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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน
ปัญหา และปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการระดมทรัพยากรทางการศึกษา และ 2) เสนอรูปแบบการระดมทรัพยากร
เพื่อการศึกษา ระหว่าง 24 พฤษภาคม – 19 พฤศจิกายน 2561 โดยวิธีการศึกษาเอกสาร และศึกษา
ภาคสนามในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการเลือกแบบเจาะจง จ�ำนวน 12 โรง การรวบรวมข้อมูลด้วย
เครือ่ งมือคือ แบบส�ำรวจ สัมภาษณ์ และสนทนากลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญ สถานศึกษาละ 9 คน รวม 108 คน
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา จากนั้น จึงร่างรูปแบบ และตรวจสอบรูปแบบโดยผู้ทรง
คุณวุฒิ ผลการวิจยั พบว่า 1) การระดมทรัพยากรเพือ่ การศึกษา ระดับนโยบายมีกฎหมายก�ำหนดไว้ชดั เจน
ระดับสถานศึกษามีการระดมทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน ปัญหาคือ ขาดการมีส่วนร่วมในการระดม
ทรัพยากรของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จคือ การวางแผนที่ดี การมีส่วนร่วม ภาวะ
ผู้น�ำผู้บริหาร การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน การประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง การใช้จ่ายทรัพยากร
ตามวัตถุประสงค์ และการติดตามประเมินผลและรายงาน 2) รูปแบบการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
เป็นรูปแบบกลางที่สถานศึกษาต่างๆ สามารถเลือกใช้ได้ตามบริบท ประกอบด้วย แนวคิดและหลักการ
วัตถุประสงค์ วิธีการระดมทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน ประเภททรัพยากรที่ระดม กลยุทธ์ที่ใช้ใน
การระดม สิ่งที่พึงระวังในการระดม และปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จ
ค�ำส�ำคัญ: การระดมทรัพยากร ทรัพยากรทางการศึกษา การจัดการการศึกษา การบริหารการศึกษา

Abstract
The purposes of this research titled on Resource Mobilization for Education were to
1) study current condition, problems and factors affecting the resource mobilization for education,
and 2) propose the resource mobilization model for education during May 24 – November 19, 2018.
Data collection was conducted by study documents and from field trips at basic education schools.
By purposive sampling, 12 schools were selected. Instruments for data collection composed of survey
form, interview and focus group. Key informants from each school were 9 representatives, total of
108 persons. Data analysis was done by content analysis. A model was then drafted and reviewed
by the experts. Findings were as follows: 1) The resource mobilization for education; at policy
level, it was clearly identified by law, while at school level, there happened to be cash mobilization
and non-cash mobilization. The problem was a lack of participation from people concerned in
the resource mobilization. Factors affecting success in mobilizing resource included well planning,
participation, administrators’ leadership, building favorable relationship with community, continued
public relations, spending resource according to the objectives, monitor and evaluation as well
as report of progress. 2) The resource mobilization model to apply for education would be the
central form that could simply be chosen by any school fit to its context. The model consisted
of concepts and principles, objectives, how to mobilize cash and non-cash, type of the mobilized
resource, strategy for mobilization, warnings for mobilization, and factors affecting a successful
mobilization.
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การศึกษาเป็นกลไกส�ำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวติ มนุษย์ เป็นฐานส�ำคัญของการพัฒนาประเทศ
และสร้างความสามารถในการแข่งขันที่ทั่วโลกต่างให้ความส�ำคัญ โดยเฉพาะองค์การสหประชาชาติได้
ก�ำหนดให้การศึกษาเป็นการศึกษาเพื่อมวลชน (Education for All) และได้ด�ำเนินโครงการเพื่อสนับสนุน
พัฒนาการศึกษา และคุณภาพมนุษย์มาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิง่ ได้กำ� หนดเป้าหมายให้การศึกษาเป็น
เป้าหมายหนึง่ ใน 17 เป้าหมายเพือ่ การพัฒนาแห่งศตวรรษสูก่ ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ภายในปี 2573 (UNDP, 2016)
ในการนี้ ได้มีการก�ำหนดการสร้างหลักประกันให้เด็กหญิงและชายทุกคนส�ำเร็จการศึกษาระดับประถม
ศึกษาและมัธยมศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพและไม่มคี า่ ใช้จา่ ย เพือ่ ให้ได้ผลลัพธ์ทางการเรียนทีม่ ปี ระสิทธิผล รวมทัง้
การขจัดความเหลือ่ มล�ำ้ ทางเพศในการศึกษา สร้างหลักประกันแก่กลุม่ เปราะบางทัง้ ผูพ้ กิ าร ชนเผ่าพืน้ เมือง
และเด็กให้เข้าถึงการศึกษาและอาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน เป็นต้น สะท้อนถึงการให้ความส�ำคัญต่อ
โอกาส คุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษาของเด็กและเยาวชนที่ควรได้รับ
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกฉบับที่ผ่านมา โดยเฉพาะฉบับปัจจุบัน
(พุทธศักราช 2560) ทีก่ ำ� หนดไว้ในมาตรา 27 ว่า ชายและหญิงมีสทิ ธิเท่าเทียมกัน มาตรา 54 รัฐต้องดาํ เนินการให้
เด็กทุกคนได้รบั การศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตัง้ แต่ ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคณ
ุ ภาพ
โดยไม่เก็บค่าใช้จา่ ย นอกจากนัน้ ยังได้บญ
ั ญัตถิ งึ การศึกษาทัง้ ปวงต้องมุง่ พัฒนาผูเ้ รียนให้เป็นคนดี มีวนิ ยั
ภูมใิ จในชาติ สามารถเชีย่ วชาญได้ ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม
และประเทศชาติ ในการดําเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษา
รัฐต้องดาํ เนินการให้ผขู้ าดแคลนทุนทรัพย์ได้รบั การสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการศึกษา ตามความถนัดของตน
ในการนี้ พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
ได้ก�ำหนดหลักการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ไว้ในมาตรา 9 หลายประการ
ในการนี้ก�ำหนดให้ (5) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา และ (6) การมีส่วน
ร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ทั้งนี้ ได้ขยายความไว้ในหมวด
8 ความว่า ให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน ทั้งจากรัฐ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชนเอกชน องค์กรเอกชน องค์กร วิชาชีพ
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น และต่างประเทศมาใช้จัดการศึกษาดังนี้ (1) ให้รัฐ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ระดมทรัพยากรเพือ่ การศึกษา โดยอาจจัดเก็บภาษี เพือ่ การศึกษาได้ตาม
ความเหมาะสม ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนด (2) ให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอกชน องค์กร เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันสังคมอื่น ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยเป็นผู้จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
บริจาคทรัพย์สินและทรัพยากรอื่นให้แก่สถานศึกษา และมีส่วนร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตาม
ความเหมาะสมและความจ�ำเป็น นอกจากนี้ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ทีอ่ อกตามความ
ในรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 ยังได้ก�ำหนดให้ ผู้ปกครอง/ชุมชน มีส่วนร่วมในการสนับสนุน พัฒนา
หลักสูตรและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน สนับสนุนการด�ำเนินงานของสถานศึกษาในรูปแบบต่างๆ
ร่วมกับครูและเครือข่ายในการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของบุตรหลานให้เต็มตามศักยภาพ
ตลอดจนติดตาม ดูแล ป้องกัน ช่วยเหลือ และแก้ปัญหาเรื่องต่างๆทางการศึกษาของโรงเรียน ที่นับ
เป็นการก�ำหนดบทบาทที่ชัดเจนครั้งแรก
อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบตั พิ บว่า การระดมทรัพยากรเป็นไปอย่างหลากหลาย แตกต่างกันตาม
บริบทของสถานศึกษานั้นๆ ระหว่างสถานศึกษาของรัฐ เอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งที่อยู่
ในเมืองและชนบท หรือแม้แต่ขนาดของสถานศึกษา ทั้งด้านตัวเงิน ภูมิปัญญา ความรู้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนกันระหว่างสถานศึกษา วัสดุครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ และสื่อการเรียนรู้
เป็นต้น ซึ่งขึ้นกับบริบท สังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและโรงเรียน โดยเฉพาะความสามารถของผู้น�ำ
หรือผูบ้ ริหารสถานศึกษาทีส่ ร้างการยอมรับก็จะได้รบั การสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ รวมทัง้ ความสามารถ
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ขององค์กรทีเ่ กีย่ วข้องของโรงเรียนเช่น สมาคมครูผปู้ กครอง กรรมการสถานศึกษา ผูน้ ำ� ชุมชน หรือองค์กร
เอกชน มูลนิธิ และสถานประกอบการ เป็นต้น จึงพบว่า บางโรงเรียนได้รับการสนับสนุนทรัพยากรสูง
มาก ขณะที่บางโรงเรียนอยู่ในชุมชนค่อนข้างขาดแคลน การได้รับการสนับสนุนทรัพยากรก็จะน้อยตาม
ไปด้วย แต่หากผู้น�ำมีความสามารถก็จะได้รับการสนับสนุนจากองค์กรหรือหน่วยงานนอกพื้นที่ด้วย (พิณ
สุดา สิริธรังศรี, 2559) อย่างไรก็ตาม การระดมทรัพยากรดังกล่าวก็ยังไม่เป็นระบบและไม่มีรูปแบบที่
ชัดเจนในระดับนโยบายของประเทศ แม้ว่า จะมีกฎหมายที่เอื้อต่อการระดมทรัพยากรตามที่กล่าวมา แต่
ก็ยงั ไม่สามารถขจัดความเหลือ่ มล�ำ 
้ และสร้างความเสมอภาคในโอกาสของผูเ้ รียนทีจ่ ะได้รบั การสนับสนุน
ทรัพยากรให้เกิดความเท่าเทียมในโอกาสการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพได้ตามทิศทางที่ควรจะเป็น
จากผลการประเมินผูเ้ รียนในโครงการประเมินผูเ้ รียนนานาชาติ (The Programme for International
Student Assessment, PISA) ในปี 2555 (OECD, 2013) พบว่า ผลลัพธ์ทางการศึกษามีความสัมพันธ์กับ
ทรัพยากร นโยบาย และการปฏิบัติทางการศึกษาน้อยมาก อย่างไรก็ตาม ทรัพยากรที่เพียงพอก็มีส่วน
ส�ำคัญในการสนับสนุนผู้เรียนให้มีโอกาสที่ดีในการเรียนรู้ โดยหากทรัพยากรเพื่อการศึกษาถูกน�ำมาใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะเป็นส่วนส�ำคัญทีส่ ง่ ผลต่อผลการเรียนรู้ ทัง้ นี้ ทรัพยากรทีใ่ ช้ในการลงทุนทางการ
ศึกษา ได้แก่ การเงิน บุคคล และวัสดุ และเวลาที่ผู้เรียนใช้ในการเรียนรู้ (OECD, 2013, pp. 38-40)
ผลการประเมินดังกล่าว ยังพบอีกว่า การระดมทรัพยากรมีความส�ำคัญไม่น้อยกว่าการจัดสรรทรัพยากร
ภายในระบบการศึกษาและโรงเรียน การจัดสรรทรัพยากรที่ดีไปยังโรงเรียนด้อยโอกาส ช่วยลดช่องว่าง
ระหว่างการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างโรงเรียน (Lamb, Teese and Helme, 2005; Henry, Fortner and
Thompson, 2010 ใน OECD, 2013, p.10) ในประเทศอุตสาหกรรม การใช้งานทรัพยากรและทรัพยากร
ที่มีคุณภาพ ส่งผลต่อความแปรผันของประสิทธิภาพของผู้เรียน
ส�ำหรับประเทศไทย จากการติดตามและประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ” 2542
เป็นต้นมา เพือ่ จัดท�ำข้อเสนอการปฏิรปู การศึกษาในทศวรรษทีส่ อง (พ.ศ. 2552 - 2561) พบว่า ด้านการเงินเพือ่
การศึกษา มีปญ
ั หาความด้อยประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรเพือ่ การศึกษา กลไก
ของรัฐไม่เอือ้ ให้ทกุ ภาคส่วนของสังคมเข้ามามี ส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาและระดมทรัพยากรเพือ่
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ การมีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการและการระดมทรัพยากรและการระดม
ทุนจากทุกภาคส่วนของสังคมจึงมีคอ่ นข้างน้อย ท�ำให้สถานศึกษาขาดแรงจูงใจในการพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการเพื่อการแข่งขัน (ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552, น. 8) อันส่งผลต่อคุณภาพ
ของผู้เรียนในที่สุด ปัญหาดังกล่าวนี้ ยังคงปรากฏถึงปัจจุบัน
ดังนั้น จึงเห็นเป็นความจ�ำเป็นในการศึกษารูปแบบการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาขึ้น
โดยเฉพาะในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นการศึกษาของผู้เรียนกลุ่มใหญ่ที่จะเป็นฐานการพัฒนา
ประเทศในอนาคต ที่เกี่ยวเนื่องกับผู้ให้การสนับสนุนทรัพยากรมากที่สุด โดยท�ำการศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศได้แก่ ประเทศอังกฤษ เครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อเป็นแนวทางการส่งเสริมการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของสถาน
ศึกษาต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และปัจจัยที่
ส่งผลต่อการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของประเทศไทยและต่างประเทศ และ 2) เพื่อเสนอรูปแบบ
การส่งเสริมการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

กรอบแนวคิดการวิจัย

รูปแบบ ประกอบด้วย สาระและองค์ประกอบของรูปแบบ ได้แก่ แนวคิด หลักการ วัตถุประสงค์
วิธีการ กลยุทธ์ บุคคล องค์กรและสถาบัน ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จ และเงื่อนไขของรูปแบบ โดยมี
ขัน้ ตอนของการพัฒนารูปแบบ ได้แก่ การสร้างรูปแบบ การตรวจสอบรูปแบบ และการเสนอรูปแบบ (พิณ
สุดา สิรธิ รังศรี, 2557) ส�ำหรับการระดมทรัพยากรเพือ่ การศึกษา พิจารณาถึงสาระของทรัพยากรทีเ่ ป็นตัว
เงิน และไม่ใช่ตัวเงิน ได้แก่ บุคคล ภูมิปัญญา แรงงาน ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สื่อการเรียน
เครื่องแต่งกาย วัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง ภายใต้วิธีการระดม ทั้งทางตรง และทางอ้อม (OECD,
2013, pp. 38-40) ดังภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัยการระดมทรัพยากร เพื่อการศึกษา ต่อไปนี้
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ระดม ทัง้ ทางตรง และทางอ้อม (OECD, 2013, pp. 38-40) ดังภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั การระดมทรัพยากร เพื่อ
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องค์กร/สถาบัน
 ปั จจัยและเงื่อนไข

ขัน้ ตอนการพัฒนารูปแบบ
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วิ ธีการวิ จยั
วิธกี ารวิจยั การศึกษาการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของประเทศไทย โดยการศึกษาเอกสาร และศึกษา
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9 ่ม
เจาะจง จ�ำนวน 12 โรง การรวบรวมข้อมูลด้วยเครื่องมือคือ แบบส�ำรวจ สัมภาษณ์ และสนทนากลุ
คน รวม 108 คน สาหรับการศึกษาสภาพการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของต่างประเทศ โดยการศึกษาเอกสาร
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญได้แก่ ผูบ้ ริหาร ครู ประธานกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนผูป้ กครอง ตัวแทนชุมชน และ
ตามวัตถุประสงค์และตัวแปรตามกรอบแนวคิดการวิจยั การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธกี ารวิเคราะห์เนื้อหา ตามตัวแปรที่

วิธีการวิจัย

ตัวแทนผู้สนับสนุนทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง สถานศึกษาละ 9คน รวม 108 คน ส�ำหรับการศึกษาสภาพการ
ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของต่างประเทศ โดยการศึกษาเอกสาร ตามวัตถุประสงค์และตัวแปรตาม
กรอบแนวคิดการวิจยั การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธกี ารวิเคราะห์เนือ้ หา ตามตัวแปรทีศ่ กึ ษาตามกรอบแนวคิด
การวิจัย จากนั้น จึงร่างรูปแบบ และตรวจสอบรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 17 คน ด�ำเนินการวิจัย
เป็นเวลา 6 เดือน ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม – 19 พฤศจิกายน 2561

ผลการวิจัย พบว่า

การระดมทรัพยากรเพือ่ การศึกษา เป็นการด�ำเนินงานให้ได้มาซึง่ ทรัพยากรทัง้ ทีเ่ ป็นตัวเงิน และ
ไม่ใช่ตัวเงิน อันได้แก่ บุคคล และสิ่งของ เช่น ภูมิปัญญา องค์ความรู้ วิชาการ แรงงาน วัสดุครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง ฯลฯ ที่สนับสนุนการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่เกิดกับผู้เรียน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งระดับนโยบาย และระดับสถานศึกษา ผลการศึกษาดังนี้
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1. สภาพปัจจุบนั ปัญหา และปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อความส�ำเร็จในการระดมทรัพยากรเพือ่ การศึกษา
ของประเทศไทย พบว่า การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ในระดับนโยบายมีการออกกฎหมายที่ชัดเจน
ปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก�ำหนดหลักการจัดการศึกษา มาตรา 8
(2) ที่ตอ้ งยึดหลักให้สงั คมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มาตรา 9 การจัดการศึกษาให้ยดึ หลัก (5) ระดม
ทรัพยากรจากแหล่งต่างๆมาใช้ในการจัดการศึกษา หมวด 8 ว่าด้วยเรื่องของทรัพยากรและการลงทุน
ทางการศึกษา ใน 5 มาตรา โดยเฉพาะมาตรา 58 กล่าวไว้ชัดเจนว่า ให้มีการระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนทัง้ ในและต่างประเทศ และใช้มาตรการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีตามความเหมาะสมและความจ�ำเป็น
ส�ำหรับระดับสถานศึกษา เป็นระดับปฏิบัติ หรือการน�ำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ มีการระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษาตามบริบทและความจ�ำเป็นของสถานศึกษา ที่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกล่าวคือ แนวคิดการศึกษา คือการศึกษาเป็นเรื่องของประชาชนในลักษณะการศึกษาเพื่อมวลชน
และมวลชนเพือ่ การศึกษา ทีต่ อ้ งค�ำนึงถึงหลักการมีสว่ นร่วม การน�ำทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุด
การกระจายความรับ ผิดชอบ ความเชื่อ ถือ และไว้ว างใจซึ่ ง กั น และกั น การประสานความร่ ว มมื อ
การประชาสัมพันธ์ และการติดตาม ตรวจสอบและรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) การมีส่วนร่วม
ของประชาชน 2) พัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการเรียนการสอน 3) เพิ่มคุณภาพการศึกษาของ
ผู้เรียน และ 4) เพิ่มโอกาสทางการเข้าถึงการศึกษาของประชาชน วิธีการที่ใช้ในการระดมทรัพยากรทั้ง
ที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน
การะดมทรัพยากรที่เป็นตัวเงิน แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นการเตรียมการ ขั้นด�ำเนินการ และ
ขั้นหลังด�ำเนินการ กล่าวคือ ขั้นการเตรียมการ ได้แก่ การวางแผนการด�ำเนินงาน การจัดท�ำโครงการ
การมอบหมายผู้รับผิดชอบ การประสานการด�ำเนินงานและการประชาสัมพันธ์ ขั้นด�ำเนินการ เป็นการ
ด�ำเนินการตามแผนงาน โครงการและกิจกรรม เช่น การทอดผ้าป่า การจัดแสดงผลงานของนักเรียน
การจัดแสดงดนตรี การแข่งขันกีฬา เป็นต้น ขัน้ หลังด�ำเนินการ ได้แก่ การยกย่องและประกาศเกียรติคณ
ุ
การสรุป และรายงานผลการระดมทรัพยากร ส�ำหรับการระดมทรัพยากรที่ไม่ใช่ตัวเงิน ได้แก่ การระดม
ด้านความรู้ แรงงาน วัสดุครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ และสิ่งของอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการศึกษา
บุคคลและองค์กรที่สนับสนุนการระดมทรัพยากร ได้แก่ คหบดี ผู้อาวุโสภูมิปัญญา ผู้น�ำชุมชน สมาคม
ครูและผู้ปกครอง ชมรมศิษย์เก่า สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีอยู่ในชุมชนและที่เกี่ยวข้องนอกชุมชนเป็นต้น
ปัญหาของการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา คือ ประชาชนขาดการมีส่วนร่วม ขาดศรัทธาใน
ผูน้ ำ 
� การไม่เห็นความส�ำคัญของการศึกษาของประชาชนบางส่วน ไม่มแี ผนงาน โครงการและวัตถุประสงค์
ที่ชัดเจน ขาดแรงจูงใจในการสนับสนุนทรัพยากร สภาพเศรษฐกิจและฐานะความยากจนในชุมชน และ
การแทรกแซงทางการเมืองในพื้นที่ แนวทางแก้ปัญหาคือ การมีนโยบายสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการระดมทรัพยากร การเพิ่มมาตรการทางภาษีส�ำหรับผู้สนับสนุนการศึกษา การท�ำความเข้าใจ
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน การจัดโครงสร้างพื้นฐานรองรับการ
จัดการศึกษาในพื้นที่ที่เพียงพอ การมีแผนงาน/โครงการที่ชัดเจนเพื่อลดการแทรกแซงจากนอกพื้นที่
ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อความส�ำเร็จในการระดมทรัพยากรเพือ่ การศึกษา ได้แก่ ภาวะผูน้ ำ� ของผูบ้ ริหาร
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง การมีบุคคล องค์กรและ
หน่วยงานสนับสนุน การบริหารจัดการที่ดีทั้งด้านความโปร่งใส ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ และ
การประสานงานที่ดี ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ และการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
ส�ำหรับสภาพปัจจุบนั ปัญหา และปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อความส�ำเร็จในการระดมทรัพยากรเพือ่ การศึกษา
ของต่างประเทศ พบว่า ประเทศที่พัฒนาแล้ว ให้ความส�ำคัญต่อการระดมด้านความรู้ ความก้าวหน้าทาง
วิชาการ และการพัฒนาบุคลากรเป็นส่วนใหญ่ (ได้แก่ อังกฤษ และออสเตรเลีย) มีนโยบายในการระดม
ทรัพยากรที่ชัดเจน โดยการจัดท�ำนโยบายและมาตรฐานการระดมทรัพยากร ตลอดจนการจัดท�ำความ
ร่วมมือระดับรัฐบาลกลางและระดับรัฐ (ได้แก่ ออสเตรเลีย) มีแนวคิดการระดมทรัพยากรเพื่อการลด
ความเหลื่อมล�้ำและเสริมสร้างประสิทธิภาพ เปิดโอกาสให้องค์กรต่างๆสนับสนุนเงินแก่โรงเรียนใน
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การจัดการศึกษา โดยเฉพาะมีสมาคมผูป้ กครองและพลเมืองของโรงเรียน ท�ำหน้าทีร่ ะดมทรัพยากรจากพ่อ
แม่ ผู้ปกครองและชุมชน (ได้แก่ ออสเตรเลีย) โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมทางด้านความรู้ผ่านกระบวนการ
ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรและความก้าวหน้าทางวิชาการ การให้อสิ ระในการจัดการศึกษาและการระดม
ทรัพยากร ตลอดจนการสนับสนุนให้สถานศึกษาเปลี่ยนสถานะเป็นสถานศึกษาที่มีการบริหารเป็นอิสระ
จากรัฐและท้องถิ่นเพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ได้แก่ อังกฤษ)
ประเทศที่ก�ำลังพัฒนา มีแนวคิด การศึกษาเพื่อสร้างความเสมอภาค คุณภาพ เป็นการศึกษาเพื่อมวลชน
ให้มวลชนและสังคมมีสว่ นร่วมทางการศึกษา ให้ประชาชนมีสว่ นร่วมทางการระดมทรัพยากร (ได้แก่อนิ โดนีเซีย
และ สปป.ลาว) เปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศมาร่วมลงทุนการศึกษา (ได้แก่ อินโดนีเซีย)
และก�ำหนดบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนในการระดมของภาคส่วนต่างๆ ในแต่ละระดับไว้ในกฎหมายชัดเจน
(ได้แก่ ส.ป.ป.ลาว) ปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลส�ำเร็จในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาได้แก่ การมีกฎหมาย
และนโยบายชัดเจน การก�ำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การมีส่วน
ร่วมของประชาชนและองค์กร/สถาบันพัฒนาด้านการศึกษาและทีเ่ กีย่ วข้องให้การสนับสนุน ให้ความส�ำคัญ
กับการสนับสนุนความรู้และวิชาการ ความช่วยเหลือจากองค์กรภายในและนอกประเทศ
ปัญหาของการระดมทรัพยากร ได้แก่ เศรษฐกิจและความยากจนของพื้นที่ในประเทศที่กำ� ลัง
พัฒนาต้องอาศัยความช่วยเหลือทั้งทางด้านความรู้ วิชาการ และเงินจากต่างประเทศ การให้ความส�ำคัญ
ของประชาชนที่มีต่อการศึกษาค่อนข้างน้อย การขาดบุคลากรที่มีศักยภาพ ความยากจนและพื้นที่ห่าง
ไกล (ได้แก่ สปป.ลาว) ความแตกต่างและความ เหลื่อมล�้ำในการระดมทรัพยากรการศึกษาในโรงเรียน
ที่มีรูปแบบการศึกษาที่ต่างกัน ความเหลื่อมล�้ำระหว่างผู้เรียนในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและ
ผูเ้ รียนทีม่ าจากสถานะทางสังคมทีต่ า่ งกัน ส�ำหรับประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้วพบปัญหา ความไม่สอดคล้องตาม
ความต้องการของผู้เรียนในโรงเรียนที่มีบริบทแตกต่างกัน (ได้แก่ ออสเตรเลีย) การลดบทบาทของการ
บริหารกับความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก เช่น จากทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน ส่งผลให้
ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรน้อยลง (ได้แก่ อังกฤษ) เป็นต้น
แนวทางการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ได้แก่ การเพิ่มการเปลี่ยนสถานะของโรงเรียนเป็น
โรงเรียนทีม่ คี วามอิสระจากรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ การเพิม่ ประสิทธิภาพทางการบริหารจัดการ
และการลดความเหลือ่ มล�ำ้ ของผูเ้ รียนในการจัดสรรงบประมาณด้วยความเสมอภาค ในประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว
การจัดระบบและโครงการความช่วยเหลือทัง้ ทางวิชาการและเงินจากองค์กรต่างประเทศและการมีสว่ นร่วม
ของภาคส่วนต่างๆในประเทศก�ำลังพัฒนา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จของการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของต่างประเทศ ได้แก่
การมีกฎหมายทีก่ ำ� หนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของผูม้ หี น้าทีร่ ะดมทรัพยากรและสนับสนุนทรัพยากรแต่ละ
ระดับชัดเจน (ได้แก่ สปป.ลาว) ภาวะผู้น�ำผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการระดมทรัพยากร การมี
ส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรและชุมชน (ได้แก่ อังกฤษ
ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย และลาว) การได้รับการสนับสนุนจากองค์กรระหว่างประเทศอย่างเป็นระบบ
(ได้แก่ สปป.ลาว) มีองค์กรและสถาบันเกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้และฝึกอบรมสนับสนุนโรงเรียน
(ได้แก่ อังกฤษ) มีองค์กรท�ำหน้าที่ระดมทรัพยากรทั้งระดับรัฐ และสถานศึกษา เช่น สมาคมผู้ปกครอง
และพลเมือง (ได้แก่ ออสเตรเลีย) การน�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการระดมทรัพยากร (ได้แก่
ออสเตรเลีย อังกฤษ)
2. รูปแบบการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา พบว่า เป็นรูปแบบและแนวทางการด�ำเนินการ
ด้วยแนวคิดให้ได้มาซึ่งทรัพยากรเพื่อการสนับสนุนการจัดการศึกษา ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน ให้
ผู้เรียนได้รับการศึกษาด้วยความเสมอภาค มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักและกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนจากทุกภาคส่วน บนพื้นฐานของการศึกษาเพื่อมวลชนและมวลชนเพื่อการศึกษา
ทั้งการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมด�ำเนินการ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมติดตาม
และประเมินผล และร่วมชื่นชมผลส�ำเร็จ หลักการน�ำทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ใช้หลักการ
กระจายความรับผิดชอบ หลักความเชื่อถือและไว้วางใจซึ่งกันและกัน หลักการประสานความร่วมมือ

พืน้ ฐานของการศึกษาเพื่อมวลชนและมวลชนเพื่อการศึกษา ทัง้ การร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมดาเนินการ
ร่วมรับผิดชอบ ร่วมแก้ไขปั ญหา ร่วมติดตามและประเมินผล และร่วมชื่นชมผลสาเร็จ หลักการนาทรัพยากรมาใช้ให้เกิด
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สงู สุด ใช้หลักการ กระจายความรับผิดชอบ หลักความเชื่อถือและไว้
วางใจซึ
นและกั
หลักการประสาน
ความร่วมมือ หลักการประชาสัมพันธ์ และหลักการติดตาม ตรวจสอบและรายงาน โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อ 1) การมี
ส่วนร่วมทางการศึกษาของประชาชน ในลักษณะของการศึกษาเพื่อมวลชน และมวลชนเพื่อการศึกษา ให้ประชาชนทุก
พันธ์ และหลักการติ
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ัตถุปพระสงค์
ระดับหลั
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ผูเ้ รียในท้
น 4)องถิสนั่นบชุสนุ
นการพัฒงคมมาใช้
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กษา 3) เสริ
งคุณภาพ
ความเสมอภาคทางการศึ
ก
ษาของผู
เ
้
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ย
น
4)
สนั
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สนุ
น
การพั
ฒ
นาการเรี
ย
นการสอนให้
ม
ป
ี
ระสิ
ท
ธิภาพและ
การศึกษาทัง้ ในและต่างประเทศ
ประสิทธิผล และ 5) ก่อให้เกิดความร่วมมือทางการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
ขัน้ ตอนและวิ
ธกี ารระดมทรั
พยากร
แบ่งเป็แบ่นงเป็
1) นขัน้ 1)ก่อนด
นการ
ขัน้ การด
นงาน
ขั้นตอนและวิ
ธีการระดมทรั
พยากร
ขั้นก่าเนิ
อนด�
ำเนิน2)การ
2) ขั้นาเนิ
การด�
ำเนิและ
นงาน3) ขัน้ หลังการ
ดาเนิและ
นการ3)ขัขัน้ ้นก่หลั
อนการด
งานเป็
มการทัง้ ด้านโครงสร้
างภายใน
ผู้รบั ผิดชอบ
งการด�ำาเนิ
เนินนการ
ขั้นนก่การวางแผนและเตรี
อนการด�ำเนินงานเป็นยการวางแผนและเตรี
ยมการทั
้งด้านโครงสร้
าง การจัดทา
ภายในประชาสั
ผู้รับผิมดพั
ชอบ
ดท�ำโครงการาเนิ
ประชาสั
ละประสานการด�
นงานาเนิ
ขั้นนด�ำการตามแผนงาน
เนินการระดม โครงการ
โครงการ
นธ์แการจั
ละประสานการด
นงานมพัขันน้ ธ์ดแาเนิ
นการระดมเป็ำเนิ
นการด
นการด�ก่ำเนิ
นการตามแผนงาน
โครงการและกิ
กรรมที่ก�ำหนด เช่กนเรีการจั
ดทอดผ้
าป่า การจัดการแข่
แสดงงขันกีฬา การ
และกิเป็จกรรมที
าหนด
เช่น การจัดทอดผ้
าป่ า การจัดจแสดงผลงานของนั
ยน การจั
ดแสดงดนตรี
ผลงานของนักเรียน การจัดแสดงดนตรี การแข่งขันกีฬา การขอรับบริจาคโดยตรง ฯลฯ ขั้นหลังด�ำเนิน
ขอรับการ
บริจเป็
าคโดยตรง
ขัน้ หลังยดรติ
าเนิเกีนยการ
นการยกย่
องประกาศเกียผรติ
เกียรติคุณ สรุปพยากรให้
รายงานและเผยแพร่
นการยกย่อฯลฯ
งประกาศเกี
รติคุณเป็ สรุ
ป รายงานและเผยแพร่
ลงานการระดมทรั
ผลงานการระดมทรั
ประชาชนและผู
วข้องทราบในวงกว้
าง ดังปรากฏภาพที
วิธกี การระดมทรั
ประชาชนและผูพ้เกียากรให้
่ยวข้องทราบในวงกว้
าง เ้ดักีงย่ ปรากฏภาพที
่ 2 วิธีการระดมทรั
พยากรเพื่อ่ 2การศึ
ษา ดังนี้ พยากรเพื่อ
การศึกษา ดังนี้

ภาพที
ธีการระดมทรั
พยากรเพื
่อการศึ
กษา
ภาพที
่ 2 ่ วิ2ธกี วิารระดมทรั
พยากรเพื
่อการศึ
กษา
ในด้านการระดมทรัพยากรเพือ่ การศึกษาทีเ่ ป็นตัวเงิน หรือการระดมทุนการศึกษา มีวธิ กี ารดังนี้
ในด้
า
นการระดมทรั
่อการศึ
่เป็กนษาของผู
ตัวเงิน ้เหรื
นการศึ
กษา มีวดธิ ร่กี วารดั
คือ ศึกษาความต้องการจ�พำยากรเพื
เป็นในการได้
รับกทุษาที
นการศึ
รียอนการระดมทุ
ระดมความเห็
น และการคิ
มกันงนี้ คือ ศึกษา
จากบุ
คลากรภายในและภายนอก
สถานศึ
กษา จัดเ้ รีตัย้งนคณะกรรมการ
ำงาน จัดดร่ท�วมกั
ำโครงการระดม
ความต้
องการจ
าเป็ นในการได้รบั ทุนการศึ
กษาของผู
ระดมความเห็/คณะท�
น และการคิ
นจากบุคลากรภายในและ
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา ก�ำหนดโครงสร้างและส่วนงานรับผิดชอบ จัดกิจกรรมการระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาตามแผนงานและโครงการที่ก�ำหนดขึ้น ประชุมคณะกรรมการ/คณะท�ำงาน อย่างเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ เป็นระยะ ประสานการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง แก้ปัญหาร่วมกัน (ถ้ามี) ที่เกิดขึ้น
จากการระดมทุนการศึกษา ติดตามและประเมินผลการระดมทุนการศึกษาร่วมกัน จัดกิจกรรมมอบทุน
การศึกษาแก่นักเรียนตามเป้าหมาย สรุปและรายงานผลการด�ำเนินงานระดมทุนการศึกษาหลากหลาย
วิธีแก่ผู้เกี่ยวข้อง ดังปรากฏในภาพที่ 3 วิธีการระดมทุนการศึกษาของโรงเรียน ดังนี้

โครงสร้างและส่วนงานรับผิดชอบ จัดกิจกรรมการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาตามแผนงานและโครงการทีก่ าหนดขึน้
ประชุมคณะกรรมการ/คณะทางาน อย่างเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ เป็ นระยะ ประสานการดาเนินงานอย่าง
สุทธิต่ปอริเนืท่ัศองน์ แก้ปัญหาร่วมกัน (ถ้ามี) ทีเ่ กิดขึน้ จากการระดมทุนการศึกษา ติดตามและประเมิ
ปีที่ 33 ฉบับที่ 106
เมษายน - มิถุนนายน
นผลการระดมทุ
การศึ2562
กษา 9
ร่วมกัน จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่นกั เรียนตามเป้ าหมาย สรุปและรายงานผลการดาเนินงานระดมทุนการศึกษา
หลากหลายวิธแี ก่ผเู้ กีย่ วข้อง ดังปรากฏในภาพที่ 3 วิธกี ารระดมทุนการศึกษาของโรงเรียน ดังนี้

ภาพที
่ 3่ 3วิธวิีกธการระดมทุ
การศึกษาของโรงเรี
กษาของโรงเรี
ภาพที
ี ารระดมทุนนการศึ
ยน ยน
กลยุ
ารด�าเนิ
ำเนินนงานได้
งานได้
1) ทกลยุ
ทธ์คดคล้านบุ
แก่ม่ ภี ผูาวะผู
้บริหน้ ารที
าวะผู
�ำ  ทั้งวด้นตน
าน
กลยุททธ์ธ์กการด
แก่แ1)ก่ กลยุ
ธ์ดา้ นบุ
ได้แคก่คลผูบ้ ริได้
หารที
า ทัง้ ่มด้ีภานคุ
ณลั้นกษณะส่
คุณและพฤติ
ลักษณะส่
วนตน และพฤติ
กรรมการบริ
ารจัวดนตน
การเข้น�าำถึท�งำ 
งง่าย มีมบนุและศรั
ษยสัมทพัธาให้
นธ์
กรรมการบริ
หารจัดการ
นาทา เสียหสละส่
ง่าเสี
ย มียมสละส่
นุ ษยสัวมนตน
พันธ์ เข้
สร้าาถึงการยอมรั
สร้เกิ
างการยอมรั
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้
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ก
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่
ก
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ร
ั
บ
การสนั
บ
สนุ
น
ดขึน้ ทัง้ ในและนอกสถานศึกษาอันนาไปสู่ การได้รบั การสนับสนุ นทรัพยากร ฯลฯ 2) ด้านองค์กร โดยการกาหนด
ทรัพโครงสร้
ยากรางส่ฯลฯ
านองค์กร โดยการก�ำการมอบหมายภารกิ
หนดโครงสร้างส่วจนงานรั
บผิดชอบและการประสานงาน
วนงานรั2)บผิด้ดชอบและการประสานงาน
เพื่อการระดมทรั
พยากรเพื่อการศึกษา ตาม
การมอบหมายภารกิ
จ
เพื
อ
่
การระดมทรั
พ
ยากรเพื
อ
่
การศึ
ก
ษา
ตามความถนั
ของแต่ละบุแคละน
คลและองค์
ความถนัดของแต่ละบุคคลและองค์กร 3) ด้านเทคโนโลยีและการสือ่ สาร โดยการพัฒดนาเทคโนโลยี
าเทคโนโลยีกมรา
3) ด้ใช้าในเทคโนโลยี
และการสือ่ พสาร
ฒนาเทคโนโลยี
ำเทคโนโลยี
มาใช้
นการสือ่ สารการระดม
นการสื่อสารการระดมทรั
ยากรโดยการพั
เพื่อให้การระดมทรั
พยากรเข้และน�
าถึงกลุ
่มเป้ าหมายได้
อย่าใงหลากหลาย
รวดเร็วและ
ทรัพทันยากร
เพื
อ
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หมายได้
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รวดเร็
วและทั
การณ์า ง
เหตุ ก ารณ์ และ 4) ด้า นการจัด การ ได้แ ก่ การวางแผนการด าเนิ น งาน การยึด หลัก การมี
ส่วนร่นวมเหตุ
การสร้
และความสั
4) ด้ามนการจั
การ ได้อานาจและกระจายอ
แก่ การวางแผนการด�
ำเนินงานหารจั
การยึ
ดหลัการประชาสั
กการมีสว่ นร่
งความสัามใจอัพันนธ์ดี
พันธ์ทด่ี ดี การให้
านาจในการบริ
ดการ
มพัวนมธ์แการสร้
ละสร้าางความเข้
ทีด่ กัี การให้
อ
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�
นาจและกระจายอ�
ำ
นาจในการบริ
ห
ารจั
ด
การ
การประชาสั
ม
พั
น
ธ์
แ
ละสร้
า
งความเข้
ดีกวบั ย
บผูส้ นับสนุ นทรัพยากรเพื่อการศึกษา จัดสรรทรัพยากรอย่างทัวถึ
่ งตามความจาเป็ น การควบคุมการปฏิาใจอั
บตั งิ นานด้
ผูส้ แผนงานหรื
นับสนุนทรัอพโครงการ
ยากรเพืการเสริ
อ่ การศึมสร้
กษา
จัดสรรทรั
พยากรอย่
างทัว่ การก
ถึงตามความจ�
เป็น การควบคุมการปฏิ
บตั ิ
างประสิ
ทธิภาพการด
าเนินงาน
ากับ ติดตามำตรวจสอบและรายงาน
ตลอดจน
งานด้
ว
ยแผนงานหรื
อ
โครงการ
การเสริ
ม
สร้
า
งประสิ
ท
ธิ
ภ
าพการด�
ำ
เนิ
น
งาน
การก�
ำ
กั
บ
ติ
ด
ตาม
ตรวจสอบและ
การประกาศเกียรติคุณและยกย่อง
รายงาน ตลอดจนการประกาศเกียรติคุณและยกย่อง
ทัง้ นี้ มีปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อความส�ำเร็จในการระดมทรัพยากรเพือ่ การศึกษา ดังนีค้ อื ภาวะผูน้ ำ� ของ
ผูบ้ ริหาร การวางแผนทีด่ ี การมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน การสร้างความสัมพันธ์ทดี่ กี บั ชุมชน การมีบคุ คล
องค์กรและหน่วยงานสนับสนุน การบริหารจัดการที่ดี การประชาสัมพันธ์ที่ดี และการติดตามประเมินผล
อย่างต่อเนื่อง

การอภิปราย

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 50 (4) ก�ำหนดหน้าทีใ่ ห้ทกุ คนต้อง
เข้ารับการศึกษาภาคบังคับ พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาภาค
บังคับ พ.ศ.2545 ก�ำหนดให้เด็กเข้ารับการศึกษา เมื่ออายุย่างเข้าปีที่ 7 – ย่างเข้าปีที่ 16 ดังนั้น เด็ก
ไทยทุกคนต้องได้รับการศึกษาภาคบังคับ เมื่อรัฐบังคับประชาชนเข้ารับการศึกษา จึงย่อมเป็นหน้าที่ของ
รัฐทีต่ อ้ งจัดสรรงบประมาณเพือ่ การศึกษา ส�ำหรับเงินค่าใช้จา่ ยส่วนอืน่ ทางการศึกษาของบุตรหลานยังต้อง
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เป็นหน้าที่ของครอบครัว หรือพ่อแม่ผู้ปกครองที่จะต้องสนับสนุนบุตรหลาน แต่เนื่องจากฐานะของพ่อแม่
ผูป้ กครอง ยังแตกต่างกันทัง้ ในเมือง และชนบท ความยากจนของคนไทยในปี พ.ศ. 2558 ยังมีฐานะยากจน
ถึง 4.8 ล้านคน (ส�ำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559) ขณะที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอาชีพ
ด้านเกษตรกรรม ในชนบท ร้อยละ 40 มีฐานะต�ำ่ กว่าเส้นยากจนของประเทศ (วิษณุ อรรถวานิช อ้างถึงใน
การเงินธนาคาร, 30 พฤษภาคม 2561) จึงมีกลุม่ นักเรียนวัยการศึกษาภาคบังคับทีเ่ ป็นบุตรหลานของกลุม่
คนยากจนดังกล่าว จ�ำต้องได้รับการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาด้านการเงินหรือทุนเป็นค่าใช้จ่าย
ทางการศึกษาเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายที่รัฐสนับสนุนด้านค่าเล่าเรียน อุปกรณ์การเรียน หนังสือ
เสื้อผ้า กิจกรรมสนับสนุนผู้เรียน และค่าพาหนะเดินทางบางส่วน
ดังนัน้ การระดมทรัพยากรเพือ่ การศึกษาทัง้ ด้านทีเ่ ป็นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน จึงเป็นเรือ่ งส�ำคัญ
ที่จะท�ำให้การเรียนรู้ของผู้เรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความเหลื่อมล�้ำ  มีความเสมอภาค และเข้าถึง
โอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้นจากเงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับการสนับสนุนจากบุคคล คณะบุคคล
องค์กรและหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คหบดี ครอบครัว ชุมชน
ชุมชนวิชาชีพ สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอืน่ ๆ ตามทีค่ าดหวัง และเนือ่ งจากปัจจุบนั สถานศึกษา
ที่ระดมทรัพยากรยังไม่มีแนวทางปฏิบัติร่วมกันในการสร้างแรงจูงใจให้ผู้สนับสนุนทรัพยากรที่ไม่ใช่เงิน
ได้รับการยกย่อง ประกาศเกียรติคุณ และหรือการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เพื่อเป็น
เกียรติประวัติ จึงอยู่ในลักษณะต่างหน่วยงานต่างท�ำตามความรู้ความเข้าใจหรือแรงบันดาลใจของสถาน
ศึกษานัน้ ๆ ทีส่ มควรก�ำหนดเป็นนโยบายหรือหลักเกณฑ์ทใี่ กล้เคียงกับการสนับสนุนทรัพยากรทีเ่ ป็นตัวเงิน
ก็จะท�ำให้ผู้สนับสนุนทรัพยากรที่ไม่ใช่ตัวเงินดังกล่าว หันมาสนับสนุนมากขึ้นในอนาคตได้ทางหนึ่ง
แม้ว่า พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 ได้ก�ำหนดไว้ชัดเจนว่า
การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพือ่ พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ทสี่ มบูรณ์ทงั้ ร่างกาย จิตใจ สติปญ
ั ญา ความรู้ และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด�ำรงชีวติ สามารถอยูร่ ว่ มกับผูอ้ นื่ ได้อย่างมีความสุข โดย มาตรา
8 (2) ยึดหลักให้สงั คมมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา
มาตรา 9 (5) ให้ยดึ หลักระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาใช้จดั การศึกษา และ (6) การมีสว่ นร่วมของบุคคล
ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น อีกทั้งได้ก�ำหนดเรื่องของทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ
การศึกษาดังกล่าวข้างต้น เป็นแนวทางการด�ำเนินงานแล้วก็ตาม แต่เนื่องจากการระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาของสถานศึกษามีความแตกต่างกันทางด้านบริบท ขนาด และสังกัดของสถานศึกษา ซึ่งขึ้นอยู่
กับความรู้ความสามารถและภาวะผู้น�ำของผู้บริหาร การวางแผนที่ดี การก�ำหนดวัตถุประสงค์ของการ
ระดมทรัพยากรที่ชัดเจน การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน การกระจายความรับผิดชอบ การมีบุคคล
กลุ่มบุคคลและองค์กรที่สนับสนุนการระดมทรัพยากรที่ชัดเจน การบริหารจัดการอย่างโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ ตลอดจนการก�ำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลให้กับผู้สนับสนุน
ทรัพยากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ ที่เป็นปัจจัยส�ำคัญในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
นอกจากนัน้ การระดมทรัพยากรทีไ่ ม่ใช่ตวั เงิน ได้แก่ บุคคล ภูมปิ ญ
ั ญาและแรงงาน รวมทัง้ วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์
อาคารสถานที่ เหล่านี้ ล้วนมีความส�ำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าทรัพยากรที่เป็นตัวเงิน ที่สถานศึกษาควรได้
มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ การพัฒนาระบบข้อมูลการระดมทรัพยากร และการบริหารจัดการที่ดี ทั้ง
ด้านการวางแผน การเปิดโอกาสให้เกิดการมีสว่ นร่วมทัง้ ภายในและภายนอกสถานศึกษา การประสานงาน
ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ การจัดสรรและใช้จา่ ยเงินจากการระดมทรัพยากรเป็นไปตามวัตถุประสงค์
จากการวิจัยภาคสนามของผู้เขียนที่พบว่า โรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรทั้งที่เป็น
ตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินค่อนข้างสูง อาทิเช่น โรงเรียนวัดบ่อกรุ “คุรุประชาสรรค์” จังหวัดสุพรรณบุรี
โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ จังหวัดชัยนาท โรงเรียนปริ้นส์
รอแยลวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนวัดเขา (วันครู 2501) จังหวัดนครศรีธรรมราช และโรงเรียนบรบือ
จังหวัดมหาสารคาม ล้วนมีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น โรงเรียนเหล่านี้ มีผลการเรียนรู้สูงกว่าค่าเฉลี่ยจาก
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ตลอด 3 ปีการศึกษาที่ผ่านมา ทั้งสิ้น แม้ว่า ผลการประเมินผู้เรียน

สุทธิปริทัศน์

ปีที่ 33 ฉบับที่ 106 เมษายน - มิถุนายน 2562 11

ในโครงการประเมินผู้เรียนนานาชาติ (PISA, 2555) ได้พบว่า ผลลัพธ์ทางการศึกษามีความสัมพันธ์กับ
ทรัพยากร นโยบาย และการปฏิบัติทางการศึกษาน้อยมากก็ตาม อย่างไรก็ตาม ทรัพยากรที่เพียงพอมี
ส่วนส�ำคัญในการสนับสนุนผูเ้ รียนให้มโี อกาสทีด่ ใี นการเรียนรู้ โดยทรัพยากรทางการศึกษาได้ถกู แปลงเป็น
ผลการเรียนรู้ หากน�ำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ (OECD, 2013, p. 38-40) ที่สมควรได้รับการสนับสนุน
ส่งเสริมในทางนโยบายและการปฏิบตั ใิ ห้มปี ระสิทธิภาพเพิม่ มากขึน้ ต่อไป ก็จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ลดความเหลื่อมล�้ำ  เพิ่มความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษาของผู้เรียน และประหยัด
งบประมาณของภาครัฐได้ทางหนึ่ง
ขณะที่โรงเรียนบางโรงที่ขาดศักยภาพในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ด้วยข้อจ�ำกัดของ
สถานะของผู้บริหารและบุคลากรที่เป็นพระภิกษุสงฆ์ เช่น โรงเรียนพระปริยัติธรรมวิเวกวนาราม จังหวัด
เชียงใหม่ มีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติของผู้เรียนต�ำ่ กว่าค่าเฉลี่ยระดับจังหวัดและ
ระดับประเทศ ตลอด 3 ปีการศึกษาทีผ่ า่ นมา ส่วนหนึง่ เป็นเพราะเกิดจากการขาดการระดมทรัพยากรและ
การไม่ได้รับการสนับสนุนที่เพียงพอทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน เช่น บุคคล ภูมิปัญญา ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา เช่น การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัย
และองค์ความรู้ทางการศึกษาใหม่ๆ จากบุคคลและหน่วยงานภายนอก วัสดุครุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานศึกษา เหล่านี้เป็นต้น ที่สมควรมีการศึกษาและพัฒนาการระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาเชิงลึกต่อไป
นอกจากนั้น ยังพบว่า โรงเรียนที่มีการบริหารจัดการแบบเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน
เช่น โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โรงเรียนสวนพระยา จังหวัดนราธิวาส และโรงเรียน
บ้านโนนจิก จังหวัดศรีสะเกษ มีการระดมทรัพยากรทัง้ ทีเ่ ป็นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน โดยเฉพาะภูมปิ ญ
ั ญา
การพัฒนาหลักสูตร สือ่ การเรียนรู้ และการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ของทัง้ ครูและผูบ้ ริหาร การได้รบั ความร่วมมือ
จากพ่อแม่ ผู้ปกครองและชุมชน ด้วยกระบวนการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมด�ำเนินการ
ร่วมรับผิดชอบ ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมติดตามประเมินผล และร่วมชืน่ ชมความส�ำเร็จ (พิณสุดา สิรธิ รังศรี, 2559)
อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย ที่สมควรได้รับการสนับสนุนส่งเสริม และขยายผลในวงกว้าง ที่จะท�ำให้การ
ระดมทรัพยากรเพือ่ การศึกษาและการจัดการศึกษามีคณ
ุ ภาพเพิม่ มากขึน้ จากความร่วมมือกันของเครือข่าย
และชุมชน
2. ผลการวิจัย ด้านรูปแบบการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาที่น�ำเสนอแนวคิด เกี่ยวกับ
การศึกษาเพือ่ มวลชนและมวลชนเพือ่ การศึกษา เพือ่ เสริมสร้างความเสมอภาค คุณภาพและประสิทธิภาพ
ทางการศึกษา ด้วยหลักการมีสว่ นร่วมและการน�ำทรัพยากรมาใช้เพือ่ การศึกษา ซึง่ เป็นไปตามบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่สถานศึกษาต้องด�ำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติ
ดังกล่าว โดยต้องมีการน�ำแนวนโยบายตามบทบัญญัติดังกล่าวไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและยังสอดคล้องกับแนวคิดการจัดการศึกษาของประเทศต่างๆ เช่น ออสเตรเลีย อังกฤษ
อินโดนีเซียและ สปป.ลาว จึงนับเป็นแนวคิดและหลักการที่เป็นสากล นอกจากนั้น พบว่า ประเทศ
ที่พัฒนาแล้วแนวทางการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษามีขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพของการศึกษาให้มี
ความเท่าเทียมกันหรือดีมากขึ้นจากเดิม ขณะที่ประเทศก�ำลังพัฒนา แนวทางการระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษามีขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพของการศึกษาให้มีความเท่าเทียมกัน แนวทางการระดมทรัพยากรที่
ส�ำคัญคือ การก�ำหนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของภาคส่วนต่างๆไว้ในกฎหมายและการขอรับการสนับสนุน
จากต่างประเทศในรูปแบบต่างๆ
ส�ำหรับวัตถุประสงค์ของการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาที่ก�ำหนดไว้ว่าเพื่อ 1) เสริมสร้าง
การมีสว่ นร่วมทางการศึกษาของประชาชน ในลักษณะของการศึกษาเพือ่ มวลชน และมวลชนเพือ่ การศึกษา
ให้ประชาชนทุกระดับมีส่วนร่วมรับผิดชอบทางการศึกษาของผู้เรียน เด็กและเยาวชน 2) เพื่อน�ำ
ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น ชุมชนและสังคมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางการศึกษา 3) เพื่อเสริมสร้าง
คุณภาพ โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาของผู้เรียน 4) เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ 5) เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือทางการศึกษาทั้ง
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ในและต่างประเทศ นั้น เป็นวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดขึ้นเพื่อสนองตอบต่อการสนับสนุนการจัดการศึกษา
และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณ-ภาพ เสมอภาคและ
ประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของการศึกษาโดยทั่วไปอยู่แล้ว
นอกจากนั้น วิธีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาที่น�ำเสนอ ทั้งขั้นก่อนการด�ำเนินงานระดมที่
มีการวางแผนและเตรียมการทั้งด้านการวางโครงการที่ก�ำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน การจัด โครงสร้าง
ส่วนงานภายใน บุคลากร การก�ำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ การมอบหมายงาน ประสานงาน และการ
ประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุม่ เป้าหมายผูส้ นับสนุนทรัพยากร ขัน้ ด�ำเนินงานทัง้ ด้านการด�ำเนินกิจกรรมตาม
แผนงาน โครงการและกิจกรรมที่ก�ำหนด เช่น การจัดทอดผ้าป่า การจัดกิจกรรมการแสดงของนักเรียน
การแข่งขันกีฬา และการขอรับบริจาคโดยตรง และขัน้ หลังการระดมทรัพยากร ได้แก่ การยกย่องประกาศ
เกียรติคุณผู้สนับสนุนทรัพยากรหรือผู้บริจาค การสรุป และรายงานผลการด�ำเนินงาน รวมทั้งการ
ประชาสัมพันธ์ผลการระดมทรัพยากรในวงกว้างเพื่อการรับรู้ ความโปร่งใสและการได้รับการสนับสนุน
ทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้เกิดความยั่งยืน ล้วนเป็นไปอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอนทางการบริหาร
จัดการทีค่ าดได้วา่ เมือ่ สถานศึกษาทัว่ ไปได้นำ� วิธกี ารดังกล่าวไปใช้ จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการระดม
ทรัพยากรได้อย่างดีในที่สุด ไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาสังกัดหน่วยงานใด ทั้งของรัฐ เอกชน หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ตัง้ อยูใ่ นพืน้ ทีช่ นบทหรือในเมือง หรือมีขนาดทีแ่ ตกต่างทัง้ ขนาดใหญ่และใหญ่พเิ ศษ
ขนาดกลางหรือขนาดเล็ก ต่างควรต้องมีการด�ำเนินงานในท�ำนองเดียวกันนี้ทั้งสิ้น
อีกทัง้ เมือ่ ได้ทรัพยากรมาแล้ว ควรได้มกี ารจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็น
ไปตามวัตถุประสงค์ของการระดมทรัพยากร กล่าวคือ การจัดตั้งคณะกรรมการ/คณะท�ำงานรับผิดชอบ
การจัดท�ำทะเบียน การน�ำฝากธนาคารหรือสถาบันการเงิน การก�ำหนดวิธีการเบิก-จ่ายตามระเบียบที่
เกีย่ วข้อง การจัดสรรทรัพยากรตามวัตถุประสงค์ของการระดม การติดตามประเมินผล สรุปและรายงาน
เหล่านี้เป็นต้น นับเป็นวิธีการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างเป็นระบบที่จะสร้างความโปร่งใส การยอมรับ
และศรัทธาในการด�ำเนินงานและการได้รับการสนับสนุนในอนาคตอีกเช่นกัน
ที่ส�ำคัญ ปัจจัยความส�ำเร็จที่ส่งผลต่อการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาที่พบและน�ำเสนอใน
รูปแบบการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษานี้ ดังได้แก่ ภาวะผู้น�ำของผู้บริหาร การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
กับชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง การมีบุคคล องค์กรและหน่วยงานสนับสนุน
การบริหารจัดการทีด่ ที งั้ ด้านความโปร่งใส ความรับผิดชอบทีต่ รวจสอบได้ และการประสานงานทีด่ ี ตลอดจน
การประชาสัมพันธ์ และการติดตามประเมินผล ล้วนเป็นปัจจัยส�ำคัญทางการบริหารจัดการศึกษาและ
การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของสถานศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย อังกฤษ
อินโดนีเซีย และ สปป.ลาว ในท�ำนองเดียวกันที่สถานศึกษาควรได้ตระหนักและน�ำไปใช้ในการระดม
ทรัพยากรเพือ่ การศึกษา โดยเฉพาะการใช้กลยุทธ์ในการระดมทรัพยากรเพือ่ ให้ประสบผลส�ำเร็จได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทัง้ กลยุทธ์ดา้ นบุคคล ด้านองค์กร ด้านเทคโนโลยี และด้านการบริหารจัดการ
ส�ำหรับผู้บริหารสถานศึกษา และครู จากการศึกษากรณีภาคสนามและสนทนากลุ่มผู้เกี่ยวข้อง
พบว่า ปัญหาการระดมทรัพยากรส่วนใหญ่ เกิดจากภาวะผูน้ ำ� ผูบ้ ริหาร การขาดความสัมพันธ์ทดี่ กี บั ชุมชน
บริหารงานไม่โปร่งใส จึงควรได้รบั การพัฒนาสมรรถนะ ความรูค้ วามสามารถด้านการระดมทรัพยากรเพือ่
การศึกษา ฝึกและพัฒนาภาวะผู้น�ำ  ทั้งด้านวิสัยทัศน์ ความรู้ ความสามารถ และการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ เมื่อมีผลงานเป็นที่ปรากฏ ควรได้มีการสร้างแรงจูงใจในการก�ำหนดเกณฑ์เพื่อการเลื่อนขั้น
เลื่อนระดับต�ำแหน่งที่มีเรื่องของการระดมทรัพยากรทั้งที่เป็นเงินและไม่ใช่เงิน เพื่อการสร้างขวัญก�ำลังใจ
และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาเพิ่มมากขึ้น ทางหนึ่ง
ดังนั้น โดยภาพรวมรูปแบบการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาที่น�ำเสนอผ่านการศึกษาเชิงลึก
ของสถานศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ทั้งประเทศที่พัฒนาแล้วและก�ำลังพัฒนา และสังเคราะห์น�ำเสนอ
ในบริบทของประเทศไทยที่คาดได้ว่า จะน�ำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยจุดเด่น และเงื่อนไขการน�ำ
รูปแบบไปใช้ ดังนี้

สุทธิปริทัศน์

ปีที่ 33 ฉบับที่ 106 เมษายน - มิถุนายน 2562 13

จุดเด่นของรูปแบบ
1. เป็นรูปแบบที่ผ่านกระบวนการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง จากตัวแบบของสถานศึกษาทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะสถานศึกษาของ
ประเทศไทยถึง 12 แห่ง ที่มีบริบทแตกต่างกัน ทั้งในเมืองและชนบท ขนาดของสถานศึกษาและสังกัด
แต่มจี ดุ ร่วมเดียวกันทัง้ ด้านแนวคิด วัตถุประสงค์ บุคคลและองค์กรทีส่ นับสนุนการระดมทรัพยากร วิธกี าร
ระดมทรัพยากร กลยุทธ์การระดมทรัพยากร และปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อความส�ำเร็จของการระดมทรัพยากร ที่
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2. มีกฎหมายและนโยบายในการระดมทรัพยากรที่ชัดเจน เป็นแนวทางการระดมทรัพยากร
ได้อย่างคล่องตัว โดยเฉพาะเรื่องของการมีส่วนร่วม การระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาใช้ใน
การจัดการศึกษา
3. เป็นรูปแบบทีม่ คี วามครอบคลุมทัง้ ระบบ ทัง้ ด้านแนวคิด หลักการ วัตถุประสงค์ บุคคล กลุม่
บุคคล และองค์กรหรือหน่วยงานสนับสนุนการระดมทรัพยากร วิธีการระดมทรัพยากร วิธีการจัดการ
ทรัพยากร ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จในการระดมทรัพยากร กลยุทธ์การระดมทรัพยากร จุดเด่น
เงื่อนไขการน�ำรูปแบบการระดมทรัพยากรไปใช้
4. เป็นรูปแบบกลาง ที่สถานศึกษาต่างๆสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งสถานศึกษาของรัฐ
เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสังกัดอื่นที่จัดการศึกษา ทั้งสถานศึกษาขนาดใหญ่และใหญ่
พิเศษ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ทั้งที่ตั้งอยู่ในเมือง และชนบท
เงื่อนไขการน�ำรูปแบบไปใช้
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากรูปแบบการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาดังกล่าวนี้ เป็นการน�ำเสนอ
เพียงรูปแบบกลางเพียงรูปแบบเดียว ส�ำหรับสถานศึกษาทัง้ ของรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ทั้งที่ตั้งอยู่ในเมืองและชนบท ดังนั้น การน�ำรูปแบบการระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษาไปใช้ สถานศึกษาจึงควรเลือกใช้ตามบริบท ความพร้อม ความเหมาะสม และ
ศักยภาพของสถานศึกษา โดยเฉพาะจะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจและเจตคติที่ตรงกัน ตลอดจน
การพัฒนาความรู้ความสามารถของครูและบุคลากรภายในสถานศึกษา ที่มีต่อการกระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาในทิศทางเดียวกัน

ข้อเสนอแนวทางการส่งเสริมระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาในระดับนโยบายและระดับสถาน
ศึกษา ดังนี้

1. ระดับนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอืน่ ทีจ่ ดั การศึกษาและทีเ่ กีย่ วข้อง องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ แล้วแต่กรณี ควรได้มกี าร 1) ปรับปรุงและเพิม่ มาตรการทางภาษี ให้ครอบคลุมด้านทรัพยากร
ที่ไม่ใช่ตัวเงิน 2) ก�ำหนดเกณฑ์การสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้
มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับรายได้ 3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา
ทั้งในชุมชน และนอกชุมชน 4) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรครู และผู้บริหารให้มีภาวะผู้น�ำ ความรู้ความ
สามารถ และสมรรถนะในการระดมทรัพยากรและการเข้าถึงแหล่งทรัพยากร 5) ส่งเสริมสนับสนุน
ให้องค์กรภายนอกและเครือข่ายสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและ
สนับสนุนการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่เงิน 6) ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาที่มี
ความพร้อมและเข้มแข็ง เปลีย่ นสถานะเป็นสถานศึกษาในก�ำกับ องค์การมหาชน หรือทีม่ กี ารบริหารจัดการ
เป็นอิสระเพื่อการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาเพิ่มมากขึ้น 7) ส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาแบบเครือ
ข่ายการมีส่วนร่วม 8) ส่งเสริมสนับสนุนครอบครัว ชุมชน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาน
ประกอบการ สถาบันสังคมต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมทางการศึกษา ให้มากขึ้น 9) สร้างแรงจูงใจและส่ง
เสริมให้ภูมิปัญญาที่มีอยู่ในท้องถิ่น ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 10) ก�ำหนด
เกณฑ์การยกย่อง ประกาศเกียรติคณ
ุ ระดับชาติ โดยเฉพาะการขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ให้แก่
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ผู้ท�ำคุณประโยชน์ทางการศึกษาที่เป็น ตัวเงิน และมิใช่ตัวเงิน ให้ปรากฏเด่นชัด และ 11) ก�ำหนดเกณฑ์
การเลื่อนระดับต�ำแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือการพัฒนาใดๆ ให้กับผู้บริหารและครูที่มีผลงานการ
ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาเป็นที่ปรากฏ
2. ระดับสถานศึกษา โดยการ 1) สร้างเครือข่ายการระดมทรัพยากรเพือ่ การศึกษา ทัง้ ทีเ่ ป็นบุคคล
กลุม่ บุคคล และองค์กร 2) แต่งตัง้ คณะกรรมการ/คณะท�ำงานระดมทรัพยากรเพือ่ การศึกษาแบบมีสว่ นร่วม
ทัง้ บุคคลภายในสถานศึกษา 3) พัฒนาระบบข้อมูลการระดมทรัพยากรเพือ่ การศึกษา ทัง้ ทีเ่ ป็นตัวเงิน และ
ไม่ใช่ตัวเงิน 4) จัดโครงสร้างส่วนงานภายในและผู้รับผิดชอบในการประสานงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
5) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน ทั้งในเรื่องของการช่วยเหลือชุมชนในโอกาสส�ำคัญ และหรือรับความ
ช่วยเหลือจากชุมชนแล้วแต่กรณี 6) พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจของ
ชุมชน 7) บริหารจัดการทรัพยากรด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 8) เสริมสร้างภาวะผูน้ ำ� ผูบ้ ริหารให้มี
คุณลักษณะด้านวิสยั ทัศน์ ความรู้ ความสามารถ มีความรับผิดชอบ มุง่ มัน่ ปฏิบตั งิ านให้สำ� เร็จ ด้านพฤติกรรม
การบริหารจัดการ ได้แก่ การตัดสินใจที่ดี น�ำท�ำ  กล้าคิด กล้าท�ำ  เสียสละ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และ
การรูจ้ กั ช่วยเหลือเกือ้ กูลชุมชน 9) น�ำเทคโนโลยีมาใช้เพือ่ การระดมทรัพยากรเพือ่ การศึกษา 10) น�ำกลยุทธ์
การระดมทรัพยากรเพือ่ การศึกษามาใช้ ทัง้ กลยุทธ์ดา้ นบุคคล ด้านองค์กร ด้านเทคโนโลยีและการสือ่ สาร
และด้านการบริหารจัดการโดยเฉพาะการวางแผนการด�ำเนินงาน การยึดหลักการมีส่วนร่วม การสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี การให้อ�ำนาจและกระจายอ�ำนาจในการบริหารจัดการ การประชาสัมพันธ์และสร้าง
ความเข้าใจอันดีกับผู้สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา จัดสรรทรัพยากรอย่างทั่วถึงตามความจ�ำเป็น
การควบคุมการปฏิบัติงานด้วยแผนงานหรือโครงการ การเสริมสร้างประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน
การก�ำกับ ติดตาม ตรวจสอบและรายงาน ตลอดจนการประกาศเกียรติคุณและยกย่อง ตามที่เสนอไว้
ในรูปแบบการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
3. ส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป ควรได้มีการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษาเป็นรายสังกัด ทั้งรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งควรศึกษา
แนวทางการระดมทรัพยากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญศึกษา เป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากมีความ
แตกต่างของสถานะความเป็นพระภิกษุในการบริหารจัดการสถานศึกษาทีต่ อ้ งได้รบั การสนับสนุนการระดม
ทรัพยากรเป็นพิเศษ ที่แตกต่างจากการบริหารจัดการสถานศึกษาปกติ

สรุป

กล่าวโดยสรุป รูปแบบ/แนวทางการระดมทรัพยากรเพือ่ การศึกษา เป็นการด�ำเนินการให้ได้มาซึง่
ทรัพยากรเพือ่ การสนับสนุนการจัดการศึกษา ทัง้ ทีเ่ ป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตวั เงิน ให้ผเู้ รียนได้รบั การศึกษาด้วย
ความเสมอภาค มีคณุ ภาพ และมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักและกระบวนการมีสว่ นร่วมของประชาชนจากทุกภาค
ส่วน บนพืน้ ฐานของการศึกษาเพือ่ มวลชนและมวลชนเพือ่ การศึกษา ทัง้ การร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสิน
ใจ ร่วมด�ำเนินการ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมติดตามและประเมินผล และร่วมชื่นชมผลส�ำเร็จ
หลักการน�ำทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุด หลักการกระจายความรับผิดชอบ หลักความเชือ่ ถือและ
ไว้วางใจซึ่งกันและกัน หลักการประสานความร่วมมือ หลักการประชาสัมพันธ์ และหลักการติดตาม
ตรวจสอบและรายงาน โดยมีวตั ถุประสงค์ เพือ่ 1) การมีสว่ นร่วมทางการศึกษาของประชาชน ในลักษณะ
ของการศึกษาเพื่อมวลชน และมวลชนเพื่อการศึกษา ให้ประชาชนทุกระดับมีส่วนร่วมรับผิดชอบทางการ
ศึกษาของผู้เรียน เด็กและเยาวชน 2) น�ำทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น ชุมชนและสังคมมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดทางการศึกษา 3) เสริมสร้างคุณภาพ โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาของ
ผู้เรียน 4) สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 5) ก่อให้เกิดความ
ร่วมมือทางการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ โดยมีขั้นตอนและวิธีการระดมทรัพยากร ที่เป็นตัวเงิน เป็น
3 ขั้นตอนคือ ขั้นก่อนด�ำเนินการ ขั้นการด�ำเนินงาน และขั้นหลังการด�ำเนินการ กล่าวคือ 1) ขั้นก่อน
การด�ำเนินงานเป็นการวางแผนและเตรียมการทัง้ ด้านโครงสร้างภายใน ผูร้ บั ผิดชอบ การจัดท�ำโครงการ
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ประชาสัมพันธ์และประสานการด�ำเนินงาน 2) ขั้นด�ำเนินการระดมเป็นการด�ำเนินการตามแผนงาน
โครงการและกิจกรรมที่ก�ำหนด เช่น การจัดทอดผ้าป่า การจัดแสดงผลงานของนักเรียน การจัดแสดง
ดนตรี การแข่งขันกีฬา ฯลฯ และ 3) ขั้นหลังด�ำเนินการ เป็นการยกย่องประกาศเกียรติเกียรติคุณ สรุป
รายงานและเผยแพร่ผลงานการระดมทรัพยากรให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทราบในวงกว้าง
ส�ำหรับวิธีการจัดการทรัพยากร ได้แก่ การแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท�ำงานรับผิดชอบ
การจัดท�ำทะเบียน การก�ำหนดวิธีการเบิกจ่าย การจัดสรรทรัพยากรตามวัตถุประสงค์ของการระดม
การติดตามตรวจสอบ และการสรุปและรายงานผลการใช้จา่ ย โดยมีกลยุทธ์การด�ำเนินงาน ได้แก่ กลยุทธ์
ด้านบุคคล ด้านองค์กร ด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร และด้านการจัดการ เช่น การยึดหลักการมีส่วนร่วม
การสร้างความสัมพันธ์ทดี่ ี การให้อำ� นาจและกระจายอ�ำนาจในการบริหารจัดการ การประชาสัมพันธ์และ
สร้างความเข้าใจอันดีกบั ผูส้ นับสนุนทรัพยากรเพือ่ การศึกษา จัดสรรทรัพยากรอย่างทัว่ ถึงตามความจ�ำเป็น
การควบคุมการปฏิบัติงานด้วยแผนงานหรือโครงการ การเสริมสร้างประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน
การก�ำกับ ติดตาม ตรวจสอบและรายงาน ตลอดจนการประกาศเกียรติคุณและยกย่อง ทั้งนี้ มีปัจจัยที่
ส่งผลต่อความส�ำเร็จในการระดมทรัพยากรเพือ่ การศึกษา ดังนีค้ อื ภาวะผูน้ ำ� ของผูบ้ ริหาร การวางแผนทีด่ ี
การมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน การสร้างความสัมพันธ์ทดี่ กี บั ชุมชน การพัฒนาการเรียนการสอนทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
การมีบคุ คล องค์กรและหน่วยงานสนับสนุน การบริหารจัดการทรัพยากรทีด่ ี มีการประชาสัมพันธ์ทดี่ ี และ
มีการติดตามประเมินผล
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