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บทคัดย่อ
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพจะหวังพึ่งงบประมาณอุดหนุนรายหัวจากภาครัฐเพียงอย่างเดียว

นั้นไม่เพียงพอ โรงเรียนจำาเป็นต้องมีการระดมทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการต่างๆ ของโรงเรียน การ
ระดมทุนของโรงเรียนส่วนใหญ่อาศัยความจริงใจ ประสบการณ์ และภาวะผู้นำาของผู้บริหารโรงเรียนที่
ต้องการดำาเนินการบางอย่างให้เกิดขึ้นด้วยการระดมทุนมากกว่าที่จะใช้ทักษะด้านเทคนิคการระดมทุน 
ใดๆ บทความนี้นำาเสนอหลักการ และวิธีการระดมทุนเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารโรงเรียน และทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องได้นำาไปประยุกต์ใช้เพื่อความสำาเร็จของการระดมทุนมากยิ่งขึ้น

คำ�สำ�คัญ: การระดมทุนสำาหรับโรงเรียน หลักการระดมทุน เทคนิคการระดมทุน

Abstract
Management for the educational quality in schools can not rely on only demand-side  

budgets from the goverment. Schools need to raise money for implementing various kind 
of schools’ projects or expenditure. Most of the school fund raising projects initiate by  
experiences and leadership of the principals who have a genuine desire to make the  
difference more than require any technical knowledge or skills. This article presents the  
principles and techniques for fund raising as the guidelines for principals and other  
stakeholders to raise money successfully.
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บทนำา
การระดมทุน (Fund Raising) มักจะ

ถูกมองในความหมายที่แคบ และจำากัดว่าเป็น 
กระบวนการที่เริ่มต้นและจบลงด้วยการขอเงิน
จากเพื่อน และคนแปลกหน้า แต่จากศาสตร์การ
ระดมทุนมีปรัชญาความเช่ือวา่ การระดมทนุหมาย
ถึงศิลปะชั้นสูงในการสอนให้บุคคลมีความสุข 
ในการบริจาค เป็นการแสดงความก้าวหน้าของ
องค์กร และจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหาร
จัดการ เป็นการเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมา
ร่วมเป็นหุ้นส่วนเพื่อการลงทุนทางสังคมให้กับ
เด็กและเยาวชนไทย และจากพระราชบัญญัติการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  
3) พ.ศ. 2553 หมวด 8 มาตรา 58 บัญญัติ
ไว้ว่า “ให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุน
ด้านงบประมาณการเงินและทรัพย์สินท้ังจาก
รัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบุคคลครอบครัว
ชุมชนองค์กรชุมชนเอกชนองค์กรเอกชนองค์กร
วิชาชีพสถาบันศาสนาสถานประกอบการสถาบัน
สังคมอ่ืนและต่างประเทศมาใช้จัดการศึกษาดังนี้
(๑) ให้รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษาโดยอาจจัดเก็บภาษีเพื่อ
การศึกษาได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายกำาหนด (๒) ให้บุคคลครอบครัว
ชุมชนองค์กรชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถ่ินเอกชนองค์กรเอกชนองค์กรวิชาชีพสถาบัน
ศาสนาสถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน
ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาโดยเป็นผู้จัดและ
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาบริจาคทรัพย์สิน
และทรัพยากรอื่นให้แก่สถานศึกษาและมีส่วน
ร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตามความ
เหมาะสมและความจำาเป็นทั้งนี้ให้รัฐและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมและให้แรงจูงใจใน
การระดมทรัพยากรดังกล่าวโดยการสนับสนุน
การอุดหนุนและใช้มาตรการลดหย่อนหรือยกเว้น

ภาษีตามความเหมาะสมและความจำาเป็นทั้งนี้ให้
เป็นไปตามที่กฎหมายกำาหนด(https: //www.
mwit.ac.th/~person/ 01-Statutes/National-
Education.pdf) จากมาตรานี้เกี่ยวข้องกับการ
ระดมทรัพยากรการศึกษาใน (1) เป็นการระดม
ทรัพยากรการศึกษาระดับรัฐ และองค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ในรปูของภาษกีารศกึษา และตาม (2) 
เป็นระดับบุคคล ครอบครัว องค์กร มีส่วนร่วมใน
การจดัและบรจิาคทรพัยส์นิใหแ้กส่ถานศกึษา โดย
รฐัจดัระบบจงูใจดว้ยมาตรการลดหยอ่นภาษแีมว่้า
รัฐจะจัดสรรงบประมาณอุดหนุนตามโครงการ
เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ตั้งแต่ปี 2552 
จำานวน 5 รายการ ได้แก่ค่าจัดการเรียนการสอน 
ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่า
หนังสือเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
แต่ก็ไม่เพียงพอต่อการจัดการศึกษา บางโรงเรียน
แก้ปัญหาการขาดแคลนงบประมาณการจัดการ
ศึกษาด้วยการระดมเงินจากผู้ปกครองนักเรียน
คนละ 500บาทตอ่ภาคเรยีนเพือ่ใชจ้า่ยนอกเหนอื
จากที่รัฐจัดสรรให้เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ค่าจ้าง
ครูชาวต่างชาติ ค่าติดตั้งอุปกรณ์ไอทีในห้องเรียน 
ฯลฯ ซึ่งดำาเนินการโดยสมัครใจ ผู้ปกครองจะ
บริจาคมากกว่า หรือน้อยกว่าก็ได้ หรือไม่พร้อมที่
จะบริจาคทางโรงเรียนก็ไม่บังคับ โรงเรียนจะออก
ใบเสร็จรับเงินให้ ถ้าบริจาคสูงถึงเกณฑ์ที่กำาหนด
ก็สามารถนำาใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า 
ผู้บริหาร และบุคลากรก็มีส่วนร่วมในการบริจาค
เช่นกัน (เกศกาญจน์ บุญเพ็ญ, 2555) และจาก
การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตาม
นโยบายดา้นการศกึษาของรฐับาล ปี 2556 พบว่า 
การจัดสรร 5 รายการดังกล่าวไม่เพียงพอ ควร
เพิ่มค่าใช้จ่ายรายการอ่ืนๆ ด้วย และมีระเบียบ
ปฏิบัติมากเกินไป และการห้ามสถานศึกษาเก็บ
เงินเพิ่มเพื่อพัฒนาผู้เรียนมีผลทำาให้สถานศึกษา
มีทรัพยากรไม่เพียงพอต่อการจัดการศึกษา  
(สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2557)  
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ดังน้ัน เพื่อให้การจัดการศึกษาที่ มีคุณภาพ 
โรงเรียนจำาเป็นต้องมีการระดมทุนเพื่อการศึกษา
ที่เรามักจะคุ้นเคยโดยใช้คำาว่า “ผ้าป่าการศึกษา” 
ซึ่งโรงเรียนส่วนใหญ่ได้มีการจัดโครงการระดมทุน
ด้วยอาศัยภาวะผู้นำาของผู้บริหาร และบุคลากร
ในโรงเรียน บทความนี้ผู้เขียนขอนำาเสนอหลัก
การและวิธีการระดมทุนซึ่งเป็นการสรุปจาก
ประสบการณ์การค้นคว้า และการสอนรายวิชา
การระดมทรัพยากรเพื่อการลงทุนทางการศึกษา 
และการระดมทุนสำาหรับสถานศึกษาทั้งในระดับ
ดุษฎีบัณฑิต และบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มานานกว่า 10 ปี 

หลกัการและวธิกีารระดมทนุสำาหรับ
โรงเรียน

เมื่อผู้อำานวยการโรงเรียน ครูในโรงเรียน
และคณะกรรมการสถานศึกษาได้ร่วมกันกำาหนด
วิสัยทัศน์ นโยบายและวางแผนพัฒนาโรงเรียน 
ระยะยาว 3 – 5 ปี และมีการวิเคราะห์แหล่งที่มา
ของงบประมาณ บางโครงการจำาเปน็ตอ้งระดมทนุ
จากทุกภาคส่วนเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
หรือโรงเรียนอาจจะเห็นความจำาเป็นเฉพาะกิจที่
จะระดมทนุเพือ่ให้ได้เงินมาดำาเนนิงานตามภารกจิ
ของโรงเรียน ผู้อำานวยการโรงเรียนในฐานะผู้นำา
ของโรงเรียนต้องมีบทบาทในการริเริ่มโครงการ
ระดมทุน สามารถดำาเนินการได้โดยหลักการ และ
วิธีการเป็นขั้นตอนได้ดังนี้

1. การศึกษาความเป็นได้ของโครงการ
ระดมทุนหรือการวิจัยตลาด (Market Research) 

ในขั้นตอนน้ีผู้เขียนเรียกว่า “การซาว
เสียง” เป็นการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility 
Study) ว่าโรงเรียนเริ่มโครงการระดมทุนจะได้รับ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องหรือไม่ 
โดยจะถามคำาถามหลักๆ 4 เรื่อง คือ 

1) ประเด็นที่ขอรับการบริจาค (Case 
for Support) เหมาะสมหรือไม่ ประเด็นหรือเรื่อง
ที่ขอรับบริจาคสอดคล้องกับการแก้ปัญหาของ
โรงเรยีนหรอืไม ่ตอบสนองตอ่ภารกจิของโรงเรยีน
หรือไม่ มีผลลัพธ์โดยตรงต่อนักเรียนหรือไม่  
มีความสมเหตุสมผลที่จะขอรับบริจาคหรือไม่

2) เป้าหมายยอดเงินบริจาคเหมาะสม
หรือไม่

3) ผู้นำาของโครงการระดมทนุควรเปน็ใคร 
ทัง้ผูน้ำาภายใน และภายนอกโรงเรยีน ผูน้ำาตอ้งเปน็
ผู้มีศักยภาพในการบริจาคเป็นผู้มีอิทธิพลในการ
เชิญชวนผู้บริจาครายใหญ่ (Major Gifts) และมี
พันธสัญญาต่อความสำาเร็จของโครงการระดมทุน

4) แหล่งทุนควรเป็นแหล่งทุนจากไหน
บ้าง มีแหล่งทุนเพียงพอหรือไม่ ซึ่งคำาถามเหล่านี ้
จะใช้สอบถามความคิดเห็นในที่ประชุม หรือ
การพบปะพูดคุยกับคณะครูในโรงเรียน คณะ
กรรมการสถานศกึษา ผูป้กครองนกัเรยีน ศษิยเ์กา่  
ศิษย์ปัจจุบัน รวมทั้ งผู้บริจาครายใหญ่และ 
ผู้บริจาคกลุ่มต่างๆ เพื่อสอบถามและประเมิน
ได้ว่าถ้าจัดโครงการระดมทุนจะมีทุกภาคส่วน
ใหก้ารสนบัสนนุทำาใหโ้ครงการประสบความสำาเรจ็ 
(Brakeley,1980) 

2. ผู้นำาของการระดมทุน (Leadership) 

ผู้นำาของการระดมทุนมีความสำาคัญมาก 
เพราะเป็นผู้บริจาค รายใหญ่ และเป็นผู้ที่ทรง
อิทธิพลในการเชิญชวน และบอกบุญผู้บริจาคราย
ใหญ่รายอื่นๆ ถ้าผู้บริหารโรงเรียนมีศักยภาพไม่
เพียงพอในการเป็นผู้นำาโครงการระดมทุน จำาเป็น
ต้องแสวงหาผู้นำาจากภายนอกโรงเรียนเพื่อการ
สร้างศรัทธาต่อโรงการระดมทุน และการสร้าทีม
งานซึ่งเป็นภารกิจระดับต้นๆ ของการรณรงค์  
ผู้เขียนขอยกตัวอย่างในเรื่องนี้ ดังนี้ ปลายปี พ.ศ.
2551 โรงพยาบาลอุดรธานีดำาริโครงการก่อสร้าง
อาคารผู้ป่วยภายใน และตึกสงฆ์อาพาธ และ
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ร้องขอหลวงตา มหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่า
บ้านตาด อำาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เป็นผู้นำา
โครงการ องค์ท่านปฏิเสธด้วยเหตุผลเกรงว่าจะ
เสยีชวิีตกอ่นจะสรา้งเสรจ็ ผูว้า่ราชการจงัหวดัและ
คณะผู้บริหารโรงพยาบาลได้มาขอร้ององค์ท่าน
อีกหลายครั้ง ในที่สุดองค์ท่านก็รับเป็นผู้นำา และ
บอกใหไ้ปปรบัแบบอาคารจากสงู 8 ชัน้เปน็สงู 10 
ชั้น จากตั้งยอดบริจาค 200 ล้านบาท เป็น 500 
ล้านบาท หลังพิธีวางศิลาฤกษ์อาคาร 6 ปี หลวง
ตามหาบัว ญาณสัมปันโน เมื่อวันที่ 18 มกราคม 
2552 คณะลกูศิษย์หลวงตาหล่ังไหลมาบรจิาคจน
ไดเ้งนิครบกอ่นทีอ่งคท์า่นจะละสงัขารเมือ่วนัที ่30 
มกราคม 2554

ทีย่กตวัอย่างมานีเ้พ่ือใหผู้บ้รหิารโรงเรยีน
เห็นความสำาคัญของผู้นำาในโครงการระดมทุน ซึ่ง
ผู้นำาต้องมีพันธสัญญาต่อการระดมทุน ดังนี้

1. เป็นผู้บริจาคเงินระดับสูงได้

2. สามารถติดต่อประสานงานภาคเอกชน 
มูลนิธิ และผู้คาดว่าจะบริจาครายบุคคลได้

3. เป็นเจ้าภาพ และเข้าร่วมในกิจกรรม
ระดมทุนที่จัดขึ้น

4. แสดงความเห็นชอบโครงการระดมทนุ
ในที่สาธารณะ

5. แสดงความรับผิดชอบต่อความสำาเร็จ
ของโครงการ

6. เข้าร่วมประชุมทุกครั้งของโครงการ
รณรงค์

7. ปฏิบัติในฐานะเป็นโฆษกหลักของ
โครงการ

8. ช่วยระดมผู้นำาคนอื่นๆ ให้เป็นอาสา
สมัครบอกบุญ(Wheeler, 2008) 

การหาผู้นำาในระดับต่างๆ รองลงมา
ของโครงการระดมทุนก็มีความสำาคัญมากเช่นกัน 

การแสวงหา การสร้างศรัทธาต่อโรงเรียน การ
รักษาผู้นำาไว้ เป็นเรื่องที่ผู้บริหารโรงเรียนจะต้อง
ตระหนกัอยา่งยิง่เพือ่ความสำาเรจ็ของการระดมทนุ

3. ผู้บริจาครายใหญ่ (Major Gifts) 

ผู้บริจาครายใหญ่ คือผู้ที่บริจาคเงิน 
ร้อยละ 1-5 ของยอดบริจาคประจำาปี หรือร้อยละ 
1/2 -1 ของยอดบริจาค การระดมทุนขนาดใหญ่ 
รูปแบบการบริจาคอาจจะเป็นเงินสด ทรัพย์สิน 
ที่ดิน หุ้น มรดก กองทุน หรือทำาสัญญาบริจาคต่อ
เนื่องติดต่อกันหลายปี ผู้บริจาครายใหญ่บริจาค
ด้วยแรงจูงใจเช่น มีความไว้วางใจ ความเชื่อถือใน
ผลงานของโรงเรียน ต้องการมีอิทธิพล ต้องการมี
ส่วนร่วม ต้องการมีความรู้สึกดีๆ ต้องการได้รับ
การยอมรบั ตอ้งการแสดงความกตญัญตูอ่โรงเรยีน 
ตอ้งการทำาใหเ้กดิความแตกตา่ง หรอืเพราะเคารพ
ในตวัผูน้ำา นอกเหนอืสิง่อืน่ใด คือ ไดร้บัการรอ้งขอ
ให้บริจาค (Because they are asked) 

จากปรชัญาของการระดมทนุของ Rosso 
ที่ว่าการระดมทุนเริ่มต้นที่คณะกรรมการ การ
ระดมทุนเป็นศิลปะชั้นสูงในการสอนคนให้มี
ความสุขกับการบริจาค และผู้บริจาค ณ ระดับ
หนึ่ง คือผู้ที่คาดว่าจะบริจาคในระดับที่สูงกว่าได้ 
ดังนั้นหน้าท่ีของผู้บริหารโรงเรียน คือ การค้นหา
ผู้มีฐานะดี มีจิตอันเป็นกุศล เชิญชวนให้มามี 
ส่วนร่วมในการกำาหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจของ
โรงเรียน เพื่อพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนร่วมลงทุน
ทางสังคมพัฒนาโรงเรียนเพื่อความเป็นเลิศ ด้วย
การสนทนาสืบสวน (Inquiry Skills) ด้วยการ
สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดกับ ผู้บริจาครายใหญ่ 
(Hodge, 2003) ส่วนการแสวงหารายช่ือ การ
ขอรับบริจาคจะได้กล่าวในหัวข้อต่อไป

เมื่อศึกษาความเป็นไปได้จนแน่ใจว่า
ถ้าดำาเนินการโครงการระดมทุนจะประสบความ
สำาเร็จ การดำาเนินการขั้นต่อไป คือ การวางแผน
ซึ่งมีการวางแผนในหลายๆ เรื่องดังต่อไปนี้
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4. การกำาหนดประเภทของโครงการระดม
ทุน Rosso ได้ระบุมี 4 ประเภท คือ 1) การระดม
ทุนประจำาปี (Anuunal Fund) 2) การระดมทุน
จาก ผู้บริจาครายใหญ่ (Major Gifts Program)  
3) การระดมทุนขนาดใหญ่ (Capital Campaign)  
4) การระดมทนุทีม่กีารวางแผนลว่งหน้า (Planned 
Giving) (Seiler, 2003) ส่วนใหญ่แล้วโรงเรียน  
จะระดมทุนจัดได้เป็น 2 ประเภท คือ การระดม
ทุนประจำาปี การระดมขนาดใหญ่ การระดมทุน
จากผู้บริจาครายใหญ่จะปรากฏในการระดมทุน
ทกุประเภท การระดมทนุทีม่กีารวางแผนลว่งหนา้
จะไดข้อกล่าวในบทความนี ้การระดมทนุประจำาป ี
ไมไ่ดห้มายถึงการระดมทนุปลีะ 1 ครัง้ ปหีนึง่อาจ
จะระดมหลายๆ ครั้งเช่น การจัดกิจกรรมวันพ่อ
แห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ วันสถาปนาโรงเรียนครบ 
รอบปีที่ ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือนำาเงินไป 
ใช้จ่ายในการดำาเนินงานของโรงเรียน เพ่ือสร้าง
นิสัยและวัฒนธรรมการบริจาคเพ่ือขยายฐาน
จำานวนผู้บริจาค ผู้บริจาคใช้เงินรายได้ในการ
บริจาค เป็นการขอบ่อยๆ และขอจำานวนเงินไม่
มาก 

ส่วนการระดมทุนขนาดใหญ่เป็นการ
ระดมเงินจำานวนมาก ขอรับบริจาคต่อเนื่อง 3 – 
5 ปี เพื่อนำาเงินไปซื้อที่ดิน สร้างอาคาร หรือต่อ
เติมอาคาร ผู้บริจาคใช้ทรัพย์สินในการบริจาค 
และแสดงเจตจำานงบริจาคต่อเนื่อง 3 – 5 ปี ถ้า
ผู้บริหารสถานศึกษาไม่เข้าใจความแตกต่างของ
การระดมทุน 2 ประเภทนี้ ก็จะใช้วิธีการของการ
ระดมทนุประจำาปไีปใช้กบัการระดมทนุขนาดใหญ่

ทำาให้ได้ยอดเงินบริจาคต่ำากว่าเป้าหมายที่กำาหนด 
และโครงการระดมทุนไม่ประสบความสำาเร็จ 
(Pierpont, 2003) 

5. การกำาหนดตารางจดัอนัดบัการบริจาค 
(Gift Range Chart) สำาหรบัการระดมทนุประจำาป ี 
เพื่อเป็นเป้าหมายของการหาจำานวนผู้บริจาค
แต่ละระดับของยอดบริจาคซึ่งถ้าใช้หลักการกำา
หนดทั่วๆ ไป คือใช้กฎ 80/20 คือ ร้อยละ 80 
ของยอดบริจาค มาจากจำานวนผู้บริจาคร้อยละ  
20 หรืออาจจะใช้สูตรของสถาบันระดมทุน 
มหาวิทยาลัยอินเดียน่า สหรัฐอเมริกา (Rosso, 
2003) โดยเริ่มคำานวณได้ดังนี้

1. กำาหนดเปา้หมายยอดบรจิาคทีต่อ้งการ

2. หาผู้บริจาครายใหญ่ 2 รายแรก 
บรจิาครายละรอ้ยละ 5 ของเปา้หมายยอดบรจิาค

3. ผู้บริจาคร้อยละ 10 ของจำานวน 
ผู้บริจาคทั้งหมดได้เงินร้อยละ 60 ของเป้าหมาย

4. ผู้บริจาคร้อยละ 20 ของจำานวน 
ผู้บริจาคทั้งหมดได้เงินร้อยละ 20 ของเป้าหมาย

5. ผู้บริจาคร้อยละ 70 ของจำานวน 
ผู้บริจาคทั้งหมดได้เงินร้อยละ 20 ของเป้าหมาย

ตัวอย่างในการคำานวนผู้เขียนขอกำาหนด
ยอดบริจาคที่ต้องการ 150,000 บาท ซึ่งเป็นผล
จากการวิจัยพบว่าโรงเรียนประถมศึกษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 60.74 กำาหนด
ยอดเงินบริจาคเป้าหมายอยู่ระหว่าง 50,000–
150,000 บาท (นารีรัตน์ รักวิจิตรกุล และคณะ, 
2548) 



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 12 ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2559

จากตารางจัดอันดับการบริจาคผู้บริจาค 
2 รายแรก รายละ 5,000 บาท ซึง่ผูบ้รจิาครายใหญ ่ 
2 รายแรกนี้ จะเป็นตัวกำาหนดมาตรฐานของการ
บริจาคทั้งโครงการ และอัตราความเร็วของการ
ระดมทุน (Pace of Giving) ถ้าผู้บริจาครายใหญ่ 
2 รายแรกบริจาคได้ยอดเงินรวมต่ำากว่า ร้อยละ 
10 จะทำาให้การบริจาครายต่อไปได้ยอดต่ำากว่า
เกณฑ์ และอัตราความเร็วของการระดมทุนจะ
ใช้เวลานานหรือเนิ่นช้าอัตราส่วนการบอกบุญผู้
บริจาครายใหญ่ ต่อผู้คาดว่าจะบริจาค คือ 1: 5 
หมายความว่าบอกบุญ 5 คนจะมีผู้บริจาค 1 คน 
การกำาหนดสัดส่วน หรือยอดเงินในระดับต่างๆ  
ก็ขึ้นอยู่ว่าโรงเรียนรู้จักผู้บริจาค หรือมีฐานข้อมูล 
ผู้บริจาคในอดีตหรือไม่ ถ้ามีฐานข้อมูลดังกล่าว
ก็จะทำาให้การกำาหนดสัดส่วนและยอดบริจาคมี
ความเหมาะสมย่ิงขึ้นหรืออาจจะใช้สูตรคำานวณ
จากผลการวิจัยของนายปรีดา ลำามะนา (2553) 

ได้สรุปยอดบริจาคจากโรงเรียนท่ีประสบความ
สำาเร็จจาการระดมทุน ดังนี้

จำานวนผูบ้รจิาค/รุน่/สายรอ้ยละ 10 ของ
จำานวนผู้บริจาค ได้เงินร้อยละ 50 ของยอดเงิน
เป้าหมาย

จำานวนผูบ้รจิาค/รุน่/สายรอ้ยละ 30 ของ
จำานวนผู้บริจาค ได้เงินร้อยละ 30 ของยอดเงิน
เป้าหมาย

จำานวนผูบ้รจิาค/รุน่/สายรอ้ยละ 60 ของ
จำานวนผู้บริจาค ได้เงินร้อยละ 20 ของยอดเงิน
เป้าหมาย

แต่ถ้าเป็นการระดมทุนขนาดใหญ่ จะใช้
กฎสามสว่น Rule of Third (Pierpont,2003.) เชน่
ต้องการสร้างโรงอาหาร ราคา 3 ล้านบาท

 ยอดบรจิาคสว่นแรก จำานวน 1 ลา้นบาท 
มาจากผู้บริจาค 10 คน (คนละ 100,000 บาท) 

ตาราง จัดอันดับการบริจาคในระดมทุนที่มีเป้าหมาย 100,000 บาท

ระดับของการ
บริจาค

จำานวนผู้
บริจาค

จำานวนผู้
บริจาคสะสม

จำานวนผู้คาด
ว่าจะบริจาค

จำานวนผู้คาด
ว่าจะบริจาค
สะสม

ยอดบริจาค
แต่ละระดับ

ยอดบริจาค
สะสม

5,000 2 2 10 (5: 1) 10 10,000 10,000

3,000 4 6 20 (5: 1) 30 12,000 22,000

2,000 6 12 24 (4: 1) 54 12,000 34,000

1,000 14 26 56 (4: 1) 110 14,000 48,000

500 24 50 96 (4: 1) 206 12,000 60,000

ร้อยละ 10 ของจำานวนผู้บริจาค ร้อยละ 60 ของยอดบริจาคเป้าหมาย

200 100 150 300 (3: 1) 506 20,000 80,000

ร้อยละ 20 ของจำานวนผู้บริจาค ร้อยละ 20 ของยอดบริจาคเป้าหมาย

ต่ำากว่า 100 350 500 700 (2: 1) 1,206 20,000 100,000

ร้อยละ 70 ของจำานวนผู้บริจาค ร้อยละ 20 ของยอดบริจาคเป้าหมาย
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 ยอดบริจาคส่วนที่ 2จำานวน1 ล้านบาท 
มาจากผู้บริจาค 100 คน (คนละ 10,000 บาท) 

 ยอดบริจาคส่วนที่ 3จำานวน1 ล้านบาท 
มาจากคนจำานวนมาก

ฉะนั้น การระดมทุนขนาดใหญ่มีการ
รณรงค์บอกบุญขอรับบริจาคอยู่ 2 ช่วง คือ ช่วง
แรกการรณรงค์เงียบ (Quiet Phase) คือบอกบุญ
ผู้บริจาคชั้นนำา ผู้บริจาครายใหญ่ ผู้บริจาคที่เป็น
บุคลากร และครอบครัวของบุคลากรในโรงเรียน 
ศษิยเ์ก่า ผู้ปกครองทีม่ศีกัยภาพ ได้แสดงเจตจำานง
การบริจาคตอ่เน่ืองเปน็รายป ีรายเดือน (ตามระยะ
เวลาการก่อสร้าง) จนได้ยอดเงนิสองส่วนแรกกอ่น 
จึงเปิดตัวโครงการให้สาธารณชนรับทราบและ
ขอรับบริจาค เรียกช่วงนี้ว่ารณรงค์ให้สาธารณชน
รับทราบ (Public Phase) 

6. การวิเคราะห์กลุ่มผู้บริจาค

กลุ่มผู้บริจาคจะแบ่งเป็น 4 ประเภท คือ 
1) ผู้บรจิาครายบคุคล (Individual) 2) มลูนธิ ิหรอื
สมาคม(Foundations) 3) บริษัทห้างร้านธุรกิจ
(Corporations) 4) ภาครัฐ(Goverment) และ
จากประวัติการระดมทุนในสหรัฐอเมริกา พบว่า 
ยอดเงนิบรจิาคกวา่รอ้ยละ 72 มาจากผูบ้รจิาคราย
บุคคล (Giving USA, 2014.) ดังนั้นการแสวงหา
ผู้บริจาครายบุคคลจึงมีความสำาคัญ โดยการใช้
โมเดลผูบ้รจิาคกลุม่ต่างๆ ของ Rosso ดังภาพที ่1

ภาพที่ 1 โมเดลผู้บริจาคกลุ่มต่างๆ ของ Rosso

หลักการของโมเดลนี้ คือ ผู้บริจาคที่
ทรงพลัง และมีแรงขับเคล่ือนการบริจาคคือผู้
บริจาคที่อยู่วงในสุด ซึ่งได้แก่ ผู้บริจาครายใหญ่ 
(ผู้มีอุปการคุณ) คณะกรรมการสถานศึกษา และ
ทีมงานบริหารโรงเรียน วงที่ 2 ได้แก่ ผู้ปกครอง 
อาสาสมัคร คณะครูบุคลากร ศิษย์เก่า ห้างร้าน
ที่ทำาธุรกิจกับโรงเรียน วงที่ 3 ได้แก่ ผู้เคยบริจาค
ให้โรงเรียนมาก่อน วงที่ 4 ได้แก่ คนภายนอกที่มี
ความสนใจในประเด็นที่ขอรับบริจาค วงนอกสุด
วงที ่5 ไดแ้ก ่คนอยูภ่ายนอกโรงเรยีนทัว่ๆ ไปและ
หลักการที่สองคือผู้บริจาคแต่ละวงจะมีการหมุน
เปล่ียนวงเช่นปีนี้เป็นผู้บริจาครายใหญ่อยู่วงใน
สุด ปีหน้าอาจจะเป็นผู้บริจาคที่อยู่ในวงที่ 3 ก็ได้
(Seiler,2003) 

ข้อเสนอแนะจากโมเดลกลุ่มผู้บริจาคนี้
ก็คือคณะกรรมการดำาเนินโครงการระดมทุน ให้
แสวงหาและระบุรายช่ือผู้บริจาคที่อยู่วงในสุด
ก่อนและวงที่ 2 และวงที่ 3 ตามลำาดับ แทน
การไปแจกซองผ้าป่าไปยังศิษย์เก่าท่ีทำางานอยู่
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ซึ่งเป็นผู้บริจาค
ที่อยู่ในวงที่ 4 และวงที่ 5 ซึ่งมียอดบริจาคเงิน
จำานวนน้อย

2.4 การวิจัยผู้คาดว่าจะบริจาคด้วยหลัก
การ LAI

คณะกรรมการระดมทุนต้องหาข้อมูล
เก่ียวกับผู้คาดว่าจะบริจาค (Prospect) ที่ยังไม่
เป็นผู้บริจาค (Donor) ลักษณะของผู้บริจาคต้อง
ประกอบด้วยแอลเอไอ (LAI) คือ เป็นผู้ที่มีความ
เชื่อมโยงกับโรงเรียน (L: LinKage) เช่น เคยเรียน
อยู่โรงเรียนนี้ รู้จักกับผู้อำานวยการ คณะครู หรือ
บุคลากร รู้จักกับคนที่รู้จักโรงเรียนนี้ การให้คณะ
กรรมการ คณะครู ผู้นำาชุมชน ศิษย์เก่า ระบุราย
ชื่อบุคคลที่ตนรู้จัก และมีศักยภาพเป็นผู้บริจาค
รายใหญ่ คนละอย่างน้อย 20 รายชื่อ ก็จะได้
จำานวนรายชื่อจำานวนหนึ่ง จากนั้นก็ดำาเนินการ
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วิจัยหาข้อมูลต่อ ในขั้นที่ 2 คือ ความสามารถใน
การบริจาค (Ability) ว่าแต่ละรายชื่อที่ระบุไว้จะ
สามารถบริจาคยอดเงินได้มากน้อยเพียงใด โดย
หาข้อมูลจากทั้งเอกสาร การสอบถามคนรู้จัก 
เช่นประเมินจากรายได้ครอบครัว การศึกษา การ
ถือครองทรัพย์สิน กลุ่มสังคม งานอดิเรก ยอด
บรจิาคใหอ้งคก์รอืน่ๆ ในชุมชน ด้านศาสนา พบว่า 
ผู้เคร่งศาสนาจะมีการบริจาคมากกว่าผู้ไม่เคร่ง
ศาสนา ฯลฯ การวิจัยประเด็นสุดท้าย คือ ความ
สนใจ ความใส่ใจให้คุณค่า (I: Interest) เป็นการ
หาข้อมูลว่าผู้คาดว่าจะบริจาคให้ความสนใจ หรือ 
ตระหนักในเร่ืองใด เพื่อจะได้จับคู่ความสนใจกับ
ภารกิจของโรงเรียน เช่น ผู้คาดว่าจะบริจาคสนใจ
เรื่อง คุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน การส่งเสริม
การศึกษาให้เยาวชน การกีฬา สิ่งแวดล้อม ศิลป
วฒันธรรม ฯลฯ ถา้สามารถจบัคู่ได้อย่างเหมาะสม 
สอดคลอ้งกันกจ็ะกอ่ใหเ้กดิการบรจิาค นอกเหนอื
จากการหาข้อมูล LAI แลว้การประเมนิแรงจงูใจใน
การบริจาคก็เป็นเรื่องสำาคัญ เช่น ผู้บริจาคบริจาค
เงินเพราะต้องการตอบแทนบุญคุณของโรงเรียน 
ต้องการแขง่ขนัเปน็ผูช้นะ หรือได้รบัการสนบัสนนุ
จากลุ่มหรือสังคม ต้องการเป็นที่ยอมรับ ต้องการ
ช่วยให้ผู้อื่นพ้นภัย หรือต้องการอุทิศบุญกุศล 
ต้องการสร้างชือ่เสยีง แรงจงูใจในการบรจิาคกเ็ปน็
เรื่องที่ต้องการประเมินเพื่อการร้องขอรับบริจาค
ดำาเนินได้ง่ายขึ้นคือ ขอรับบริจาคได้ตรงกับแรง
จูงใจของผู้บริจาคหรือที่เรียกว่า “พูดแล้วถูกหู”

8. การเขียนใบฎีกาบอกบุญ ในศาสตร์
การระดมทุนจะเรียกว่า “การบอกเล่าประเด็น
เพื่อขอรับบริจาค (Case Statement) ซึ่งแบ่ง
เป็น 2 ประเภท คือ ประเด็นภายใน (Internal 
Case) และประเด็นภายนอก (External Case) 
ก่อนเริ่มการระดมทุนหัวหน้าโครงการระดมทุน
จะเขียนรายละเอียดของการระดมทุนเพื่อเป็นชุด
ข้อมูลพื้นฐานในการระดมทุน ซึ่งเรียกว่าประเด็น

ภายในเพือ่ใชเ้ปน็ขอ้มลูพืน้ฐานสำาหรบัการผลติสือ่
ประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ ซึ่งเรียกว่า ประเด็น
ภายนอก (External Case) เช่น จดหมายถึง 
ผู้บริจาคกลุ่มต่างๆ ป้ายโปสเตอร์ หนังสือพิมพ์
ท้องถิ่น จดหมายข่าวของโรงเรียน/หรือหน่วยงาน  
วิทยุ ประชาสัมพันธ์ในที่ประชุมกลุ่มต่างๆ ข้อมูล
ที่นำาไปประชาสัมพันธ์มาจากประเด็นภายใน
ชุดเดียวกัน ทำาให้ทุกภาคส่วนได้ข้อมูลที่มีความ
สม่ำาเสมอและถูกต้องตรงกัน (Seiler, 2003) 

การเขียนประเด็นภายใน ประกอบด้วย

1. ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนย่อๆ 
ปัจจุบันสอนระดับชั้นใดบ้าง จำานวนครู และ
นักเรียนความสำาเร็จ และความภาคภูมิใจของ
โรงเรียน

2. ภารกจิของโรงเรยีนเฉพาะในเรือ่งทีจ่ะ
ระดมทนุ โรงเรยีนมคีวามเชือ่เกีย่วกบัเรือ่งทีร่ะดม
ทุนอย่างไร อธิบายเหตุผลทำาไมต้องระดมทุน

3. เป้าหมาย (Goal) โรงเรียนต้องการ
แก้ไขปัญหาอะไร

4. วัตถุประสงค์ของโครงการระดมทุน 
เขียนให้เฉพาะเจาะจง ระดมทุนด้วยประเด็น 
ขอรับการสนับสนุนเรื่องอะไรเป้าหมายยอดเงิน
บรจิาคเทา่ไรกำาหนดกรอบระยะเวลาในการระดม
ทุน

5. ผลลัพธ์ของการระดมทุนให้บริการ
นักเรียนหรือชุมอะไรได้บ้าง

6. คณะกรรมการบรหิารจดั การโครงการ
ระดมทุนประกอบด้วยใครบ้าง ภารกิจแต่ละฝ่าย
โดยเฉพาะฝ่ายการเงิน เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่น

7. แผนระดมทนุจากแหลง่ทนุตา่งๆ ดว้ย
วิธีการใดบ้าง

การเขียนประเด็นภายนอกหรือท่ีเรียกว่า 
ประเด็นที่ออกทำางาน/หาเงิน (Case at Work) 
จะต้องเขียนให้มีความเฉพาะเจาะจงกับกลุ่ม 
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เปา้หมายแตล่ะกลุม่ เช่น การเขยีนจดหมายรอ้งขอ
จากผู้ปกครองย่อมต่างกับการเขียนจดหมายหรือ
โครงการถึงผู้มีอปุการคุณ (ผูบ้รจิาครายใหญ)่ ของ
โรงเรียน และต้องนำาข้อมูลมาจากประเด็นภายใน
องค์ประกอบของการเขียนประเด็นภายนอกได้แก่

1 .  เ ขี ยนประ เด็ นภายนอกต้ อ งมี
คุณลักษณะที่สะท้อนปัญหา (Relevance) ความ
จำาเป็นเร่งด่วนในการแก้ปัญหา (Immediacy) 
ต้องแสดงถึงความสำาคัญ (Importance) แสดงถึง
อนาคต (Sense of the future) แสดงความใกล้
ชดิกบัปญัหา (Proximity) ทัง้ในเชงิพืน้ทีใ่หบ้รกิาร 
หรือความใกล้ชิดกับผู้นำาและเขียนให้มีความต่ืน
เตน้ (Excitement) ทำาให้อยากเขา้รว่มในการระดม
ในการระดมทุน (ภาพที่ 2)

2. เขียนเน้นถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นกับ
นักเรียนมากกว่าความต้องการเร่งด่วนด้านการ
เงินของโรงเรียน

3. ประเด็นภายนอกต้องเปลี่ยนความ
คิดจากการบริจาคให้โรงเรียน เป็นการบริจาคให้
ชุมชนโดยผ่านโรงเรียน

4. ต้องมีเป้าหมายยอดเงินที่ชัดเจน เพื่อ
วัตถุประสงค์อะไร และร้องขอเป็นเงินเท่าไร ช่อง
ทางการบรจิาค เลขทีบ่ญัชีธนาคาร ชอ่งการตดิตอ่ 
สื่อสาร เบอร์โทรศัพท์ อี-เมลรายชื่อผู้ตอบคำาถาม 

(Jone and Kasat, https: //cfpub.epa.
gov/watertrain/pdf/finance/case_howto.pdf) 

เสนอกลุ่มผู้บริจาค
กลุ่มต่างๆ เพื่อทดสอบการสื่อสาร

ข้อความ

นำาเสนอแกนนำาระดมทุน,ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อเสนอแนะ

นำาเสนอผู้อำานวยการโรงเรียน
และคณะกรรมการอำานวยการ
โครงการเพื่อให้ความเห็นชอบ

หัวหน้าโครงระดมทุนเขียน
ประเด็นภายนอก หรือใบฎีกา

บอกบุญ

หลังจากหัวหน้าโครงการเขียนประเด็นภายนอกแล้วก็มีการนำาเสนอเพื่อร่วมกันพิจารณา

ภาพที่ 2 การเขียนประเด็น
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9. การกำาหนดกลยุทธ์บอกบุญ

วิ ธี ก า รบอกบุญมี  9  วิ ธี  วิ ธี ที่ มี  
ประสิทธิ์ภาพสูงสุดคือ การบอกบุญแบบตัวต่อตัว 
(Personal Face-to-face Visit) ส่วนวิธีบอกบุญ 
ทีด่อ้ยประสทิธภิาพคอืการบอกบุญโดยใช้สือ่ต่างๆ 
หลักการบอกบญุคือการใช้การรูจ้กัเปน็การสว่นตัว 
จะไปพบตัวต่อตัว หรือไปพบเป็นคณะ ถ้าเราไม่รู้
จักเป็นการส่วนตัวกับผู้บริจาครายใหญ่ก็ต้องวิจัย
หาข้อมูลว่าผู้บริจาครายใหญ่รู้จักใคร เกรงใจใคร 
และบุคคลนั้นเป็นคนที่เรารู้จัก เราก็จะไปร้องขอ
ใหบ้คุคลนัน้เปน็ทมีงานพาไปพบผูบ้รจิาครายใหญ่

(Rosso, 2003.) 

หลักการต่อมาคือการบอกบุญแบบ 
สืบเนื่อง (Sequential Solicitation) คือการ
บอกบุญจากบนลงล่าง (Top-Down) และจาก
ภายในสู่ภายนอก (Inside-Out) โดยดูจากตาราง
จัดอันดับการบริจาค ให้บอกบุญและแสวงหา
การบริจาคจากผู้บริจาครายใหญ่ในระดับบน
ของตารางก่อน แล้วขยับลงมาบอกบุญในระดับ
ล่างของตารางและบอกบุญบุคคลในโรงเรียน 
และครอบครัวก่อนที่จะไปบอกบุญคนภายนอก  
(Pierpont, 2003) ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 การบอกบุญที่มีประสิทธิภาพ 9 ขั้น 

        1  การบอกบุญแบบตัวต่อตัว

       2  การบอกบุญโดยจดหมายส่วนตัว

      3  การบอกบุญโดยการโทรศัพท์ส่วนตัว

     4  การบอกบุญโดยจดหมายส่วนตัวและอีเมล์

    5  จดหมายแบบไม่เป็นส่วนตัวและอีเมล์

   6  การโทรศัพท์แบบไม่เป็นส่วนตัว

  7  การจัดกิจกรรมระดมทุน

 8  การบอกบุญหน้าประตู

9  การบอกบุญโดยใช้สื่อต่างๆ 

สูง

ต่ำ�

หลักการที่ต้องคำานึกอีประการคือ หลัก
การบอกบุญที่เหมาะสม 6 ประการ (Six Rights) 
(Maxwell, 2003) 

1. บุคคลที่ไปร้องขอรับบริจาคเหมาะสม 
(Right person ask for) 

2 .  ผู้คาดว่าจะบริจาคเป็นบุคคลที่  
เหมาะสม (Right prospect) 

3. ร้องขอจำานวนเงินที่เหมาะสม (Right 
amount) 

4. ร้องขอในเวลาที่เหมาะสม (Right 
time) 

5. ร้องขอด้วยวิธีการที่เหมาะสม (Right 
way) 

6. ร้องขอด้วยเหตุผลที่เหมาะสม (Right 
Cause) 
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ซ่ึงคณะกรรมการระดมทุนต้องมีการ
วางแผนพจิารณานำาความเหมาะสมทัง้ 6 ประการ
นี้มาประกอบหลักการบอกบุญที่กล่าวมาแล้ว 

ทีมผู้บอกบญุผูบ้รจิาครายใหญต่อ้งศึกษา
เรียนรู้เก่ียวกับโรงเรียน เกี่ยวกับประเด็นที่ขอรับ
สนับสนุน และการฝึกทักษะการร้องขอ (Ask for) 
และตอ้งศกึษาวา่ใครในครอบครวัของผูบ้รจิาคราย
ใหญมี่อำานาจในการตดัสนิใจหรอืมอีทิธพิลตอ่การ
บริจาค และต้องให้ข้อมูลก่อนการเข้าพบเจรจา
ขอรับบริจาคก่อนหรือไม่ และเมื่อมีการร้องขอรับ 
บริจาคบุคคลนั้น ต้องอยู่บนโต๊ะเจรจาด้วย 
ไม่เช่นนั้นผู้บริจาครายใหญ่อาจจะมาขอลดยอด
บริจาคหรือของดการบริจาคในภายหลังได้

10. การหาอาสาสมัครบอกบุญ และการ
ให้ความรู้

อาสาสมัครบอกบุญ คือ บุคคลที่จะพบ
ผู้คาดว่าจะบริจาค และบอกบุญแบบตัวต่อตัว 
เพราะการระดมทุนเป็นการสร้างความสัมพันธ์ 
(Fund Raising is about relationship building) 
บุคคลจะไม่บริจาคให้กับเหตุผลของการระดม
ทุนแต่บุคคลจะบริจาคให้กับบุคคลเพื่อสนับสนุน
ประเด็นที่ขอรับบริจาค (People don’t give to 
cause, people give to people in support of 
cause) เกณฑ์การขยายฐานจำานวนผู้บริจาค คือ 
อาสาสมัคร 1 คน ต้องเข้าพบและขอรับบริจาค
จากผู้คาดว่าจะบริจาคจำานวน 5 คน (Seiler. 
2006) ดังน้ัน โดรงการระดมทุนจำาเป็นต้องหา
กองทัพของอาสาสมัครทีได้รับการฝึกอบรมซึ่ง
ทำาไดโ้ดยบคุลากรในโรงเรยีน คณะกรรมการสถาน
ศึกษาช่วยกันระบุรายชื่ออาสาสมัคร และติดต่อ
ประสานงานให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นที่ขอรับ
บริจาคโดยการประชุมกลุ่มใหญ่ ประชุมกลุ่มเล็ก 
พูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ ตอบคำาถามและรับ
ฟงัความคิดเห็นของอาสาสมคัร บนัทกึความสนใจ
ของอาสาสมัคร แต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ เปิด

โอกาสให้อาสาสมัครเป็นเจ้าภาพกิจกรรมเล็กๆ 
ของโรงเรียน สร้างให้อาสาสมัครเป็นหุ้นส่วนกับ
โรงเรียน โทรศัพท์ติดต่อประสานงานอาสาสมัคร
เสมอๆ (http: //documents.tips/documents/
major-gift-fundraising-and-the-leadership-
volunteer-56995a9508126.html.) 

11. การเลอืกกิจกรรมระดมทนุ (Special 
Events) 

คณะกรรมการระดมทนุอาจเลอืกรปูแบบ
การจดักจิกรรมใดกจิกรรมหนึง่หรอืผสมผสานกนั 
ซึ่งกิจกรรมระดมทุนจัดได้ 5 ลักษณะ

1. กจิกรรมทีช่มุชนเขา้รว่ม เชน่ การทอด
ผ้าปา่การศกึษา การแสดงดนตรนีาฏศลิป ์แฟช่ันโชว์  
การวิ่งมาราธอน ฯลฯ

2. กิจกรรมที่มีการขายบัตร เช่น การขาย
บัตรโต๊ะอาหาร ขายบัตรเข้าร่วมงาน

3. กิจกรรมกีฬา เช่น การแข่งขันกอล์ฟ 
โบว์ลิ่ง ฯลฯ

4. กิจกรรมเปิดการแสดงรอบปฐมทัศน์
เพือ่การกศุล เชน่ การแสดงนทิรรศการ ภาพยนตร ์
ฯลฯ

5. การประมูลสิ่งของ ของดาราหรือของ
บคุคลทีม่ชีือ่เสยีง ประมลูงานศลิปะ ซึง่อาจจะประ
มูลพร้อมๆ กับกิจกรรมงานเลี้ยงที่มีการขายบัตร
หรือในงานกีฬา (Wendroff, 2003) 

12. งบประมาณในการระดมทุน การใช้
จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถชี้แจงได้

การระดมทุนควรเป็นกิจรรมหนึ่งในแผน
บรหิารจดัการประจำาปขีองโรงเรยีน ซึง่หมายความ
ว่าโรงเรียนต้องมีการตั้งงบประมาณดำาเนินการไว้ 
แต่ในกรณีที่โรงเรียนดำาเนินการระดมทุนหรือใช้
งบประมาณจากยอดเงนิบรจิาค กฎมาตรฐานของ
การใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพใช้จ่ายเงินบริจาค
เพื่อกิจกรรมระดมทุนได้ร้อยละ 15 ของยอด
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บริจาคทั้งหมด (Brakeley,1980) ซึ่งการใช้จ่าย
ที่มีประสิทธิ์ภาพและสามารถชี้แจงได้ (Account-
ability) เปน็การเพ่ิมระดับความเช่ือมัน่ตามศรทัธา
ของผู้บริจาคที่มีต่อโรงเรียน

13. การประชาสัมพันธ์

การประชาสัมพันธ์เป็นการสื่อสารที่มา
กกว่าการกระจายข่าวสาร การสื่อสารของการ
ระดมทุนที่มีประสิทธิภาพต้องสัมผัสถึงหัวใจ
หรือความรู้สึก และสมองหรือความเข้าใจของ
เหตุผลของการระดมทุน (Effective fundraising  
Communication touches the heart and the 
head) การสื่อสารที่เปิดโอกาสให้ผู้คาดว่าจะ
บริจาคได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เหตุผลและ
เป้าหมายของการระดมทุน ซึ่งนำาไปสู่ความสำาเร็จ
ของการระดมทุน คณะกรรมการระดมทุนจะต้อง
ติดตามแผนประชาสัมพันธ์เพื่อให้แน่ใจว่ามีระยะ
เวลาเพียงพอในการสื่อสารโครงการระดมทุนให้
กลุ่มผู้บริจาคกลุ่มต่างๆ ได้รับทราบและตัดสินใจ
เข้าร่วมโครงการ (Seiler, 2006) 

14. การประกาศเกียรติคุณ และการ
รายงานผล

การแสดงความขอบคุณผู้บริจาคกลุ่ม
ต่างๆ ด้วยวิธีที่เหมาะสมโดยเฉพาะผู้บริจาค 
รายใหญ่เป็นเรื่องที่มีความจำาเป็น เช่น การส่ง

จดหมายขอบคณุ การโทรศพัทแ์สดงความขอบคณุ 
การประกาศเกียรติคุณในที่ประชุม ฯลฯ ส่วนการ
รายงานการใชจ้า่ยเงนิบรจิาคเปน็ระยะๆ ดว้ยชอ่ง
ทางการสื่อสารรูปแบบต่างๆ เป็นการแสดงออก
ถงึความรบัผดิชอบตอ่ยอดเงนิบรจิาคทีไ่ดร้บั และ
การใชจ่้ายเงินบรจิาคอยา่งชาญฉลาดจะทำาใหก้าร
เริ่มต้นขอรับบริจาคครั้งต่อไปของโรงเรียนดำาเนิน
ได้ง่ายขึ้น

การระดมทุนเป็นกระบวนการท่ีเป็น
ศูนย์รวมของศาสตร์ต่างๆ เป็นการสร้างความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล เป็นการมีส่วนร่วมของ
บุคลากร อาสาสมัคร และทุกภาคส่วน ผู้บริจาค
ทกุคนมคีวามสำาคญั แต ่2 หลกัการทีส่ำาคญัทีส่ดุที ่
ผูร้เิริม่โครงการระดมทนุจะตอ้งใหค้วามสนใจเป็น
พิเศษ คือ การแสวงหาผู้นำาโครงการระดมทุนที่มี
ศักยภาพด้านการเงิน ด้านการสร้างเครือข่ายการ
บอกบุญ และเป็นผู้มีพันธสัญญาต่อความสำาเร็จ
ของการระดมทุนและการแสวงหาและบอกบุญ 
ผู้บริจาครายใหญ่ เพราะการได้รับการสนับสนุน
จากพวกเขามีความสำาคัญเนื่องจากเป็นการ
กำาหนดอัตราความเร็วของการระดมทุน เป็นการ
สร้างความเช่ือมั่น เป็นการสร้างกระแส และ
เป็นการประกันความสำาเร็จของการระดมทุน
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