671 
A39          543.0500      1197.4846        .2131           .9671 
A40          543.0500      1189.1256        .3807           .9669 
A41          543.1500      1180.1308        .5306           .9667 
_ 
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  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
A42          543.0750      1182.4301        .4845           .9667 
A43          543.0750      1195.2506        .2191           .9671 
A44          543.0500      1197.4846        .2131           .9671 
A45          543.0500      1189.1256        .3807           .9669 
A46          543.1500      1180.1308        .5306           .9667 
A47          543.0750      1182.4301        .4845           .9667 
A48          543.0750      1195.2506        .2191           .9671 
A49          543.0500      1197.4846        .2131           .9671 
A50          543.0500      1189.1256        .3807           .9669 
A51          543.0500      1181.4333        .5688           .9666 
A52          542.8750      1184.2660        .5963           .9666 
A53          542.7750      1188.4353        .4753           .9668 
A54          542.8500      1179.2590        .6222           .9666 
A55          542.7750      1193.4096        .3009           .9670 
A56          542.9000      1176.9641        .6378           .9665 
A57          543.1750      1183.6865        .5310           .9667 
A58          543.1750      1190.0968        .5068           .9668 
A59          543.1250      1189.0865        .3509           .9670 
A60          542.7500      1193.1154        .3421           .9669 
A61          543.1000      1178.5538        .5786           .9666 
A62          543.0750      1176.1737        .5881           .9666 
A63          543.1750      1179.3788        .5581           .9666 
A64          543.1500      1188.4385        .4783           .9668 
A65          542.9500      1185.5359        .4791           .9668 
A66          543.4250      1193.4814        .2290           .9672 
A67          543.2750      1202.5635        .0551           .9674 
A68          543.5250      1197.8455        .1364           .9673 
A69          543.3750      1197.2660        .1594           .9673 
A70          543.3750      1189.6763        .3683           .9669 
A71          543.2500      1179.2692        .6044           .9666 
A72          543.2500      1183.6795        .4992           .9667 
A73          543.1250      1178.2660        .6368           .9665 
A74          542.9250      1185.1994        .5247           .9667 
A75          543.2750      1172.5635        .6935           .9664 
A76          543.2250      1172.9481        .6218           .9665 
A77          543.1750      1182.3532        .5248           .9667 
A78          542.9750      1177.1532        .6968           .9665 
A79          543.1500      1175.7205        .6666           .9665 
A80          543.2000      1175.7026        .6996           .9664 
A81          542.9750      1179.7686        .6861           .9665 
A82          543.1750      1171.8404        .7262           .9664 
_ 
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  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
A83          543.2000      1175.1897        .7121           .9664 
A84          543.3750      1193.2147        .2624           .9671 
A85          543.1500      1192.6949        .2960           .9670 
A86          543.1000      1178.5538        .5786           .9666 
A87          543.0250      1185.1019        .4407           .9668 
A88          543.1250      1188.3173        .3942           .9669 
A89          543.1000      1193.8872        .3343           .9670 
A90          542.9500      1185.5359        .4791           .9668 
A91          543.1000      1178.5538        .5786           .9666 
A92          542.9750      1183.5635        .4653           .9668 
A93          543.0750      1186.7891        .4147           .9669 
A94          543.1000      1193.8872        .3343           .9670 
A95          542.9500      1185.5359        .4791           .9668 
A96          543.1000      1178.5538        .5786           .9666 
A97          542.9750      1183.5635        .4653           .9668 
A98          543.0750      1186.7891        .4147           .9669 
A99          543.1000      1193.8872        .3343           .9670 
A100         543.0500      1181.4333        .5688           .9666 
A101         542.8750      1184.2660        .5963           .9666 
A102         542.7750      1188.4353        .4753           .9668 
A103         542.8500      1179.2590        .6222           .9666 
A104         542.7750      1193.4096        .3009           .9670 
A105         542.9000      1176.9641        .6378           .9665 
A106         543.1750      1183.6865        .5310           .9667 
A107         543.1750      1190.0968        .5068           .9668 
A108         543.1250      1189.0865        .3509           .9670 
A109         542.7500      1193.1154        .3421           .9669 
A110         543.1000      1178.5538        .5786           .9666 
A111         543.0750      1176.1737        .5881           .9666 
A112         543.1750      1179.3788        .5581           .9666 
A113         543.1500      1188.4385        .4783           .9668 
A114         542.9500      1185.5359        .4791           .9668 
A115         543.4250      1193.4814        .2290           .9672 
A116         543.2750      1202.5635        .0551           .9674 
A117         543.5250      1197.8455        .1364           .9673 
A118         543.3750      1197.2660        .1594           .9673 
A119         543.3750      1189.6763        .3683           .9669 
A120         543.2500      1179.2692        .6044           .9666 
A121         543.2500      1183.6795        .4992           .9667 
A122         543.1250      1178.2660        .6368           .9665 
A123         542.9250      1185.1994        .5247           .9667 
_ 
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  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
A124         543.2750      1172.5635        .6935           .9664 
A125         543.2250      1172.9481        .6218           .9665 
A126         543.1750      1182.3532        .5248           .9667 
A127         542.9750      1177.1532        .6968           .9665 
A128         543.1500      1175.7205        .6666           .9665 
A129         543.2000      1175.7026        .6996           .9664 
A130         542.9750      1179.7686        .6861           .9665 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     40.0                    N of Items =130 
 
Alpha =    .9671 
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Factor Analysis 
 

Descriptive Statistics 

 
    

 Mean Std. Deviation Analysis N 
ขอ้1 4.41 .622 710 
ขอ้2 4.43 .659 710 
ขอ้3 4.41 .676 710 
ขอ้4 4.38 .673 710 
ขอ้5 4.28 .824 710 
ขอ้6 4.19 .716 710 
ขอ้7 4.01 .755 710 
ขอ้8 4.23 .618 710 
ขอ้9 4.20 .639 710 
ขอ้10 4.26 .698 710 
ขอ้11 4.10 .706 710 
ขอ้12 4.29 .700 710 
ขอ้13 4.16 .721 710 
ขอ้14 4.12 .668 710 
ขอ้15 4.27 .656 710 
ขอ้16 4.02 .725 710 
ขอ้17 4.06 .674 710 
ขอ้18 4.12 .759 710 
ขอ้19 4.08 .691 710 
ขอ้20 3.95 .697 710 
ขอ้21 4.14 .670 710 
ขอ้22 3.69 1.157 710 
ขอ้23 3.85 .981 710 
ขอ้24 4.15 .695 710 
ขอ้25 3.99 .701 710 
ขอ้26 4.15 .744 710 
ขอ้27 4.17 .672 710 
ขอ้28 4.18 .683 710 
ขอ้29 4.11 .716 710 
ขอ้30 4.07 .649 710 
ขอ้31 4.16 .629 710 
ขอ้32 3.92 .797 710 
ขอ้33 4.08 .618 710 
ขอ้34 4.05 .667 710 
ขอ้35 4.07 .706 710 
ขอ้36 4.00 .798 710 
ขอ้37 4.11 .812 710 
ขอ้38 4.09 .706 710 
ขอ้39 4.14 .655 710 
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ขอ้40 4.13 .727 710 
ขอ้41 4.04 .784 710 
ขอ้42 4.28 .725 710 
ขอ้43 4.24 .689 710 
ขอ้44 4.31 .612 710 
ขอ้45 4.24 .657 710 
ขอ้46 4.22 .693 710 
ขอ้47 4.29 .698 710 
ขอ้48 4.25 .689 710 
ขอ้49 4.07 .652 710 
ขอ้50 4.31 .646 710 
ขอ้51 4.37 .633 710 
ขอ้52 4.48 .602 710 
ขอ้53 4.49 .593 710 
ขอ้54 4.42 .663 710 
ขอ้55 4.25 .678 710 
ขอ้56 4.06 .691 710 
ขอ้57 4.05 .623 710 
ขอ้58 4.11 .668 710 
ขอ้59 4.11 .892 710 
ขอ้60 3.88 .911 710 
ขอ้61 3.98 .858 710 
ขอ้62 4.09 .709 710 
ขอ้63 4.17 .647 710 
ขอ้64 4.27 .653 710 
ขอ้65 4.04 .710 710 
ขอ้66 3.63 1.078 710 
ขอ้67 3.68 1.177 710 
ขอ้68 4.17 .682 710 
ขอ้69 4.13 .720 710 
ขอ้70 4.12 .713 710 
ขอ้71 4.16 .674 710 
ขอ้72 3.98 .934 710 
ขอ้73 4.22 .669 710 
ขอ้74 3.99 .738 710 
ขอ้75 4.07 .733 710 
ขอ้76 4.11 .667 710 
ขอ้77 4.17 .699 710 
ขอ้78 4.04 .753 710 
ขอ้79 4.07 .670 710 
ขอ้80 4.22 .592 710 
ขอ้81 4.09 .675 710 
ขอ้82 4.05 .654 710 
ขอ้83 4.14 .655 710 
ขอ้84 4.21 .650 710 
ขอ้85 4.23 .682 710 
ขอ้86 4.30 .681 710 
ขอ้87 4.15 .669 710 
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ขอ้88 4.12 .640 710 
ขอ้89 4.17 .689 710 
ขอ้90 4.16 .698 710 
ขอ้91 4.17 .735 710 
ขอ้92 4.08 .684 710 
ขอ้93 4.14 .630 710 
ขอ้94 4.20 .687 710 
ขอ้95 4.13 .701 710 
ขอ้96 3.89 1.048 710 
ขอ้97 4.03 .704 710 
ขอ้98 4.08 .656 710 
ขอ้99 4.20 .793 710 
ขอ้100 4.46 .615 710 
ขอ้101 4.26 1.005 710 
ขอ้102 4.42 .614 710 
ขอ้103 4.51 .576 710 
ขอ้104 4.27 .652 710 
ขอ้105 4.04 .804 710 
ขอ้106 4.01 .797 710 
ขอ้107 4.15 .671 710 
ขอ้108 4.30 .656 710 
ขอ้109 3.98 .828 710 
ขอ้110 4.19 .733 710 
ขอ้111 3.87 .925 710 
ขอ้112 4.08 .683 710 
ขอ้113 4.22 .636 710 
ขอ้114 3.97 .722 710 
ขอ้115 3.99 .710 710 
ขอ้116 4.03 .793 710 
ขอ้117 4.08 .683 710 
ขอ้118 4.09 .699 710 
ขอ้119 4.19 .662 710 
ขอ้120 4.14 .684 710 
ขอ้121 4.22 .725 710 
ขอ้122 4.31 .661 710 
ขอ้123 4.15 .697 710 
ขอ้124 4.09 .735 710 
ขอ้125 4.09 .680 710 
ขอ้126 4.16 .698 710 
ขอ้127 3.90 .885 710 
ขอ้128 3.98 .769 710 
ขอ้129 4.06 .736 710 
ขอ้130 3.96 .843 710 
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 - - - - - - - - - - -   F A C T O R   A N A L Y S I S   - - - - - - - - - - - 

 
 KMO and Bartlett's Test 
 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. .845 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 130888.06
1 

df 8385 
Sig. .000 

 

 
Total Variance Explained 

 

Component Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 
Rotation Sums of Squared 

Loadings 

  Total 

% of 
Varianc

e 
Cumulat
ive % Total 

% of 
Varian

ce 
Cumulat
ive % Total 

% of 
Varianc

e 
Cumulat
ive % 

1 43.587 33.528 33.528 43.587 33.52
8 33.528 12.814 9.857 9.857 

2 10.926 8.404 41.933 10.926 8.404 41.933 7.606 5.851 15.708 
3 6.110 4.700 46.633 6.110 4.700 46.633 7.485 5.757 21.465 
4 3.943 3.033 49.666 3.943 3.033 49.666 6.843 5.264 26.729 
5 3.681 2.832 52.497 3.681 2.832 52.497 6.599 5.076 31.805 
6 3.595 2.765 55.263 3.595 2.765 55.263 6.060 4.662 36.467 
7 3.026 2.328 57.590 3.026 2.328 57.590 5.199 3.999 40.466 
8 2.614 2.011 59.602 2.614 2.011 59.602 5.156 3.966 44.432 
9 2.448 1.883 61.484 2.448 1.883 61.484 4.852 3.733 48.164 
10 2.366 1.820 63.304 2.366 1.820 63.304 3.678 2.829 50.994 
11 2.200 1.692 64.997 2.200 1.692 64.997 3.616 2.781 53.775 
12 1.976 1.520 66.517 1.976 1.520 66.517 3.416 2.628 56.403 
13 1.907 1.467 67.984 1.907 1.467 67.984 3.356 2.582 58.985 
14 1.683 1.295 69.278 1.683 1.295 69.278 3.324 2.557 61.542 
15 1.557 1.197 70.476 1.557 1.197 70.476 3.007 2.313 63.855 
16 1.549 1.192 71.667 1.549 1.192 71.667 2.959 2.276 66.130 
17 1.510 1.161 72.829 1.510 1.161 72.829 2.744 2.111 68.241 
18 1.385 1.065 73.894 1.385 1.065 73.894 2.528 1.944 70.186 
19 1.261 .970 74.864 1.261 .970 74.864 2.500 1.923 72.109 
20 1.246 .958 75.822 1.246 .958 75.822 2.303 1.771 73.880 
21 1.208 .929 76.751 1.208 .929 76.751 2.269 1.745 75.625 
22 1.132 .871 77.622 1.132 .871 77.622 1.647 1.267 76.892 
23 1.068 .822 78.444 1.068 .822 78.444 1.613 1.241 78.133 
24 1.026 .789 79.233 1.026 .789 79.233 1.430 1.100 79.233 
25 .988 .760 79.993             
26 .954 .734 80.727             
27 .908 .699 81.425             
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28 .886 .682 82.107             
29 .854 .657 82.764             
30 .817 .629 83.393             
31 .804 .618 84.011             
32 .786 .604 84.615             
33 .743 .572 85.187             
34 .701 .539 85.726             
35 .688 .529 86.255             
36 .668 .514 86.769             
37 .651 .501 87.270             
38 .624 .480 87.750             
39 .597 .460 88.209             
40 .578 .445 88.654             
41 .570 .439 89.093             
42 .535 .411 89.504             
43 .520 .400 89.904             
44 .508 .391 90.295             
45 .477 .367 90.662             
46 .470 .362 91.023             
47 .445 .342 91.365             
48 .432 .332 91.698             
49 .417 .321 92.018             
50 .396 .305 92.323             
51 .381 .293 92.616             
52 .376 .289 92.905             
53 .363 .279 93.184             
54 .345 .266 93.450             
55 .337 .260 93.709             
56 .330 .254 93.963             
57 .315 .243 94.206             
58 .304 .234 94.440             
59 .303 .233 94.673             
60 .286 .220 94.893             
61 .275 .211 95.104             
62 .257 .198 95.302             
63 .246 .190 95.491             
64 .244 .187 95.679             
65 .233 .179 95.858             
66 .230 .177 96.035             
67 .223 .172 96.207             
68 .212 .163 96.370             
69 .205 .157 96.527             
70 .202 .156 96.683             
71 .192 .148 96.831             
72 .185 .143 96.973             
73 .176 .135 97.109             
74 .173 .133 97.242             
75 .167 .129 97.370             
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76 .162 .125 97.495             
77 .160 .123 97.618             
78 .152 .117 97.735             
79 .150 .115 97.850             
80 .140 .107 97.957             
81 .136 .105 98.062             
82 .131 .100 98.163             
83 .121 .093 98.256             
84 .120 .092 98.348             
85 .111 .085 98.433             
86 .110 .084 98.517             
87 .106 .082 98.599             
88 .095 .073 98.672             
89 .093 .072 98.743             
90 .092 .071 98.814             
91 .090 .069 98.883             
92 .085 .065 98.949             
93 .081 .063 99.011             
94 .074 .057 99.068             
95 .074 .057 99.125             
96 .072 .055 99.180             
97 .067 .052 99.232             
98 .064 .049 99.281             
99 .062 .047 99.329             
100 .061 .047 99.375             
101 .059 .045 99.421             
102 .056 .043 99.463             
103 .052 .040 99.504             
104 .049 .038 99.541             
105 .045 .035 99.576             
106 .043 .033 99.609             
107 .041 .032 99.641             
108 .039 .030 99.671             
109 .037 .029 99.699             
110 .034 .026 99.725             
111 .031 .024 99.749             
112 .029 .022 99.772             
113 .029 .022 99.794             
114 .027 .021 99.815             
115 .026 .020 99.834             
116 .024 .018 99.853             
117 .022 .017 99.870             
118 .021 .016 99.885             
119 .019 .015 99.900             
120 .019 .014 99.915             
121 .017 .013 99.928             
122 .016 .012 99.940             
123 .014 .011 99.951             
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124 .012 .009 99.960             
125 .011 .009 99.968             
126 .010 .008 99.977             
127 .010 .008 99.984             
128 .008 .006 99.991             
129 .007 .005 99.996             
130 .005 .004 100.000             

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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เคร่ืองมือเกบ็ขอ้มูล 
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แบบสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒ ิ

เร่ืองการระดมทรัพยากรเพือ่การบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา 

 

             

 

ผูใ้หส้มัภาษณ์  ................................................................................................................................... 

ดาํรงตาํแหน่ง ..................................................................................................................................... 

วฒิุการศึกษา ..................................................................................................................................... 

 

ข้อคาํถามในการสัมภาษณ์ 

1. ท่านมีแนวทาง หรือวธีิการดําเนินการระดมทรัพยากรเพือ่การบริหารจัดการศึกษาใน

โรงเรียนประถมศึกษา อย่างไร 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

 

2. วธีิการใดทีท่่านเคยใช้ระดมทรัพยากรในโรงเรียนของท่านแล้ว ประสบความสําเร็จ

มากทีสุ่ด............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 
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3. ท่านคดิว่า มีปัจจัย หรือองค์ประกอบอะไรบ้างทีส่่งผลต่อสําเร็จในการระดมทรัพยากร

เพือ่การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา

........................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................ 

 

4. ท่านมีแนวคดิ หรือข้อเสนอแนะอย่างไรกบัการลดหย่อนภาษีให้กบัผู้บริจาคหรือ 

ผู้ทีเ่ข้าร่วมการระดมทรัพยากรเพือ่การศึกษา   

........................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................ 

 

5. ข้อเสนอแนะอืน่ๆ........................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................... 
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แบบสอบถามงานวจิยั 

เร่ือง  การระดมทรัพยากรเพือ่การบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา 

            

 

คาํช้ีแจง 

 แบบสอบถามฉบบัน้ี สําหรับผูบ้ริหารโรงเรียน และกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

ของโรงเรียน โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาความคิดเห็นท่ีมีต่อการระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหาร

จดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา  ขอ้คน้พบคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการระดมทรัพยากร

เพื่อการบริหารจดัการศึกษา  จึงขอความกรุณาท่านไดโ้ปรดตอบคาํถามตามความเป็นจริงท่ีปรากฎ

ในโรงเรียนของท่าน ซ่ึงจะไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบติังานในหนา้ท่ีของท่านแต่ประการใด 

แบบสอบถามน้ีมี 2 ตอน คือ 

 ตอนท่ี 1  ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2  ขอ้มูลเก่ียวกบัการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียน

ประถมศึกษา  

 เม่ือท่านให้ขอ้มูลครบถว้นแลว้ โปรดส่งแบบสอบถามน้ีคืนให้เจา้หนา้ท่ีผูป้ระสานงาน

ในโรงเรียนของท่าน เพื่อรวบรวมใส่ซองท่ีผูว้ิจยัไดจ้ดัเตรียมไวแ้ลว้จดัส่งคืนผูว้ิจยัทางไปรษณีย ์
  

      

     ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ 

 

 

          (นางจนัทิมา  อชัชะสวสัด์ิ) 

         นกัศึกษาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

     ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 

 

 

 

 

 

 



 

311 

 

ตอนที ่ 1  สถานภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คาํช้ีแจง    โปรดเขียนเคร่ืองหมาย    ลงในช่องคาํตอบท่ีตรงกบัสถานภาพของท่าน 

 

สถานภาพส่วนบุคคล 

เพศ 

  ชาย 

  หญิง 

อาย ุ

 20-30 ปี 

 31-40 ปี 

 41 ปีข้ึนไป 

ตาํแหน่ง 

 ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

 กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระดบัการศึกษา 

 ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 

 ปริญญาตรี 

 ปริญญาโท 

 ปริญญาเอก 

ประสบการณ์ในการปฏิบติังานในตาํแหน่งปัจจุบนั 

 ตํ่ากวา่ 6 ปี 

 6-10 ปี 

 11-15 ปี 

  16   ปีข้ึนไป 
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ตอนที ่ 2    ข้อมูลด้านการระดมทรัพยากรเพือ่การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา 

คาํช้ีแจง โปรดอ่านขอ้ความต่อไปน้ี และเขียนเคร่ืองหมาย    ลงในช่องคาํตอบท่ีตรงกบัความคิดเห็น 

ของท่าน คือ มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  นอ้ย  และนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงมี 5 ระดบัดงัน้ี 

 ระดบั   1  หมายถึง   มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

 ระดบั   2  หมายถึง   มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ย 

 ระดบั   3  หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 ระดบั   4   หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 

 ระดบั   5  หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

ข้อ รายการ ระดับการปฏบิัต ิ

5 4 3 2 1 

1 แสดงใหเ้ห็นคุณค่า และผลตอบแทนคืนใหเ้ช่นการแสดง

ความช่ืนชมยนิดี หรือประกาศเกียรติคุณ 

     

2 แสดงถึงสิทธิประโยชน์ท่ีผูบ้ริจาคจะไดรั้บ เช่น 

ไดรั้บการลดหยอ่นภาษี 

     

3 โนม้นา้วชนชั้นนาํในสงัคมใหเ้กิดความเห็นอกเห็นใจ      

4 ทาํใหเ้ช่ือวา่การเขา้ร่วมระดมทรัพยากรกบัสถานศึกษา

แลว้ไดผ้ลประโยชน ์

     

5 มีผลตอบแทนดา้นความสนุกสนาน บนัเทิงใจ      

6 การไดรั้บประโยชน์ตอบแทนท่ีมีคุณค่าสูงต่อสงัคม 

ท่ียาวนาน จากการร่วมสนบัสนุนทรัพยากร 

     

7 จดัหารายไดต้ามสิทธิและหนา้ท่ีของสถานศึกษาท่ีเป็น

นิติบุคคลตามกฎหมาย 

     

8 ขอความร่วมมือ ครู ผูป้กครอง และชุมชน ใหเ้ขา้มา 

มีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากร 

     

9 ช้ีแจงผลการดาํเนินงานใหก้บัทุกฝ่าย ไดรั้บทราบ

หลงัจากส้ินสุดโครงการต่างๆของโรงเรียน 

     

10 มีโครงสร้างการเช่ือมโยงของผูน้าํกบัแหล่งทรัพยากร      

11 กาํหนดสดัส่วนงบประมาณระหวา่งหมวดเพือ่ใหเ้กิด

ประโยชน์สูงสุดต่อนกัเรียน 
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ข้อ รายการ ระดับการปฏบิัต ิ

5 4 3 2 1 

12 ระดมทรัพยากรตามหนา้ท่ีของสถานศึกษาท่ีเป็นนิติ

บุคคลตามกฎหมาย 

     

13 ทาํการพฒันาสถานศึกษาใหผู้มี้จิตศรัทธาไดเ้ห็น      

14 มีผลประโยชนด์า้นสถานะภาพทางสงัคมท่ีไดรั้บการยกยอ่ง      

15 มีการประชุมช้ีแจง การใชง้บประมาณประเภทเงินอุดหนุน

รายหวัท่ีไดรั้บ  ซ่ึงทาํใหเ้กิดปัญหาความขาดแคลน 

     

16 มีเหตุผลในการกระตุน้หรือจูงใจใหอ้ยากเขา้ร่วม      

17 เชิญผูร่้วมบริจาคมาช่ืนชมความสาํเร็จเพื่อเป็นกาํลงัใจ

พร้อมทั้งบอกต่อ 

     

18 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ศิษยเ์ก่า และ

ผูป้กครอง เพื่อเสนอโครงการขอรับความช่วยเหลือ 

     

19 นาํภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมจดัการเรียนการสอน      

20 ดาํเนินการคน้หาโอกาสและพิจารณาถึงปัญหาอุปสรรค      

21 จดัสรรทรัพยากรท่ีไดม้าโดย ยดึหลกัความพอเพียง ความ

เป็นธรรม และความเสมอภาค 

     

22 มีการกาํหนดใหจ่้ายค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อการศึกษา      

23 มีการจดัหาบุคลากรท่ีมีความเป็นมืออาชีพเขา้มาทาํงาน

เร่ืองน้ีโดยเฉพาะ 

     

24 ครูและบุคลลากรของสถานศึกษา มีศกัยภาพเป็นผูน้าํ

แบบเก้ือหนุน 

     

25 มอบหมายใหมี้ผูท่ี้น่าเช่ือถือเป็นผูส่ื้อสารหรือทาํความ

เขา้ใจกบักลุ่มเป้าหมาย 

     

26 มีการนาํทรัพยากรท่ีไดม้าใชพ้ฒันาสถานศึกษาใหเ้ห็น      

27 สร้างศรัทธาต่อชุมชน กรรมการสถานศึกษา ศิษยเ์ก่า      

28 มีการร่วมมือระหวา่งโรงเรียนกบัหน่วยงานต่างๆ      
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ข้อ รายการ ระดับการปฏบิัต ิ

5 4 3 2 1 

29 มีขอ้มูลการไดรั้บจดัสรรงบประมาณ และวสัดุอุปกรณ์

การศึกษา 

     

30 ใหบ้ริการสาธารณะท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริจาคหรือสนบัสนุน      

31 มีขอ้มูลของสถานประกอบการหรือองคก์รท่ีใหค้วาม

สนใจสนบัสนุนสถานศึกษา 

     

32 มีการจดัระบบสารสนเทศหรือทาํเนียบศิษยเ์ก่าอยา่งมีระบบ      

33 สถานศึกษาประสานความสมัพนัธ์อนัดีและใหค้วามสนใจ

ต่อบทบาทขององคก์ร 

     

34 ศึกษาสภาพแวดลอ้มเพื่อจดัทาํขอ้มูลแหล่งทรัพยากรในชุมชน      

35 มีขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัแหล่งทรัพยากรเพ่ือสนบัสนุน

การศึกษาไวเ้ป็นหมวดหมู่ 

     

36 มีผลประโยชน์ดา้นการบรรลุอุดมการณ์/ความเช่ือ      

37 มีมาตรการลดหยอ่นภาษีสาํหรับผูบ้ริจาค      

38 ผูบ้ริหารมีมนุษยส์มัพนัธ์ดีกบั บุคคล ชุมชน หน่วยงาน      

39 มีการแต่งตั้งกรรมการ/อนุกรรมการจากภาคีของชุมชน      

40 ช้ีแจงใหเ้ห็นถึงเสรีภาพ/ผลประโยชน์ท่ีถูกลิดรอนไป

จากการขาดแคลนทรัพยากร 

     

41 ปรับหลกัเกณฑใ์นการจดัสรรงบประมาณเงินอุดหนุน      

42 จดัสรรงบประมาณอุดหนุนรายหวัใหน้กัเรียนอยา่งเหมาะสม      

43 ความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหารท่ีอุทิศตนเพื่อความเจริญกา้วหนา้

ของสถานศึกษา 

     

44 ควรใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วม ในลกัษณะประชาชน

เพื่อประชาชน 

     

45 นาํเสนอขอ้มูลเหตุผล ความตอ้งการจาํเป็น ผา่นช่อง

ทางการส่ือสารหลายทาง 

     

46 การสร้างความน่าเช่ือถือของชุมชนท่ีมีต่อสถานศึกษา      

47 บริหารทรัพยากรใหเ้กิดความเสมอภาคเป็นธรรม      
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ข้อ รายการ ระดับการปฏบิัต ิ

5 4 3 2 1 

48 สถานศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมวนัสาํคญัต่าง ๆ กบัชุมชน      

49 เชิญ ครู ผูป้กครอง และชุมชนเขา้ร่วมวางแผนการระดม

ทรัพยากร 

     

50 เขียนขอ้ความท่ีจะนาํไปใชใ้นการส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมาย

ไดต้รงตามวตัถุประสงค ์

     

51 ส่งเสริมใหมี้การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาผา่นส่ือ

ระดบัชุมชน 

     

52 มีกระบวนการบริหารท่ีดี ตั้งแต่การวางแผนตลอดแนว      

53 สร้างสถานศึกษาใหมี้ช่ือเสียง เป็นท่ียอมรับ      

54 สถานศึกษาจดับริการทางวชิาการแก่ชุมชน      

55 ประสานความร่วมมือกบัพระสงฆใ์นเขต/นอกเขตบริการ      

56 มีแหล่งขอ้มูลทรัพยากรท่ีดี ซ่ึงนาํไปสู่การระดมทุน

แบบต่อเน่ือง 

     

57 การกาํหนดแหล่งทุน หรือทรัพยากรท่ีจะสนบัสนุน

เป้าหมายการระดมทรัพยากร 

     

58 การสร้างความตระหนกัถึงความร่วมมือในการระดมทรัพยากร      

59 มีผลประโยชน์หรือรางวลัตอบแทนในการร่วมบริจาค      

60 เสนอใหมี้การบริจาคเพื่อระลึกถึงบุคคลใดบุคคลหน่ึง      

61 มีวิธีการนาํเสนอเพื่อตอบสนองทางอารมณ์ท่ีตอ้งการบริจาค      

62 ประชุมช้ีแจงเหตุผลและความจาํเป็นในการระดม

ทรัพยากรต่อคณะกรรมการสถานศึกษา  

     

63 จดัดาํเนินการในรูปของคณะกรรมการระดมทรัพยากร      

64 จดัสรรเงินรายหวัใหเ้หมาะสมกบับริบทและถูกตอ้งตาม

ระเบียบ 
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ข้อ รายการ ระดับการปฏบิัต ิ

5 4 3 2 1 

65 ช้ีแจงเง่ือนไขท่ีจาํเป็นตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนทรัพยากร      

66 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  มีการเกบ็ภาษีเพื่อการศึกษา      

67 มีการจดัเกบ็หรือหารายไดจ้ากทรัพยสิ์นของสถานศึกษา      

68 รายงานสภาพทางการเงินท่ีโปร่งใสต่อสาธารณะ      

69 ทาํบญัชีการรับ-จ่ายเงินบริจาคถูกตอ้ง  และโปร่งใส      

70 จดัทาํแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาตาม  

กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัของทางราชการ 

     

71 มีกลยทุธ์ในการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีเหมาะสม      

72 ประชาชนทุกคนควรมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาโดย

การชาํระภาษีเพื่อการศึกษา 

     

73 ประชุมผูน้าํเครือข่ายผูป้กครอง ศิษยเ์ก่า ผูน้าํชุมชน และ

องคก์ร เพื่อร่วมวางแผนการพฒันาสถานศึกษา 

     

74 กระตุน้การทาํงานกบัผูเ้ก่ียวขอ้งใหต่ื้นตวัต่อการระดม

ทรัพยากรตลอดเวลา 

     

75 แสดงความรับผดิชอบท่ีจะตอบสนองคุณงามความดีของ

ผูบ้ริจาค 

     

76 ผลตอบแทนดา้นความเป็นมิตร หรือมีมิตรภาพเพิ่มมากข้ึน      

77 การสร้างแรงจูงใจใหเ้ห็นความสาํคญัและความจาํเป็นของ

ทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

     

78 เชิญคณะบุคคลและชุมชนเขา้เยีย่มชมสถานศึกษาและ

ร่วมสนบัสนุน 

     

79 มีการศึกษาขอ้มูลเกณฑก์ารจดัสรรงบประมาณเพื่อ

เช่ือมโยงความสมัพนัธ์กบัการบริหารจดัการศึกษา 

     

80 ประสานการระดมทรัพยากรกบัทุกฝ่ายใหเ้ป็นไปตามกฎ 

ระเบียบ และขอ้บงัคบัของทางราชการ 
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ข้อ รายการ ระดับการปฏบิัต ิ
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81 ช้ีแจงถึงอาํนาจหนา้ท่ีในการระดมทรัพยากรของ

สถานศึกษาตามกฎ  ระเบียบ และขอ้บงัคบัของทางราชการ 

     

82 มีบุคลากรและทีมงานในการระดมทรัพยากรท่ีดี      

83 กลยทุธ์สร้างศรัทธาดว้ยการปฏิบติัจริง      

84 การระบุเป้าหมายและความตอ้งการของหน่วยงานทั้ง

ปัจจุบนัและอนาคต 

     

85 ความเช่ือมัน่วา่จะนาํทรัพยากรท่ีไดไ้ปใชใ้หเ้กิดประโยชน์จริง      

86 มีความโปร่งใสท่ีตรวจสอบไดต้ลอดเวลา      

87 สร้างการยอมรับใหเ้กิดต่อเขาอยา่งจริงใจ และขยายวงกวา้ง

ออกสู่สงัคมใหเ้กิดการรับรู้ทัว่ไป 

     

88 มีการเช่ือมโยงเครือข่ายของศิษยเ์ก่าท่ีจบการศึกษา  

และมีอาชีพมัน่คง 

     

89 มีวิธีการบอกถึงเหตุผลความจาํเป็นและเป้าหมายของการ

ระดมทรัพยากร 

     

90 มีการสาํรวจแหล่งขอ้มูลดา้นทรัพยากรในทอ้งถ่ิน      

91 จดัทาํบญัชี รายรับ-รายจ่าย เป็นระบบ ถูกตอ้งเป็นไป

ตามกฎ ระเบียบ   

     

92 สามารถใชป้ระโยชนจ์ากพื้นท่ีส่ือในการแจง้ข่าวสาร

และช้ีแจงทาํความเขา้ใจ 

     

93 สร้างกระแสต่ืนตวัเพื่อใหเ้กิดความพยายามร่วมกนัใน

การระดมทรัพยากร 

     

94 เลือกวิธีการส่ือสารเพื่อสร้างความเขา้ใจใหเ้หมาะสมกบั

กลุ่มเป้าหมาย 

     

95 มีการกาํหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพท่ี

คาดหวงัอยา่งชดัเจน 

     

96 ประสานงานกบัหน่วยงานจดัใหมี้กองทุนเงินกูย้มืเพื่อ

การศึกษา 
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97 การประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพตลอดช่วงเวลาของการระดม      

98 มีขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพเศรษฐกิจภายในชุมชน      

99 จดัทาํสารสนเทศอาชีพ และรายไดข้องผูป้กครอง       

100 ทาํหนงัสือตอบของคุณ โดยระบุจาํนวนเงิน หรือทรัพยากร

ท่ีบริจาค ใหก้บับุคคล/องคก์ร 

     

101 ใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อ

สถานศึกษา 

     

102 เชิญคณะบุคคล ชุมชน องคก์รต่างๆ เขา้มามีส่วนร่วมใน

การจดัการศึกษามากยิง่ข้ึน 

     

103 ผูบ้ริหารมีทกัษะการส่ือสารท่ีดี      

104 ผูบ้ริหารมีความสามารถในการจูงใจ ดึงดูดความสนใจ

ใหเ้กิดการมีส่วนร่วม 

     

105 ไม่นาํเงินจากการระดมทุนมาเป็นค่าใชจ่้าย      

106 มีการจดัตั้งกองทุนสวสัดิการเพื่อการศึกษาอยา่งถูกตอ้ง      

107 ร่วมกนัจดัหารายไดแ้ละผลประโยชน์ใหก้บัสถานศึกษา

ตามกฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัของของทางราชการ 

     

108 ควรใหต้วัแทนชุมชน เขา้ร่วมหรือเป็นตวัแทนในการรับ

รางวลัแห่งความสาํเร็จของสถานศึกษา 

     

109 ใชเ้งินนอกโครงการระดมทรัพยากร มาเป็นค่าใชจ่้าย      

110 จดัทาํขอ้มูลใหก้บัหน่วยงานท่ีจดัสรรงบประมาณและงบ

ลงทุนของรัฐตามนโยบาย 

     

111 ใชบ้ารมีของบุคคลอ่ืนมาเป็นพลงัเช่ือมโยงใหเ้กิดการ

สนบัสนุนทรัพยากร 

     

112 แสดงใหเ้ห็นถึงความจริงใจในการพฒันาสถานศึกษา      

113 สร้างความเขา้ใจเชิงบวกท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

ท่ีแทจ้ริงของสถานศึกษา 
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ข้อ รายการ ระดับการปฏบิัต ิ

5 4 3 2 1 

114 มีวิธีการสร้างกระแสต่ืนตวัต่อคณะทาํงานระดมทรัพยากร      

115 มีขอ้มูลสารสนเทศรายช่ือบุคล แหล่งเรียนรู้ องคก์ร 

สถานประกอบการและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อประโยชน์

ต่อการระดม 

     

116 กาํหนดกลุ่มเป้าหมายผูบ้ริจาคใหช้ดัเจน      

117 นาํผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษามาเป็นเหตุผล

เช่ือมโยงกบัการระดมทรัพยากร 

     

118 ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ      

119 มีการประชาสมัพนัธ์ดี  และมีวิธีการท่ีเหมาะสม      

120 เลือกวิธีการใหข่้าวสารเพื่อการตดัสินใจเขา้ร่วมสนบัสนุน      

121 บุคลากรปฏิบติังานเตม็เวลา เตม็ความสามารถ      

122 ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรเป็นผูน้าํในการบริจาคดว้ย      

123 การระดมควรเหมาะสมกบับุคคล โครงการ เวลา และสถานท่ี       

124 ความผกูพนัของผูด้าํเนินการระดมทรัพยากรกบัผูบ้ริจาค      

125 มีการวางแผนกลยทุธ์การระดมทรัพยากรท่ีดี      

126 เชิญผูบ้ริจาคเขา้มามีส่วนตรวจสอบ หรือรู้เห็นการดาํเนินงาน      

127 เสนอใหมี้การบริจาคเพื่อระลึกถึงบุคคลใดบุคคลหน่ึง      

128 วิธีการระดมตอบสนองทางอารมณ์ท่ีตอ้งการบริจาค      

129 มีคู่มือ หรือแผนงานการระดมทรัพยากรท่ีดี      

130 มีขอ้มูลแหล่งงบประมาณท่ีเคยไดรั้บการสนบัสนุนในแต่ละปี      
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แบบแสดงความคดิเห็น   

เร่ืองการระดมทรัพยากรเพือ่การบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา 

            

 

ช่ือ................................................................................................................................................ 

ตาํแหน่ง....................................................................................................................................... 

วฒิุการศึกษา................................................................................................................................. 

 

ท่านมีความคิดเห็นวา่ในประเดน็ต่อไปน้ี  ควรมีแนวปฏิบติัอยา่งไร 

ด้านการบริหารทรัพยากร 

1.  การจดัเกบ็หรือหารายไดจ้ากทรัพยสิ์นของสถานศึกษา 

1…………………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………………………………… 

4…………………………………………………………………………………………… 

5.…………………………………………………………………………………………… 

 

2.  มีหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  มีการเกบ็ภาษีเพื่อการศึกษา 

1…………………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………………………………… 

4…………………………………………………………………………………………… 

5.…………………………………………………………………………………………… 

 

3.  มีการกาํหนดใหจ่้ายค่าธรรมเนียมพิเศษการจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพ  

1…………………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………………………………… 

4…………………………………………………………………………………………… 

5.…………………………………………………………………………………………… 
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4.  มีการจดัหาบุคลากรท่ีมีความเป็นมืออาชีพเขา้มาทาํงานเร่ืองการระดมทรัพยากร 

1…………………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………………………………… 

4…………………………………………………………………………………………… 

5.…………………………………………………………………………………………… 

 

5.  ประสานงานกบัหน่วยงานจดัใหมี้กองทุนเงินกูย้มืเพือ่การศึกษา 

1…………………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………………………………… 

4…………………………………………………………………………………………… 

5.…………………………………………………………………………………………… 

 

6.  มีวิธีการนาํเสนอเพื่อตอบสนองทางอารมณ์ท่ีตอ้งการบริจาค 

1…………………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………………………………… 

4…………………………………………………………………………………………… 

5.…………………………………………………………………………………………… 

 

7.. มีผลประโยชน์หรือรางวลัตอบแทนในการร่วมบริจาค 

1…………………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………………………………… 

4…………………………………………………………………………………………… 

5.…………………………………………………………………………………………… 
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8.. เสนอใหมี้การบริจาคเพือ่ระลึกถึงบุคคลใดบุคคลหน่ึง 

1…………………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………………………………… 

4…………………………………………………………………………………………… 

5.…………………………………………………………………………………………… 

 

9.. ใชบ้ารมีของบุคคลอ่ืนมาเป็นพลงัเช่ือมโยงใหเ้กิดการสนบัสนุนทรัพยากร 

1…………………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………………………………… 

4…………………………………………………………………………………………… 

5.…………………………………………………………………………………………… 

 

10.. ใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อสถานศึกษา 

1…………………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………………………………… 

4…………………………………………………………………………………………… 

5.…………………………………………………………………………………………… 

 

ภาวะผู้นํา 

 

1.  สร้างการยอมรับใหเ้กิดต่อเขาอยา่งจริงใจ และขยายวงกวา้งออกสู่สงัคมใหเ้กิดการรับรู้ทัว่ไป 

1…………………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………………………………… 

4…………………………………………………………………………………………… 

5.…………………………………………………………………………………………… 
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2.  สถานศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมวนัสาํคญัต่าง ๆ กบัชุมชน 

1…………………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………………………………… 

4…………………………………………………………………………………………… 

5.…………………………………………………………………………………………… 

 

3.  ความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหารท่ีอุทิศตนเพื่อความเจริญกา้วหนา้ของสถานศึกษา 

1…………………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………………………………… 

4…………………………………………………………………………………………… 

5.…………………………………………………………………………………………… 

 

4.  ความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหารท่ีอุทิศตนเพื่อความเจริญกา้วหนา้ของสถานศึกษา 

1…………………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………………………………… 

4…………………………………………………………………………………………… 

5.…………………………………………………………………………………………… 

 

5.  ผูบ้ริหารมีมนุษยส์มัพนัธ์ดีกบั บุคคล ชุมชน หน่วยงาน 

1…………………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………………………………… 

4…………………………………………………………………………………………… 

5.…………………………………………………………………………………………… 
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6.  สามารถใชป้ระโยชน์จากพื้นท่ีส่ือในการแจง้ข่าวสารและช้ีแจงทาํความเขา้ใจ 

1…………………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………………………………… 

4…………………………………………………………………………………………… 

5.…………………………………………………………………………………………… 

 

7.  การประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพตลอดช่วงเวลาของการระดม 

1…………………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………………………………… 

4…………………………………………………………………………………………… 

5.…………………………………………………………………………………………… 

 

8.  ทาํการพฒันาสถานศึกษาใหผู้มี้จิตศรัทธาไดเ้ห็น 

1…………………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………………………………… 

4…………………………………………………………………………………………… 

5.…………………………………………………………………………………………… 

 

9.  ประชุมช้ีแจงเหตุผลและความจาํเป็นในการระดมทรัพยากรต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 

1…………………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………………………………… 

4…………………………………………………………………………………………… 

5.…………………………………………………………………………………………… 
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การมีส่วนร่วม 

 

1.  มีการเช่ือมโยงเครือข่ายของศิษยเ์ก่าท่ีจบการศึกษา และมีอาชีพมัน่คง 

1…………………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………………………………… 

4…………………………………………………………………………………………… 

5.…………………………………………………………………………………………… 

 

2.. เชิญ ครู ผูป้กครอง และชุมชนเขา้ร่วมวางแผนการระดมทรัพยากร 

1…………………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………………………………… 

4…………………………………………………………………………………………… 

5.…………………………………………………………………………………………… 

 

3.. มีขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพเศรษฐกิจ ภายในชุมชน 

1…………………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………………………………… 

4…………………………………………………………………………………………… 

5.…………………………………………………………………………………………… 

 

4 . มีการแต่งตั้งกรรมการ/อนุกรรมการจากภาคีของชุมชน 

1…………………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………………………………… 

4…………………………………………………………………………………………… 

5.…………………………………………………………………………………………… 
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5. .สร้างกระแสต่ืนตวัเพื่อใหเ้กิดความพยายามร่วมกนัในการระดมทรัพยากร 

1…………………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………………………………… 

4…………………………………………………………………………………………… 

5.…………………………………………………………………………………………… 

 

6..ควรใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วม ในลกัษณะประชาชนเพื่อประชาชน 

1…………………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………………………………… 

4…………………………………………………………………………………………… 

5.…………………………………………………………………………………………… 

 

7.  จดัดาํเนินการในรูปของคณะกรรมการระดมทรัพยากร 

1…………………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………………………………… 

4…………………………………………………………………………………………… 

5.…………………………………………………………………………………………… 

 

8. มีผลประโยชน์ดา้นสถานะภาพทางสงัคมท่ีไดรั้บการยกยอ่ง 

1…………………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………………………………… 

4…………………………………………………………………………………………… 

5.…………………………………………………………………………………………… 
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9.  แสดงใหเ้ห็นถึงความจริงใจในการพฒันาสถานศึกษา 

1…………………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………………………………… 

4…………………………………………………………………………………………… 

5.…………………………………………………………………………………………… 

 

 

ความศรัทธา 

1.  ความเช่ือมัน่วา่จะนาํทรัพยากรท่ีไดไ้ปใชใ้หเ้กิดประโยชน์จริง 

1…………………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………………………………… 

4…………………………………………………………………………………………… 

5.…………………………………………………………………………………………… 

 

2.  การสร้างความน่าเช่ือถือของชุมชนท่ีมีต่อสถานศึกษา 

1…………………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………………………………… 

4…………………………………………………………………………………………… 

5.…………………………………………………………………………………………… 

 

3.  มีการสาํรวจแหล่งขอ้มูลดา้นทรัพยากรในทอ้งถ่ิน 

1…………………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………………………………… 

4…………………………………………………………………………………………… 

5.…………………………………………………………………………………………… 
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4.  มีการกาํหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพท่ีคาดหวงัอยา่งชดัเจน 

1…………………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………………………………… 

4…………………………………………………………………………………………… 

5.…………………………………………………………………………………………… 

 

5.  ปรับหลกัเกณฑใ์นการจดัสรรงบประมาณเงินอุดหนุน 

1…………………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………………………………… 

4…………………………………………………………………………………………… 

5.…………………………………………………………………………………………… 

 

6.  มีผลประโยชน์ดา้นการบรรลุอุดมการณ์/ความเช่ือ 

1…………………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………………………………… 

4…………………………………………………………………………………………… 

5.…………………………………………………………………………………………… 

 

7.  กาํหนดสดัส่วนงบประมาณระหวา่งหมวดเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อนกัเรียน 

1…………………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………………………………… 

4…………………………………………………………………………………………… 

5.…………………………………………………………………………………………… 
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แรงจูงใจ  

1.  มีการวางแผนกลยทุธ์การระดมทรัพยากรท่ีดี 

1…………………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………………………………… 

4…………………………………………………………………………………………… 

5.…………………………………………………………………………………………… 

 

2.  สร้างศรัทธาต่อชุมชน กรรมการสถานศึกษา ศิษยเ์ก่า 

1…………………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………………………………… 

4…………………………………………………………………………………………… 

5.…………………………………………………………………………………………… 

 

3.  ผลตอบแทนดา้นความเป็นมิตร หรือมีมิตรภาพเพิ่มมากข้ึน 

1…………………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………………………………… 

4…………………………………………………………………………………………… 

5.…………………………………………………………………………………………… 

 

4.  การสร้างแรงจูงใจใหเ้ห็นความสาํคญัและความจาํเป็นของทรัพยากรเพือ่การศึกษา 

1…………………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………………………………… 

4…………………………………………………………………………………………… 

5.…………………………………………………………………………………………… 
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5. มีการร่วมมือระหวา่งโรงเรียนกบัหน่วยงานต่างๆ 

1…………………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………………………………… 

4…………………………………………………………………………………………… 

5.…………………………………………………………………………………………… 

 

6.  เชิญผูบ้ริจาคเขา้มามีส่วนตรวจสอบ หรือรู้เห็นการดาํเนินงาน 

1…………………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………………………………… 

4…………………………………………………………………………………………… 

5.…………………………………………………………………………………………… 

 

หลกักฎหมาย 

1.  มีความโปร่งใสท่ีตรวจสอบไดต้ลอดเวลา 

1…………………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………………………………… 

4…………………………………………………………………………………………… 

5.…………………………………………………………………………………………… 

 

2.  บริหารทรัพยากรใหเ้กิดความเสมอภาคเป็นธรรม 

1…………………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………………… 
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1…………………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………………………………… 

4…………………………………………………………………………………………… 

3.  มีวิธีการบอกถึงเหตุผลความจาํเป็นและเป้าหมายของการระดมทรัพยากร 

1…………………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………………………………… 
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4.  ช้ีแจงใหเ้ห็นถึงเสรีภาพ/ผลประโยชน์ท่ีถูกลิดรอนไปจากการขาดแคลนทรัพยากร 

1…………………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………………………………… 

4…………………………………………………………………………………………… 
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5.  สร้างความเขา้ใจเชิงบวกท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ท่ีแทจ้ริงของสถานศึกษา 

1…………………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………………………………… 

4…………………………………………………………………………………………… 

5.…………………………………………………………………………………………… 
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2…………………………………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………………………………… 

4…………………………………………………………………………………………… 
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แบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒ ิ เพือ่ตรวจสอบคู่มือ 

เร่ืองการระดมทรัพยากรเพือ่การบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา 
 

            

 

รายช่ือผูท้รงคุณวฒิุ.............................................................................................................................. 

ดาํรงตาํแหน่ง ..................................................................................................................................... 

วฒิุการศึกษา ..................................................................................................................................... 

 

 

องคป์ระกอบของคู่มือ 

ความคิดเห็น 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ ความถูกตอ้ง เป็นประโยชน ์

เห็น 

ดว้ย 

ไม่เห็น

ดว้ย 

เห็น

ดว้ย 

ไม่เห็น

ดว้ย 

เห็น 

ดว้ย 

ไม่เห็น

ดว้ย 

เห็น

ดว้ย 

ไม่เห็น

ดว้ย 

องคป์ระกอบของการ

ระดมทรัพยากร 

        

แนวปฏิบติัในการระดม

ทรัพยากร 

        

รูปแบบการระดม

ทรัพยากร  

        

รวมเฉล่ีย         

 

 

 ขอ้เสนอแนะอ่ืน..................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
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