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คำนำ 
 
 กระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้านเศรษฐกิจและสังคมโลก
ทำให้แต่ละประเทศให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่าง
มาก สำหรับประเทศไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแผนการศึกษาแห่งชาติ 
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 – 2559) ได้ตระหนักถึงความสาคัญของ  
การศึกษาซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดังที่ได้กำหนด
ไว้ว่า “คน” เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ดังนั้นประชาชนทุกคน ตั้งแต่
แรกเกิดจนตลอดชีวิตควรได้มีโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาและการเรียนรู้ 
เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงและมีความพร้อม  
ในการแข่งขัน และนำไปสู่เสถียรภาพและประโยชน์สุขของประเทศ
ทา่มกลางการเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ของเศรษฐกจิและสงัคมโลก แตก่วา่   
15 ปีแล้ว ประเทศไทยยังไม่สามารถสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาได้
และความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังคงปรากฏอยู่ ประชาชนไทยยังไม่
สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้ทุกคนดังเจตนารมณ์ของพระราช
บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ด้วยเหตุนี้ นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2558 จึงได้กำหนดชัดเจนถึงการพัฒนา
และการปฏิรูปการศึกษาว่าจะต้องยึดหลักการมีส่วนร่วม การกระจาย
อำนาจ และความต้องการของทุกภาคส่วนในสังคมเพื่อเน้นความเสมอภาค
ในการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ เนื่องจากภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว  
ไม่สามารถที่จะจัดการเรื่องดังกล่าวได้อย่างมีคุณภาพและรวดเร็วทันต่อ
สังคมพลวัตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ การเร่งขยายบทบาทของ
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ภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในระบบการศึกษาจึงเป็นนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาล
ให้ความสาคัญ 

 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเล็งเห็นความสำคัญของ  
การศึกษาความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างภาครัฐกับเอกชน และได้  
ทำการศึกษาวิจัยความเป็นหุ้นส่วนการศึกษาระหว่างภาครัฐกับเอกชนใน
ประเทศไทย ตลอดจนประสบการณ์จากต่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูล  
สำหรับการพัฒนาแนวทางความเป็นหุ้นส่วนการศึกษาระหว่างภาครัฐกับ
เอกชนของประเทศไทย ในการนี้ สำนักงานฯ ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ  
ทุกท่านที่ให้เกียรติให้สัมภาษณ์ทำให้ได้รับทราบข้อมูลและวิสัยทัศน์ที่มี
ประโยชน์ สามารถนำมาวิเคราะห์สังเคราะห์และจัดทำรายงานให้สมบูรณ์
และหวังว่ารายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณากำหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาและยกระดับคุณภาพและความ
เสมอภาคทางการศึกษาของประเทศไทยต่อไป 

 

 

 
 (ดร.กมล รอดคล้าย) 
 เลขาธิการสภาการศึกษา 
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 
 การเปลี่ยนแปลงประชากร (Demographic shifts) ไม่ว่าจะด้วย
เหตุของการเพิ่มขึ้นของประชากร (Population growth) หรือการโยกย้าย
ถิ่นฐานสู่เมือง (Urbanisation) ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี (The 
advent of the ‘smart’ era) และการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้าง
เศรษฐกิจ (changes to the established economic structure) ล้วน
เป็นเหตุสำคัญที่ทำให้สังคมและเศรษฐกิจโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว การพัฒนาประเทศเพื่อให้สามารถ “อยู่รอด” ต่อการ
เปลี่ยนแปลง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ในสังคม เพราะภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวไม่สามารถจะบริหารจัดการให้มี
คณุภาพและรวดเรว็ทนัตอ่การเปลีย่นแปลงดงักลา่วได ้ ภารกจิดา้นการศกึษา  
ก็เช่นเดียวกัน “ทุกคนมีสิทธิในการศึกษา” (Everyone has a right to 
education) สิทธินี้บัญญัติไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนตั้งแต่
เมื่อปี พ.ศ. 2491 กว่า 67 ปีแล้วที่นานาประเทศเห็นพ้องกันถึงความ
สำคัญของการศึกษาและมีความพยายามที่จะจัดการศึกษาให้กับทุกคน
อย่างมีคุณภาพ เพราะเมื่อการศึกษาสามารถพัฒนา “คน” ซึ่งเป็นหัวใจ
ของการพัฒนาประเทศ ประเทศชาติก็จะพัฒนา “คนพัฒนา – ประเทศ
พัฒนา” ในสถานการณ์ปัจจุบัน การที่ “ทุกคนมีสิทธิในการศึกษา” นั้น  
ไม่อาจเป็นเพียงการมีสิทธิได้รับการศึกษาเท่านั้น หากแต่มีสิทธิในการ
วางแผน บริหารจัดการ สนับสนุน และประเมินการศึกษาด้วย ด้วยเหตุนี้ 
แนวความคิดของ “หุ้นส่วนการศึกษา” (Partnership in Education) จึง
เกิดขึ้นเพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษา
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และร่วมพัฒนาการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายของการศึกษาที่มีคุณภาพและ
ทั่วถึง  
 ในการนี้ เพื่อเป็นข้อมูลในการส่งเสริม ปรับปรุงและพัฒนา
แนวทางความเปน็หุน้สว่นการศกึษาระหวา่งภาครฐักบัเอกชนในประเทศไทย   
สำนกังานเลขาธกิารสภาการศกึษาจงึไดท้ำการวจิยั เรือ่ง หุน้สว่นการศกึษา  
ระหวา่งภาครฐักบัเอกชนในประเทศไทย (Public – Private Partnerships   
in Education in Thailand) ขึ้น เพื่อสังเคราะห์รูปแบบและแนวทาง  
การส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนการศึกษาระหว่างภาครัฐกับเอกชนใน
ประเทศไทย โดยใช้วิธีการวิจัยหลัก คือ การวิจัยเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้แนวคิด ภาพรวม รูปแบบ พร้อมทั้งศึกษาประสบการณ์
ของทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ และการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ   
13 ท่าน ซึ่งกรอบแนวคิดการดำเนินงานวิจัย ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
 
  

แผนภาพกรอบแนวคิดการดำเนินงานวิจัย 

 

ง

วิจัยเอกสาร

สัมภาษณ์

Concept

ตัวอย่าง

ประสบการณ์

รูปแบบของ
ต่างประเทศ

กรอบการ
สัมภาษณ์

รูปแบบของ
ประเทศไทย

แนวทางการ
ส่งเสริมหุ้นส่วน

การศึกษาระหว่าง
ภาครัฐกับเอกชน
ในประเทศไทย
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 การวิจัย เรื่อง หุ้นส่วนการศึกษาระหว่างภาครัฐกับเอกชนใน
ประเทศไทยนี้ จะเน้นระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและภาคเอกชนในกลุ่ม
ธุรกิจและอุตสาหกรรมเป็นหลัก เนื่องจาก 1) แม้แนวโน้มการศึกษาใน
ปัจจุบันจะให้ความสำคัญกับคนทุกช่วงวัยและคำนึงถึงการศึกษาของ
ประชากรไทยทั้งประเทศกว่า 60 ล้านคน โดยไม่จำกัดเฉพาะการศึกษาใน
ระบบเพียง 10 ล้านคนเท่านั้น แต่ผู้วิจัยเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าหากทุกคนได้รับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพแล้ว การศึกษาเฉพาะทางในระดับสูงขึ้น  
ก็จะสามารถเรียนรู้ ได้ไม่ยาก อีกทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นระดับ  
การศึกษาที่ภาคธุรกิจเหมือนจะให้ความสำคัญไม่เท่ากับการอาชีวศึกษา
หรืออุดมศึกษา ซึ่งอาจเป็นเหตุเนื่องมาจากการไม่มีผลประโยชน์หรือ  
ผลตอบแทนที่ชัดเจน แต่การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะด้าน
อาชีพนั้นควรที่จะส่งเสริมตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพราะกว่าจะถึง
อาชวีศกึษาหรอือดุมศกึษากส็ายเสยีแลว้ และภาคเอกชนควรเปน็หวัแรงใหญ ่ 
ในการเสริมสร้างความรู้และทักษะอาชีพนี้ด้วย ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมองว่า  
การจัดการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัยนั้นสิ่งจำเป็นที่ผู้จัดการศึกษาจะต้อง
จัดให้มีขึ้น เพื่อเสริมและรองรับความต้องการการศึกษาที่เพิ่มสูงขึ้น แต่
ความสำคัญก็ยังอยู่ที่จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึง   
เท่าเทียมและมีคุณภาพ และ 2) ภาคธุรกิจเอกชนเป็นภาคส่วนหลักของ
สังคมที่มีผลประโยชน์โดยตรงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
อีกทั้งยังเป็นภาคส่วนที่มีศักยภาพสูงทั้งในด้านความคล่องตัวในการบริหาร
จัดการ ทักษะความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจ ทรัพยากร
เงินและมนุษย์ งานวิจัยนี้จึงเน้นเอกชนที่เป็นกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรม
เป็นหลัก 
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 “หุ้นส่วนการศึกษาระหว่างภาครัฐกับเอกชน” (Public – 
Private Partnerships in Education) คือ การที่ภาคเอกชนเข้ามา  
มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการจัดสรร ปรับปรุงและพัฒนา และบริหารจัดการ
กิจการด้านการศึกษา ภายใต้กรอบความเสี่ยงและระยะเวลาที่กำหนด 
หลักสำคัญของหุ้นส่วนการศึกษาระหว่างภาครัฐกับเอกชนจะอยู่บนฐาน
ของ “การเติมเต็มช่องว่างระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการของรัฐแบบ
ดั้งเดิมกับกิจการของภาคเอกชน” (Grimsey and Lewis, 2005 อ้างถึงใน 
OECD, 2008: 9) โดยคำนึงถึง 3 องค์ประกอบ คือ 1) เป็นการร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ 2) กระจายความเสี่ยงระหว่างภาครัฐกับเอกชน และ   
3) กรอบระยะเวลาที่ตกลงกัน จากความหมายและองค์ประกอบข้างต้น   
จะเห็นได้ว่าลักษณะของหุ้นส่วนการศึกษาระหว่างภาครัฐกับเอกชนจะ
คล้ายคลึงกับการจัดซื้อจัดจ้าง แต่จะต่างกันที่กิจการของ “หุ้นส่วน” จะ
ต้องร่วมกันลงทุนและแบ่งปันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น เป็นการได้ประโยชน์
ร่วมกันทั้งสองฝ่าย (หรือมากกว่า ในกรณีที่เป็น multi-partnerships)  
 

ผลการศึกษา

 จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งของประเทศไทยและ
ต่างประเทศ รวมทั้งการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถสรุปผลการศึกษา
ได้ 2 เรื่อง ดังต่อไปนี้  

 1.รูปแบบของหุ้นส่วนการศึกษาระหว่างภาครัฐกับเอกชนใน
ประเทศไทย
 1.1) โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) เป็นรูปแบบที่พบได้
บ่อยและเห็นการร่วมลงทุนที่ชัดเจนที่สุด การลงทุนเพื่อสนับสนุน  
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การศึกษาด้านโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ การก่อสร้างและซ่อมแซมอาคาร
เรียน การปรับสภาพภูมิทัศน์ของโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การวาง
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการสนับสนุนเทคโนโลยี เป็นต้น การร่วม  
ลงทุนนี้ เมื่อกิจการเสร็จสิ้นตามที่ตกลงกันแล้ว โครงสร้างพื้นฐานจะตก
เป็นทรัพย์สินของรัฐ  
 สำหรับการศึกษาไทยสามารถจัดจำแนกการร่วมลงทุนด้าน
โครงสร้างพื้นฐานเป็น 2 กลุ่ม คือ โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี และ
โครงสร้างพื้นฐานด้านการก่อสร้าง การร่วมลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีจะได้รับการร่วมลงทุนทั้งด้านเครือข่าย ฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์
จากบริษัทเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีโดยตรง และการร่วม
ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการก่อสร้างจะเป็นในลักษณะ สร้าง-  
ดำเนินการ-โอน (Build-Operate-Transfer: BOT) โดยเอกชนจะเป็น  
ผู้ลงทุนก่อสร้าง ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด และเมื่อครบตามระยะ
เวลาที่ตกลงกันแล้วนั้นสิ่งก่อสร้างนั้นๆ จะโอนมาเป็นทรัพย์สินของรัฐ  
 การร่วมลงทุนนี้ ทั้งสองภาคส่วนจะได้รับประโยชน์และแบ่งปัน
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นร่วมกัน แน่นอนว่าเมื่อมีการได้และเสียประโยชน์  
เข้ามาเกี่ยวข้อง การมีกฎหมายรองรับจึงสำคัญมาก ประเทศไทยเคยใช้  
พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 
สำหรับโครงการและกิจการการร่วมลงทุนในช่วงระยะเวลานั้น ต่อมาได้มี
การยกเลิกและประกาศใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ขึ้นใหม่ พร้อมกฎหมายลำดับรองอีก 14 ฉบับ 
(ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2558) พร้อมทั้งมีแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐระยะแรก เป็นเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 – 
2562 เพื่อดำเนินการโครงการในกิจการ 2 กลุ่มหลักของประเทศคือ   
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กลุ่มที่ 1 กิจการที่สมควรให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน (Opt-in)   
6 กิจการ และส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนในกิจการกลุ่มที่ 2 
(Opt-in) จำนวน 14 กิจการ ซึ่งกิจการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอยู่ในกลุ่ม  
ที่ 2 นี้ด้วยคือ กิจการพัฒนาสถานศึกษาของรัฐ เป็นการลงทุนด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน หุ้นส่วนการศึกษาด้านโครงสร้างพื้นฐานในรูปแบบ  
สิ่งก่อสร้างนี้ จึงเป็นรูปแบบเดียว ณ ขณะนี้ที่มีการบัญญัติกฎหมายมา  
รองรับโดยเฉพาะ เนื่องจากโครงการมีมูลค่าและผลประโยชน์ร่วมกันสูง 
 1.2) เอกชนเป็นผู้ดำเนินการโรงเรียนของรัฐ (Private
operationofpublicschools) การให้ภาคเอกชนเข้ามาบริหารจัดการ
สถานศึกษาของรัฐ โดยเน้นที่การพัฒนาเชิงวิชาชีพ เช่น การพัฒนา
หลกัสตูร การเรยีนการสอน การประเมนิตวัผูเ้รยีนและสถานศกึษา ตลอดจน  
สนับสนุนการเรียนรู้อื่นๆ ตามระยะเวลาและเป้าประสงค์ที่ตกลงกัน
ระหว่างภาครัฐกับเอกชน หุ้นส่วนการศึกษารูปแบบนี้สถานศึกษายังคงเป็น
ของรัฐและได้รับการจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐ ส่วนภาคเอกชนอาจได้
รับผลประโยชน์เป็นค่าจ้าง หรือผลประโยชน์ด้านภาษี ในต่างประเทศ  
โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกามีการจัดการศึกษาในรูปแบบของโรงเรียนพันธะ
สัญญา (Charter Schools) ซึ่งมีกฎหมายรองรับเฉพาะแต่ละมลรัฐ 
สำหรับประเทศไทยมีความตั้งใจและความพยายามที่จะนำแนวคิดเรื่อง
สถานศึกษานิติบุคคลในกำกับของรัฐมาใช้ แต่ยังอยู่ในระหว่างการศึกษา
วิจัยเพิ่มเติมและยกร่างกฎหมายให้เกิดขึ้นชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ใน
ระดับอาชีวศึกษา มีการดำเนินงานโครงการการศึกษาทวิภาคีมาเป็นระยะ
เวลาหนึ่งแล้วและมีแนวโน้มที่ภาคธุรกิจเอกชนจะเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนใน
การศึกษาระดับนี้เพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ดี การศึกษาวิจัยและประเมินผล
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การดำเนินการโครงการ มีความจำเป็นและสำคัญมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งด้านมาตรฐานของความรู้และทักษะของผู้สำเร็จการศึกษาที่
สามารถทำงานได้ตามมาตรฐานสากลและตอบสนองต่อความต้องการของ
ภาคธุรกิจและประเทศชาติด้วย  
 1.3)การเพิ่มขีดสมรรถนะ (Capacity Building) หัวใจของ
การพัฒนาคือ “คน” ดังนั้นสิ่งสำคัญอันดับแรกของการพัฒนาประเทศคือ 
การพัฒนาคน เพราะไม่ว่าจะมีสิ่งก่อสร้างแข็งแรงสวยงามเพียงใด 
เทคโนโลยีสมัยใหม่ฉลาดแค่ไหน แต่หากคนไม่มีความสามารถที่จะใช้
ประโยชน์ได้ การพัฒนาก็จะไม่เกิดขึ้น เช่นเดียวกันกฎหมาย กฎระเบียบ 
มาตรการ ระบบการบริหารจัดการต่างๆ ที่ได้รับการคิดค้น บัญญัติขึ้น และ
มีการแก้ไขปรับปรุงก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของมนุษย์ทั้งสิ้น ภาครัฐและ
เอกชนต้องร่วมกันสร้างระบบและส่งเสริมการเพิ่มขีดสมรรถนะ เพื่อก่อให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาจากตัวบุคคลจริงๆ ไม่ใช่เพียงสิ่ง
สนับสนุนภายนอกเท่านั้น 
 ปัจจุบัน หลากหลายโครงการ หลากหลายผู้อุปถัมภ์ ให้ความ
สำคัญกับการเพิ่มขีดสมรรถนะเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นคูปองวิชาการ
เพือ่พฒันาครแูละบคุลากรทางการศกึษา โครงการพฒันามนษุยห์ลากหลาย  
โครงการของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา โครงการสนับสนุนของธนาคารกรุงไทย 
และโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลางของมูลนิธิ  
มีชัยพัฒนา เป็นต้น 
 1.4)คูปองและเงินอุดหนุน (Vouchers and subsidies)
แนวคิดเรื่องคูปองการศึกษาในประเทศไทยนั้นมีมากว่า 20 ปีแล้ว แต่ยัง  
ไม่สามารถทำให้เกิดขึ้นจริงได้ ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการศึกษาเพิ่มเติม 
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วิเคราะห์ความเป็นไปได้ และผลดี-ผลเสียของการใช้คูปองการศึกษา   
การพัฒนากฎหมายเพื่อสนับสนุนการใช้คูปองการศึกษานี้ จนปัจจุบันได้
พัฒนาแนวคิดไปสู่การจัดสรรเงินอุดหนุนผ่านด้านอุปสงค์ (Demand-side 
Financing) โดยผู้ให้บริการการศึกษาสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียม  
การศึกษาได้ตามต้นทุนของแต่ละสถานศึกษา ผู้เรียนจะต้องเป็นผู้รับภาระ
ค่าใช้จ่าย และภาครัฐให้ความช่วยเหลือต่อผู้มีความสามารถในการเรียนแต่
ขาดทุนทรัพย์ การจัดสรรเงินอุดหนุนผ่านด้านอุปสงค์นี้จะเป็นหนึ่งกลไกที่
จะสามารถส่งเสริมกลไกการตลาดให้เกิดการแข่งขันระหว่างสถานศึกษาใน
การให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพและสัมพันธ์กับต้นทุนที่เหมาะสม 
นอกจากนี้ โครงการให้ทุนการศึกษาต่างๆ และโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่ง
โรงเรียนในฝัน มีการอุดหนุนการศึกษาที่อยู่ในรูปของเงิน หรือทรัพย์สิน
อื่นๆ เช่น ที่ดิน เพื่อใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาต่อไป ซึ่งผู้อุปถัมภ์หรือ  
ผู้บริจาคจะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษี การร่วมลงทุนแบบเงินอุดหนุนนี้
เป็นการร่วมลงทุนที่ง่ายและพบได้บ่อย โดยเฉพาะการให้ทุนการศึกษา แต่
สิ่งที่ “ทุกคน”ต้องพิจารณาเพิ่มเติม คือ การได้และเสียประโยชน์ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ระบบบริหารจัดการที่โปร่งใส และสำคัญที่สุดคือ ต้อง
พิจารณาถึงความต่อเนื่องและยั่งยืนทั้งต่อโครงการและต่อผู้ได้รับประโยชน์
ดว้ย เพราะนัน่คอืหลกัสำคญัของหุน้สว่นการศกึษา “การแบง่ปนัความเสีย่ง  
และอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลา” หากเป็นเพียงการบริจาคแค่ครั้งคราวไม่
ต่อเนื่องไม่สามารถแบ่งปันความเสี่ยงระหว่างภาครัฐกับเอกชนได้ การใช้
ประโยชน์เพื่อการพัฒนาต่างๆ อาจสะดุด และไม่ยั่งยืน  
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 2.แนวทางการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนการศึกษาระหว่างภาครัฐ
กับเอกชนในประเทศไทย สังเคราะห์จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องและการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภาครัฐ เอกชน ตลอดจน
ข้าราชการการเมือง สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) โดยทุกส่วนต่างเห็นพ้อง
กันว่าภาคเอกชนเป็นองค์กรสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษา และพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากภาคเอกชนมีศักยภาพสูงทั้งในด้านกำลังเงิน 
กำลังคนและกำลังสมอง ซึ่งปัจจุบันแม้ภาคเอกชนจะมีการสนับสนุน  
การศึกษาอยู่บ้างดังรูปแบบที่กล่าวไปแล้วข้างต้น แต่ก็ไม่อาจจะถือว่าเป็น 
“หุ้นส่วน” ระหว่างกันได้อย่างสมบูรณ์ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
แนวทางให้ภาครัฐกับเอกชนมาจับมือร่วมกันทำงานเพื่อประโยชน์ทาง  
การศึกษาโดยไม่เป็นภาระแก่ทั้งสองฝ่าย  
 การส่งเสริมหุ้นส่วนการศึกษาระหว่างภาครัฐกับเอกชนใน  
ประเทศไทย ต้องประกอบขึ้นจากการทำงานของ 3 องค์ประกอบสำคัญ 
ดังข้อเสนอตามแผนภาพต่อไปนี้ 
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แผนภาพการส่งเสริมหุ้นส่วนการศึกษาระหว่างภาครัฐกับเอกชนในประเทศไทย 

 
 2.1) ภาครัฐ มีหน้าที่ในการกำกับและวางระบบต่างๆ ให้เกิด  
การส่งเสริมและทำให้เกิดความคล่องตัวของความเป็นหุ้นส่วนการศึกษา 
ซึ่งในการจะส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนการศึกษานี้ นอกจากภาครัฐจะจัด
มาตรการลดหย่อนภาษีเพื่อจูงใจภาคเอกชนให้มาเป็นหุ้นส่วนการศึกษา
แล้ว ประการสำคัญคือ ภาครัฐจะต้องปรับบทบาทของตนเพื่อให้เกิด  
ความชัดเจนระหว่างฝ่ายนโยบายและฝ่ายปฏิบัติ จากเดิมที่เป็นผู้จัด  
การศกึษาทีท่ำเองทกุอยา่งตัง้แตก่ำหนดนโยบาย ปฏบิตั ิตลอดจนประเมนิผล   
จะต้องปรับบทบาทเป็นผู้จัดให้มีการศึกษา ซึ่งเป็นผู้กำหนดกฎหมาย 
นโยบาย แผนการศึกษา บัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานการศึกษา 
และที่สำคัญกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นให้มีหน้าที่ในการจัดการศึกษา  

ฏ

ภาครัฐ

หน่วยประสาน

- กำหนดนโยบาย แผน มาตรฐาน
- กำกับการจัดให้มีการศึกษา

- เป้าหมายชัดเจน
- ปรับบทบาทภาครัฐ
- มาตรการจูงใจ
- อำนวยความสะดวก
    - เครือข่ายธนาคาร
    - กฎหมาย

บทบาท

แนวทางส่งเสริม

ภาคเอกชน

- เป็นผู้สนับสนุนการศึกษา
- เป็นผู้จัดการศึกษา

- ทรัพยากรเงิน
- ทรัพยากรคน
- ทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ

บทบาท

ฐานข้อมูลทรัพยากร

แนวทางส่งเสริม
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ต่อไป นอกจากนี้ การวางระบบเพื่ออำนวยความสะดวกและความคล่องตัว
ให้แก่ภาคเอกชนก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน ซึ่งระบบที่ดีนั้นก็จะเป็นการสร้าง
ความเชื่อมั่นให้แก่ภาคเอกชนในการร่วมลงทุน มีความโปร่งใส และ  
ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การจับมือเครือข่ายธนาคารเป็น 
one-stop service และบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
 2.2) หนว่ยประสานมหีนา้ทีส่ำคญัในการประสานการดำเนนิการ   
อาทิ การสร้างความเข้าใจ การประชาสัมพันธ์ การประสานความต้องการ 
เป็นต้น อาจเป็นองค์ประกอบที่ดูไม่มีความสำคัญ แต่ในความเป็นจริงแล้ว 
หน่วยประสานจะเป็นฟันเฟืองสำคัญที่จะทำให้เกิดการส่งเสริมที่ยั่งยืนได้  
 2.3) ภาคเอกชน มีหน้าที่ในการสนับสนุนทรัพยากรทั้งการเงิน 
กำลังคน และกำลังสมอง โดยเอกชนจะต้องประเมินศักยภาพของตนให้ดี
เสียก่อนว่ามีความเชี่ยวชาญในด้านใด และพร้อมจะช่วยการศึกษามากหรือ
น้อยอย่างไร ในการเริ่มต้น การบริจาคทุนทรัพย์ก็สามารถทำได้ง่ายที่สุดแต่
อาจไม่ยั่งยืน การส่งบุคลากรลงพื้นที่จริงและนำความรู้และทักษะเฉพาะ
ด้านตามความเชี่ยวชาญของธุรกิจก็จะสามารถส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคน 
เศรษฐกิจและสังคมต่อไปได้ 
 แนวทางข้างต้นเป็นการส่งเสริมให้มีหุ้นส่วนการศึกษาขึ้นและ  
เพิ่มขึ้น แต่หากพิจารณาถึงความต่อเนื่องและยั่งยืนแล้ว ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
จำเป็นจะต้องหันหน้าเข้าหากันโดยมีเป้าหมายการศึกษาเป็นเป้าหมาย  
ร่วมกันและจะต้องเข้าใจว่า หุ้นส่วนการศึกษาไม่ใช่เพียงมีความร่วมมือกัน
เท่านั้น หากแต่ต้องส่งผลให้เกิดการแข่งขันขึ้นด้วย เป็น “การแข่งขันแบบ
มีส่วนร่วม” (ชิงชัย หาญเจนลักษณ์) เพื่อส่งเสริมกลไกการตลาดให้มีการ
แข่งขันการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อผู้เรียนจะได้รับ  
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การศึกษาที่มีคุณภาพตามต้นทุนที่เหมาะสม ด้วยเหตุนี้ จึงจำเป็นที่จะต้อง
ปฏิรูประบบการคลังการศึกษาให้สอดรับและส่งเสริมกลไกการตลาด โดย
จัดสรรงบประมาณลงไปกับตัวผู้เรียนโดยตรง ไม่ผ่านสถานศึกษาดังเช่น
ปัจจุบัน สถานศึกษาจะมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองให้มี
คุณภาพ เป็นที่ต้องการของผู้เรียน เพราะจำนวนนักเรียนมากก็หมายความ
ถึงงบประมาณที่มากตามไปด้วย นอกจากนี้ การที่งบประมาณไปกับผู้เรียน
โดยตรง ยังสามารถแก้ปัญหา “เด็กผี” ได้ เพราะจะไม่มีเหตุการณ์ที่  
สถานศึกษาแจ้งจำนวนนักเรียนเกินและเบิกค่ารายหัวเกินจริง อีกหนึ่ง
ปัจจัยสำคัญที่จะส่งเสริมหุ้นส่วนการศึกษาให้ยั่งยืนคือ ฐานข้อมูล
ทรพัยากร ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนจำเปน็อยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งรูว้า่มทีรพัยากร  
อะไรบ้างและจะสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดได้อย่างไร ตัวอย่างแนวความคิดด้านทรัพยากรที่ผู้ทรงคุณวุฒิให้แนว
ความคิดไว้ อาทิ แผนที่ผู้อุปถัมภ์ หนึ่งบริษัท-หนึ่งโรงเรียน และ เครือข่าย
โรงเรียนนานาชาติ-ไทย เป็นต้น เหล่านี้ล้วนแล้วแต่อยู่บนพื้นฐานความคิด
ของการศึกษาเชิงพื้นที่ ที่จะต้องเตรียมการศึกษาให้สัมพันธ์และสอดคล้อง
กับบริบทของแต่ละพื้นที่ ดังเช่น การทำแผนที่ผู้อุปถัมภ์ก็เพื่อให้สามารถ
ระบุได้ว่าในแต่ละพื้นที่มีจำนวนผู้อุปถัมภ์เท่าไหร่เพียงพอต่อโรงเรียนในฝัน
หรือไม่ และประกอบอุตสาหกรรมใดบ้าง ผลสืบเนื่องของการทำแผนที่  
ผู้อุปถัมภ์ก็จะทำให้ภาครัฐทราบความเชี่ยวชาญเฉพาะของแต่ละพื้นที่และ
สามารถวางกรอบทิศทางการพัฒนาของประเทศได้ 
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 โดยสรปุ หุน้สว่นการศกึษาระหวา่งภาครฐักบัเอกชนในประเทศไทย   
ไม่ใช่เรื่องใหม่ เพียงแต่ “หุ้นส่วน” ที่มีอยู่เดิมยังไม่สมบูรณ์ อาจเนื่องด้วย
ปัจจัยทางกฎหมาย ความไม่ชัดเจนของเป้าหมายการศึกษา การยึดติดต่อ
อำนาจการบริหารจัดการ หรือการขาดระบบที่เอื้อให้เกิดความเป็นหุ้นส่วน
ที่ยั่งยืน ถึงเวลาแล้วที่ “ทุกคน” และทุกฝ่ายจะหันหน้ามาหากัน ร่วมกัน
พัฒนาการศึกษา โดยไม่โยนความผิดให้กับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเพราะการศึกษา
เป็นของทุกคน ถึงเวลาแล้วที่เราต้องร่วมมือกันเพื่อการศึกษาของลูกหลาน
ของเราเอง 
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 ในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้านเศรษฐกิจและ
สังคมโลกปัจจุบัน ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดสำหรับ
การพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงและมีความพร้อมในการแข่งขัน เพื่อจะ
นำไปสู่เสถียรภาพและประโยชน์สุขของประเทศ กว่า 7 ทศวรรษที่ทั่วโลก
ร่วมกันกำหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาด้านการศึกษา ผ่านข้อตลง
และปฏิญญาหลายฉบับอาทิ ปฏิญญาจอมเทียนว่าด้วยเรื่องการศึกษาเพื่อ
ปวงชน(EducationforAll:EFA),กรอบปฏิบัติการดาการ์การศึกษาเพื่อ
ปวงชน(DakarFrameworkforAction2000)และเป้าหมายการพัฒนา
แห่งสหัสวรรษ (MillenniumDevelopment Goals:MDGs) เพื่อตอบ
สนองเจตนารมณ์ของปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2491
(UniversalDeclarationofHumanRights,1948)ที่ว่า“ทุกคนมีสิทธิ
ในการศึกษา (Everyonehasarighttoeducation.)”แต่เมื่อครบวาระ
ในปี 2558UNESCO (2015) ได้ทำการประเมินผลเป้าหมายพบว่า แม้ว่า
อัตราการเข้าเรียนระดับประถมศึกษาของประเทศกำลังพัฒนาจะสูงถึง
ร้อยละ90แล้วก็ตามแต่ยังมีเด็กอีกกว่า58ล้านคนที่ยังไม่ได้เข้าโรงเรียน
นอกจากนี้ เยาวชนกว่า 126 ล้านคนทั่วโลกยังขาดทักษะการอ่านออก
เขียนได้

-1- 
ความสำคัญและความเป็นมา 
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 สำหรบัประเทศไทยพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแผนการศึกษาแห่งชาติ
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 – 2559) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของ
การศึกษาซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดังที่ได้กำหนด
ไว้ว่า “คน” เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ดังนั้นประชาชนทุกคน ตั้งแต่
แรกเกิดจนตลอดชีวิตควรได้มีโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาและการเรียนรู้
แต่จนถึงปัจจุบันประเทศไทยก็ยังไม่สามารถสร้างความเสมอภาคทาง
การศึกษาได้และความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังคงปรากฎอยู่ ประชาชน
ไทยยังไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้ทุกคนดังที่พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติได้กำหนดไว้ ด้วยเหตุนี้ นโยบายของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2558 จึงได้กำหนดชัดเจนถึง
การพัฒนาและการปฏิรูปการศึกษาว่าจะต้องยึดหลักการมีส่วนร่วม
การกระจายอำนาจ และความต้องการของทุกภาคส่วนในสังคมเพื่อเน้น
ความเสมอภาคในการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ เนื่องจากภาครัฐเพียง
ฝ่ายเดียวไม่สามารถที่จะจัดการเรื่องดังกล่าวได้อย่างมีคุณภาพและรวดเร็ว
ทันต่อสังคมพลวัตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ การเร่งขยาย
บทบาทของภาคเอกชนในการมีส่วนร่วมในระบบการศึกษาจึงเป็นนโยบาย
เร่งด่วนที่รัฐบาลให้ความสำคัญ
 จากการตระหนักถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
และเอกชน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาในฐานะที่เป็นองค์กรหลัก
ด้านการกำหนดนโยบายด้านการศึกษาของชาติเพื่อให้คนไทยได้มี
การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม การศึกษาหุ้นส่วน
การศกึษาระหวา่งภาครฐัและเอกชนในประเทศไทย ตลอดจนประสบการณ์
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จากต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จนั้นมีความสำคัญมากในการพัฒนา
แนวทางความเป็นหุ้นส่วนการศึกษาระหว่างภาครัฐและเอกชนของไทย
ต่อไป


วัตถุประสงค์งานวิจัย 

 1) เพื่อดำเนินการศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์รูปแบบและ
แนวทางการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนการศึกษาระหว่างภาครัฐกับเอกชน
ในประเทศไทย
 2) เพื่อเป็นข้อมูลในการส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนาแนวทาง
ความเป็นหุ้นส่วนการศึกษาระหว่างภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย 


คำถามวิจัย 

 1) หุ้นส่วนการศึกษาระหว่างภาครัฐกับเอกชนในประเทศไทย
มีหรือไม่
 2) จะสามารถส่งเสริมหุ้นส่วนการศึกษาระหว่างภาครัฐกับ
เอกชนในประเทศไทยได้อย่างไร


วิธีการดำเนินการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง “หุ้นส่วนการศึกษาระหว่างภาครัฐกับเอกชนใน
ประเทศไทย” มีระยะเวลาดำเนินการทั้งหมด 4 เดือน ตั้งแต่เดือน
มิถุนายน – กันยายน 2558 เนื่องด้วยกรอบระยะเวลาที่จำกัด
กระบวนการวิจัยจึงจำเป็นต้องปรับตามเพื่อให้เหมาะสมและสามารถ
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ตอบคำถามวิจัยได้อย่างครบถ้วน การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
ซึ่งวิธีการวิจัยประกอบด้วย การวิจัยเอกสาร และการสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นหลัก
 1) การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เป็นการ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับหุ้นส่วนการศึกษาระหว่างภาครัฐกับ
เอกชน โดยอ้างอิงจากฐานข้อมูลของทั้งประเทศไทยและต่างประเทศอาทิ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO), ธนาคารโลก (World Bank),
ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB), องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ
การพัฒนา (OECD) เป็นต้น เพื่อสังเคราะห์รูปแบบของหุ้นส่วนการศึกษา
ระหว่างภาครัฐกับเอกชนในประเทศไทย
 2) การสัมภาษณ์ (Semi-structured Interview) เป็น
การรวบรวมแนวคิดของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิของทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้มีประสบการณ์ตรงต่อหุ้นส่วน
การศึกษาไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการศึกษาผู้ให้บริการการศึกษาหรือแม้แต่เป็น
ผู้สนับสนุนการศึกษา เพื่อนำแนวคิดมาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อ
นำเสนอแนวทางในการส่งเสริม ปรับปรุงและพัฒนาความเป็นหุ้นส่วน
การศกึษาระหวา่งภาครฐักบัเอกชนในประเทศไทย งานวจิยัชิน้นี้ ดำเนนิการ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด 13 ท่าน จากภาคเอกชน
4 ท่าน ภาครัฐ 9 ท่าน รายชื่อแนบท้ายหน้า 108-109 โดยทำ
การสัมภาษณ์ระหว่างวันที่30สิงหาคมถึง27กรกฎาคม2558
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ขอบเขตการศึกษา 

 ภายใต้กรอบระยะเวลาที่จำกัด กรอบวิจัยที่ชัดเจนและรัดกุม
มีความสำคัญเป็นอย่างมาก จากการวิจัยเอกสารในเบื้องต้นทำให้เกิด
ข้อสังเกตว่า ความเป็นหุ้นส่วนการศึกษาระหว่างภาครัฐกับเอกชนใน
ประเทศไทยส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ซึ่งเป็น
การศึกษาในระดับที่ภาคเอกชนมีแรงจูงใจ สามารถเห็นผลตอบแทนได้
อย่างชัดเจน ในขณะที่การศึกษาระดับขั้นพื้นฐานกลับได้รับการละเลยจาก
ภาคเอกชนเพราะฐานความเชื่อที่ว่า การศึกษาระดับขั้นพื้นฐานเป็นหน้าที่
ของรฐั ซึง่ในความเปน็จรงิแลว้ หากการศกึษาระดบัขัน้พืน้ฐานไมม่คีณุภาพ
หรอืตอบสนองตอ่ความตอ้งการของผูเ้รยีนและตลาดแรงงานไดต้ำ่การศกึษา
ในระดับอื่นๆ ที่สูงขึ้นก็ยากที่จะมีคุณภาพได้ ดังนั้น ขอบเขตงานวิจัยเรื่อง
หุ้นส่วนการศึกษาระหว่างภาครัฐกับเอกชนในประเทศไทยนี้จึงเน้นที่
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นสำคัญ


ข้อจำกัดของงานวิจัย 

 เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องหุ้นส่วนการศึกษาระหว่าง
ภาครัฐกับเอกชนมีจำนวนมากแต่ด้วยข้อจำกัดของระยะเวลาจึงทำให้ผู้วิจัย
ต้องกำหนดกรอบของการศึกษาวิจัยเอกสารเพื่อให้ครอบคลุมและได้
ประเด็นสำคัญอย่างครบถ้วนในเวลาที่จำกัด แต่ก็ไม่อาจยืนยันได้ว่าจะ
สมบูรณ์ 100 เปอร์เซ็นต์ หรืออาจมีประเด็นที่ไม่คาดคิดเพิ่มขึ้นมาอีกได้ใน
ภายหลัง
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กรอบงานวิจัย 




แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการดำเนินงานวิจัย 



ภาพรวมของงานวิจัย 

 งานวิจัยเรื่อง หุ้นส่วนการศึกษาระหว่างภาครัฐกับเอกชนใน
ประเทศไทย (Public-PrivatePartnerships inEducation inThailand)
แบ่งเนื้อหาออกเป็น4บทดังนี้
 บทที่ 1  ความสำคัญและความเป็นมา เป็นการอธิบายภาพรวม
ของงานวิจัย เรื่อง หุ้นส่วนการศึกษาระหว่างภาครัฐกับเอกชนในประเทศ
ไทยโดยสังเขป ซึ่งประกอบด้วยความสำคัญและความเป็นมา วัตถุประสงค์
คำถามวิจัย วิธีการดำเนินการวิจัย ขอบเขตและข้อจำกัด และกรอบ
งานวิจัย

วิจัยเอกสาร

สัมภาษณ์

แนวคิด

ตัวอย่าง

รูปแบบของ
ต่างประเทศ

ประสบการณ์
ของประเทศไทย

กรอบการ
สัมภาษณ์

รูปแบบของ
ประเทศไทย

แนวทางการส่งเสริม
หุ้นส่วนการศึกษา
ระหว่างภาครัฐ

กับเอกชน
ในประเทศไทย
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 บทที่ 2  รู้จัก “หุ้นส่วนการศึกษาระหว่างภาครัฐกับเอกชน” 
ประกอบด้วยข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ
ต่างประเทศและประเทศไทยได้แก่ความหมายมิติหุ้นส่วนรูปแบบและ
ตัวอย่างของหุ้นส่วนการศึกษาระหว่างภาครัฐกับเอกชน ข้อมูลดังกล่าวจะ
สามารถนำไปสู่การพัฒนากรอบการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป
 บทที ่3  มคีณุภาพ เทา่เทยีมและทัว่ถงึ (Inclusive Education)   
ในบทนี้จะกล่าวถึงบริบทของประเทศไทย ประสบการณ์ ตลอดจน
บทวิเคราะห์รูปแบบของหุ้นส่วนการศึกษาระหว่างภาครัฐกับเอกชนใน
ประเทศไทย
 บทที่ 4  การส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนการศึกษาระหว่างภาค
รัฐกับเอกชน เป็นการสังเคราะห์แนวทางการส่งเสริมหุ้นส่วนการศึกษา
ระหว่างภาครัฐกับเอกชนในประเทศไทยจากข้อมูลที่ผ่านการเก็บรวบรวม
จากการวิจัยเอกสารและการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเป็นข้อมูลใน
การสนับสนุนนโยบายการศึกษาต่อไป
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 การจะเข้าใจเรื่อง“หุ้นส่วนการศึกษาระหว่างภาครัฐกับเอกชน” 
ต้องรู้จัก “หุ้นส่วนระหว่างภาครัฐกับเอกชน” หรือ Public-Private
Partnership (PPP) ก่อน เนื่องจากหุ้นส่วนการศึกษานั้นเป็นเพียงหนึ่งมิติ
ของความเป็นหุ้นส่วนที่ภาครัฐกับเอกชน ซึ่งภาครัฐและเอกชนสามารถ
ลงทุนร่วมกันเพื่อจะวางแผนการพัฒนา ตลอดจนร่วมรับผิดชอบในมิติ
ดังกล่าวด้วย แนวคิดเรื่องหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐกับเอกชน (Public-
Private Partnership: PPP) นั้น เริ่มต้นประมาณปี พ.ศ. 2533 (1990)
โดยเชื่อว่าหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐกับเอกชนจะเป็นเครื่องมือสำคัญใน
การดำเนินนโยบายภาครัฐ เพราะไม่เพียงจะเป็นต้นทุนและเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพต่อการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติแล้ว หุ้นส่วนยังได้รับ
ประโยชน์ตามที่ตนเองต้องการด้วย(Osborne,2000)


- 2 - 
รู้จัก “หุ้นส่วนการศึกษาระหว่างภาครัฐ 

กับเอกชน” 
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ความหมายของหุ้นส่วนการศึกษา 

 หุ้นส่วนการศึกษาระหว่างภาครัฐกับเอกชนเป็นเพียงมิติหนึ่งของ
“หุ้นส่วนระหว่างภาครัฐกับเอกชน” เท่านั้น และยังไม่มีการให้ความหมาย
ทีเ่ฉพาะเจาะจงเฉพาะมติดิา้นการศกึษา ซึง่องคก์ารนานาชาตใิหค้วามหมาย
ของหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐกับเอกชนในภาพรวมไว้ดังนี้

ตารางที่ 1 ความหมายของหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐกับเอกชน



องค์การเพื่อ
ความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจและ
พัฒนา
(Organisation
Economic
Co-operation
and
Development:
OECD)
(2008:12)



เป็นข้อตกลงระหว่างรัฐบาล
กับเอกชนผู้ร่วมลงทุนหนึ่ง
รายหรือมากกว่าในการที่จะ
ให้เอกชนนั้นๆส่งมอบ
บริการในลักษณะ
ต่างตอบแทนให้แก่รัฐบาล
โดยเอกชนจะได้รับผลกำไร
จากการให้บริการและ
รัฐบาลจะได้บรรลุ
เป้าประสงค์ของการส่งมอบ
บริการที่ได้ตั้งไว้


Apublic-privatepartnershipas:
anagreementbetweenthe
governmentandoneormore
privatepartners(whichmay
includetheoperatorsandthe
financers)accordingtowhichthe
privatepartnersdeliverthe
serviceinsuchamannerthatthe
servicedeliveryobjectivesofthe
governmentarealignedwiththe
profitobjectivesoftheprivate
partnersandwherethe
effectivenessofthealignment
dependsonasufficienttransfer
ofrisktotheprivatepartners.




ความหมายของหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐกับเอกชน 
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กองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ
(International
MonetaryFund:
IMF)(2006:1;
2004:4)



สำนักงานแรงงาน
ระหว่างประเทศ
(International
Labour
Organisation:
ILO)(2008:1)



ธนาคารลงทุน
ยุโรป(European
Investment
Bank:EIB)
(2004:2)

การตกลงให้ภาคเอกชนเป็น
ผู้จัดหาสินทรัพย์และส่งมอบ
บริการด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน(Infrastructure)
ซึ่งแต่เดิมรัฐบาลเคยเป็น
ผู้กระทำนอกเหนือจากการ
ที่ให้เอกชนเป็นผู้ดำเนินการ
และจัดหาเงินทุน

หุ้นส่วนระหว่างภาครัฐกับ
เอกชนเป็นการอาสาสมัคร
และร่วมมือความสัมพันธ์
ระหว่างหลายหน่วยงาน
ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน
ที่ตกลงทำงานร่วมกันเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายหรืองานที่
เฉพาะเจาะจง

ความสัมพันธ์ที่ก่อตัวขึ้น
ระหว่างภาครัฐและภาค
เอกชนที่มักมีวัตถุประสงค์
เพื่อนำทรัพยากรและ/หรือ
ความเชี่ยวชาญจากภาค
เอกชนเข้ามาเพื่อใช้ในการ
จัดหาและส่งมอบสินทรัพย์
และบริการภาคสาธารณะ

PPPsrefertoarrangementswhere
theprivatesectorsupplies
infrastructureassetsandservices
thattraditionallyhavebeen
providedbythegovernment




PPPsarevoluntaryand
collaborativerelationshipsamong
variousactorsinbothpublic
(State)andprivate(non-State)
sectors,inwhichallparticipants
agreetoworktogethertoachieve
acommongoalorundertake
specifictasks.

PPPsarerelationshipsformed
betweentheprivatesectorand
publicbodiesoftenwiththeaim
ofintroducingprivatesector
resourcesand/orexpertisein
ordertohelpprovideanddeliver
publicsectorassetsandservices.

ความหมายของหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐกับเอกชน 

ตารางที่ 1 (ต่อ)
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องค์กรเพื่อ
การพัฒนาระหว่าง
ประเทศของ
สหรัฐฯ(United
StatesAgency
forInternational
Development:
USAID)

เป็นรูปแบบของการพัฒนา
ความร่วมมือของหน่วยงาน
ระหว่างภาคเอกชนและ
รัฐบาลในด้านความ
เชี่ยวชาญและทรัพยากรเพื่อ
บรรลุเป้าหมายการพัฒนา

Amodelofdevelopment
cooperationinwhichactorsfrom
theprivatesector(private
corporations,corporate
foundations,groupsor
associationsofbusinesses)and
thepublicsector(Ministryof
Educationandschools)bring
togetherexpertiseandresources
toachievedevelopmentgoals.

ความหมายของหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐกับเอกชน 

ตารางที่ 1 (ต่อ)

 จะเห็นได้ว่า ความหมายของหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐกับเอกชนจะ
อยู่บนฐานของ “การเติมเต็มช่องว่างระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการ
ของรัฐแบบดั้งเดิมกับกิจการของภาคเอกชน” (Grimsey and Lewis,
2005อ้างถึงในOECD, 2008: 9) ในส่วนนี้OECD (2008) ได้ชี้ประเด็น
ความแตกต่างของการจัดซื้อจัดจ้างแบบดั้งเดิมกับการเป็นหุ้นส่วนระหว่าง
ภาครัฐกับเอกชนที่การถ่ายเทความเสี่ยงดังแผนภาพที่2
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แผนภาพที่ 2 ระดับความเสี่ยงของความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชน 


 โดยสรุปหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐกับเอกชน (Public-Private 
Partnerships: PPP) จึงมีความหมายถึง การที่ภาคเอกชนเข้ามา  
มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการจัดสรร ปรับปรุงและพัฒนา บริหารจัดการ 
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการขั้นพื้นฐานและบริการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 
ให้แก่ประชาชนภายใต้กรอบความเสี่ยงและระยะเวลาที่กำหนด 
 

ความเสี่ยงของภาคเอกชน

ความเสี่ยงของรัฐบาล

100%

0%

ระบบภาครัฐ จัดซื้อจัดจ้าง

แบบดั้งเดิม

ระดับ

ความเสี่ยง

สัมปทานหุ้นส่วน เอกชน
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มิติความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐกับเอกชน 

 เพื่อการบรรลุเป้าหมายของการศึกษาเพื่อปวงชน (Education
for All: EFA) และเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium
Development Goals:MDGs) องค์การระหว่างประเทศ อาทิ องค์การ
การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO),
ธนาคารโลก (World Bank), โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United
NationsDevelopmentProgramme:UNDP)และกองทุนเพื่อเด็กแห่ง
สหประชาชาติ(UnitedNationsChildren’sFund:UNICEF)แม้จะเป็น
องค์การการกุศลและไม่ใช่ภาครัฐ แต่เป้าหมายคือต้องการส่งเสริมความ
เป็นหุ้นส่วนให้ภาคส่วนที่มีกำลังการขับเคลื่อนสูงเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนามิติต่างๆ โดยเฉพาะ 5 มิติหลักในหน้าที่ความรับผิดชอบของ
UNESCO คือ การศึกษา, วิทยาศาสตร์ , สังคมและมนุษย์ศาสตร์ ,
วัฒนธรรม และการสื่อสารและข้อมูล (UNESCO, 2006) ในที่นี้จะขอ
ยกตัวอย่างโครงการที่ภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนด้านการศึกษาร่วมกับ
องค์การระหว่างประเทศดังนี้
 บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาทิ
Hewlett-Packard,Microsoftและ IntelCorporation เป็นบริษัทผู้นำ
ในการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย
ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีถือได้ว่าเป็นความได้เปรียบทำให้บริษัท
เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะสามารถนำอุปกรณ์ทันสมัยตลอดจนความรู้ด้าน
เทคโนโลยีทันสมัยนี้มาใช้ประโยชน์ด้านการศึกษา จากการเห็นประโยชน์ที่
จะเกิดขึ้นต่อการศึกษาบริษัทจึงได้มีการลงนามความร่วมมือกับUNESCO
เพื่อยกระดับการขยายโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา



หุ้นส่วนการศึกษาระหว่างภาครัฐกับเอกชนในประเทศไทย

14

 โครงการลดภาวะสมองไหลของยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมกับ
บริษัท Hewlett-Packard  
 ในชว่งทศวรรษที่ 90หลายประเทศในแถบยโุรปตะวนัออกเฉยีงใต้
ประสบปัญหาอย่างหนักจากภาวะสมองไหลของหลายวิชาชีพ ทำให้
ประมาณ2 ใน3ของบคุลากรทางการศกึษาและวจิยัออกจากมหาวทิยาลยั
หรือสถาบันที่ตนเองปฏิบัติหน้าที่อยู่ บริษัท Hewlett-Packard ร่วมกับ
UNESCO จึงได้ริเริ่มโครงการลดภาวะสมองไหลขึ้น โดยการนำเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์มาเป็นเครื่องมือในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
นักวิจัยเพื่อให้นักวิจัยสามารถปฏิบัติงานอยู่ที่เดิมได้ โดยไม่ต้องย้ายถิ่นฐาน
ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการสร้างทรัพยากรมนุษย์และความมั่นคงของ
ภูมิภาคได้

 โครงการ Bridging the Digital Devine ร่วมมือกับบริษัท 
Microsoft 
  บริษัทMicrosoft ลงนามความร่วมมือกับUNESCO เป็นระยะ
เวลา 5 ปีตั้งแต่ปี 2004 ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ICT)เพื่อยกระดับการพัฒนาการศึกษาสังคมและเศรษฐกิจใน8ขอบเขต
ได้แก่ การศึกษาและการเรียนรู้ การเข้าถึงข้อมูลและการพัฒนาของชุมชน
การปกป้องความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภาษา การสร้างขีดความ
สามารถและการเข้าถึงเทคโนโลยี การแลกเปลี่ยนและส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนา พัฒนาฐานข้อมูล
ชุมชนออนไลน์ผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชนและแชร์ยุทธศาสตร์และความ
เชี่ยวชาญ
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 โครงการการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารในหอ้งเรยีน  
 (ICT in Classrooms) ร่วมมือกับบริษัท Intel Corporation 
 บริษัท IntelและUNESCO ได้มีการลงนามความร่วมมือร่วมกัน
ในการผลิตหลักสูตรความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อเพิ่มศักยภาพครูและการนำ ICT ไปใช้ในห้องเรียน เพื่อ
การเตรียมตัวนักเรียนให้พร้อมต่อความต้องการในอนาคต
 นอกจากบริษัทผู้ เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ยังมีหน่วยงานอื่นๆ อีกมากที่เห็นความสำคัญของการศึกษา
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้การศึกษาเป็นอาวุธสำคัญสำหรับ
เด็กและเยาวชน คนกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ด้อยโอกาส ได้มีความรู้และความ
สามารถในการดำรงชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้ ซึ่งหน่วยงาน
ต่างๆ เหล่านี้ส่วนใหญ่มาให้รูปแบบของมูลนิธิผู้ไม่หวังกำไรและบริษัทที่
ลงทุนร่วมกันกับบริษัทอื่นๆและUNESCO(Multi-stakeholders)

 โครงการความร่วมมือระหว่างโรตารี่อินเตอร์เนชันแนล บริษัท
โคคา-โคล่า และหอการค้า French-Malagasy 
 โครงการความร่วมมือแบบmulti-stakeholders ระหว่างโรตารี่
อินเตอร์เนชันแนล บริษัทโคคา-โคล่าและหอการค้า French-Malagasy
เป็นโครงการส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานของเด็กในประเทศมาดากัสการ์
มีเป้าหมายเพื่อให้การศึกษาแบบเร่งด่วนและเข้มข้นเป็นเวลา 10 เดือน
โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือเด็กที่ออกจากโรงเรียนก่อนเวลา (drop-out) เพื่อ
ให้พวกเขาได้รับโอกาสที่จะได้รับการศึกษาอีกครั้ง(secondchance)โดย
เทคนิคการเรียนการสอนของโครงการดังกล่าวจะใช้เทคนิควิธีการเรียนรู้
ผ่านการเล่าเรื่อง(Story-basedLearning)เป็นหลัก
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 ผลการดำเนินงานของโครงการเป็นไปอย่างน่าพอใจ หลังจาก
ดำเนินการไป 48 วัน ร้อยละ 75 ของเด็กที่เข้าร่วมในโครงการเริ่มมี
การคุ้นเคยกับการอ่าน เขียนและคำนวณเพิ่มมากขึ้น และเด็กเล็กสามารถ
เข้าเรียนในระบบได้ก่อนครบเวลาโครงการ ตลอดโครงการมีเด็กทั้งหมด
44,500คนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการความร่วมมือนี้

 โครงการความร่วมมือสู้ภัยเอดส์ในประเทศจีน ร่วมมือกับ
หอการค้าแห่งสหรัฐอเมริกาในประเทศจีนและมูลนิธิ Hoglund 
 ด้วยการสนับสนุนทางการเงินของหอการค้าแห่งสหรัฐอเมริกาใน
ประเทศจีนและมูลนิธิ Hoglund ในปี 2004 UNESCO ได้จัดตั้งสอง
โครงการเพื่อพัฒนาชุมชนที่เด็กได้รับผลกระทบจากโรค HIV/AIDS ใน
ประเทศจีน คือ 1) การจัดการศึกษาและการสนับสนุนด้านจิตใจให้แก่
เด็กกำพร้าและเด็กที่ได้รับผลกระทบจาก HIV/AIDS ใน 2 ชุมชนชนบท
และ 2) พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชน ตั้งแต่
การวางแผนการฝึกอบรมผู้ปกครองและครูการอนามัยการช่วยเหลือด้าน
งบประมาณการศึกษา ตลอดจนการรณรงค์ต่อสู้การแบ่งแยกผู้ป่วยโรค
เอดสอ์อกจากสงัคม(againstAIDS-relatedstigmaanddiscrimination)

 โครงการโรงเรียนมิตรภาพ (Friendly Schools) ในประเทศ
อียิปต์ ร่วมมือกับมูลนิธิ Hans Christian Andersen abc 
 จากฐานความคิดที่ว่า “เด็กยากจนคือเด็กกลุ่มแรกที่ต้องออกจาก
โรงเรียนและยังเป็นกลุ่มแรกที่ต้องเข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งๆ ที่อายุยังไม่ถึง
เกณฑ์และอาจกลายเป็นเด็กข้างถนนหรือเหยื่อของการค้ามนุษย์ในที่สุด”
จากสถิติพบว่าประเทศอียิปต์มีเด็กอายุระหว่าง8–15ปีถึง1.6ล้านคน
ที่ต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน จากความร่วมลงทุนหลักของมูลนิธิ Hans



หุ้นส่วนการศึกษาระหว่างภาครัฐกับเอกชนในประเทศไทย

17

Christian Andersen abc และการสนับสนุนโครงการจากกระทรวง
ศึกษาธิการของประเทศอียิปต์และ The World Food Programme
(WFP)ณกรุงไคโรเด็กในกลุ่มเป้าหมายนี้จะได้รับการศึกษาที่ออกแบบมา
พิเศษที่ตอบสนองต่อความต้องการ เช่น การเรียนแบบคละชั้นเรียน
เนื่องจากเด็กเหล่านี้จะมีอายุและเคยได้รับความรู้ในระดับชั้นที่ต่างกัน
การคละชั้นเรียนจะช่วยให้เกิดการกระตุ้นในการเรียนรู้ได้ดีและเด็กจะรู้จัก
รับผิดชอบ เอื้อเฟื้อและดูแลซึ่งกันและกัน ปัจจัยกระตุ้นการเข้าเรียนของ
เด็กกลุ่มนี้คือ เด็กทุกคนที่เข้าชั้นเรียนจะได้รับประทานอาหารกลางวันและ
เสื้อผ้าสะอาดฟรี ในปี 2005 มีการจัดตั้งโรงเรียนมิตรภาพนี้ไปแล้วถึง
22 แห่งในอียิปต์และโรงเรียน10 ใน 22 แห่งนั้นได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากมูลนิธิ และกิจกรรมที่คล้ายกันนี้กำลังขยายไปสู่อีกหลาย
ประเทศในแอฟริกาเช่นจอร์แดนซูดาน
 จากความหมายของหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐกับเอกชนข้างต้นที่ว่า
หุน้สว่นระหวา่งภาครฐักบัเอกชน (Public-Private Partnerships)หมายถงึ
การที่ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการจัดสรร ปรับปรุงและ
พัฒนา บริหารจัดการ สาธารณูปโภคและสาธารณูปการขั้นพื้นฐานและ
บริการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ให้แก่ประชาชนภายใต้กรอบความเสี่ยงและระยะ
เวลาที่กำหนด และประกอบกับรายละเอียดของมิติด้านการศึกษา จึงอาจ
สรุปได้ว่าหุ้นส่วนการศึกษาระหว่างภาครัฐกับเอกชน มีความหมายคือ 
การที่ภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนกับภาครัฐในมิติด้านการศึกษา เพื่อ
การจัดสรร ปรับปรุงและพัฒนา บริหารจัดการการศึกษา ภายใต้กรอบ
ความเสี่ยงและระยะเวลาที่กำหนด 
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รูปแบบของหุ้นส่วนการศึกษาระหว่างภาครัฐกับเอกชนใน  
ต่างประเทศ 

 โครงการหุ้นส่วนการศึกษาระหว่าง UNESCO กับบริษัทเอกชน
และมูลนิธิต่างๆ ข้างต้นนั้น ทำให้เห็นว่าความเป็นหุ้นส่วนการศึกษานั้น
สามารถมีได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายของผู้เป็นหุ้นส่วน
หรือความหลากหลายของเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการร่วมเป็น
หุ้นส่วน องค์การระหว่างประเทศ อาทิ ธนาคารโลก (World Bank),
บรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (International Finance Corporation:
IFC)และเงินลงทุนเพื่อการศึกษาซีเอฟบีที(CfBTEducationTrust)ได้มี
การศึกษารวบรวมและจำแนกรูปแบบของหุ้นส่วนการศึกษาระหว่างภาครัฐ
กับเอกชนได้ดังนี้
 EdInvest: The Information Portal for Global 
Developments in Private Education ได้เสนอขอบเขตความเป็น
หุ้นส่วนการศึกษาระหว่างภาครัฐ, ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่มี
ความเป็นไปได้4รูปแบบ(Latham,2009)ได้แก่
 1) การลงทุนในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน ทั้งในการ
ออกแบบและสร้างสาธารณูปโภค เช่น อาคารเรียน สภาพภูมิทัศน์ สนาม
เด็กเล่นและระบบโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศภายในโรงเรียน เป็นต้น
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน
 2) การร่วมลงทุนด้านนวัตกรรมการศึกษาภาคเอกชนมีบทบาท
สำคัญในการพัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอนใหม่ๆ ตลอดจน
การนำเทคโนโลยีการสื่อสารใหม่ๆ มาพัฒนาการเรียนการสอนและส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้
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 3) การร่วมลงทุนด้านการจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการทางเศรษฐกิจ ในส่วนนี้ภาคเอกชนและภาคสังคมมีศักยภาพ
ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะภาคเอกชนที่จะเป็นผู้กำหนดได้ว่าการศึกษาและ
การอบรมทักษะการทำงานนั้นควรเป็นไปในทิศทางใดเพื่อจะสนองต่อ
ความต้องการของภาคธุรกิจอีกทั้งเครือข่ายทางธุรกิจและสังคมของทั้งสอง
ภาคส่วนยังช่วยเติมเต็มให้กับภาครัฐได้อย่างดี
 4) การร่วมลงทุนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาสำหรับ
ผู้ด้อยโอกาส หลายครั้งที่ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม สุขภาพ และ
ภมูศิาสตร์เปน็อปุสรรคตอ่โอกาสในการเขา้ถงึการศกึษาภาครฐัทีร่บัผดิชอบ
ด้านการศึกษาฝ่ายเดียวไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาและลดความเหลื่อมล้ำ
ของอุปสรรคเหล่านี้ได้ ความร่วมมือของทุกภาคส่วนจึงสำคัญมากที่จะ
ส่งเสริมให้ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ตัวอย่างเช่น หมู่บ้านสามขา
หมู่บ้านที่อยู่ไกลปืนเที่ยงในหุบเขาในจังหวัดลำปาง ได้รับความช่วยเหลือ
จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
และภาคเอกชนร่วมมือกันนำเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารตลอดจน
ถ่ายทอดความรู้ในการบริหารจัดการ การใช้งานพื้นฐานและการใช้งาน
โปรแกรมทางการศึกษาและการซ่อมบำรุง เพื่อให้ชุมชนได้ใช้เทคโนโลยี
และความรู้เหล่านี้ในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง แก้ปัญหาชุมชน และส่งเสริม
การเรียนรู้
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 บรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (International Finance 
Corporation: IFC) จัดรูปแบบหุ้นส่วนการศึกษาแบบพันธะสัญญา
ออกเป็น 4 รูปแบบบนฐานของการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและเน้นที่มี
การถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการและการจัดหาเงินทุนดังนี้
 1)การที่ภาคเอกชนดำเนินการโรงเรียนรัฐบาล (Private
operation of Public schools) ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนคือ โรงเรียน
พันธะสัญญา(Charterschools)ในสหรัฐอเมริกา
 2)ภาคเอกชนให้การสนับสนุนด้านปัจจัยนำเข้าของกระบวนการ
การศึกษา (Private sector supply of inputs into education
process) ปัจจัยนำเข้า หมายความรวมถึงปัจจัยทั้งหมด ทั้งเงินทุน
กำลังคนกำลังสมองอุปกรณ์ต่างๆ
 3)คูปองการศึกษาและทุนการศึกษา (Education vouchers
andscholarships)
 4)การให้เอกชนเป็นผู้จัดการศึกษา: โรงเรียนเอกชน (Delivery
ofeducationbyprivateproviders)

 LaRocque (2008) ได้จำแนกรูปแบบของหุ้นส่วนการศึกษา
ระหว่างภาครัฐกับเอกชนไว้7รูปแบบดังนี้
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ตารางที่ 2 การจำแนกรูปแบบของหุ้นส่วนการศึกษาระหว่างภาครัฐกับ
  เอกชนโดยLaRocque

 รูปแบบ 

1) Private
 Sector
 Philanthropic
 Initiative



2) Private
 Management
 ofPublic
 Schools




3) Government
 Purchaseof
 Educational
 Servicesfrom
 Private
 Schools


ความหมาย 

องค์กรการกุศลเอกชน
ให้ความช่วยเหลือภาค
การศึกษาทั้งในรูปแบบของ
ตัวเงินและความช่วยเหลือ
ด้านอื่นๆ(In-cashand
In-kind)

ภาคเอกชนทำสัญญาจ้าง
กับโรงเรียนของรัฐเพื่อ
ดำเนินงานแล้วแต่ตกลง
โดยความเป็นเจ้าของและ
งบประมาณที่ใช้สำหรับ
การดำเนินงานของโรงเรียน
ยังเป็นของภาครัฐ

รัฐบาลสนับสนุนการเงินให้
นักเรียนสามารถเข้ารับ
การศึกษาที่โรงเรียน
เอกชนได้

ตัวอย่าง 

-AcademiesProgramme(UK)
-PhilanthropicVentureFund
 (USA)




-CharterSchools(USA)
-ContractSchools(USA)






-FeyAlegria(SouthAmerica/
 Spain)
-Foundation-AssistedSchools
 Programme(Punjab,Pakistan)
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ตารางที่ 2 (ต่อ)

 ความหมาย 

ภาคเอกชนจะเขา้มารบัภาระ
ปัญหาต่างๆของโรงเรียน
รัฐบาลเช่นด้านคุณภาพ
การเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน
และการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนไปดูแลโดยจะได้
ผลประโยชน์ด้านภาษี
เป็นการแลกเปลี่ยน

นักเรียนสามารถเลือก
เข้าเรียนที่โรงเรียนใดก็ได้ทั้ง
โรงเรียนรัฐบาลและเอกชน
โดยใช้คูปองที่ได้รับจาก
รัฐบาลมาจ่ายค่าเรียน
ในบางโปรแกรมอาจมี
การเก็บเงินพิเศษเพิ่มจาก
นักเรียนได้แล้วแต่ข้อตกลง

โครงการสร้างขีด
ความสามารถนี้จะรวมถึง
การสนับสนุนด้านหลักสูตร
และระเบียบวิธีการสอน
การจัดการและบริหาร
การอบรมสื่อการเรียน
การสอนและเครือข่าย
พันธมิตรในวิชาชีพ

ตัวอย่าง 

- SindhEducationFoundation








-MilwaukeeParentalChoice
 Programme(USA)
-EducationVoucherScheme
 (Punjab,Pakistan)





-ContinuousProfessional
 DevelopmentProgramme
 (Punjab,Pakistan)
-TeachinginClustersbySubject
 Specialists(Punjab,Pakistan)

รูปแบบ 

4) Adopt-a-
 School
 Programmes






5) Vouchers
 and
 Voucher-like
 Programmes





6) Capacity
 Building
 Initiatives
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ตารางที่ 2 (ต่อ)

 ความหมาย 

การจับมือระหว่างภาครัฐ
และเอกชนในการก่อสร้าง
โครงการระยะยาวเช่น
โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้
การปรับปรุงสภาพแวดล้อม
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
เป็นต้นโดยเอกชนจะเป็น
ผู้รับความเสี่ยงและ
ผลประโยชน์ตามแต่ตกลง
กันแต่สุดท้ายแล้วสิ่งก่อสร้าง
นั้นๆจะเป็นของภาครัฐ

ตัวอย่าง 

-PrivateFinanceInitiative(UK)
-P3NewSchoolsProject
 (Alberta,Canada)
-NewSchool’sPrivateFinance
 Project(Australia)


รูปแบบ 

7) School
 Infrastructure
 Partnerships




 Patrinos (2009)จำแนกรปูแบบหุน้สว่นการศกึษาเปน็7รปูแบบ
ดังนี้
 1)  การบริการจัดการ การจัดการโรงเรียนที่ไม่เข้มแข็งเป็น
ข้อจำกัดในการพัฒนาการดำเนินการของโรงเรียนรัฐบาล ในการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว รัฐบาลได้นำองค์กรเอกชนมาให้บริการโรงเรียนรัฐบาล
การจัดการโดยเอกชนอาจดำเนินการในลักษณะโรงเรียนเดียวหรือโรงเรียน
ทั้งหมดในท้องถิ่น โดยมีความรับผิดชอบแตกต่างกันออกไปใน 4 ลักษณะ
ได้แก่ การจัดการด้านการเงิน การจัดการบุคลากร การวางแผนระยะยาว
และการสร้างผู้นำ
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 2)  การบริหารสนับสนุน กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอน เช่น
การบูรณะซ่อมแซมพาหนะนักเรียน และอาหารสำหรับนักเรียนมีราคาแพง
ในโรงเรียนของรัฐ ผู้กำหนดนโยบายในประเทศต่างๆ ได้ว่าจ้างเอกชนให้
เข้ามาดำเนินการในการให้บริการดังกล่าว เพื่อให้บุคลากรมีเวลาในการ
เรียนการสอนมากขึ้น
 3)  การให้บริการด้านอาชีพ การว่าจ้างให้บริการเช่นการอบรม
ครู การจัดหาตำราเรียน การจัดหลักสูตร และการให้การรับรองคุณภาพ
โรงเรียน ข้อดีของการดำเนินการดังกล่าว เป็นการดึงให้ผู้ชำนาญการของ
ภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยมักมีกระบวนการ
ว่าจ้างที่เข้มข้นเนื่องจากมักมีผู้สนใจเข้ารับการว่าจ้างเป็นจำนวนมาก
 4)  การให้บริการการศึกษา นอกเหนือจากการให้โอกาสบริษัท
เอกชนเข้าจัดการในโรงเรียนของรัฐ บางรัฐบาลได้ชำระค่าใช้จ่ายให้แก่
นักเรียนได้ลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนเอกชน ให้รัฐสามารถขยายผล
การศึกษาได้โดยไม่ต้องใช้จ่ายเงินในการสร้างอาคารหรือจัดหาโรงเรียน
แห่งใหม่ การดำเนินการลักษณะนี้ ได้แก่ การสนับสนุนคูปองการศึกษา
การให้ทุน หรือ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่นักเรียนเพื่อให้นักเรียนกลุ่ม
เป้าหมายได้รับประโยชน์ดังกล่าว
 5)  การจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก รัฐบาลพยายามที่จะ
ขับเคลื่อนการลงทุนภาคเอกชนในการลงทุนภาคต่างๆ รวมทั้งการจัด
การศึกษา การดำเนินการดังกล่าวหมายรวมถึงการจัดหาสิ่งอำนวยความ
สะดวกให้แก่โรงเรียน การก่อสร้างอาคาร ซึ่งทำให้รัฐบาลสามารถจ่าย
งบลงทุนเป็นงวด ตามลักษณะการว่าจ้างเงื่อนไขสัญญาแทนการใช้จ่ายแต่
เพียงครั้งเดียว
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 6)  การจดัหาสิง่อำนวยความสะดวกและการใหบ้รกิารการศกึษา
บางรัฐบาลว่าจ้างบริษัทเอกชนไม่เฉพาะเพียงสิ่งก่อสร้างแต่หากหมาย
รวมถึงการให้บริการจัดการศึกษาและบริการที่เกี่ยวข้อง
 7)  การให้บริการด้านการดำเนินงาน ในบางประเทศหน่วยงาน
ของเอกชนจะเซ็นสัญญากับหน่วยงานของรัฐเพื่อเข้ามาทำงานในโรงเรียน
รัฐบาล ทำให้โรงเรียนรัฐบาลทำงานเป็นเอกเทศและตอบสนองความสนใจ
ของผู้ปกครองนักเรียนได้อย่างเต็มที่

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์รูปแบบหุ้นส่วนการศึกษาระหว่างภาครัฐกับ
  เอกชน



  EdInvest IFC LaRocque Patrinos 

1. โครงสร้างพื้นฐาน √√ √ √√ √√

2. เอกชนเป็นผู้ดำเนินการ - √ √ √√√
 โรงเรียนของรัฐ

3. การเพิ่มขีดสมรรถนะ √√ √ √ √

4. คูปองและเงินอุดหนุน - √ √√√ √



 โดยสรุป หุ้นส่วนการศึกษาระหว่างภาครัฐกับเอกชนสามารถ
จำแนกได้เป็น4รูปแบบหลักดังนี้
 1)  โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) รูปแบบของหุ้นส่วน
การศึกษาระหว่างภาครัฐกับเอกชนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานที่พบได้
บ่อยในส่วนการศึกษาคือ สร้าง-ดำเนินการ-โอน (Build-Operate-
Transfer: BOT) เอกชนจะได้รับสัมปทานในด้านเงินลงทุน ก่อสร้างและ
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ดำเนินการและภาครัฐจะเป็นผู้เช่าสิ่งก่อสร้างนั้นตามระยะเวลาที่กำหนด
เมื่อครบกำหนดเวลาสิ่งก่อสร้างนั้นๆจะโอนมาเป็นของรัฐบาล
 2)  เอกชนเปน็ผูด้ำเนนิการโรงเรยีนของรฐั (Private operation   
of public schools)เอกชนจะเข้ามาเป็นผู้บริหารจัดการโรงเรียนของรัฐ
พัฒนาเชิงวิชาชีพ เช่น การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาการเรียนการสอน
การประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียน การประเมินโรงเรียน ตลอดจนการ
สนับสนุนหนังสือเรียนหรืออุปกรณ์สำหรับการเรียนรู้อื่นๆ ตามระยะเวลา
และเป้าประสงค์ของสัญญาที่กำหนด โดยได้รับค่าจ้าง (management
fee)หรอืผลประโยชนด์า้นภาษเีปน็การตอบแทน รปูแบบหุน้สว่นการศกึษา
แบบนี้โรงเรียนยังคงเป็นของรัฐและได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
ภาครัฐ
 3)  การเพิ่มขีดสมรรถนะ (Capacity Building) ผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษามีความสำคัญมากต่อการศึกษาและการเรียนรู้
ของเด็ก การจะพัฒนาการศึกษา พัฒนาการจัดการและบริหารโรงเรียน
กระบวนการเรียนการสอน หลักสูตร และการประเมิน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและก่อให้เกิดคุณภาพอย่างที่ต้องการนั้น บุคลากรเป็นหัวใจ
สำคัญที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มสมรรถนะของคุณภาพระบบ
การศึกษาได้ ดังนั้นเอกชนผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ สามารถเข้ามา
ร่วมลงทุนในการพัฒนาประเด็นต่างๆที่กล่าวมาได้ดังตัวอย่างของประเทศ
ปากีสถานที่จะกล่าวต่อไป
 4)  คูปองและเงินอุดหนุน (Vouchers and subsidies)
รัฐบาลจัดสรรคูปองให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีโอกาสในการเลือกเข้า
เรียนในโรงเรียนเอกชนหรือการที่รัฐบาลจัดสรรเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียน
เอกชน
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ตวัอยา่งหุน้สว่นการศกึษาระหวา่งภาครฐักบัเอกชนในตา่งประเทศ 

 หุ้นส่วนการศึกษาระหว่างภาครัฐกับเอกชนนั้นสามารถทำได้
หลากหลายรูปแบบ หลากหลายโครงการขึ้นอยู่กับความต้องการ ปัญหา
และความเหมาะสมของแต่ละประเทศ ในส่วนนี้จะนำเสนอบางตัวอย่าง
ของโครงการหุ้นส่วนการศึกษาระหว่างภาครัฐกับเอกชนของแต่ละประเทศ
(สหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรและปากีสถาน)ในรายละเอียด

สหรัฐอเมริกา 
 ในปี 2006 สหรัฐอเมริกามีองค์กรการกุศลเอกชนและชุมชนกว่า
70,000 แห่งซึ่งได้ทำการบริจาคเงิน 41 พันล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐเพื่อ
ใช้ในการพัฒนาทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ การศึกษา (ร้อยละ 22.5)
การสาธารณสุข (ร้อยละ 23) การบริการ (ร้อยละ 13.8) และศิลปะและ
วัฒนธรรม (ร้อยละ 12.2) โครงการสนับสนุนโรงเรียนด้านการเงิน
(New Schools Venture Fund: NVF) เป็นบรรษัทการกุศลที่ตั้งขึ้นในปี
1998 เพื่อสนับสนุนการศึกษาของผู้ประกอบการและสร้างเครือข่าย
การทำงานของระบบที่กว้างขึ้น ในการลงทุน 2 ครั้งแรก NVF ลงทุน
มากกว่า 70 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐใน 30 การร่วมทุนทางการศึกษา
กับสถานประกอบการ และในการลงทุนครั้งที่ 3 จะเน้นเป็นพลังใน
การสนับสนุนการเติบโตและคุณภาพของ Charter schools โดยเงินทุน
สำหรับการสนับสนุน NVF นั้นมาจากเงินบริจาคของมูลนิธิ Bill and
MelindaGatesและมูลนิธิBroadEducation
 นอกจากความร่วมมือจากองค์กการกุศลแล้วยังมีรูปแบบPrivate
management of public schools ที่ภาคเอกชนเข้ามาดำเนินการ
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จัดการโรงเรียนของภาครัฐ โดยที่ความเป็นเจ้าของและเงินลงทุนเป็น
ของภาครัฐ ซึ่งรูปแบบนี้สามารถแบ่งออกเป็น Contract schools และ
CharterSchoolsในปี2005/06สหรัฐอเมริกามีโรงเรียนรัฐบาล521โรง
ที่จัดการโดยบริษัทเอกชนใน 29 รัฐ คิดเป็นร้อยละ 84 ที่มีเอกชนเข้ามา
จัดการ Charter schools และนอกจากนี้ในรัฐฟิลาเดเฟีย ภาครัฐได้
ทำการรับช่วงในจัดการโรงเรียนของเมือง (City’s schools) ที่มีคุณภาพ
ต่ำกว่า 70 โรงโดยเปลี่ยนระบบการจัดการโดยให้เอกชนเข้ามาจัดการแทน
(Contract Schools) อีกทั้งในปี 2007/08มีโรงเรียน charter schools
มากกว่า 4,100 โรงเรียน ให้การศึกษากับนักเรียนกว่า 1.2 ล้านคนใน
สหรัฐอเมริกา
 คูปองการศึกษา (Voucher system) เป็นอีกรูปแบบของความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนด้านการศึกษา ที่เมืองมิลวอคกี้
(Milwaukee) สหรัฐอเมริกา มีโครงการMilwaukee Parental Choice
Programme (MCPC) ที่สนับสนุนให้ผู้ปกครองสามารถส่งบุตรหลานเข้า
โรงเรียนเอกชนได้ผ่านระบบคูปองการศึกษา ในปี 2005/06 มีโรงเรียน
เอกชนเข้าร่วมโครงการถึง 121 โรง และมีการใช้คูปองการศึกษา 15,000
คูปองและเพิ่มขึ้นเป็น22,500คูปองในปี2006/2007

สหราชอาณาจักร 
 สหราชอาณาจักรมีโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาค
เอกชนด้านการศึกษาที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบขององค์กรการกุศล
เอกชน (Private Sector Philanthropic Initiative) และการร่วมลงทุน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (School Infrastructure Partnerships) ใน
รูปแบบองค์กรการกุศลนั้น บริษัทในประเทศอังกฤษมีส่วนร่วมสำคัญใน
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โครงการอคาเดมี่ (UK’s Academies) โดยอคาเดมี่หรือสถานศึกษาจะได้
รับการสนับสนุนจากภาคธุรกิจเอกชน หรือกลุ่มอาสาสมัครผ่านการเป็น
หุ้นส่วนกับรัฐบาลกลางและหุ้นส่วนด้านการศึกษาของท้องถิ่นในรูปของ
เงินสนับสนุนและความช่วยเหลือในทุกๆ ด้าน (in-cash and in-kind)
เพื่อจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูงให้กับนักเรียนทุกคนโดย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย อคาเดมี่แรกเปิดในปี 2002 และปัจจุบันขยายเพิ่มขึ้นเป็น
47อคาเดมี่
 การร่วมลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของสหราชอาณาจักรมี
โครงการ Private Finance Initiatives (PFIs) ซึ่งจะครอบคลุมถึงการ
ลงทุนในการก่อสร้างเกือบทุกด้านที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เช่น
โรงเรียน โรงพยาบาล ที่อยู่อาศัย ซึ่งภาคเอกชนจะเป็นผู้รับภาระแล้วแต่
ตกลง ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นในรูปแบบออกแบบ-ก่อสร้าง-งบประมาณ-
ดำเนินการ (Design-Build-Finance-Operate: DBFO) ภายใต้สัญญา
30 ปี เพื่อครบกำหนดสถานที่นั้นๆ ก็จะกลับมาเป็นของรัฐ ในปี 2007
กระทรวงเพื่อเด็ก โรงเรียนและครอบครัว (Department for Children,
Schools andFamily (DCSF)ทำสัญญาร่วมกับPFI ถึง 115 โครงการ
เป็นเงินประมาณ4.8พันล้านปอนด์

ปากีสถาน 
 รัฐปันจาบร่วมกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development
Bank:ADB)ร่วมกันพัฒนาและดำเนินการผ่านมูลนิธิPunjabEducation
Foundation(PFI)เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาผ่านความร่วมมือภาครัฐ
และเอกชน การสร้างแรงจูงใจและการสนับสนุนความพยายามของภาค
เอกชนผ่านการให้ความช่วยเหลือทั้งในด้านเทคนิคและการเงิน สร้างสรรค์
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และพัฒนาเครื่องมือใหม่ๆ เพื่อจะขยายโอกาสด้านการศึกษาในราคา
ไมแ่พงใหก้บัคนยากจนซึง่แบง่ออกเปน็4โครงการหลกัคอืFoundation-
Assisted School Programme (FAS), Continuous Professional
DevelopmentProgramme (CPDP), EducationVoucher Scheme
(EVS)และLeasingofPublicSchoolBuildingtoPrivateOperator
 Foundation-Assisted Schools Programme (FAS) โครงการ
ตามรูปแบบGovernmentPurchaseofEducationalServicesfrom
Private Schools เป็นการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายรายหัวของนักเรียนให้แก่
โรงเรียนเอกชน โรงเรียนเอกชนจะต้องเป็นโรงเรียนยากจนที่มีจำนวน
นกัเรยีนหญงิอยา่งนอ้ยรอ้ยละ50และจะตอ้งมคีวามพรอ้มดา้นสาธารณปูโภค
พื้นฐาน ซึ่งหากเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาจำเป็นที่จะต้องมีห้องสมุด
และห้องทดลองวิทยาศาสตร์การดำเนินการอย่างต่อเนื่องทำให้ผลงานของ
โรงเรยีนในโครงการดขีึน้และผา่นการรบัประกนัคณุภาพ(QualityAssurance
Test:QAT)ความร่วมมือนี้ไม่เพียงทำให้ผลการเรียนของนักเรียนดีขึ้นหาก
แต่จะลดอัตราการออกจากโรงเรียนกลางคืนลงเป็นศูนย์ และเพิ่มระดับ
การทดสอบQATด้วย
 Continuous Professional Development Programme
(CPDP) โครงการความร่วมมือตามรูปแบบ Capacity Building
Initiatives เป็นการยกระดับมาตรฐานการศึกษาโดยผ่านการพัฒนา
คุณภาพครู ทั้งด้านทักษะการสอนและความรู้ด้านวิชาการ ผ่านการอบรม
แบบ Cluster-based training (CBT) การอบรมจะเป็นหลักสูตรเร่งรัด
6 วันโดย PEF จะเป็นผู้จัดสอบก่อนและหลังเรียนเพื่อเป็นการรับรอง
คุณภาพของการอบรม
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 EducationVoucherScheme(EVS)มีเป้าหมายในการส่งเสริม
อิสระในการเลือก (Freedom of choice) ประสิทธิภาพ (Efficiency)
ความเท่าเทียม (Equity) และการทำงานร่วมการทางสังคม (Social
cohesion) โดย PEF จะให้คูปองการศึกษาให้แก่ครอบครัวที่มีเด็กอายุ
5-13 ปี ซึ่งคูปองนี้จะสามารถนำไปจ่ายค่าเทอมของโรงเรียนเอกชนที่เข้า
ร่วมโครงการได้
 LeasingofPublicSchoolBuildingstoPrivateOperators
เป็นการให้เอกชนเช่าพื้นที่ของโรงเรียนเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ
การศึกษาหลังเวลาปกติที่โรงเรียนทำการ โดยสิ่งแลกเปลี่ยนคือภาคเอกชน
จะต้องปรับปรุงตึกเรียน รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคของทั้ง
2โรงเรียนจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของทั้ง2โรงเรียนและแบ่งกำไร
จากการดำเนินการร้อย 10 ให้แก่คณะกรรมการโรงเรียนเอกชน (Public
schoolcouncil)
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 การประเมินผลเป้าหมายการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for
All: EFA) และเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium
DevelopmentGoals:MDGs)ทำให้ในการประชุมWorld Education
Forum 2015ณ เมืองอินชอน ประเทศเกาหลี เมื่อเดือนเมษายน 2558
ได้มีการหารือร่วมกันเพื่อเสนอเป้าหมายการศึกษาหลังปี 2558 (Post-
2015) และจะมีการรับรองข้อเสนอร่วมกันอีกครั้งในการประชุม TheUN
High-LevelSummitในเดือนกันยายน2558นี้ โดยเป้าหมายที่จะเสนอ
เพื่อเป็นวาระการศึกษาสำหรับปี 2015 - 2030 คือ “Ensure 
equitable and inclusive quality education and lifelong 
learning for all by 2030” จะเห็นได้ว่า วาระการศึกษายังคงอยู่กับ
เรื่องของโอกาสและคุณภาพ หากแต่สิ่งที่พัฒนามากขึ้นคือการคำนึงถึง
“รายบุคคล” (Individual) เพิ่มมากขึ้น กล่าวคือ โอกาสการได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพนั้นต้องเป็นไปด้วย “ความเท่าเทียม” ไม่ใช่เพียง
“ทั่วถึง” เท่านั้น เนื่องจากผู้เรียนแต่ละคนมีระดับความต้องการและระดับ
การพัฒนาที่แตกต่างกัน การศึกษาจึงจำเป็นต้องจัดให้ตอบสนองต่อความ

- 3 - 
มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง  

(Inclusive Education) 
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ต้องการของแต่ละบุคคล นอกจากนี้วาระการศึกษาดังกล่าวยังเน้นที่
การเรยีนรูต้ลอดชวีติ ทีต่อ้งการทกัษะทีห่ลากหลาย เพือ่การดำรงชวีติตอ่ไป
ในอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การจัดการสภาพแวดล้อมและ
เครื่องมือที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตจึงมีความจำเป็นและสำคัญเป็น
อย่างยิ่ง ในขณะที่ประเทศไทยกำลังอยู่ในระหว่างการปฏิรูปประเทศโดย
การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประเด็นด้าน
การศกึษาเปน็หนึง่ความสำคญัของวาระแหง่การปฏริปูประเทศไทย รายงาน
ของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สภาปฏิรูปแห่งชาติเรื่องยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาและพัฒนามนุษย์
ของประเทศไทย กรอบการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนามนุษย์ ฉบับ
ปรับปรุงได้นำเสนอกระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษาไว้ว่า


	 “การปฏิรูปการศึกษาและพัฒนามนุษย์ของประเทศ	 เป็น	 
การจัดระบบการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้		 
“มีคุณภาพ	เท่าเทียม	และทั่วถึง	(Inclusive	Education)”	”	


 เป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยได้กำหนดไว้
ค่อนข้างชัดเจนและไปในทิศทางเดียวกับแนวโน้มการศึกษาโลก อย่างไร
ก็ตาม ก่อนการวางแผนปฏิรูปเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่าง
แท้จริงและยั่งยืนจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการศึกษาวิจัยเพื่อพิจารณา
สภาวการณ์ปัจจุบันของการศึกษาไทยเสียก่อน
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“การศึกษาไร้คุณภาพ”	
“ขาดทิศทางและความต่อเนื่อง”	
“ครูไร้คุณภาพ	เด็กขาดทักษะ”	

“เป็นที่โหล่ของอาเซียน”	


 วลีข้ างต้นคือส่วนหนึ่ งของคำตอบเมื่ อถามป้อนคำค้นหา
“การศึกษา” “ไทย” “คุณภาพ” ใน Google การค้นหาดังกล่าวเป็น
snapshot ความคิดเห็นโดยทั่วไปว่า มุมมองต่อการศึกษาไทยของคน
ในสังคมเป็นอย่างไร จากโครงการวิจัยยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อสร้างความรับผิดชอบ โดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศ (ทีดีอาร์ไอ) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) ชี้ว่า “ปัญหาของระบบการศึกษาไทยไม่ได้เกิดจากการขาด
ทรัพยากรอีกต่อไป	 แต่เป็นปัญหาการใช้ทรัพยากรอย่างไม่มีประสิทธิภาพ	
กล่าวคือ	ใช้ทรัพยากรมากแต่ผลสัมฤทธิ์ต่ำ”(อภินันท์สิริรัตนจิตต์,2556)
ซึ่งหากพิจารณาสถิติการศึกษาของประเทศไทยตั้งแต่ปี 2550 – 2558
โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.,2558ข)พบว่าร้อยละของ
งบประมาณรายจา่ยดา้นการศกึษาจะอยูป่ระมาณรอ้ยละ20ตอ่งบประมาณ
ของประเทศคิดเป็นประมาณร้อยละ 4 ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน
ประเทศ(GDP)ซึ่งหากเทียบกับกลุ่มประเทศอาเซียนในการจัดอันดับความ
สามารถในการแข่งขันนานาชาติของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อพัฒนา
การจดัการ(International InstituteforManagementDevelopment:
IMD) ในปี 2558 (2015) ประเทศไทยจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษา
มากเป็นอันดับที่ 2 ของกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นรองเพียงแค่มาเลเซีย
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เท่านั้น แต่ผลด้านประสิทธิภาพการศึกษา ประเทศไทยกลับรั้งท้ายในทุก
ตัวชี้วัด(IMD,2015)


แล้วเราจะสามารถแก้ปัญหาการศึกษาไทยให้ “มีคุณภาพ ทั่วถึง 
และเท่าเทียม” ได้อย่างไร  

 จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่าการทุ่มเงินงบประมาณการศึกษา
จากภาครัฐเพียงอย่างเดียวไม่สามารถทำให้การศึกษาไทย “มีคุณภาพ   
ทั่วถึง และเท่าเทียม” ได้ รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษา
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สภาปฏิรูปแห่งชาติฯ ได้สรุปไว้อย่าง
น่าสนใจดังนี้ 


	 “ระบบการศึกษาไทยเป็นระบบการศึกษาที่ใช้ทรัพยากรมาก
แต่ผลลัพธ์ต่ำ	 การใช้งบประมาณไม่มีประสิทธิภาพรวมถึง	 
การจัดการเรียนรู้ไม่สอดคล้องกับศตวรรษที่	 21	 ผลลัพธ์คือ	 เด็ก
และเยาวชนที่จบการศึกษาแล้วไม่มีทักษะการทำงาน	 ทักษะชีวิต	
และความสามารถในการแข่งขันกับประเทศอื่น	 รวมถึงมีอีก
จำนวนมากที่หลุดออกไประหว่างทางจากระบบการศึกษา	 ทำให้
ขาดโอกาสในการดำเนินชีวิตที่มีคุณภาพและเข้าสู่ วงจร
อาชญากรรมในที่สุด”	


 ในขณะที่ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการศึกษามาโดยตลอด
ดังที่พระราชบัญญัติการศึกษาได้กำหนดไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องจัดให้
บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า
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สิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย”
(พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545) นั่นคือ การเพิ่มทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ แม้ว่าการจัด
การศึกษาจะเป็นหน้าที่ของภาครัฐ แต่ด้วยสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วอันเนื่องมาจากปัจจัยหลัก3ปัจจัยคือ1)การเปลี่ยนแปลง
ประชากร (Demographic shifts) เช่น การเพิ่มขึ้นของประชากร
(Population growth) ความเป็นเมือง (Urbanisation) และโลกาภิวัฒน์
(Globalisation) 2) ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี (The adventof the
‘smart’era)และ3)การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเศรษฐกิจ(changes
totheestablishedeconomicstructure)(Bhongsatiern,J.,2014)
ทำให้การจัดการศึกษาให้ทั่วถึงและมีคุณภาพนั้นจำเป็นต้องอาศัยความ
ตั้งใจและแรงสนับสนุนจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงจะสามารถจัด  
การศึกษาให้บรรลุเป้าประสงค์ของพระราชบัญญัติการศึกษาได้อย่าง
รวดเร็วและทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของทุกภาคส่วน
ในสังคม ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ปกครอง ภาคธุรกิจ ชุมชนและประเทศชาติ
เช่นเดียวกับที่ธนาคารโลกให้หลักการของหุ้นส่วนการศึกษาระหว่างภาครัฐ
กับเอกชนไว้ว่า เพื่อประโยชน์ของการขยายโอกาสทางการศึกษาและ
การพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษานั้น ในประเทศที่มีรายได้น้อย การจัด
การศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วนและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ภาครัฐเพียงหน่วยงานเดียวไม่สามารถที่จะ
จัดการได้อย่างรวดเร็วได้ทันต่อสังคมพลวัตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วอย่างมีคุณภาพได้ ดังนั้นภาคเอกชนจึงเป็นกำลังสำคัญในการ
สนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐเพื่อเปิดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา
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อย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนด้านงบประมาณ ด้านสิ่งปลูกสร้าง
เครื่องมือและสื่อการเรียนรู้ หรือแม้กระทั่งการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้
และพัฒนาทักษะให้ตรงกับความต้องการของทุกภาคส่วนสำหรับประเทศ
ที่มีรายได้สูง ความต้องการด้านการศึกษาอาจมีความแตกต่างกันไป มี
ความหลากหลายของรูปแบบการศึกษามากขึ้น การร่วมลงทุนจากภาค
เอกชนที่มีศักยภาพจะเป็นตัวการสำคัญในการจัดการศึกษาที่หลากหลาย
ได้ตามความต้องการ(WorldBank,2014)
 เมื่อมองย้อนไปประมาณ 15 ปีที่แล้วและพิจารณาเป้าหมาย
การพัฒนาแห่งสหัสวรรษ(MDGs)ขององค์การสหประชาชาติจะเห็นได้ว่า
องค์การสหประชาชาติได้กำหนดการส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการ
พัฒนาในประชาคมโลก (Goal8:DevelopaGlobalPartnership for
Development) เป็น 1 ใน 8 เป้าหมายที่ประเทศสมาชิกตกลงร่วมกัน
ที่จะพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายให้ได้ภายในปี 2558 แม้ผลการประเมิน
เป้าหมายดังกล่าวจะยังไม่บรรลุผลโดยสมบูรณ์ แต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่า
แนวความคิด “หุ้นส่วน” เป็นวาระสำคัญระดับโลกในการร่วมกันพัฒนา
ไปสู่ความเจริญ ประเทศผู้พัฒนาแล้ว หรือมีข้อได้เปรียบ หรือมีความ
เชี่ยวชาญสูงกว่าจะเป็นแรงและกำลังสำคัญในการช่วยเหลือประเทศกำลัง
พัฒนาหรือด้อยพัฒนาให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึน้การศกึษากเ็ชน่กนั“เดก็และเยาวชนคอือนาคตของชาต”ิเดก็และเยาวชน
ก็อาจจะบอกเราว่า อย่ามาโยนความรับผิดชอบทั้งหมดให้กับพวกเขา ตอ้ง
ร่วมกัน เพราะเด็กและเยาวชนจะเป็นอย่างไร ขึ้นอยู่กับว่าผู้ใหญ่มีการ
เตรียมความพร้อมให้กับพวกเขาดีขนาดไหน หน้าที่ความรับผิดชอบ  
ต่ออนาคตของประเทศจึงไม่ได้อยู่ที่เด็กและเยาวชนเท่านั้น สมาชิก  
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ทุกคนในประเทศจึงต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการการศึกษาให้มี
คุณภาพ ทั่วถึงและเท่าเทียมเพื่อเตรียมความพร้อมและเป็นอาวุธที่สำคัญ
ให้กับเด็กและเยาวชนของเราสามารถใช้ความรู้ ทักษะและความสามารถ
ของพวกเขาพัฒนาตนเองและประเทศชาติให้เจริญต่อไปในอนาคตได้


 “One	 child,	 one	 teacher,	 one	pen	and	one	book	
can	change	the	world.”	 

–MalalaYousafzai

 ดังที่กล่าวไปแล้วว่าหุ้นส่วน (Partnership) เป็นหนึ่งกลไกที่จะ
นำไปสู่การปฏิรูปการศึกษาให้มีกระบวนทัศน์ “มีคุณภาพ ทั่วถึง และ
เท่าเทียม” ทุกภาคส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชน
ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถนำความเชี่ยวชาญและกำลังของ
ตนเองมาร่วมพัฒนาการศึกษาได้ในรูปแบบต่างๆ กัน เช่น ระบบบริหาร
งานที่มีประสิทธิภาพ เงินทุน ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ความเชี่ยวชาญ
ทางด้านการสอน และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี เป็นต้น ในการนี้ จึง
เป็นสิ่งที่น่าสนใจว่า ความเป็นหุ้นส่วนการศึกษาของไทยมีในรูปแบบใดบ้าง
จะมีกลไกส่งเสริมให้เพิ่มมากขึ้นหรือให้ยั่งยืนต่อไปได้อย่างไร โดยงานวิจัย
ชิ้นนี้จะเน้นที่หุ้นส่วนระหว่างภาครัฐกับเอกชนเป็นหลัก เนื่องจากภาค
เอกชนเป็นภาคส่วนสำคัญของสังคมที่มีกำลังขับเคลื่อนมาก ทั้งในด้าน
เงนิทนุ ความรูแ้ละทกัษะเฉพาะดา้นสมรรถนะในการบรหิารงานซึง่ในสว่น
ต่อไปจะกล่าวถึงหุ้นส่วนการศึกษาระหว่างภาครัฐกับเอกชนในประเทศไทย
ตั้งแต่ประสบการณ์รูปแบบและตัวอย่างโครงการ
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ประสบการณ์หุ้นส่วนการศึกษาระหว่างภาครัฐกับเอกชนใน
ประเทศไทย 

 ภายหลังจากการยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้า
ร่วมลงทุนหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 สำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ผู้มีหน้าที่ส่งเสริม
และอำนวยความสะดวกเพื่อให้เกิดการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐกับเอกชน
ได้ทำการยกร่างพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
พ.ศ. 2556 ขึ้น ซึ่งพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวได้มีผลบังคับใช้แล้วเมื่อ
วันที่ 4 เมษายน2556 (กุลิศสมบัติศิริ, 2558)และมีกฎหมายลำดับรอง
ตามมาอีก14ฉบับ (ณวันที่26พฤษภาคม2558) โดยมีสาระสำคัญคือ
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐนั้นจำเป็นต้องประกอบด้วย
3 องค์ประกอบหลัก คือ 1) ต้องเป็นการลงทุนในกิจการของรัฐ 2) เป็น
การร่วมลงทุนและ3)โครงการมีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป
 ปัจจุบัน (22 มิถุนายน 2558) แผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วม
ลงทุนในกิจการของรัฐพ.ศ.2558-2562นั้น(กรอบระยะเวลา5ปีมูลค่า
การลงทุนประมาณ1.41ล้านบาท)มีเป้าหมายหลักเพื่อดำเนินโครงการใน
กิจการกลุ่มที่ 1 กิจการที่สมควรให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน   
(Opt-out) จำนวน 6 กิจการ และส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมในการ
ลงทุนกิจการในกลุ่มที่ 2 กิจการที่รัฐส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมในการ
ลงทุน (Opt-in) จำนวน14กิจการซึ่งกิจการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอยู่
ในกลุ่มนี้ คือ กิจการพัฒนาสถานศึกษาของรัฐ ประกอบด้วย 8 โครงการ
ได้แก่ 1) โครงการอุทยานการศึกษาและการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ 2) โครงการอุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัย
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นเรศวร 3) โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
4) โครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา
ระยะที่ 2สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา5) โครงการจัดตั้งศูนย์
ฝึกอบรมอาชีวศึกษานานาชาติ ระยะที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 6) โครงการ Modern Town มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 7) โครงการสวนนวัตกรรมเพื่อการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (บัณฑิตนักปฏิบัติ Hands on) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลา้นนาและ8) โครงการจดัตัง้คณะพยาบาลศาสตร์มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ซึ่งโครงการทั้ง 8 ภายใต้กิจการพัฒนา
สถานศึกษาของรัฐนี้ ยังอยู่ในสถานะเตรียมศึกษาความเป็นไปได้และกำลัง
ศึกษาความเป็นไปได้
 เมื่อการลงทุนจำเป็นต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการลงทุน การจะ
พัฒนาโครงการจึงจำเป็นต้องคำนึงถึงความเชื่อมโยงของขอบเขตงานและ
ระยะเวลาในการพฒันาและดำเนนิโครงการกจิการตา่งๆ ในแผนยุทธศาสตร์ฯ
ด้วย เพื่อไม่ให้มีการลงทุนซ้ำซ้อนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้มี
การกำหนดระดับความเชื่อมโยงของกิจการเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1) ความ
เชื่อมโยงภายในกิจการเดียวกัน เช่น โครงการรถไฟฟ้าควรบูรณาการแนว
การวางแผนและพัฒนาโครงการรถไฟฟ้าทุกเส้นทางเข้าด้วยกัน 2) ความ
เชื่อมโยงระหว่างกิจการภายในสาขา เช่น การเชื่อมต่อระหว่างระบบขนส่ง
ทั้งหมด เพื่อลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อนระหว่างกิจการ และ 3) ความเชื่อมโยง
ระหว่างกิจการกับกิจการในสาขาอื่น เช่น การพัฒนากิจการพัฒนา
สถานศึกษาของรัฐในปัจจุบันควรพิจารณาถึงกิจการพัฒนาระบบอินเทอร์
เน็ตความเร็วสูงในสาขาการสื่อสารด้วย (สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ, 2558) จะเห็นได้ว่า พระราชบัญญัติดังกล่าวอนุญาตให้
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กจิการ/โครงการหนึง่อาจมหีลายระดบั และหลายเอกชนทีม่คีวามเชีย่วชาญ
เฉพาะด้านเข้ามาร่วมลงทุนได้
 อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณานอกเหนือจากโครงการในแผน
ยุทธศาสตร์ฯ การจัดการศึกษาของประเทศไทยได้รับการสนับสนุนจาก
ภาคเอกชนอยู่บ้างไม่มากก็น้อยหากแต่เมื่อเทียบกับพระราชบัญญัติการให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐพ.ศ.2556และกฎหมายรองที่เกี่ยวข้อง
แล้ว โครงการและกิจกรรมด้านการศึกษาส่วนใหญ่เป็นการร่วมลงทุนใน
กิจการของรัฐจริงแต่ขาดคุณสมบัติด้านมูลค่าตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป
ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้ให้ข้อยกเว้นไว้ว่า
หากมูลค่าโครงการต่ำกว่า1,000ล้านบาทให้กระทรวงเจ้าสังกัดใช้ระเบียบ
จัดซื้อจัดจ้างของแต่ละกระทรวงได้เลยโดยไม่ต้องปฏิบัติตามพ.ร.บ.ฯ


รูปแบบของหุ้นส่วนการศึกษาระหว่างภาครัฐกับเอกชนใน
ประเทศไทย 

 การจัดการศึกษาของประเทศไทยได้รับการสนับสนุนจากภาค
เอกชนอยู่บ้างไม่มากก็น้อย แม้โครงการส่วนใหญ่จะเป็นการร่วมลงทุนโดย
ไม่ได้อยู่ภายใต้พ.ร.บ.การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556
และคุณสมบัติอาจไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนดการเป็นหุ้นส่วนการศึกษา
ระหว่างภาครัฐกับเอกชนก็ตาม เช่น คุณสมบัติในด้านระยะเวลาของ
การลงทุน อาจไม่ได้เป็นระยะเวลายาวถึง 25-30 ปี เป็นต้น ในมิติด้าน
การศึกษา การร่วมลงทุนของภาคเอกชนเป็นการร่วมลงทุนในกิจการของ
รัฐ และแชร์ความเสี่ยงของภาครัฐในการลงทุน/จัดการการศึกษา จาก
การศึกษาเอกสารงานวิจัยและสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ มีบริษัทเอกชน
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มากมายที่เข้ามาให้การสนับสนุนการศึกษาทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับ
ประเทศ แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ไม่มีการจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลการสนับสนุน
ของภาคเอกชนไว้ และส่วนใหญ่เป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียน
รัฐบาลกับภาคเอกชนในพื้นที่เอง จากข้อจำกัดด้านฐานข้อมูลทำให้ข้อมูล
การร่วมลงทุนที่ได้มาประกอบในงานวิจัย จึงเป็นเพียงข้อมูลที่ได้จากการ
ศึกษาเอกสารจากกระทรวงศึกษาธิการ เว็บไซต์ของบริษัทชั้นนำของ
ประเทศไทย และการสัมภาษณ์พร้อมทั้งขยายกลุ่มผู้ให้ข้อมูลโดยใช้เทคนิค
Snowballing เท่านั้น ในการนี้ ภาคเอกชนที่เป็นหุ้นส่วนการศึกษากับ
ภาครัฐได้แก่บมจ.ธนาคารกรุงไทยบริษัททีโอทีจำกัด(มหาชน)บริษัท
ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มูลนิธิไทยรัฐ องค์กรธุรกิจเพื่อพัฒนา
อย่างยั่งยืน สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย การไฟฟ้านครหลวง มูลนิธิมีชัย วีระ
ไวทยะบริษัทเชลล์ประเทศไทย(ShellThailand)จำกัดบริษัทมิตรผล
จำกัด (มหาชน) บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) บริษัท โฮม โปรดักส์
เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และบริษัท
เอสวีโอเอ จำกัด เป็นต้น ซึ่งสามารถจำแนกรูปแบบของหุ้นส่วนการศึกษา
ระหว่างภาครัฐกับเอกชนในประเทศไทยได้4รูปแบบดังนี้

 1. รูปแบบโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) 
 โครงสร้างพื้นฐานหมายรวมถึงโครงสร้างทุกอย่างที่เป็นการลงทุน
เพื่อสนับสนุนการศึกษา อาทิ การก่อสร้างและซ่อมแซมอาคารเรียน
การปรบัสภาพภมูทิศันข์องโรงเรยีนเพือ่สง่เสรมิการเรยีนรู้ การวางโครงขา่ย
อินเทอร์เน็ต และการสนับสนุนเทคโนโลยี เป็นต้น ซึ่งเป็นการลงทุนของ
ภาคเอกชนให้กับโรงเรียนของรัฐและสุดท้ายโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวตก
เป็นทรัพย์สินของภาครัฐ หุ้นส่วนการศึกษาระหว่างภาครัฐกับเอกชนด้าน
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โครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทย สามารถจัดจำแนกเป็น 2 กลุ่ม คือ
โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี และโครงสร้างพื้นฐานด้านการก่อสร้าง
อาคาร
 โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีได้รับการสนับสนุนจากหุ้นส่วน
ภาคเอกชน 4 บริษัทหลักที่ตกลงทำความร่วมมือกับภาครัฐ คือ
บมจ. ธนาคารกรุงไทย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท ทรู
คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)
โดยรายละเอียดการร่วมลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีของบริษัท
ดังกล่าวมีดังนี้
 โครงการกรุงไทยสานฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน เป็นโครงการที่เกิด
จากการเห็นความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการศึกษาที่มี
คุณภาพ โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนโรงเรียนในฝันด้วยการ
ให้ความช่วยเหลือการศึกษาขั้นพื้นฐานในด้าน “การสนับสนุนเทคโนโลยี”
โดยธนาคารกรุงไทยสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนพร้อมทั้งปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการและสื่อการเรียนการสอนICTและพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต
เพือ่ใหโ้รงเรยีนเปน็แหลง่เรยีนรูท้ีมุ่ง่เนน้ใหน้กัเรยีนเปน็ศนูยก์ลางการเรยีนรู้
นอกจากการสนับสนุนด้านอุปกรณ์เทคโนโลยี ยังมีการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการศึกษาและส่งเสริมการร่วมพัฒนาของโรงเรียนพี่โรงเรียน
น้องอีกด้วย
 โครงการโดยบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่บริษัท
ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นผู้เชี่ยวชาญและให้บริการโทรคมนาคมของ
ประเทศไทยมาเป็นระยะเวลากว่า 61 ปี และด้วยความเชื่อที่จะสานฝัน
เด็กไทย ก้าวไกลสู่ยุคไอที “อยู่ที่ไหน เด็กไทยก็เรียนได้” จึงได้ริเริ่ม
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โครงการสนบัสนนุการศกึษา2โครงการคอืโครงการ TOT IT SCHOOL
และโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
 โครงการ TOT IT SCHOOL เป็นโครงการช่วยเหลือการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในด้าน “การสนับสนุนเทคโนโลยี” เพื่อขยายโอกาสในการ
เข้าถึงความรู้และพัฒนาความสามารถด้าน IT ของเยาวชนไทยในพื้นที่
ห่างไกล โดยบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้มอบห้องเรียน IT ซึ่ง
ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์serverอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ พร้อมทั้งจัดอบรมวิธีการใช้งานและการดูแลรักษาให้กับ
โรงเรียนที่เข้าโครงการ ซึ่งปัจจุบันมีโรงเรียนต้นแบบ IT แล้วทั่วประเทศ
ภาคละ7โรงเรียนรวมแล้ว35โรงเรียน
 โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นโครงการช่วยเหลือ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในด้าน 1) การสนับสนุนเทคโนโลยี และ 2) การ
สนับสนุนการพัฒนาครูผู้สอน โดยโครงการดังกล่าวได้นำโครงข่ายสื่อสาร
โทรคมนาคมหลักและโครงข่ายอินเทอร์เน็ตมาใช้เป็นเครือข่ายส่งสัญญาณ
การออกอากาศโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียน
วังไกลกังวลอ.หัวหินจ.ประจวบคีรีขันธ์ไปยังโรงเรียนเครือข่ายทั่วประเทศ
กว่า 11,000 โรง เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากรครูในพื้นที่ชนบท
ห่างไกล และยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้อยู่ในระดับ
ใกล้เคียงกัน อีกทั้งยังมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยโอเรกอน ประเทศ
สหรัฐอเมริกา จัดการอบรมทางไกลให้กับครูในสังกัดสพฐ.และโรงเรียน
เอกชนเพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ทักษะในคุณภาพการสอนอีกด้วย
 โครงการทรูปลูกปัญญา (โดย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด
(มหาชน))จากแนวคิดปลูกความรู้ปลูกความดีปลูกใจรักสิ่งแวดล้อมในปี
2550 บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ริเริ่มโครงการทรูปลูก
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ปัญญาขึ้นเพื่อขยายโอกาสการเรียนรู้ไปยังโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึง
แหลง่สาระความรู้ โดยนำศกัยภาพทางเทคโนโลยี การสือ่สารและนวตักรรม
ทุกรูปแบบขององค์กรมาสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษา สำหรับ
การดำเนินการโครงการนั้น บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้
คัดเลือกโรงเรียนที่ขาดแคลนสื่อทั่วประเทศ โดยตั้งเป้าหมายไว้ที่ 10,000
โรงเรียน และส่งมอบพร้อมติดตั้ง “ชุดอุปกรณ์และสื่อดิจิทัลเพื่อการ
เรียนรู้”ซึ่งจะประกอบด้วย
 1. ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณทรูวิชั่นส์ เครื่องรับโทรทัศน์สี LCD
32นิ้วพร้อมตู้เก็บอุปกรณ์
 2. ช่องรายการคุณภาพที่มีเนื้อหาสาระความรู้ เพื่อการเรียนรู้
จากทรูวิชั่นส์กว่า50ช่อง
 3. สือ่ดจิทิลัเพือ่การเรยีนการสอนวชิาคอมพวิเตอรแ์บบบรูณาการ
“ทรคูลกิไลฟ”์ประกอบดว้ยCDการเรยีนสำหรบัอนบุาล1–มธัยมศกึษา
ปีที่ 6พร้อมคู่มือการสอนสำหรับครู แบบเรียน เพลง เกมส์ และบทเรียน
อนิเมชั่น
 4. แอรก์ารด์ทรมูฟูเอช3Gอปุกรณเ์ชือ่มตอ่สญัญาณอนิเทอรเ์นต็
ไร้สายความเร็วสูง ภายในบรรจุ Net SIM พร้อมแพ็กเกจใช้งาน (Air
Time)และโปรแกรมWhiteNetเพื่อกรองเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม
 5. สื่อเสริมการเรียนรู้คู่คุณธรรมที่ทันสมัย

 กิจกรรมมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อการศึกษา (โดย บริษัท
เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)) บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) ในฐานะ
ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจไอทีครบวงจร ที่มีการบริหารจัดการบนพื้นฐานของ
ความเชื่อที่ว่า “การมีเทคโนโลยีที่ดี	 และประชาชนสามารถเข้าถึง
เทคโนโลยีได้โดยง่ายนั้น	 จะเป็นผลให้ประเทศไทยเกิดการพัฒนาใน	 
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ทุกๆ	ด้าน”เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge-
based Society) เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยทุกคน ดังนั้น บริษัท
เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) โดยมูลนิธิสร้างเสริมไทย (The Better
Thailand Foundation) ได้จัดกิจกรรมมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ
สื่อการศึกษาแก่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร โดยเฉพาะศูนย์การเรียนรู้ทั้ง
8แห่งที่มูลนิธิสร้างไว้ทั่วประเทศไทย

 โครงสร้างพื้นฐานด้านสิ่งก่อสร้าง การลงทุนด้านสิ่งก่อสร้างจาก
ภาคเอกชน เป็นการลงทุนที่เห็นชัดเจนที่สุด หลายครั้งที่บริษัทเอกชนมี
โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (Corporate
Social Responsibility: CSR) เป็นการบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการ
ก่อสร้างอาคารต่างๆ ของโรงเรียน เช่น อาคารเรียน อาคารหอประชุม
อาคารกีฬาและสันทนาการและโรงอาหารของโรงเรียนเป็นต้นการลงทุน
ด้านสิ่งก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นการร่วมลงทุนผ่านทางเครือข่ายของโรงเรียน
กับภาคเอกชนโดยตรง แต่สำหรับงานวิจัยชิ้นนี้ จะไม่เน้นโครงการ CSR
มากนักเนื่องจากว่าโครงการCSRส่วนใหญ่เป็นโครงการระยะสั้นไม่ได้มี
การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง และโครงการและกิจกรรม CSR ของบริษัทจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามเป้าหมายของบริษัทในแต่ละปี ดังนั้น หุ้นส่วน
การศึกษาด้านสิ่งก่อสร้างของงานวิจัยนี้ จะพิจารณาโครงการที่มีร่วมลงทุน
ในระยะยาว ทั้งภาครัฐและเอกชนมีความรับผิดชอบ และแชร์ความเสี่ยงที่
จะเกิดขึ้นนี้ร่วมกัน
 โครงการที่เห็นได้ชัดคือ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา จัดตั้งขึ้นตาม
เจตนารมณ์ของนายกำพลวัชรพลผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐคนแรก
โดยเหน็วา่ ในชนบทยงัขาดแคลนสถานศกึษาโดยเฉพาะระดบัประถมศกึษา
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ซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับ จึงดำริให้มีกิจกรรมระดมทุนขึ้นครั้งแรกเพื่อ
สมทบกับภาครัฐในการก่อสร้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 (บ้านหัวช้าง)
จังหวัดลพบุรี และต่อมาจึงได้ขยายการดำเนินการดังกล่าวเป็น “โครงการ
ไทยรัฐวิทยาเพื่อชุมชนในชนบท” โดยงบประมาณเริ่มแรกนั้นมาจากบริษัท
วัชรพล จำกัด และต่อมาจึงได้ส่งต่อให้มูลนิธิไทยรัฐเป็นผู้ดูแลและ
ดำเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการขยายโอกาสด้านการศึกษาแก่
เด็กในชนบทโดยการจัดสรรทุนในการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียน
และส่งมอบให้เป็นทรัพย์สินของภาครัฐ
 จากโรงเรียนแรกในปี 2512 มาถึงวันนี้เป็นระยะเวลากว่า 46 ปี
มูลนิธิไทยรัฐยังร่วมลงทุนและสนับสนุนการศึกษาโดยเฉพาะในระดับ
การศกึษาขัน้พืน้ฐานมาอยา่งตอ่เนือ่ง ทำใหป้จัจบุนัมโีรงเรยีนในการอปุถมัภ์
ของมูลนิธิไทยรัฐแล้วทั้งสิ้น101แห่งโดยใช้ทุนการดำเนินงานเป็นจำนวน
ทั้งสิน 158,694,493 บาท การเป็นโรงเรียนในการอุปถัมภ์ของมูลนิธิ
ไทยรัฐนั้น มูลนิธิเป็นผู้ดูแลและร่วมบริหารงานโรงเรียนร่วมกับสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานการบำรุงรักษาสิ่งก่อสร้างของโรงเรียน
ตลอดจนโครงการอื่นๆ เพื่อพัฒนาการศึกษา เช่น โครงการพัฒนาครู และ
โครงการโรงเรียนไทยรัฐดีเด่นด้วย เพื่อพัฒนาคุณภาพและสร้างชื่อเสียงให้
แก่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา


 “ตั้งแต่ปี	 2483	 โรงเรียนเดิมก่อนที่จะเป็นโรงเรียน	 
ไทยรฐัวทิยา	1	คอื	โรงเรยีนวดัหวัชา้ง	ทางโรงเรยีนไดร้บัการสนบัสนนุ	 
การศึกษาจากภาคเอกชนแห่งแรก	 คือ	 บริษัทข้าวไทยสงเคราะห์
ที่	 5	 เป็นบริษัทเอกชนในท้องถิ่น	 จนมาถึงปี	 พ.ศ.	 2512	 บริษัท
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ไทยรัฐได้จัดฟุตบอลการกุศลขึ้นที่จังหวัดลพบุรีและนายบุญลือ	 มี
พร้อมและนายอุทธรณ์	 พลกุล	 นักข่าวไทยรัฐได้เสนอให้นำเงิน
บริจาคไปสมทบการสร้างอาคารเรียนในจังหวัดลพบุรีโดยภาย
หลังเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา	 1	 หลังจากนั้น
บริษัทไทยรัฐได้สนับสนุนช่วยเหลือทางโรงเรียนอย่างต่อเนื่องผ่าน
การต่อเติมอาคาร	ป.008	ทำให้ยาวจาก	4	ห้องเป็น	9	ห้อง	และ
ในปี	 2535	 มูลนิธิไทยรัฐได้บริจาคเงิน	 2	 ล้านบาทเพื่อก่อสร้าง
อาคารเรียนเพิ่มเติมเป็นอาคาร	2	ชั้นขนาด	8	ห้องเรียน”

(วิทยาประชากุล)


 นอกจากการลงทุนจากมูลนิธิไทยรัฐแล้ว โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1
(บ้านหัวช้าง) ยังได้รับการสนับสนุนการศึกษาจากมูลนิธิ Big C บริจาค
อาคารเรียนสปช.105/29 ขนาด 4 ห้องเรียน และห้องน้ำ 4 ห้อง รวม
มลูคา่2,400,000บาทอกีดว้ยซึง่กระบวนการการเขา้มาใหค้วามชว่ยเหลอื
ของ Big C นั้นจะแตกต่างจากมูลนิธิไทยรัฐคือ เป็น CSR ระยะสั้นตาม
นโยบายบริษัท โดยมูลนิธิ Big C จะแจ้งโครงการมายังสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เน้นเขตพื้นที่ที่ขาดแคลน ซึ่งนอกจากโครงการที่โรงเรียนไทยรัฐ
วิทยาได้รับการช่วยเหลือนี้แล้ว ยังมีโรงเรียนอีก 3 โรงเรียนในจังหวัด
เพชรบุรี สระแก้ว และชลบุรีที่ได้รับการร่วมลงทุนจากมูลนิธิ Big C ด้วย
เช่นกัน
 โครงการจัดสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ โดยมูลนิธิสร้างเสริมไทย
(The Better Thailand Foundation) ของคุณมินทร์ อิงค์ธเนศ ผู้ก่อตั้ง
และกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี
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2007-2013มูลนิธิดำเนินการจัดสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ไปแล้ว8แห่ง
ครอบคลุมทั้งประเทศไทย
 1) โรงเรียนวัดบางหอยต.ศรีจุฬาอ.เมืองจ.นครนายก
 2) โรงเรียนบ้านบัว (สระพังพิทยา) ต.สว่าง อ.พรรณานิคม
จ.สกลนคร
 3) โรงเรียนบ้านหนองหว้าต.ทุ่งยาวอ.ปะเหลียนจ.ตรัง
 4) โรงเรียนบ้านเมืองแปงอ.ปายจ.แม่ฮ่องสอน
 5) โรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย
จ.ประจวบคีรีขันธ์
 6) โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง
จ.ชัยภูมิ
 7) โรงเรียนบ้านสันทะอ.นาน้อยจ.น่าน
 8) โรงเรียนบ้านบ่อแก้วอ.เด่นชัยจ.แพร่
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แผนภาพที่ 3 โครงการจัดสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ โดยมูลนิธิสร้างเสริมไทย 
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 การดำเนินการดังกล่าวดำเนินการภายใต้งบประมาณปีละ
10 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้พร้อมอุปกรณ์และสื่อการเรียน
การสอนครบครัน พร้อมทั้งร่วมดำเนินการและบำรุงรักษาศูนย์การเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โรงเรียนและชุมชนสำหรับใช้เป็นแหล่งค้นคว้า
หาความรู้และใช้ประโยชน์ร่วมกัน ศูนย์การเรียนรู้โดยมูลนิธิสร้างเสริมไทย
นั้น ยังได้รับการสนับสนุนจากหลายบริษัทชั้นนำในประเทศไทย เช่น
บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคทรอนิคส์ จำกัด
บริษัท ทิปโก้เบฟเวอเรจ จำกัด และบริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด
เป็นต้น

 2. รปูแบบเอกชนดำเนนิการโรงเรยีนของรฐั (Private Operation   
of Public Schools)  
 ในต่างประเทศ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกามีการจัดการการศึกษาใน
รูปแบบของสถานศึกษานิติบุคคลในกำกับ หรือ โรงเรียนพันธะสัญญา
(CharterSchoolsหรือContractSchools) โดยมีการกำหนดกฎหมาย
รองรับของเฉพาะแต่ละมลรัฐ การจัดการการศึกษาในรูปแบบของโรงเรียน
พันธะสัญญานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนมีอิสระในเรื่องการจัดการด้าน
วิชาการ การเงิน และบุคลากร โดยจะต้องรับผิดชอบผลการดำเนินการให้
เป็นไปตามพันธะสัญญาที่ได้กำหนดและตกลงไว้
 สำหรับประเทศไทย ความตั้งใจต่อการลดบทบาทของกระทรวง
ศึกษาธิการและกระจายอำนาจการศึกษาได้พัฒนามาเป็นเวลานานพอควร
แล้ว แต่กลับมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก และหลายครั้งที่ผลของการ
เปลี่ยนแปลงกลับทำให้กระทรวงศึกษาธิการใหญ่เทอะทะมากขึ้น แม้
กระทั่งแนวคิดเรื่องสถานศึกษานิติบุคคล ปัจจุบันประเทศไทยมีโรงเรียน
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นิติบุคคลในกำกับเพียงหนึ่งโรงเรียนคือ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
(องค์การมหาชน) ที่ตั้งขึ้นตามเจตนารมณ์ที่จะผลิตนักเรียนที่มีศักยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ประเทศได้มีจำนวนนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัย
เพิ่มขึ้น โดยการบริหารจัดการโรงเรียนเป็นไปอย่างอิสระ และได้รับ
งบประมาณภาครัฐสูงกว่าโรงเรียนรัฐทั่วไป
 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์อาจถือได้ว่า เป็นโรงเรียนด้าน
วิทยาศาสตร์ที่ดีโรงเรียนหนึ่งของประเทศไทย คุณภาพการเรียนการสอน
คุณภาพของนักเรียน อนาคตของนักเรียนและประเทศชาติด้านการพัฒนา
วิทยาศาสตร์จะดีกว่าโรงเรียนอื่นๆ หรือไม่คงต้องดูกันไปอีกซักพัก เพราะ
“การพัฒนาด้านการศึกษาต้องเห็นทศวรรษเป็นเป้าหมายและศตวรรษ
เปลี่ยนคน	 การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาไม่สามารถเปลี่ยนได้เพียง	 
ข้ามคืน	 ต้องใจเย็นและต้องเข้าใจว่าใช้เวลา	 ไม่ใช่พอมีการริเริ่มที่จะเกิด	 
การเปลีย่นแปลงแตไ่มเ่หน็ผลทนัทกีป็รบัเปลีย่นใหมอ่กีแลว้	 สดุทา้ยประเทศ	 
เราก็จะย่ำอยู่ที่เดิมหรือถอยหลัง” คุณมินทร์ อิงค์ธเนศกล่าวไว้ แต่สิ่งที่
ต้องพิจารณาตอนนี้คือ หากการเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ที่ดีโรงเรียนหนึ่ง
ไม่ได้โดดเด่นกว่าโรงเรียนทั่วไปนัก แต่ใช้งบประมาณภาครัฐมหาศาลกว่า
300ล้านบาทต่อปี (ธรรมนิติ,2556)หมายความถึงการใช้ทรัพยากรอย่าง
มีประสิทธิภาพจริงหรือ นั่นคือสิ่งที่ภาครัฐควรจะต้องไปศึกษาวิจัยต่อไปว่า
รปูแบบการบรหิารและการจดัการของโรงเรยีนมหดิลวทิยานสุรณแ์ละระบบ
ของภาครัฐเองนั้นดีและมีประสิทธิภาพแล้วหรือไม่ อย่างไร ความพยายาม
ในการปรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนนิติบุคคลในกำกับ การส่งเสริม
ให้โรงเรียนรัฐที่พร้อมจะเป็นนิติบุคคลให้เพิ่มมากขึ้น หรือการเพิ่มขึ้นของ
โรงเรียนเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทางวิทยาศาสตร์ เช่น โรงเรียนกำเนิดวิทย์
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ของมลูนธิปิตท.นัน้ อาจจะทำใหเ้กดิกลไกการตลาดทีม่ผีลใหเ้กดิการแขง่ขนั
ของโรงเรียนมากขึ้นซึ่งจะทำให้คุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการโรงเรียนดีขึ้น ซึ่งเมื่อปี 2555 เลขาธิการสพฐ. เคยให้ข่าวว่า
ในปี 2558 โรงเรียนรัฐ 58 โรง ระดับประถมศึกษา 28 โรงเรียนและ
มัธยมศึกษา 30 โรงเรียนเป็นโรงเรียนนำร่องการยกฐานะเป็นนิติบุคคล
ณ ปัจจุบัน แม้โครงการดังกล่าวจะเงียบไป แต่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อาทิ สำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานและสำนกังานเลขาธกิาร
สภาการศกึษา ยงัคงดำเนนิงานศกึษาวจิยัเพิม่เตมิ บทเรยีนจากตา่งประเทศ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมสถานศึกษานิติบุคคลในกำกับ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและนำไปใช้
ประโยชน์ด้านการสนับสนุนการกำหนดนโยบายดังกล่าว


 “ถ้าหากการร่วมลงทุนทำให้เกิดขึ้นได้ยาก	 อาจจะเริ่มด้วย
การ	outsourcing	ไปก่อนคือ	กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาจ้าง
เอกชนให้มาบริหารโรงเรียนและให้ได้คุณภาพออกมาตามที่ทำ
สัญญากันไว้	 คล้ายๆ	 ของต่างประเทศพวก	 charter	 school/
contract	 school	 ดังนั้นเพื่อให้ได้คุณภาพ	 การจ้างครู	 วิธี	 
การเรียนการสอน	 การบริหารจัดการ	 ครูก็เป็นครู	 ผู้บริหารก็เป็น
ผู้บริหาร	 ไม่ใช่ครูเป็นทุกอย่างในโรงเรียน	 การทำงานต้องเป็น	
specialist	 ในเรื่องนั้นๆ	 งานถึงจะออกมามีคุณภาพ	 ถ้าทำได้
แบบนี้โรงเรียนก็จะมีคุณภาพด้วย	 แทนที่จะไปหาครูที่ไหนมารู้มา
เพราะครูขาด	การ	maintain	จำนวนโรงเรียนแต่ขาดคุณภาพจะ
ทำไปทำไม	 โรงเรียนไหนไม่มีคุณภาพก็ปิดตัวไป	 ถ้ากลัวว่าจะ
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กลายเป็นโรงเรียนโดยปิดหมดเพราะไม่มีคุณภาพกันเลย	
กระทรวงศึกษาธิการผู้เป็น	 regulator	 มีหน้าที่สำคัญตรงนี้
ต้องหามาตรการกลไกมารองรับให้ได้”

(ชิงชัยหาญเจนลักษณ์)

 นอกจากสถานศึกษานิติบุคคลในกำกับที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ
ยกร่างกฎหมายและศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมการยกฐานะให้
สถานศึกษาของรัฐเป็นสถานศึกษานิติบุคคลในกำกับให้เกิดความชัดเจน
และนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปนั้น
 ในระดับอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้
พัฒนาและดำเนินงานโครงการการศึกษาทวิภาคี หรือที่รู้จักกันในชื่อ
“โรงเรียนในโรงงาน” มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วและมีแนวโน้มที่ภาค
ธุรกิจจะเข้ามาร่วมลงทุนในการศึกษาระดับอาชีวศึกษาเพิ่มมากขึ้น
โครงการการศึกษาทวิภาคี ไม่เพียงแค่รับนักเรียนเข้ามาฝึกงานเก็บชั่วโมง
เท่านั้น นักเรียนจะได้รับการฝึกทักษะเชิงเทคนิคในงานและทักษะ
การทำงานด้วย เช่น การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร การฝึกทักษะการทำงาน
เป็นทีม ความรับผิดชอบในงานระดับเดียวกับพนักงานประจำ โดยจุด
เริ่มต้นของความร่วมมือนั้นน่าสนใจมากคือ เริ่มต้นจากความต้องการของ
ภาคเอกชน เนื่องจากบริษัทประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานที่ทำงานได้
เพราะการศึกษาด้านอาชีวศึกษาในขณะนั้น ไม่สามารถผลิตบุคลากรได้
พอเพียงต่อความต้องการของตลาด สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.) จึงได้พัฒนาและนำร่องนวัตกรรมการเรียนการสอน
แบบทวิภาคีมาเรื่อยๆ จนประสบความสำเร็จดังเช่นปัจจุบัน ตัวอย่าง
โครงการได้แก่
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 1) โครงการทุนการศึกษาทวิภาคีระหว่างบริษัท โฮม โปรดักส์
เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ โฮมโปร กับสอศ. ในการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
 2) โครงการความร่วมมือพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาMold
& Die SuperModel ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงครามกับบริษัท
เวสเทอร์โมลด์จำกัด
 3) โครงการจัดการศึกษาทวิภาคีระหว่างเครือเบทาโกรกับ
สถานศึกษาสังกัด สอศ. 13 แห่ง ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมีทั้งหมด4หลักสูตร ได้แก่
หลักสูตรทวิภาคีปศุสัตว์เบทาโกร, หลักสูตรทวิภาคีเบทาโกร, หลักสูตร
ทวิภาคีธุรกิจค้าปลีกเบทาโกร และหลักสูตรทวิภาคีอาหารและโภชนาการ
เบทาโกรซึ่งปัจจุบันโครงการดำเนินมาถึงรุ่นที่3แล้ว
 4) บริษัทกลุ่มมิตรผลร่วมมือกับหอการค้าไทย – เยอรมัน
มุ่งผลิตกำลังคนด้านอุตสาหกรรมน้ำตาลและชีวพลังงาน โดยดำเนินการใน
6 จังหวัด ที่เป็นที่ตั้งของโรงงานของกลุ่มมิตรผล โดยนำร่องจัดการศึกษา
ทวิภาคีระดับ ปวส. 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาไฟฟ้า 40 คน สาขาวิชา
เทคนิคเครื่องกล 40 คน สาขาวิชาช่างกลเกษตร 40 คน และ
พืชศาสตร์40คนร่วมทั้งสิ้น160คนในภาคเรียนที่1ปี2558เป็นศึกษา
รุ่นแรก
 5) โครงการผลิตช่างปิโตรเคมีพันธุ์ใหม่ (VocationalChemical
Engineering Practice College: V-ChEPC) เกิดจากความร่วมมือ
ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุต สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
(สอศ.) และมลูนธิศิกึษาพฒัน์ กลุม่อตุสาหกรรมปโิตรเคมี สภาอตุสาหกรรม
แห่งประเทศไทย สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัย
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เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ปัจจุบันดำเนินการเข้าสู่ระยะที่ 3 (2557-2559) แล้ว โดยทั้ง
2 ระยะที่ผ่านมานั้น ได้ผลิตนักศึกษามาแล้ว 4 รุ่น จำนวน 128 คนและ
ทั้งหมด100%ได้เข้าทำงานในสถานประกอบการปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
และมีเงินเดือนขั้นต่ำ25,000บาท

 ในขณะที่แนวคิดสถานศึกษานิติบุคคลในกำกับยังอยู่ในระหว่าง
การวางแผนการเริ่มต้นโครงการนำร่อง และโครงการการศึกษาทวิภาคี
มุ่งเน้นเฉพาะด้านการอาชีวศึกษา สำหรับการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานใน
ปัจจุบันยังคงเป็นการบริหารจัดการและความรับผิดชอบของภาครัฐ
โดยตรง ซึ่งการร่วมลงทุนจากภาคเอกชนในรูปแบบเอกชนดำเนินการ
โรงเรียนของรัฐนั้นยังไม่มีโครงการใดที่ภาคเอกชนมาร่วมเป็นหุ้นส่วนอย่าง
เต็มตัวมีเพียงภาคเอกชนร่วมเป็นผู้อุปถัมภ์ให้กับโรงเรียนรัฐ เช่น โรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา

 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  
 ดังที่กล่าวไปแล้วเกี่ยวกับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา การเป็นผู้อุปถัมภ์
ของมูลนิธิไทยรัฐเริ่มต้นขึ้นจากการนำเงินที่ได้จากการจัดงานแข่งฟุตบอล
การกุศลไปสร้างอาคารเรียนให้แก่โรงเรียนวัดหัวช้างเดิม ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยน
ชื่อเป็น โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 (บ้านหัวช้าง) จากนั้นโครงการจึงได้ขยาย
ไปจนปัจจุบันมูลนิธิไทยรัฐอุปถัมภ์โรงเรียนทั้งหมด 101 โรง โดยให้ใช้ชื่อ
ไทยรัฐเป็นชื่อโรงเรียน
 ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา1(บ้านหัวช้าง)เล่าให้ฟังว่า
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 “นอกจากการบริจาคเงินก่อสร้างอาคารเรียนแล้วนั้น	 การใช้
ชื่อ	 “ไทยรัฐ”	 เป็นชื่อโรงเรียน	 จึงทำให้เกิดความรู้สึกรับผิดชอบ	
(Accountability)	สูงขึ้น	ที่จะทำให้โรงเรียนในอุปถัมภ์ของมูลนิธิ
ไทยรัฐมีคุณภาพและนักเรียนมีอัตลักษณ์ที่ดี	 ไม่เสื่อมเสียชื่อเสียง
ของบริษัทและมูลนิธิไทยรัฐซึ่งจะแตกต่างจากการบริจาคเพื่อ	 
การก่อสร้างอาคารเรียนอื่นๆ	 ด้วยเหตุนี้	 มูลนิธิไทยรัฐจึงจัดตั้ง
คณะกรรมการดูแลโรงเรียนไทยรัฐวิทยาโดยเฉพาะ	 และมีการจัด
โครงการสนับสนุนโรงเรียนในด้านต่างๆ	 เช่น	 โครงการหนังสือ
ห้องสมุด	 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา	
เป็นต้น”

(วิทยาประชากุล)

 มูลนิธิไทยรัฐสนับสนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั้ง 101 แห่งใน
รูปแบบของโครงการ และมีการสนับสนุนในรูปของเครือข่ายโรงเรียน โดย
ทางโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 นั้นจะเป็นเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนกับโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยาอื่นๆ อีก 6 โรง รวมทั้งเครือข่ายคือ 7 โรง ประกอบด้วย
1) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6 จังหวัดอ่างทอง 2) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56
จังหวัดสิงห์บุรี3)โรงเรียนไทยรัฐวิทยา57จังหวัดชัยนาท4)โรงเรียนไทย
รัฐวิทยา 58 จังหวัดอุทัยธานี 5) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 จังหวัดสระบุรี
6)โรงเรียนไทยรัฐวิทยา100จังหวัดลพบุรี(พัฒนานิคม)และ7)โรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา 1 (บ้านหัวช้าง) จังหวัดลพบุรี และในขณะเดียวกันในฐานที่
เป็นโรงเรียนในกำกับของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.)โรงเรียนไทยรัฐวิทยาจะมีเครือข่ายกับโรงเรียนของสพฐ.อื่นๆด้วย
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 3. รูปแบบการเพิ่มขีดสมรรถนะ (Capacity Building)  
 “คน” คือ หัวใจของการพัฒนา การเพิ่มขีดสมรรถนะของ
บุคลากรและนักเรียนจึงได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคเอกชนเป็น
ลำดับต้นๆเนื่องจากภาคเอกชนเข้าใจดีถึงความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์
ดังที่คุณประเวศวุฒิไรวาผู้บริหารระดับสูงบริษัทเอสแอนด์พีซินดิเคท
จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวไว้ในรายงานประจำปี 2555 ว่า “คนในบริษัท		 
ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม	จะถือว่าเป็นสมบัติ	 (Asset)	ที่สำคัญของบริษัทที่ต้อง
ไดร้บัการพฒันาใหไ้ดป้ระโยชนส์งูสดุ”ดงันัน้จะเหน็ไดว้า่เกอืบทกุโครงการ
ที่เกี่ยวข้องในงานวิจัยชิ้นนี้ ไม่ว่าจะเป็นการร่วมลงทุนด้านใดก็ตาม ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน หรือเทคโนโลยี ล้วนแล้วแต่มีโครงการด้านการเพิ่มขีด
สมรรถนะร่วมด้วยเสมอ การเพิ่มขีดสมรรถนะมีโครงการ/กิจกรรมที่กำลัง
ดำเนินการหลากหลาย ทั้งของบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหาร และครู
รวมถึงการเสริมสร้างขีดความสามารถของนักเรียนดังนี้

 1)  คูปองวิชาการเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 แนวคิดเรื่องคูปองวิชาการเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทาง
การศึกษานี้มีมากว่า17ปีแล้วโดยสำนักงานโครงการพิเศษเพื่อการปฏิรูป
ครูพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา(สปค.)สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) ได้ร่างโครงการคูปองวิชาการ พ.ศ. 2541 ขึ้น
โดยมีหลักการสำคัญ คือ เป็นการให้โอกาสแก่ครูทุกคนได้มีอิสระในการ
เลือกพัฒนาตนเองในสิ่งที่ต้องการอย่างสอดคล้องกับความรู้ความสามารถ
ภาระงานและการนำไปใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตามเจตนารมย์ของ
มาตรา 52พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่บัญญัติให้กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริม
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ระบบพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยการกำกับและประสาน
งานกับสถาบันที่ทำหน้าที่พัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่ และ
การพัฒนาบุคลากรประจำการอย่างต่อเนื่อง โดยรัฐพึงจัดสรรงบประมาณ
ให้อย่างเพียงพอ
 จากแนวคิดข้างต้น ยุทธศาสตร์การปฏิรูปครูและบุคลากรทาง
การศึกษา (พ.ศ. 2547 - 2556) ของกระทรวงศึกษาธิการ และแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันพัฒนาครู
คณาจารยแ์ละบคุลากรทางการศกึษา(สคบศ.)จงึไดเ้กดิขึน้แผนยทุธศาสตร์
ของสคบศ.แบ่งออกเป็น2ระยะคือระยะเร่งด่วน(ปี2549)สนับสนุนให้
มีการใช้คูปองวิชาการและสร้างระบบบริหารจัดการคูปองวิชาการ และ
ระยะขยายผล (ปี 2550 - 2551) ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนจะ
ได้รับคูปองวิชาการเพื่อพัฒนาสมรรถนะของตนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
จากแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว สคบศ. จึงได้ให้คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำทีมโดยรองศาสตราจารย์ ดร. จรูญศรี
มาดิลกโกวิท ดำเนินโครงการวิจัย การพัฒนาระบบการดำเนินการคูปอง
วิชาการเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อจัดระบบการดำเนินการคูปองวิชาการ จัดทำคู่มือ และทดลอง
ดำเนินการผลการวิจัยพบข้อดีและปัญหาของคูปองวิชาการดังนี้
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ตารางที่ 4 ข้อดี-ข้อเสียของคูปองวิชาการ


 ข้อดีของคูปองวิชาการ 

1.ครูไม่ต้องทดรองจ่าย ไม่ต้องยืมรองจ่าย
 จากหน่วยงาน
2.เพิ่มโอกาสให้ครูได้พัฒนาตนเอง โดยมี
 อิสระในการเลือกหลักสูตรอบรมได้เอง
3.ลดภาระค่าใช้จ่ายของครูและโรงเรียน

ปัญหาของคูปองวิชาการ 

1.ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่เข้าใจ
 ระบบ
2.หลักสูตรไม่เพียงพอไม่ตรงกับ
 ความต้องการและบางหลักสูตรไม่ได้รับ
 การรับรองจากคุรุสภา
3.ระบบการตรวจสอบข้อมูลคูปองและ
 การประเมินผลการอบรมยังไม่สมบูรณ์
4.ปัญหาการเบิกจ่ายเงินล่าช้าเนื่องจาก
 ติดระเบียบการเงินของหน่วยพัฒนาครู
 และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเช่นการเสีย
 ค่าธรรมเนียมโอนเงินข้ามเขตคูปองนั้น
 ไม่รวมค่าใช้จ่ายเรื่องที่พักและการเดินทาง
 ไปอบรม



 จากงานวิจัยดังกล่าว สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ได้ทำการ
พัฒนาระบบของคูปองวิชาการขึ้นมาอีกครั้ง โดยทำการแก้ปัญหาในเรื่อง
ความเพียงพอของหลักสูตรและหลักสูตรตรงความต้องการของผู้เรียนด้วย
การทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยผู้ผลิตครูชั้นนำของประเทศทั้ง
51 แห่งมาพัฒนาหลักสูตรและให้บริการการฝึกอบรม อีกทั้งการบริการ
ฝึกอบรมนี้จะเป็นในหลายรูปแบบ เช่น ฝึกอบรมตัวต่อตัว การฝึกอบรม
ออนไลน์ การฝึกอบรมผ่านสื่อประสมอื่นๆ เป็นต้นขึ้นกับระดับความ
ต้องการของตัวผู้เรียนเอง ซึ่งยังประโยชน์ถึงการแก้ปัญหาด้านค่าใช้จ่าย
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เพิ่มเติมที่เกิดขึ้นจากการเดินทางไปฝึกอบรมได้ไม่มากก็น้อย โครงการ
นำร่องนี้ได้รับความร่วมมือจากเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนสังกัดการ
บริหารพิเศษรวม165เขตซึ่งเขตพื้นที่เหล่านี้จะเป็นผู้คัดเลือกครูฝึกอบรม
จากแผนการพัฒนาตนเองของครู (IDPlan)อย่างไรก็ตามสถานะปัจจุบัน
ของโครงการคูปองวิชาการยังอยู่ในขั้นของการลงนามความร่วมมือ (MOU)
ระหว่างสพฐ.และ 51 มหาวิทยาลัย ซึ่งหากผลการดำเนินการโครงการ
นำร่องประสบผลสำเร็จ ในอนาคตอาจมีการขยายผลสู่ความร่วมมือของ
ภาคเอกชนก็เป็นได้

 2)  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 
 ในปี 2557 มูลนิธิไทยรัฐได้จัดให้มีโครงการเพื่อพัฒนาขีด
สมรรถนะของผูบ้รหิารครูบคุลากรทางการศกึษาและนกัเรยีนของโรงเรยีน
ไทยรัฐทั้ง 101 แห่ง ทั้งหมด 4 โครงการ ได้แก่ (รายงานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาไทยรัฐวิทยา ตามแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา
(ฉบับที่3พ.ศ.2555-2558)ปีการศึกษา2557)
  (1) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีการสร้าง
แบบทดสอบที่ได้มาตรฐานสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
ชั้นปี ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผลการดำเนินงาน ทำให้โรงเรียนร้อยละ 100 มีการจัดสอน
ซ่อมเสริมทั้งในและนอกเวลาเรียนมีการติวเข้มการบูรณาการกับโครงการ
รักการอ่าน และโครงการหลักสูตรสื่อมวลชนศึกษา โรงเรียนร้อยละ 80
มีการร่วมพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร่วมกับโรงเรียนใน
เครือข่ายอื่นๆในคณะครูร้อยละ95ใช้งานวิจัยเป็นเครื่องมือในการแก้ไข
ข้อบกพร่องด้านการเรียนของนักเรียน ร้อยละ 100 มีการแลกเปลี่ยน
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เรียนรู้ระดับกลุ่ม ระดับภาค ส่งผลให้นักเรียนและครูได้รับรางวัลในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ระดับประเทศจำนวน17 เหรียญทอง
5เหรียญเงินและ3เหรียญทองแดง
  (2) โครงการพฒันาทกัษะกระบวนการคดิ โรงเรยีนไทยรฐัวทิยา
ทุกกลุ่มโรงเรียนจัดทำหลักสูตรพัฒนาทักษะกระบวนการคิด 1 เล่ม มี
แผนการจัดการเรียนรู้พัฒนาทักษะกระบวนการคิด 10 เล่ม ผลของ
การดำเนินงานทำให้นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยาร้อยละ100มีหลักสูตร
การคิดเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ และนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
รอ้ยละ 100 ผา่นกระบวนการเรยีนรูท้กัษะกระบวนการคดิ โดยยดึกระบวน
การเรียนรู้ตามหลักสูตรสื่อมวลชนศึกษา นักเรียนร้อยละ 90 ได้เรียนรู้
ด้วยโครงงาน และร้อยละ 100 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การคิดด้วย
การใช้ICT
  (3) โครงการพัฒนาบุคลากรเชิงปฏิบัติการ แต่ละกลุ่มได้จัด
อบรมพฒันาครผููส้อนในเรือ่งตา่งๆ ตามความตอ้งการของครู เชน่ การเขยีน
แผนการจัดการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนา
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิด การพัฒนาบุคลิกภาพ เอกลักษณ์ไทย
เป็นต้น ผลการดำเนินการทำให้ครูที่ผ่านการอบรม ร้อยละ 100 มีความ
เข้าใจในการเขียนการจัดการเรียนรู้ที่สอดแทรกทักษะกระบวนการคิดทั้ง
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละ 100 ผ่านการอบรมการใช้วิจัยในการ
จัดการเรียนการสอนสู่ห้องเรียน ร้อยละ 100 มีความรู้ความเข้าใจในการ
จัดการเรียนการสอนการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเตรียมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ยังมีการอบรมเรื่องการสร้างภาพลักษณ์
องค์กรในแต่ละภาคด้วย ส่งผลให้ครูและผู้บริหารได้รับรางวัลทั้งในระดับ
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เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ
อำเภอระดับจังหวัดและระดับประเทศ
  (4) โครงการประกวดโรงเรยีนผูบ้รหิารครูนกัเรยีน โรงเรยีน
ไทยรัฐวิทยา โรงเรียนไทยรัฐวิทยาในแต่ละกลุ่มดำเนินงานโครงการ
ประกวดโรงเรียน ผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ตาม
วัตถุประสงค์กลยุทธ์ แต่งตั้งคณะกรรมการในระดับกลุ่ม จัดทำแบบ
ประเมินวางแผนการนิเทศ ติดตาม และประเมินตามแบบประเมินจาก
ส่วนกลางมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณผลของการดำเนินงานทำให้
โรงเรียนผู้บริหารคณะครูและนักเรียนมีความตระหนักกระตือรือร้นใน
การพัฒนาการจัดการศึกษา สร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
เป็นเกียรติประวัติแก่ตนเองและครอบครัว และมูลนิธิได้ข้อมูลเพื่อนำมา
พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

 3)  โครงการกรุงไทยยุววานิช เป็นโครงการช่วยเหลือการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในด้าน “การสนับสนุนด้านการประกอบอาชีพ” โดยมีกลุ่ม
เป้าหมายคือเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้และเข้าใจใน
หลักการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสม ผ่านการอบรมเพื่อสามารถพัฒนาจุดแข็ง
ของตนเองทำงานร่วมกับผู้อื่นและสามารถดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตาม
วัตถุประสงค์ โดยเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องจดทะเบียนบริษัท
จำลองกับบมจ.ธนาคารกรุงไทย และมีการผลิตสินค้า/บริการจริง โดยมี
ธนาคารกรุงไทยเป็นผู้ให้การสนับสนุนทั้งเงินทุนและการให้คำปรึกษา

 4) โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ดังที่กล่าวไปแล้ว
ว่าโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนั้นเป็นโครงการช่วยเหลือ



หุ้นส่วนการศึกษาระหว่างภาครัฐกับเอกชนในประเทศไทย

64

การศึกษาขั้นพื้นฐานในด้านการสนับสนุนเทคโนโลยีแล้ว โครงการนี้ยัง
สนับสนุนการพัฒนาครูผู้สอนอีกด้วย เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากรครู
ในพื้นที่ชนบทห่างไกล และยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน อีกทั้งยังได้ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
โอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดการอบรมทางไกลให้กับครูในสังกัด
สพฐ.และโรงเรียนเอกชนเพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ทักษะในคุณภาพการสอน
อีกด้วย

 5)  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง 
(School-Based Integrated Rural Development Project: 
School-BIRD)  
 โครงการSchool-BIRDริเริ่มจากแนวความคิดที่จะให้โรงเรียนซึ่ง
มีทรัพยากรพร้อมในทุกด้านเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาชุมชนและสังคม
ซึ่งจะสามารถมีประโยชน์ได้มากกว่าการเป็นเพียงสถานที่สอนหนังสือ
เด็กนักเรียนเท่านั้น วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อบูรณาการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเข้ากับการฝึกทักษะอาชีพและการทำธุรกิจรวมทั้งเพิ่มโอกาสใน
การสร้างรายได้ให้กับโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง และคนในชุมชน เพื่อ
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
 จากการดำเนินการโดยมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะและโรงเรียนมีชัย
พัฒนา โครงการต้นแบบได้เริ่มขึ้น ณ โรงเรียนรวมมิตรวิทยาและชุมชน
บา้นโคกกลาง อ.ลำปลายมาศ จ.บรุรีมัยแ์ละขยายการดำเนนิงานไปสูช่มุชน
อื่นๆ ด้วยความร่วมมือจากภาคธุรกิจเอกชนต่างๆ อาทิ บริษัท สยาม
ลวดเหล็กอุตสาหกรรม บริษัท สยาม ไวเนอรี่ จำกัดบริษัท ธนาสิริกรุ๊ป
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จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย บริษัท เชลล์ ประเทศไทย (Shell
Thailand)จำกัดเป็นต้น

 6)  โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์  
 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.พ.)ได้
ดำเนินโครงการความร่วมมือจากหลายภาคส่วนของสังคม เพื่อพัฒนา
โรงเรียนครูและบุคลากรการจัดการเรียนการสอนและนักเรียนตลอดจน
ความร่วมมือกับชุมชนในพื้นที่และขยายผลถึงโรงเรียนน้องในความดูแลอีก
ด้วย โครงการที่โรงเรียนให้ความสำคัญ ณ ขณะนี้ เช่น โครงการด้าน
พลังงานโครงการธนาคารโรงเรียนโครงการรักการอ่านเป็นต้น

 7)  โครงการการ์ดนี้เพื่อน้อง  
 โครงการการ์ดนี้เพื่อน้องได้ดำเนินการมาว่า 10 ครั้งแล้ว โดย
มูลนิธิสร้างเสริมไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสำหรับเด็กด้อยโอกาสและ
เด็กพิการได้แสดงความสามารถด้านศิลปะ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เด็กรู้สึก
ภาคภูมิใจในตัวเองพร้อมทั้งทำให้สังคมได้รับรู้ความสามารถของเด็กกลุ่มนี้
โดยในการแข่งขันแต่ละครั้งทางมูลนิธิฯ จะเป็นผู้กำหนดหัวข้อ เช่น
แตกต่างได้แต่ต้องเป็นหนึ่ง หนูรักในหลวง ความฝันของเด็กไทยหัวใจพอ
เพียง และกระปุกวัฒนธรรม โดยทางมูลนิธิฯ จะจัดการแข่งขันวาดภาพให้
กับเด็กอายุไม่เกิน 13 ปี จำนวน 150-200 คนภายใต้การดูแลของมูลนิธิ
หรือสถานสงเคราะห์ต่างๆ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และภาพที่ได้
รับรางวัลทางมูลนิธิฯจะเป็นผู้ดำเนินการจัดพิมพ์เป็นการ์ดอวยพรจำหน่าย
ให้กับหน่วยงานต่างๆและบุคคลทั่วไปสำหรับรายได้จากการจำหน่ายบัตร
อวยพร ทางมูลนิธิฯ จะนำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณะกุศลด้านการศึกษา
ของมูลนิธิฯต่อไป
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 4. รูปแบบคูปองการศึกษาและทุนการศึกษา (Vouchers and 
subsidies) 
 แนวคิดเรื่องคูปองการศึกษาเริ่มต้นจากนายมิลตัน ฟรีดแมน
นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล โดยมีหลักการคือเป็นวิธีจัดสรรเงินอุดหนุน
การศึกษาที่ 1) เพิ่มทางเลือกในการรับการศึกษา และ 2) กระตุ้นกลไก
การตลาดที่จะสามารถสร้างความเสมอภาคและคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนต่างๆ จากแนวคิดเรื่องคูปองการศึกษาของนายฟรีดแมนทำให้
หลายประเทศทั่วโลกเช่น สหรัฐอเมริกา ชิลี และยุโรป ดำเนินการคูปอง
การศึกษาและได้มีการประเมินจุดเด่นและจุดด้อย พร้อมทั้งปรับระบบให้
เข้ากับบริบทของประเทศ
 ประเทศไทยได้รับแนวคิดในเรื่องคูปองการศึกษามาเช่นกัน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติจึงได้ทำการศึกษาวิจัยและ
วางแผนยุทธศาสตร์สำหรับการนำแนวคิดดังกล่าวไปใช้สำหรับการจัดสรร
งบอุดหนุนการศึกษาของประเทศไทย แต่กว่า 20 ปีของแนวความคิด
ดังกล่าว ประเทศไทยก็ยังไม่สามารถนำแนวความคิดเรื่องคูปองการศึกษา
มาใชไ้ด้ ในการนี้ นายชาญตนัตธิรรมถาวร ผูอ้ำนวยการสำนกันโยบายและ
แผนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากล่าวถึงคูปองการศึกษา
ว่า คูปองการศึกษานั้นตามแนวความคิดน่าจะเป็นการจัดสรรเงินอุดหนุน
แบบอุปสงค์ (Demand) คือตามความต้องการของผู้เรียนโดยผู้เรียน
สามารถเลือกได้ว่าจะเรียนที่โรงเรียนใดก็ได้ ในสหรัฐอเมริกาการจัดการ
ทั้งหมดให้อำนาจกับ district เป็นระบบ area-based ดังนั้น การใช้จ่าย
เงินภาษี(propertytax)การลงทุนการจัดการศึกษาและการจัดการอื่นๆ
จะเฉพาะพื้นที่นั้นๆ เท่านั้น ทำให้มีกรอบในการพัฒนาและลงทุน กระตุ้น
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ให้เกิดการแข่งขันระหว่างรัฐกับเอกชน แต่ในบริบทของประเทศไทยคูปอง
การศึกษายังคงเป็นการจัดสรรเงินอุดหนุนในเชิงอุปสงค์ (Demand) ในรูป
ของอุปทาน (Supply) เนื่องจากเงินงบประมาณทั้งหมดยังมาจากภาครัฐ
เท่านั้น เป็นการให้ตามจำนวนนักเรียนแล้วเฉลี่ยเงินงบประมาณ โดยไม่ได้
มีการคำนวณต้นทุนประสิทธิภาพต่อหน่วยที่สะท้อนต้นทุนจริงของโรงเรียน
ซึ่งไม่ได้แตกต่างจากการอุดหนุนรายหัวที่ปฏิบัติกันอยู่ ณ ปัจจุบัน จะต่าง
กันก็เพียงตัวเงินจะไปพร้อมผู้เรียนไม่ได้ไปสู่โรงเรียนโดยตรงเท่านั้น
 ดังนั้น การจัดสรรเงินต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สามารถจัดและ
ดำเนินการให้บรรลุเป้าประสงค์ที่แท้จริงของแนวความคิดของการจัดสรร
เงินผ่านด้านอุปสงค์ Demand side ได้อย่างแท้จริง ซึ่งปัจจุบันสำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษาได้ทำการวิจัยพร้อมทั้งนำเสนอกระบวนการ
เปลี่ยนผ่านการจัดสรรเงินจากด้านอุปทานไปสู่ด้านอุปสงค์อย่างสมบูรณ์
เรียกว่า Demand-side Financing โดยผู้จัดการและให้บริการการศึกษา
สามารถเรียกเก็บค่าเล่าเรียนตามต้นทุนของการผลิตของแต่ละสถานศึกษา
และผู้รับบริการต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย ซึ่งรัฐจะให้การช่วยเหลือต่อ
ผู้เรียนที่มีความสามารถในการเรียนแต่ขาดศักยภาพ การจัดสรรเงินใน
ลกัษณะดงักลา่วนัน้ภาครฐัจะตอ้งเปลีย่นแปลงบทบาทจากการเปน็ผูจ้ดัการ
และให้บริการการศึกษาเป็นผู้กำกับการศึกษาปรับการบริหารของโรงเรียน
ให้มีสถานะเป็นโรงเรียนนิติบุคคลในกำกับ/พันธะสัญญา (Charter
school) เพื่อให้โรงเรียนสามารถดูแลตัวเองได้และลดภาระค่าใช้จ่าย
การดูแลโรงเรียนจากภาครัฐ และส่งเสริมให้กลไกการตลาดสามารถทำงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการการศึกษา
ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
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 นอกจากการปฏิรูปการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาให้
เป็นการจัดสรรเงินผ่านด้านอุปสงค์ (Demand-side Financing) การให้
ทุนการศึกษาถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นหุ้นส่วนการศึกษาได้
โดยเฉพาะกับภาคเอกชนที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยและไม่แน่ใจว่าจะเข้ามาร่วม
ลงทุนการศึกษากับภาครัฐได้อย่างไร และหากการจัดการโครงการ/
กิจกรรมการให้ทุนการศึกษามีการจัดการอย่างต่อเนื่องระยะยาวและอาจ
มีการกำหนดผลหรือวัตถุประสงค์ของการให้ทุนการศึกษาได้อย่างเป็น
รูปธรรมและชัดเจน การให้ทุนการศึกษาก็อาจจะสามารถนับว่าเป็นหนึ่ง
รูปแบบของหุ้นส่วนการศึกษาได้ แต่จากข้อมูลพบว่า การให้ทุนการศึกษา
โดยส่วนใหญ่จะเป็นการให้ชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น และอาจขึ้นอยู่กับ
นโยบาย CSR ของบริษัทในขณะนั้น ซึ่งยังไม่สามารถแชร์ความเสี่ยงของ
ภาครัฐไปได้นัก
 การให้ทุนการศึกษาอาจเป็นเรื่องเฉพาะกิจเกินกว่าที่จะสามารถ
แชร์ความเสี่ยงจนกลายเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันของภาครัฐและเอกชน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)จึงได้มีความพยายาม
ที่จะระดมทุนจากภาคเอกชนและผลักดันให้เกิดสถานศึกษาคุณภาพตาม
โครงการ “หนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน” ขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดพอ
สังเขปดังนี้
 จากแนวคิดและความเชื่อที่ว่า“การศึกษาสามารถพัฒนาบุคคลให้
เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ	 สามารถลดช่องว่างของบุคคลในสังคมลงได้	 ซึ่งจะ	 
ส่งผลให้ประชาชนชาวไทยสามารถหลุดพ้นจากวงจรความยากจน	นับเป็น
กระบวนการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนในฝันของคนในสังคมที่ต้องการ
ให้เด็กและเยาวชนได้เข้าเรียนในโรงเรียนดีมีคุณภาพและในขณะเดียวกัน
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โครงการนี้จะช่วยทำให้ความฝันของคนในสังคมเป็นจริงได้” (อรทัยมูลคำ,
2552 หน้า 4) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้
กำเนิดโครงการ “หนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน” หรือ Lab School
Project ขึ้น โดยพัฒนาโรงเรียนในฝันขึ้นภายใต้งบประมาณดำเนินการ
ทั้งสิ้น 2,558.32 ล้านบ้าน ซึ่งตามแผนกลยุทธ์ของโครงการกำหนดให้
โรงเรยีนทีไ่ดร้บัคดัเลอืกนัน้ทำหนา้ทีเ่ปน็แหลง่ทดลองดา้นตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง
กับการศึกษาให้กับกระทรวงศึกษาธิการ อาทิ การบริหารจัดการ การจัด
การเรียนการสอน การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นต้น โครงการ
ดังกล่าวได้ดำเนินการมาแล้วทั้งหมด3รุ่น โดยชื่อของแต่ละรุ่นจะต่างกัน
ออกไปตามนโยบายของรัฐบาลและสพฐ. รุ่นที่ 1 คือ โรงเรียนในฝัน
จำนวน 920 โรงเรียน และรุ่นที่ 2 คือ โรงเรียนดีใกล้บ้าน จำนวน 865
โรงเรียน และรุ่นที่ 3 คือ โรงเรียนดีประจำอำเภอ จำนวน 841 โรงเรียน
ต่อมามีโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลรวม 259
โรงเรียน ทำให้ปัจจุบันมีโรงเรียนในโครงการโรงเรียนในฝันทั้งสิ้น 2,367
โรงเรียน จากงานวิจัยของสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า
1 ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาโรงเรียนในฝันให้ประสบผลสำเร็จอย่าง
ยั่งยืนคือภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ให้การสนับสนุน ทั้งด้านกำลัง ปัญญา
และทรัพย์ตามความต้องการจำเป็นของแต่ละโรงเรียน เป็นที่น่าสังเกตว่า
ไม่ใช่เพียงผู้ให้การสนับสนุนแต่เป็นผู้อุปถัมภ์เพราะไม่เพียงแต่ “ให้”
เทา่นัน้แตต่อ้ง“ใหอ้ยา่งตอ่เนือ่ง”และรว่ม“รบัผดิชอบ”(Accountability)
ต่อผลที่เกิดขึ้นด้วย
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 การเป็นผู้อุปถัมภ์โรงเรียนทำได้หลายรูปแบบ (สพฐ., 2549:
หน้า 16) จากคู่มือ “ภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ โรงเรียนในฝัน โรงเรียนดี
ใกล้บ้าน” (สพฐ., 2549) เช่น การพัฒนาระบบที่ส่งเสริมการบริหารและ
การจัดการเรียนรู้ การสนับสนุนห้องปฏิบัติการต่างๆ การพัฒนาบุคลากร
และการอุปถัมภ์เฉพาะเรื่องตามความถนัดและความชำนาญเฉพาะของ
ผู้อุปถัมภ์ โดยผู้อุปถัมภ์จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (สพฐ.,
2549:หน้า17)ดังนี้

ตารางที่ 5  สิทธิประโยชน์ของผู้อุปถัมภ์



ผู้บริจาค 

บุคคลธรรมดา








บริษัทหรือ
ห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคล

สิทธิประโยชน ์

หักลดหย่อนได้ 2 เท่าของเงินที่จ่ายไป
แต่ต้องไม่เกินร้อยละ10ของเงินได้
ทั้งหมดที่ได้รับหลังจากหักค่าใช้จ่ายและ
ค่าลดหย่อนอื่นตามกฎหมายแล้ว

ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์


หักรายจ่ายได้ 2 เท่าของรายจ่ายที่จ่าย
ไป แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไร
สุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศล
สาธารณะหรือเพื่อการ
สาธารณประโยชน์และเพื่อการศึกษา
หรือการกีฬา

สิทธิบริจาค 

บริจาคเป็นเงินได้อย่างเดียว




โอนทรัพย์สินหรือสินค้าที่มี
ไว้ขาย มอบให้เพื่อสนับสนุน
การศึกษาตามโครงการ

บริจาคเป็นเงินหรือทรัพย์สิน
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 ผู้บริจาค สิทธิประโยชน ์

ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์


หักรายจ่ายได้2เท่าของรายจ่ายที่
จ่ายไป

สิทธิบริจาค 

โอนทรัพย์สินหรือสินค้าที่มี
ไว้ขาย มอบให้เพื่อสนับสนุน
การศึกษาตามโครงการ

บริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพื่อ
สนับสนุนด้านสันทนาการ
ในการจัดสร้างและบำรุง
รักษาสนามเด็กเล่น
สวนสาธารณะสนามกีฬา
ของทางราชการหรือของ
เอกชนที่เปิดให้บริการทั่วไป
โดยไม่เก็บค่าบริการใดๆ



ตารางที่ 5  (ต่อ)

 อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันโครงการโรงเรียนในฝันไม่ได้มีนโยบายใน
การเพิ่มจำนวนโรงเรียนแล้ว แต่สิ่งที่สพฐ.กำลังดำเนินการคือการคงสภาพ 
สรา้งความเขม้แขง็ และตอ่ยอดดร.สริมิาหมอนไหมสำนกัพฒันานวตักรรม
การจัดการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเล่าว่า


 “ตลอด	12	ปขีองโครงการโรงเรยีนในฝนัมรีะยะการดำเนนิการ		 
และการปรับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการตลอดเวลา
เพื่อให้สอดรับกับการเติบโตของโครงการและนโยบายรัฐบาลและ
เอกชน	 ในช่วงแรกโครงการในโรงเรียนฝันเป็นโครงการกลยุทธ์
ของภาครัฐ	 จึงมีการระดมทุนจากหลายภาคส่วนของสังคมอย่าง
เข้มแข็ง	 ภาครัฐได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
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อย่างดี	 ทุกภาคส่วนกระตือรือร้นในการเดินหน้าโครงการ	 อีกทั้ง
ในขณะนัน้บรษิทัภาคธรุกจิมกีารจดั	CSR	กนัมาก	เพราะเปน็ตวัชีว้ดั	 
หนึ่งที่จัดโดยสำนักนโยบายรัฐวิสาหกิจ	 กระทรวงการคลัง	 ภาค
เอกชนจึงมีการตื่นตัวในเรื่องดังกล่าวมาก”	


 เช่นเดียวกันกับนางนิรมลบัวเนียมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจ้ามูล
โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันที่เล่าในทำนองเดียวกันว่า ในยุคแรกของ
โครงการมีการทุ่มจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะภาคเอกชนเป็น
อย่างมากแต่ปัจจุบันหลายๆการสนับสนุนเริ่มผ่อนเบาลง
 ดร.สิริมา หมอนไหมยังกล่าวอีกว่า เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน การเคลื่อนย้ายของผู้บริหาร ครู
การเปลี่ยนถ่ายผู้รับผิดชอบโครงการ ทำให้การดำเนินงานขาดตอนและ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ค่อยได้ปรึกษาหารือซึ่งกันและกันเหมือนในระยะ
แรก ดังนั้นส่วนกลางจึงต้องคอยกระตุ้นและรื้อฟื้นความสัมพันธ์ขึ้น เพื่อ
การคงสภาพของโครงการ


	 “เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย	 รายละเอียดการดำเนินงาน
ของโครงการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้ตอบสนองความ
ต้องการและเป้าหมายในแต่ละช่วง	 แต่ก็ไม่กระทบเป้าหมายหลัก
คือ	 การขยายโอกาสการศึกษาไปยังพื้นที่ห่างไกล	 และพัฒนาเด็ก
ไทยด้วยการศึกษาที่มีคุณภาพ”	
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 จากรูปแบบของหุ้นส่วนการศึกษาระหว่างภาครัฐกับเอกชนใน
ประเทศไทยข้างต้น จะเห็นได้ว่าภาคธุรกิจเห็นความสำคัญของการศึกษา
เป็นอย่างมากและพยายามเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนด้านการศึกษาร่วม
กับภาครัฐอย่างต่อเนื่อง แล้วแต่ความสนใจและความเชี่ยวชาญของแต่ละ
บริษัทแม้ว่าจะไม่ได้รับการอำนวยความสะดวกหรือสิทธิประโยชน์จากการ
ร่วมลงทุนนี้เท่าไรนัก อย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภาคเอกชนพบว่า หลายครั้งที่ภาคเอกชนอยากจะเข้ามาร่วมลงทุนด้าน
การศึกษา แต่ปัญหาคือ 1) ภาคเอกชนไม่ทราบความต้องการของภาครัฐ
และ 2) ภาคเอกชนไม่ทราบช่องทางในการเข้ามาสนับสนุนหรือร่วมลงทุน
การศึกษา ซึ่งปัญหาดังกล่าวควรจะต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อ
ประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยโดยเฉพาะในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในบทต่อไปจึงเป็นการสังเคราะห์ความคิดเห็นจาก
การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วน
การศึกษาระหว่างภาครัฐกับเอกชน
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 “การศึกษา” เป็นเครื่องมือสำคัญในการแก้ปัญหาของสังคมโลก
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความยากจน ปัญหาการเสียชีวิตของเด็กอายุต่ำกว่า
5 ปี การประเมินผลเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษปี 2015 แสดงให้
เห็นชัดเจนว่าความสำเร็จของการขยายโอกาสทางการศึกษาทำให้ร้อยละ
ของเด็กที่ได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษาสูงขึ้นจากร้อยละ 82 ในปี
1999เป็นร้อยละ90ในปี2012(UNESCO,2015;UN,2015)และมีผล
สืบเนื่องไปสู่การแก้ปัญหาทางสังคมอื่นๆ ต่อไป ดังเช่นงานวิจัยของ
UNESCO (2012) ชี้ชัดว่า ประชากรโลกกว่าร้อยละ 12 สามารถหลุดพ้น
จากความยากจนได้หากได้รับการศึกษาและมีทักษะการอ่าน นอกจากนี้
ข้อมูลปี 2011 ยังระบุไว้ว่าเด็กในประเทศที่มีรายได้น้อย 6.1 ล้านคน
เสียชีวิตก่อนอายุ 5 ปี การป้องกันการเสียชีวิตของเด็กสามารถทำได้โดย
1) การให้ผู้หญิงได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษาจะสามารถลดอัตรา
การเสียชีวิตของเด็กลงได้ร้อยละ 15 ซึ่งหมายถึงประมาณ 0.9 ล้านชีวิต
และ 2) หากผู้หญิงได้รับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา อัตราการเสียชีวิตจะ
ลดลงถึงร้อยละ 49 ซึ่งจะช่วยชีวิตได้ถึง 3 ล้านคน ในเมื่อมีหลักฐานชี้ชัด

- 4 - 
แนวทางการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วน 

การศึกษาระหว่างภาครัฐกับเอกชน 
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แล้วว่า การศึกษามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการแก้ปัญหาและการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมโลก ทุกภาคส่วนของสังคมควรมีส่วนรับผิดชอบต่อ
การศึกษาไม่เพียงเฉพาะภาครัฐเท่านั้น โดยเฉพาะภาคเอกชนที่ถือว่าเป็น
ภาคส่วนที่มีศักยภาพสูงของสังคมในการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ เพราะการศึกษาเป็นของทุกคน แน่นอนว่าการศึกษาเป็น
สิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ควรได้รับดังปฏิญญาสากลมนุษยชนได้บัญญัติไว้
เมื่อทุกคนต้องการได้รับการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพ การจัดการศึกษา
ความรับผิดชอบต่อผลของการจัดการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพก็ควรที่จะ
เป็นหน้าที่ของทุกคนด้วยเช่นกันแต่จะทำได้อย่างไร

 
	 “การศึกษาเป็นหน้าที่ของใครถ้าไม่ใช่ของเราทุกคน	 เราใช้
ชีวิตอยู่ในโรงเรียนจนจบมหาวิทยาลัยก็แค่	 20	 กว่าปีแต่อีกกว่า	
40-50	 ปีล่ะ	 ตั้งแต่เกิดพ่อแม่ต้องดูแลและให้การศึกษาลูก	 ตอน
ทำงานคุณก็ต้องเรียนรู้ต่อไปอีกไม่ใช่จบเพียงแค่มหาวิทยาลัย		 
ดังนั้น	 factors	 สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาจึงมี	 3	 ตัวหลักๆ	
คือ	1)	กระทรวงศึกษา	2)	พ่อแม่	และ	3)	ตลาด	World	of	work	
ซึ่ง	World	 of	work	 นี่แหละ	 ที่ใช้เวลาของชีวิตมากที่สุด	 ดังนั้น
บริษัทอยากได้คนดี	 คนเก่งแล้วมุ่งไปแต่ที่กระทรวงศึกษาอย่าง
เดยีวถกูหรอืไม	่ กระทรวงศกึษามหีนา้ทีป่รบัหลกัสตูรใหต้อบสนอง	 
ปัจจุบันแต่	 private	 sector	 จะรออย่างเดียวหรือ	 private	
sector	นิ่งเฉยไม่ได้”		

(มินทร์อิงค์ธเนศ)
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 อย่างไรก็ตาม จากงานวิจัยของ UNESCO (2012) ประเทศ
ยากจนต้องการเงินสำหรับการพัฒนาการศึกษาสูงถึง 26 พันล้านดอลล่าร์
สหรัฐต่อปี แต่มีเพียง 3 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐเท่านั้นที่ได้ถูกจัดสรรไปสู่
ประเทศดงักลา่วและในปี 2012มภีาคเอกชนสนบัสนนุการพฒันาการศกึษา
เพยีงรอ้ยละ5(683ลา้น)ซึง่รอ้ยละ70ของเงนิสนบัสนนุมาจาก5บรษิทั
ใหญ่เท่านั้น จะเห็นได้ว่าภาคเอกชนมีศักยภาพสูงมากโดยเฉพาะทรัพยากร
ด้านการเงินที่สามารถทำประโยชน์ต่อภารกิจด้านการศึกษาได้มาก จึง
ทำให้ความต้องการการสนับสนุนจากภาคเอกชนมีมากขึ้นด้วย


 “เราต้องยอมรับว่าภาคเอกชนมีศักยภาพสูงกว่าภาครัฐมาก	
ทั้งเงิน	 ทักษะความรู้	 และกำลังคน	 จึงจำเป็นมากที่จะต้องดึง	 
ภาคเอกชนเข้ามาช่วยในภารกิจด้านการศึกษา”		

(มีชัยวีระไวทยะ)


 “ทางโรงเรียนพร้อมให้ภาคเอกชนเข้ามาให้การช่วยเหลือ
เพราะหากให้รอเพียงงบประมาณที่มาช้าและไม่พอ	 การจะทำ
โครงการต่างๆ	ให้สำเร็จได้นั้นเป็นไปได้ยาก”

(นิรมลบัวเนียม)

 “เหตุผลที่ภาคเอกชนจะเป็นคานงัดสำคัญ	เป็นหัวหอกสำคัญ
ที่อาจจะสร้างการเปลี่ยนแปลง	เป็น	tipping	point	เป็นจุดที่มัน
จะเปลี่ยนหลายๆ	 เรื่องได้ก็เพราะว่า	 โจทย์ปฏิรูปคราวนี้มองตรง
กันหมดทั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติ	 (สปช.)	 ทั้งสนช.	 (สภานิติบัญญัติ
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แห่งชาติ)	 ทั้งทางกระทรวงเอง	 ทั้งคณะรัฐบาล	 ก็คือว่า	 มันไม่ใช่
การศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์	หรือการศึกษาเพื่อการเรียนต่อ
เพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแล้ว	 มันเป็นการศึกษาเพื่อผลของงาน	
เพื่อชีวิตจริง	 ที่แปรไปตามบริบทของเศรษฐกิจและสังคมของ
แต่ละพื้นที่	 ต้องเน้นการกระจายผู้เล่น	 กระจายบทบาท	 รวมไป
ถึงเรื่องการมีงานทำ	 ภาคเอกชนจะมีบทบาทสำคัญมากถ้าเรา
สร้างแรงจูงใจ	 ถ้าเราสร้าง	 Platform	 ในการพูดคุยที่ดีร่วมกันได้	
เอกชนจะสร้างจุดเปลี่ยนเลยนะภาคเอกชนล้วนๆ	 เลย	 ที่นำเอา
ความทันสมัยที่วิธีคิด	 วิธีการทำงาน	 วิธีการสอน	 วิธีเรียนเข้ามาสู่
สถาบันการศึกษา	 ทำให้ครู	 อาจารย์ทั้งอาชีวะและอุดมเนี่ยเข้าใจ
โลกของงานแบบ	up-to-date	แบบทันสมัยล่าสุด	หรือเครื่องมือ
ล่าสุดว่าเค้าใช้ทำอะไรกัน	 เทคโนโลยีล่าสุดของเค้าคืออะไร	 ดีทั้ง
กับการเรียนการสอน	 ดีทั้งกับการวิจัย	 ดีทั้งกับการสร้างพื้นที่
เรียนรู้ให้กับเด็กที่จบปั๊บทำงานได้จริงเลย”		

(อมรวิชช์นาครทรรพ)

 เมื่อตัวแทนของทั้งภาคเอกชน โรงเรียนรัฐบาล และสภาปฏิรูป
แห่งชาติ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการร่วมลงทุนด้านการศึกษาร่วมกัน
แล้ว แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ประเทศไทยไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการ
สนับสนุนของภาคเอกชนอย่างเป็นทางการว่า มีบริษัทภาคอุตสาหกรรมใด
บ้างให้การสนับสนุนการศึกษา สนับสนุนในรูปแบบใดบ้าง จากการศึกษา
วิจัยเบื้องต้นพบว่า การสนับสนุนการศึกษาของภาคเอกชนมีหลากหลาย
โครงการ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นโครงการระยะสั้น ปลายเหตุ และไม่ยั่งยืน
เช่นการให้ทุนการศึกษาการให้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นต้น
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 “การให้ทุนการศึกษาแบบสังคมสงเคราะห์แบบเดิมมีได้	 แต่
ไม่ยั่งยืนต้องหาต้นเหตุให้เจอ	 ทำไมต้องให้ทุน	 เพราะยากจน	
ทำไมถึงยากจน	 เพราะไม่มีความรู้เรื่องธุรกิจและไม่มีทุนไม่มี
โอกาสกู้	 แล้วจะต้องทำอย่างไรให้หายจน	 ให้มีความรู้และมี
โอกาสกู้	การศึกษาคือเครื่องมือสำคัญ	ดังนั้นทรัพยากรของภาค
ธุรกิจนอกจากเงินแล้ว	 ทรัพยากรคนและทักษะความรู้	 เป็นสิ่งที่
ภาคเอกชนสามารถใหไ้ด	้ ไมม่อีะไรตอ้งหวง	 เพราะหากคนหายจน		 
คนมีการศึกษาสูง	 ประเทศมั่นคงและมั่งคั่ง	 และมีความเจริญทาง
เศรษฐกิจ	 เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจในระยะ
ยาวแน่นอน”

(มีชัยวีระไวทยะ)

 เมื่อการศึกษาคือเครื่องมือสำคัญของการพัฒนาคน พัฒนาสังคม
และพัฒนาประเทศชาติไปสู่ความมั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืนที่ทุกภาคส่วนเห็น
ความสำคัญและพร้อมที่จะเข้ามาสนับสนุนและร่วมลงทุนในการศึกษา
แล้วเหตุใดการร่วมลงทุนที่ผ่านมายังไม่สามารถผลักดันให้การศึกษาของ
ไทยบรรลุไปสู่การศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง ในการนี้
ประสบการณ์ที่ผ่านมาของความเป็นหุ้นส่วนการศึกษาของประเทศไทย
สามารถแสดงให้เห็นภาพพอสมควรว่า สถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างไร
และภาคธุรกิจมีมุมมองต่อการจัดการหุ้นส่วนการศึกษาของภาครัฐอย่างไร
 การร่วมลงทุนด้านการศึกษาในปัจจุบัน ยังไม่สามารถส่งเสริมและ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้นได้ การขาดทิศทางและเป้าหมาย  
การศึกษา การกำหนดบทบาทหน้าที่ (Defining roles) ที่ไม่ชัดเจนของ
ภาครัฐและภาคเอกชน อีกทั้งการจัดกิจกรรมสนับสนุนต่างๆ แบบไร้
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ทิศทาง ไม่สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาแล้ว ยังทำให้กิจกรรมที่
ควรเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษากลายเป็น “ภาระ” ให้กับทั้ง
โรงเรียนครูนักเรียนและแม้แต่ภาคเอกชนเองด้วยตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ
การเป็นหุ้นส่วนการศึกษาแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา มูลนิธิไทยรัฐจะไม่ได้
สนใจเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพราะถือว่าการจัดการศึกษาเป็นหน้าที่
ของภาครัฐ แต่จะเน้นที่การสนับสนุนความต้องการของโรงเรียน ส่งเสริม
การพัฒนานักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนตามแผนการพัฒนาของมูลนิธิ


 “เราเป็นเพียงผู้อุปถัมภ์คือบริจาคแบบมีเป้าหมายตามที่	
Roadmap	 การพัฒนาที่กำหนดไว้	 แต่เรื่องการบริหารจัดการ		 
ผูบ้รหิาร	ครแูละบคุลากร	และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน	 
นั้นอยู่นอกเหนืออำนาจของเรา	 และมูลนิธิจะไม่ไปแทรกแซง		 
การใหก้ารศกึษาควรเปน็หนา้ทีข่องรฐั	 มลูนธิแิค	่ support	 เทา่นัน้		 
ดังนั้นเมื่อรัฐไม่สามารถจัดสรรครูได้อย่างเพียงพอ	 ปัจจุบันทาง
มูลนิธิจึงช่วยจ้างครูเพิ่มเติมปีละ	4	ล้านบาท”

(วิเชนโพชนุกุล)


 การสนับสนุนตามความต้องการและส่งเสริมการพัฒนาตามแผน
ของมลูนธิไิทยรฐั ทำใหพ้จิารณาไดว้า่โรงเรยีนไทยรฐัวทิยาไดร้บังบประมาณ
สูงกว่าโรงเรียนในสังกัดสพฐ. ทั่วไป แต่ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ
นักเรียนกลับไม่ได้สัมพันธ์กับงบประมาณนัก อีกทั้งการที่โรงเรียนมี
โครงการส่งเสริมการพัฒนามาก อาจเป็นสาเหตุสำคัญสาเหตุหนึ่งที่ดึงเวลา
เด็กและครูไปทำให้เด็กไม่ได้เรียนหนังสืออย่างเต็มที่
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 “ถ้ากล่าวถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเรา	 ปีที่ผ่านมา	 
ผลการสอบ	NT	ของนักเรียนมีคะแนนสูงกว่า	NT	อยู่	 2	 วิชาคือ	
ศิลปะกับคณิตศาสตร์	 แต่เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาผมได้ไป
สัมมนาเรื่องค่าใช้จ่ายการศึกษาทำให้รู้ว่างบประมาณการศึกษา	 
ที่ใช้ต่อเด็ก	 1	 คนจะอยู่ประมาณ	 46,000	 บาท	 พิจารณาแล้ว	 
งบประมาณของเด็กนักเรียนไทยรัฐวิทยาต้องสูงกว่านั้นอยู่แล้ว	
แต่ทำไมผลสัมฤทธิ์ยังไม่น่าพอใจ	 ส่วนตัวแล้วคิดว่า	 โครงการ
ต่างๆ	 ที่เข้ามาในโรงเรียนที่มากเกินไปก็จะกระทบต่อการเรียน
การสอนมากขึ้น	 จำเป็นมากที่จะต้องให้ครูอยู่กับเด็ก	 ในความ
เป็นจริงกิจกรรมนอกหลักสูตรไม่ควรเกิน	 10%	 ต่อการเรียนแต่
สิ่งที่เกิดขึ้นคือ	 ไม่ว่าจะเป็นโครงการของใครก็จะมาที่โรงเรียนซึ่ง
ก็จะมีกิจกรรมที่ดึงครูไปจากนักเรียนตลอด”

(วิทยาประชากุล)


 นอกจากนี้ ภาคธุรกิจเอกชนยังได้สะท้อนถึงโครงการปัจจุบันของ
อาชีวศึกษาอย่างสหกิจศึกษาว่า การดำเนินการที่ผ่านมานั้น ยังไม่สามารถ
ทำให้เกิดประโยชน์และบรรลุเป้าประสงค์ที่แท้จริงของสหกิจศึกษาได้และ
ยังเป็นภาระสำหรับภาคเอกชนอีกด้วย


 “ตอนนี้ที่รัฐกำลังทำอย่างสหกิจศึกษา	 ความเห็นผมคือ	 มัน
ผิดวัตถุประสงค์	 ระยะเวลาสั้นไป	 เด็กมาฝึกงาน	 3-4	 เดือนยัง	 
ไม่ได้อะไร	 ยังไม่ทันได้เรียนรู้อะไรเลย	 กว่าจะคุ้นชินกับระบบงาน
ก็เป็นเดือนแล้ว	 หลังจากนั้นก็ทำอะไรไม่ได้มาก	 สุดท้ายคืออะไร	
ก็กลายเป็นว่า	 private	 sector	 ก็ให้เด็กเรียนรู้แค่งานซีรอกซ์		 
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เราต้องรู้ benchmark รู้ว่า private sector อยากได้อะไร 
match the gap	 ระหว่างเรียนและทำงาน	 ให้คนมีคุณภาพ	
แข่งขันได้ดีขึ้น	 การทำงานเป็นการพัฒนาทักษะชีวิต	 ฝึกคน
ทำงานใหเ้ปน็	ตรงนีโ้รงเรยีนไมไ่ดส้อน	เชน่	time	management,		 
problem	 solving,	 discipline	 ความคิดผมคือ	 ปัจจุบันเป็น
ภาระต่อภาคเอกชน	 เพราะส่วนใหญ่เป็นงานฉาบฉวย	 รัฐต้อง	 
เอาจริง	ต้องทำให้ PPP เป็นวาระแห่งชาติ ทำให้ต่อเนื่องและมี
กลไกที่ชัดเจน แต่ก็อย่าตั้งเงื่อนไขจนภาคเอกชนขยับตัวไม่ได้ 
ทำให้ไม่เกิดความคล่องตัว”

(มินทร์อิงค์ธเนศ)


 โดยสรุป เมื่อการพัฒนาการศึกษาเป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนใน
สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเอกชนผู้มีศักยภาพสูงที่จะสามารถทำงาน
รว่มกนักบัภาครฐัเพือ่ยกระดบัคณุภาพการศกึษาใหส้งูขึน้และบรรลเุปา้หมาย
การศึกษาของประเทศได้ แต่การเป็นหุ้นส่วนการศึกษาระหว่างภาครัฐกับ
เอกชนในประเทศไทยที่ผ่านมานั้น ยังเป็นการจัดและดำเนินการอย่างไร้
ทิศทางและเป้าหมาย ต่างฝ่ายต่างทำเพื่อประโยชน์ของตนเองเป็นที่ตั้ง
ผลักภาระให้กับภาครัฐฝ่ายเดียว ขาดความรับผิดชอบร่วมกัน ไม่มีการ
ประสานความร่วมมือและความต้องการ ตลอดจนขาดความต่อเนื่องของ
ความเป็นหุ้นส่วนการศึกษาการจะทำให้ PPP (หุ้นส่วนการศึกษาระหว่าง
ภาครัฐกับเอกชน) เป็นวาระแห่งชาติ หุ้นส่วนระหว่างภาครัฐกับเอกชน
ภายใตร้ะบบโปรง่ใส ตลอดจนการทำงานรว่มกนัอยา่งจรงิใจเพือ่ลกูหลาน
ของเราทุกคนจึงมคีวามสำคัญเป็นอย่างมาก 
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แนวทางการส่งเสริมหุ้นส่วนการศึกษาระหว่างภาครัฐกับเอกชน
ในประเทศไทย 

 หุ้นส่วนการศึกษาระหว่างภาครัฐกับเอกชนนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่
เพียงแต่ที่ผ่านมาประเทศไทยยังไม่มีระบบที่รองรับและส่งเสริมการเป็น
หุน้สว่นเทา่ทีค่วรโดยปลอ่ยใหผู้เ้ลน่ในระบบทัง้ภาครฐัและเอกชนดำเนนิการ
กันเองในรูปแบบของตนเองอย่างไร้ทิศทาง และที่สำคัญคือขาดการ
ประสานงานที่ดี ทำให้ในท้ายที่สุดแล้วโครงการดีๆ กลับกลายเป็นภาระ
ดังนั้นหากจะส่งเสริมหุ้นส่วนการศึกษา ก็สามารถเริ่มต้นจากการแก้ปัญหา
การดำเนินการที่มีอยู่เดิม การจะส่งเสริมหุ้นส่วนการศึกษาระหว่างภาครัฐ
กับเอกชนให้มีขึ้นเพิ่มขึ้นและยั่งยืนนั้นสามารถทำได้ดังนี้



ภาครัฐ

หน่วยประสาน

-กำหนดนโยบายแผนมาตรฐาน
-กำกับการจัดให้มีการศึกษา

-เป้าหมายชัดเจน
-ปรับบทบาทภาครัฐ
-มาตรการจูงใจ
-อำนวยความสะดวก
-เครือข่ายธนาคาร
-กฎหมาย

บทบาท

แนวทางส่งเสริม

ภาคเอกชน

-เป็นผู้สนับสนุนการศึกษา
-เป็นผู้จัดการศึกษา

-ทรัพยากรเงิน
-ทรัพยากรคน
-ทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญ

บทบาท

ฐานข้อมูลทรัพยากร

แนวทางส่งเสริม

แผนภาพที ่4 การสง่เสรมิหุน้สว่นการศกึษาระหวา่งภาครฐักบัเอกชนในประเทศไทย 
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 1)  สิ่งสำคัญประการแรกคือ ประสานผู้เล่น ผู้เล่นสำคัญของ
หุ้นส่วนการศึกษาระหว่างภาครัฐกับเอกชนก็คือ“ภาครัฐ”และ“เอกชน”
ซึ่งต่างมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันในการขับเคลื่อนหุ้นส่วนการศึกษา
และขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ในความแตกต่างนี้ทำให้ในหลายครั้ง
ทั้งสองภาคส่วนทำงานไม่สอดรับกัน โดยเฉพาะเรื่องการศึกษา ทั้งภาครัฐ
และเอกชนต่างเข้าใจและให้ความสำคัญต่อการศึกษา แต่หากพิจารณาจาก
อุปสรรคของหุ้นส่วนการศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบันพบว่า ทั้งสอง
ภาคส่วนต่างจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน แต่ขาดการ
ประสานงานที่ดี ต่างคนต่างทำ ซึ่งหากสามารถปิดช่องว่างและประสาน
ผู้เล่นทั้งสองให้ทำงานสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันได้ ก็น่าจะสามารถ
สง่เสรมิหุน้สว่นการศกึษาระหวา่งภาครฐักบัเอกชนในประเทศไทยไดไ้มย่าก
ผู้ทรงคุณวุฒิจึงเห็นพ้องกันว่าจะต้องมีคณะทำงานที่เป็นหน่วยประสาน
ระหว่างภาครัฐกับเอกชน
 หน่วยประสาน (Delivery Unit) นี้ควรประกอบขึ้นจากกลุ่มคน
จากหลายภาคสว่นของสงัคมมบีทบาทสำคญัในการประสานการดำเนนิงาน
สร้างความเข้าใจ และประสานความต้องการระหว่างภาครัฐ-ภาครัฐ
ภาครัฐ-เอกชน และเอกชน-เอกชน เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจถึง
ความสำคัญ คุณค่าของการเป็นหุ้นส่วนการศึกษา และศักยภาพของภาค
เอกชนที่ภาครัฐต้องการ และร่วมกันพัฒนาไปสู่ความสำเร็จของเป้าหมาย
การศึกษา
 2)เมื่อผู้เล่นหลักคือ ภาครัฐ (Public sector) ผู้มีบทบาท
หน้าที่สำคัญในการวางนโยบายกำกับการจัดให้มีการศึกษาและวางระบบ
ต่างๆ ให้เกิดการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกต่อการเป็นหุ้นส่วน
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การศึกษาภาครัฐต้องยกเครื่องครั้งใหญ่ ตั้งแต่ความชัดเจนของเป้าหมาย
การศึกษา การกำหนดบทบาทของภาครัฐและเอกชนที่ชัดเจน ตลอดจน
ปฏิรูประบบสำคัญต่างๆ เพื่อที่จะสอดรับและอำนวยความสะดวกให้เกิด
ความเชื่อมั่น น่าเชื่อถือ โดยเฉพาะการปฏิรูประบบคลังการศึกษา เพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดกลไกการตลาด กระตุ้นให้ภาคเอกชนร่วมลงทุนในการ
จัดการศึกษา
  2.1) ทุกภาคส่วนต้องเข้ า ใจร่วมกันถึ ง เป้ าหมายของ  
การศึกษาไทย การศึกษาคือการออกแบบว่าต้องการให้ประเทศเดินทางไป
ในทิศทางใด คนในประเทศที่ต้องการเป็นอย่างไร ปัจจุบันแม้ประเทศไทย
จะมีแผนการศึกษาและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเป็นทิศทางของ
การพัฒนาการศึกษาอยู่แล้ว แต่เหมือนทุกอย่างจะสะดุดและไม่เป็นไป
ตามแผน สาเหตุหนึ่งอาจเนื่องมาจาก ตลอดระยะเวลา 14 ปีที่ใช้แผน
การศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2545 – 2559) ประเทศไทยมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการมาแล้วถึง14ท่านเฉลี่ยแล้วคืออยู่ในวาระคนละ1ปี
ความไม่มั่นคงทางการเมืองนี้มีผลกระทบต่อการพัฒนาการศึกษาไทยเป็น
อย่างมาก ดังนั้น หากจะแก้ปัญหานี้ สิ่งสำคัญคือควรให้แผนการศึกษา
แห่งชาติอยู่เหนือเกมการเมือง นักการเมืองไม่ควรนำการศึกษามาใช้
ประโยชน์ในการหาเสียงแต่ควรยึดและปฏิบัติภารกิจด้านการศึกษาตาม
แผนการศึกษาแห่งชาติ เพราะการศึกษาใช้เวลาเป็นทศวรรษกว่าจะเห็น
ผลการเปลี่ยนแปลง จึงควรทำให้เกิดความต่อเนื่องของนโยบายและความ
ชัดเจนของการดำเนินการด้านการศึกษา
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  “Roadmap	 แผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานเป็นสิ่ง
จำเป็นและสำคัญอย่างยิ่ง	 เพราะจะเป็นตัวกำหนดทิศทาง	 
การพัฒนา	 แสดงความต้องการของภาคการศึกษา	 ทิศทาง	 
การสนับสนุนของภาคเอกชน”		

(วิเชนโพชนุกูล)
  “ประเทศไทยจำเป็นต้องกำหนดเป้าหมาย	 Goal	 ของ
ประเทศให้ชัดเจน	 แล้วก็ต้องดูว่าเรามี	 resources	 (ทรัพยากร)	
อะไร	 อยู่ตรงไหนบ้าง	 จากนั้นก็เป็น	 factors	 คือ	 พ่อแม่	
กระทรวงศึกษาธิการ	 และตลาด	World	 of	 work	 เหล่านี้คือ	
actor	 ที่จะมี	 contribution	 ให้แก่การศึกษา	 เราต้องเน้น	
training	 และสำคัญคือ	 process	 การหาคนให้ตรงกับงาน	
private	sector	ต้องคิดว่าเรามีอะไร”

(มินทร์อิงค์ธเนศ)

  นอกจากนี้ ภาครัฐเองต้องมีความชัดเจนถึงความต้องการเพื่อ
ให้ภาคธุรกิจสามารถประเมินความสามารถของตนในการเข้ามาร่วมลงทุน/
เป็นหุ้นส่วนการศึกษาได้ชัดเจน เหมาะสมและตอบสนองความต้องการ
ของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งถือได้ว่าได้ประโยชน์ร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย
(win-win) ดังนั้น การเป็นหุ้นส่วนการศึกษาทั้งรัฐและเอกชนก็จะต้องมี
การกำหนดเป้าหมายร่วมกันอย่างชัดเจน ให้สามารถบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพและทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์สูงสุดจากการเป็นหุ้นส่วน
ระหว่างกัน
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  “ในเรื่องความต้องการ	 ปัญหาสำคัญของอาชีวศึกษา	 
ทั่วโลก	 ณ	 ปัจจุบันนี้	 คือ	 ปัญหาสัดส่วนระหว่างการศึกษาสาย
สามัญ:	 สายอาชีพ	 แม้กระทั่งในประเทศที่เป็นต้นแบบของระบบ
การศึกษาแบบ	Dual	system	ที่เน้นการฝึกปฏิบัตินั้น	อัตราส่วน
นักเรียนที่เลือกเรียนสายอาชีพกลับมีแนวโน้มลดลง	 หลักสำคัญ
ตรงนี้คือเราก็ต้องปฏิรูประบบ	 career	 counselling	 (การให้	 
คำแนะนำเรื่องอาชีพ)	 ซึ่งสภาหอการค้าไทยเคยทำโครงการแล้ว
คือไปแนะแนวอาชีพและปลูกฝังเด็กในการทำงาน	 พบว่ามีผล
กระทบมากกว่าการที่เด็กไม่รู้เรื่องอาชีพเลย”

(ศิริพรรณชุมนุม)

  2.2) ภาครัฐจะต้องปรับบทบาทให้เหมาะสมกับบริบทและ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษา
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สภาปฏิรูปแห่งชาติ เรื่อง ยุทธศาสตร์
การปฏิรูปการศึกษาและพัฒนามนุษย์ของประเทศไทย กรอบการปฏิรูป
การศึกษาและพัฒนามนุษย์ ฉบับปรับปรุงได้นำเสนอการปฏิรูปการศึกษา
3 ระดับ คือ การปฏิรูประบบการจัดการศึกษา การปฏิรูประบบการคลัง
ด้านการศึกษา (ด้านอุปสงค์) และการปฏิรูประบบการเรียนรู้ ซึ่งเป็นไปใน
ทางเดียวกันกับผู้ทรงคุณวุฒิ โดยเฉพาะประเด็นการปฏิรูประบบการ
จัดการศึกษา ในการปรับบทบาทของภาครัฐจากที่เป็นผู้จัดการการศึกษา 
(Education service providers) มาเป็นผู้จัดให้มีการศึกษา 
(Education service deliverers) และสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคส่วน
ต่างๆ ให้เข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการจัดการศึกษาและตรวจสอบถ่วงดุลกับ
ภาครัฐ
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  “การปฏิรูประบบการบริหารการจัดการศึกษา	 โดยลด
ขนาดของการจัดการศึกษาทุกระดับจากภาครัฐ	 และเปลี่ยน
บทบาทการจัดการศึกษาจาก	 “ผู้จัดการศึกษา”	 (Education	
service	providers)	ไปเป็น	“ผู้จัดให้มีการศึกษา” (Education	
service	 deliverers)	 ควบคู่กับการเพิ่มความสามารถและขยาย
พื้นที่การจัดการศึกษาของภาคประชาชนและชุมชน	 เสริมพลัง
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ	 ฝ่ายกำหนดนโยบาย	
(Regulator)	และ	ฝ่ายปฏิบัติ	(Operator)	ออกจากกันให้ชัดเจน	
โดยฝ่ายกำหนดนโยบายต้องมีความอิสระ	 กำหนดนโยบายจาก
ฐานวชิาการสอดคลอ้งกบัการพฒันาประเทศและการเปลีย่นแปลง	 
ของโลก	 เพือ่สรา้งการมสีว่นรว่มในการจดัการศกึษาและตรวจสอบ	 
ถ่วงดุลกับภาครัฐ	 เพื่อสร้างระบบธรรมาภิบาล	 นอกจากนี้		 
การจัดการศึกษาในอนาคตรัฐไม่สามารถรับผิดชอบดำเนินการได้
เองทั้งหมด	 ต้องสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ	 ให้เข้ามา
เป็นหุ้นส่วนในการจัดการศึกษา”

(สภาปฏิรูปแห่งชาติ,2558หน้า12)


  ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับระบบการศึกษาว่า ภาครัฐ
ควบคุมและยึดอำนาจอยู่ที่ส่วนกลางมากเกินไป อีกทั้งขาดกระบวนการ
วิจัยเพื่อหาจุดอ่อนของระบบการศึกษาไทย แม้แต่การต้องการความร่วม
มือก็ไม่เคยมีงานวิจัยสนับสนุนถึงความจำเป็นและความต้องการ สิ่งเหล่านี้
จำเป็นมากที่ภาครัฐจะต้องปรับระบบของกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้กำกับ
เป็นผู้จัดให้มีการศึกษาไม่ใช่เป็นผู้จัดการศึกษา ผู้กำกับการศึกษามีหน้าที่
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สำคัญคือการต้องจัดระบบที่มีความชัดเจน โปร่งใส สอดรับกับเป้าหมาย
การศึกษาและความต้องการของทั้งภาครัฐและเอกชนอำนวยความสะดวก
และส่งเสริมกลไกของระบบอื่นที่เกี่ยวข้องและกระตุ้นความเป็นหุ้นส่วน
การศึกษาระหว่างภาครัฐกับเอกชนในประเทศไทยเพื่อประโยชน์ของ
การศึกษาไทยที่มุ่งหวัง
  2.3)  มาตรการจูงใจ เช่น การลดหย่อนภาษี เป็นอีกกลไก
หนึ่งที่ภาครัฐสามารถทำได้ในการดึงดูดและกระตุ้นภาคเอกชนให้เข้ามา
ร่วมลงทุนในกิจการของภาครัฐ แม้ภาคเอกชนจะเข้ามาร่วมลงทุนด้วยจิต
อาสา ใจบริการ หรือด้วยนโยบาย CSR ของบริษัท แต่ภาคเอกชนที่ไม่ใช่
มูลนิธิหรือ NGO ที่จะเป็นองค์การไม่แสวงหาผลกำไร ผลประโยชน์ของ
บริษัทเป็นสิ่งที่ภาคเอกชนคำนึงถึงเป็นอันดับแรก ดังนั้น เหตุผลของการ
ร่วมลงทุนด้านการศึกษาของภาคเอกชนจึงมักไปในทิศทางเดียวกันกับ
เป้าหมายและผลประโยชน์ของบริษัท


  “Incentive	 (แรงจูงใจ)	 ต้องมีการกำหนดแรงจูงใจให้
ชัดเจนว่าทำไปเพื่ออะไร	และจะได้อะไร	เช่น	ประโยชน์ในการลด
หย่อนภาษี	การประเมินวิทยฐานะ	เป็นต้น”

(ศิริพรรณชุมนุม)


  2.4)อีกปัจจัยที่มีความสำคัญยิ่งที่ทั้งภาครัฐและเอกชนจะ
ต้องทำให้มีขึ้นอย่างมีคุณภาพคือระบบฐานข้อมูลทรัพยากรทรัพยากรมี
ความสำคัญที่จะทำให้รู้สภาพปัจจุบันและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการ
วางแผน แก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาต่อไปได้ “หุ้นส่วนการศึกษาไม่ได้เป็น
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เรื่องใหม่ และไม่จำเป็นต้องสร้างอะไรใหม่ เพียงแต่ต้องรู้ว่าสิ่งที่มีอยู่แล้ว
นั้นมีอะไรบ้าง และจะใช้ประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร หรือต้องปรับปรุงหรือ
แก้ ไขตรงจุดใดคือสิ่ งที่สำคัญและจำเป็นกว่าการริ เริ่มสร้างใหม่”
(มีชัย วีระไวทยะ) การพบกันของความต้องการของภาครัฐกับเอกชนจึงมี
ความสำคัญยิ่งต่อความยั่งยืนของหุ้นส่วนการศึกษาระหว่างภาครัฐกับ
เอกชน


  “Information	(ข้อมูล)	ฐานข้อมูลนั้นมีความจำเป็นและ
สำคัญมากสำหรับการพัฒนา	ทั้งด้านการวางแผน	การดำเนินงาน
และการประเมินผล	 เพื่อให้ทราบถึงสภาพปัจจุบัน	ความต้องการ	
และความสามารถในการสนับสนุน”

(ศิริพรรณชุมนุม)

  ในการนี้ ดร.สิริมา หมอนไหมได้เล่าถึงแนวคิดที่จะพัฒนา
โครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝันว่า การจะทำให้โครงการดังกล่าว
ตอบสนองนโยบายปัจจุบันคือการคงสภาพโครงการคือ ส่วนกลาง (สพฐ.)
และเขตพื้นที่ต้องทำงานร่วมกัน ในการทำแผนที่ผู้อุปถัมภ์ เพื่อให้รู้ว่า
สภาพของแต่ละพื้นที่ ทั้งจำนวนผู้อุปถัมภ์ ประเภทของอุตสาหกรรม
และความทั่วถึงของการอุปถัมภ์ และทีมเคลื่อนที่เร็วหรือRovingTeam
ของแต่ละพื้นที่เป็นผู้ประสาน และเร่งพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและ
บุคลากรเพื่อให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและยกระดับคุณภาพโรงเรียน
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  “สิ่งที่คิดตอนนี้คือ	 เราจะต้องทำ	mapping	พื้นที่ให้การ
ช่วยเหลือ	 คือต้องรู้ว่าในแต่ละพื้นที่มีโรงเรียนไหนที่ยังไม่มี	 
ผู้อุปถัมภ์	 เขตพื้นที่จะช่วยเราได้	 และเมื่อทราบแล้วว่าโรงเรียนที่
ขาดอยู่ที่ใด	 ก็ศึกษาต่อไปว่าสาเหตุที่ยังไม่มีผู้อุปถัมภ์นั้นเพราะ
อะไร	 ตรงจุดนี้	 roving	 team	 จะเป็นทีมที่ช่วยเราในการเป็น	 
ตัวเชื่อมและพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร	 ครูและบุคลากรได้	
และนี่จะทำให้นโยบายหลักของเราในปัจจุบัน	 การคงสภาพ		 
การยกระดับโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล	 และให้
โรงเรียนเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่	 21	 ประสบผล
สำเร็จ”

(สิริมาหมอนไหม)

  การทีเ่รารูว้า่มทีรพัยากรอะไรอยูแ่ลว้ทำใหส้ามารถใชท้รพัยากร
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งดีกว่าการที่เพิ่มเข้าไปโดยไม่สนใจสิ่งที่มีอยู่ จน
หลายครั้งกลายเป็นการเพิ่มภาระให้กับโรงเรียนมากกว่าประโยชน์ และ
สุดท้ายสิ่งที่หวังหรือที่อยากให้เกิดขึ้น เช่น เรื่องคุณภาพการศึกษาก็เกิด
ได้ยาก อย่างไรก็ตาม การทำแผนที่ผู้อุปถัมภ์ เป็นการดูแลพื้นที่การให้
ความช่วยเหลือของสพฐ. ที่จำเป็นต้องคำนึงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ของแต่ละพื้นที่และทิศทางการพัฒนาของประเทศด้วย ประเทศต้องมี
ความชัดเจนว่าจะพัฒนาไปในทิศทางใด บางพื้นที่มีการส่งเสริมการพัฒนา
เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือเขตอุตสาหกรรมเฉพาะพื้นที่ การจัดการศึกษา
ก็จำเป็นที่จะต้องล้อไปกับนโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศด้วยและ
แน่นอนว่ากลุ่มอุตสาหกรรมหรือบริษัทที่จะเป็นผู้อุปถัมภ์นั้นก็จะเฉพาะ
แต่ละพื้นที่ด้วย
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  “ตอนนี้โดยวิธีคิดเชิงยุทธศาสตร์ของการปฏิรูปเนี่ย	 ครู
เสนอรัฐบาลให้ดึงภาคเอกชนโดยอาจจะผ่านกรอ.	 เข้ามาวางแผน
ร่วมกันเลยในการปฏิรูป	 ซึ่งก็อาจดำเนินงานก่อนเป็นพื้นที่	 ซึ่ง
แต่ละพื้นที่ก็จะมีโจทย์เฉพาะของเค้า	 ตอนนี้ที่เล็งไว้มี	 4	 จังหวัด	
คือ	 เชียงใหม่	 ชลบุรี	 อำนาจเจริญ	 และก็ภูเก็ต	 ซึ่งแต่ละจังหวัด
โจทย์เรื่อง	 การมีงานทำ	 เรื่องเศรษฐกิจก็ไม่เหมือนกัน	 ภูเก็ตนี่
ด้านการท่องเที่ยวชัดเจน	เชียงใหม่นี่จะเป็น	trading	เป็น	trade	
centre	 ที่ในระยะยาวจะ	 connect	 จีนกับลุ่มสุวรรณภูมิเนี่ย	
อำนาจเจริญนี่	 โจทย์มันเป็นเรื่องการศึกษาของเด็กซึ่งออกไปสู่
โลกของงานเร็ว	จบ	ม.3	บ้าง	ไม่ถึงม.3	บ้าง	เด็กไม่มีความพร้อม	
ไปเป็น	unskilled	worker	อย่างนี้	ชลบุรีนี่เป็นโจทย์เรื่องอาชีวะ
เต็มๆ	เลย	เพราะเค้ามีนิคมอุตสาหกรรมพรึบ	4	จังหวัดไม่เหมือน
กันเลยนะ	 แต่ว่าตัวร่วมคือเอกชน	 ภูเก็ตนี่ต้องดึงเอาสมาคม	 
ท่องเที่ยวภูเก็ตเข้ามาอย่างนี้	 เชียงใหม่นี่ทั้งหอการค้า	 ทั้ง	 
สภาอุตสาหกรรมเข้ามาเลย	ชลบุรีเอาชมรม	HR	เอาชมรมพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์	 ฟังดูเล็กๆ	 แต่จริงๆ	 ไม่ใช่เลย	 ข้างในมีบริษัท	 
ผู้ประกอบการของชลบุรี	 6	 พันแห่งอยู่ในนั้นน่ะ	 เค้าเป็นคน	
identify	 need	 ของตลาดแรงงานให้	 แล้วก็มีการรวมตัวกันทั้ง
พืน้ฐาน	อาชวีะ	 อดุม	นา่จะตอบโจทยภ์าคเอกชนผา่นการตัง้โจทย	์ 
ของชมรม	HR	ของชลบุรียังไง	อำนาจเจริญนี่มาอีกแบบ	เป็นภาค
เอกชนที่เข้ามา	 sponsor	 โรงเรียน	 ช่วยลงทุนให้	 ถือว่าถ้า
คุณภาพของเด็กอำนาจเจริญดี	 ภาคเอกชนก็ได้ไปด้วย	 เพราะ
ฉะนั้นเค้าก็เติม	 มา	 sponsor	 โครงการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก	
โครงการพัฒนาการศึกษา	 คือ	 ตัวร่วมเป็นเอกชนหมดเลย	 เข้ามา
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ช่วยตั้งโจทย์	 เข้ามาช่วยผลักดัน	 เข้ามาช่วยขับเคลื่อน	 ลงทุน	
สนับสนุน”		

(อมรวิชช์นาครทรรพ)


  ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นพ้องไปทางเดียวกันในเรื่องทรัพยากรและยัง
ได้นำเสนอความเป็นไปได้ในการใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์ต่อ
การศึกษาต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาบุคลากร หรือการพัฒนาระบบ
หุ้นส่วนการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนวความคิดจากโครงการที่กำลังอยู่
ในระหว่างดำเนินการว่า


	 	 “resources	 ของเราที่มีอยู่แล้ว	 จำเป็นต้องนำมา	 
เชื่อมโยงกัน	อย่างเรื่องครูต้องเป็น	teachers	pool	ไม่ใช่ต่างคน
ต่างทำงาน	 ขาดการเชือมโยง	 นักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย	 
มีการเรียนร่วมกันหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน	 เป็น	
Twinning	 schools	 คล้ายกับที่สมศ.	 ทำ	 1	 ช่วย	 9	 ตอนนี้ที่ทำ
ร่วมกับท่านมีชัย	 วีระไวทยะ	 ก็เรื่องความร่วมมือด้านการศึกษา
ระหว่างโรงเรียนนานาชาติกับโรงเรียนไทยในพื้นที่ใกล้เคียง	
โรงเรียนนานาชาติ 1 โรงเรียนต่อโรงเรียนไทย 5 โรงเรียน ให้
นักเรียนนานาชาติไปสอนภาษาอังกฤษก็ได้ และนักเรียนไทยก็
สอนภาษาไทย ความเป็นไทย เป็นการเรียนรู้ร่วมกันและ  
เชื่อมโยงกัน	 โรงเรียนนานาชาติจะได้อะไร	 เค้าก็จะได้สร้างเด็ก
ของเค้าเอง	 และเด็กไทยเองก็เป็น	 expertise	 in	 their	 own	
country	 เด็กไทยตอนนี้ก็อาจจะไม่รู้วัฒนธรรมไทยจริงๆ	 แล้ว
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ก็ได้	 ก็เรียนรู้ร่วมกันไปเลย	 เราภาษาไทยแข็งแรงกว่าก็เรียนรู้ได้
มากกว่าและสอนนักเรียนนานาชาติได้	 การร่วมมือนี้อาจเป็นการ
แลกเปลี่ยนการบริหารและเชื่อมโยงใน	 3	 เรื่องหลักๆ	 คือ	
หลักสูตร	 การแลกเปลี่ยนวิชาการ	 และการสร้างผลิตครูที่ดี	 อันนี้
สำคัญเลย	 ตัวเลขออกมาแล้วว่าครูไม่ได้ขาดแคลนแต่ครูที่ดี	 
นี่แหละที่ขาดแคลน”

(ชิงชัยหาญเจนลักษณ์)

  จากพื้นฐานความคิดที่ว่าการศึกษาเป็นของทุกคนทุกคนต้อง
รว่มเปน็ผูร้บัผดิชอบตอ่การศกึษาของประเทศ จงึไดแ้นวคดิของการสง่เสรมิ
ความเป็นหุ้นส่วนการศึกษาระหว่างภาครัฐกับเอกชนโดยให้ภาคเอกชนที่มี
คุณภาพและเห็นด้วยกับแนวคิดเรื่องหุ้นส่วนการศึกษาดูแลการจัดการและ
บริหารการศึกษาของโรงเรียน โดย 1 บริษัท: 1 โรงเรียน เป็นการปลูกฝัง
ทักษะความรู้และความเชี่ยวชาญของธุรกิจนั้น นอกจากผู้เรียนจะได้ความรู้
และทักษะด้านธุรกิจแล้ว บริษัทที่ดูแลก็จะได้เมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับ
องค์กรด้วย


  “ปัจจุบันเป็นภาระต่อภาคเอกชน	 เพราะส่วนใหญ่เป็น
งานฉาบฉวย	 รัฐต้องเอาจริง	 ต้องทำให้	 PPP	 เป็นวาระแห่งชาติ	
ทำให้ต่อเนื่องและมีกลไกที่ชัดเจน	 แต่ก็อย่าตั้งเงื่อนไขจนภาค
เอกชนขยับตัวไม่ได้	 ทำให้ไม่เกิดความคล่องตัว	 มาตรการที่จะ	 
ส่งเสริมให้	PPP	เกิดขึ้น	ง่ายๆ	ก็คือการลดหย่อนภาษี	และถ้าจะ
ทำให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน	 อย่างที่ผมบอก	 รัฐต้องรู้ว่า
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ประเทศมี	resources	อะไรบ้าง	เท่าที่ผมรูบ้ริษัทในประเทศไทย
มีเยอะมาก แต่ที่ใช้ได้ๆ มีอยู่ประมาณ 4 หมื่นบริษัท แล้ว
จำนวนโรงเรียนของเรามีอยู่ประมาณ 3 หมื่นกว่าโรง สามารถ
จับคู่กันได้เลย 1 บริษัทต่อ 1 โรงเรียน บริษัทให้การดูแล
ให้การช่วยเหลือแบบไม่มีเงื่อนไขในเรื่อง	 cooperation	 ไม่ใช่
การเงินอย่างเดียวแต่ต้องมีการจัดการ	 know-how	 ด้วย	 สำคัญ
มากคือเราต้องปรับความคิดและทัศนคติของคนไทยให้รู้ว่าจะ
พัฒนาทักษะอาชีพและชีวิตนั้นรอจนถึงอาชีวะหรืออุดมศึกษาก็
ไม่ทันแล้ว”

(มินทร์อิงค์ธเนศ)


  นอกจากนี้ เครือข่ายธนาคารเป็นอีกกลไกที่นำทรัพยากรที่มี
อยู่เดิมมาปรับระบบและบริหารจัดการให้เอื้อต่อการร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐของภาคเอกชน


  “ภาครัฐและเครือข่ายธนาคาร	 เช่น	 ธนาคารกรุงไทย	
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	 (ธกส.)	 และ
ธนาคารออมสิน	 มีความสัมพันธ์ที่ เหนียวแน่นอยู่แล้ว	 และ
ธนาคารเอง	 อยา่งธนาคารกรงุไทยกม็โีครงการสนบัสนนุการศกึษา	 
อยู่เป็นทุนอยู่แล้ว	 ดังนั้นก็น่าจะหารือกันได้ว่า	 ธนาคารสามารถ
จัดระบบในการรับเงินสนับสนุนและออกใบเสร็จลดหย่อนภาษีให้
กับบริษัทได้เลยหรือไม่	 ให้ผู้ให้รู้ว่าเงินไปไหน	 เอื้อให้เข้ามาให้
ความร่วมมือและตรวจสอบได้	ทำเป็น	One-stop	service”		

(มีชัยวีระไวทยะ)
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  2.5) ปฏิรูประบบการคลังการศึกษา แน่นอนว่าระบบการ
จัดสรรงบประมาณของภาครัฐจะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกลไกและ
แนวทางในการสนับสนุนการร่วมลงทุนของภาคเอกชน เพื่อให้เกิดความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการใช้จ่ายในการศึกษา และยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้สูงขึ้น


 	 “งบประมาณต้องไปกับตัวเด็ก	 ไม่ใช่ให้ไปกับโรงเรียน
แบบตอนนี้	 การให้เรียนฟรี	 จ่ายค่าใช้จ่ายรายหัวลงไปให้โรงเรียน
โดยตรง	 ทำให้โรงเรียนไม่	 active	 ไม่กระตือรือร้นในการพัฒนา
ตัวเอง	 ผู้บริหารก็ทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เพิ่มวิทยฐานะให้กับตนเอง	
สร้าง	 career	 path	 ของตัวเองโดยบางครั้งลืมไปว่าหน้าที่จริงๆ	
ของตัวเองคืออะไร	 และสิ่งที่ทำนั้นเป็นประโยชน์ต่อเด็กนักเรียน
อย่างไร	 ครูก็ไร้คุณภาพ	 เราจะให้การศึกษาฟรีแบบฟินแลนด์	 
ยังไม่ได้	 เพราะอะไร	 เพราะเราไม่มี	 accountability		 
(ความรับผิดชอบ)	 ฟินแลนด์เค้าทำได้เพราะ	 corruption		 
เป็นศูนย์เป็นอันดับ	 1	 แต่ของเราอันดับ	 40	 กว่า	 การให้	 
งบประมาณจึงต้องเป็นการให้ไปกับตัวเด็ก	 (Demand-side	
financing)	 ให้เด็กเป็นคนเลือก	 จะทำให้เกิดความเสมอภาค		 
และเพิม่การแขง่ขนั	 เป็นกระบวนการทางการตลาด	 โรงเรียนไหน
เด็กเลือกเยอะเงินก็ไปถึงโรงเรียนเยอะ”

(ชิงชัยหาญเจนลักษณ์)
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 3)  ภาคเอกชน (Private sector) เป็นหัวหอกสำคัญของ
หุ้นส่วนการศึกษาเพราะเป็นภาคส่วนที่มีศักยภาพสูงในการขับเคลื่อน
การศึกษา ไม่ว่าจะเป็นด้านงบประมาณ ทรัพยากรมนุษย์ และทักษะ
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ อีกทั้งยังมีระบบการบริหารงานที่คล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพสูงบทบาทของภาคเอกชนจึงเป็นผู้สนับสนุนการทำงานของ
ภาครัฐ รวมถึงการเป็นผู้ปฏิบัติและให้บริการการศึกษา (Education 
service providers) อย่างไรก็ตาม หนึ่งปัญหาสำคัญจากประสบการณ์
หุ้นส่วนการศึกษาที่ผ่านมาคือ ภาคเอกชนไม่รู้ความต้องการของภาครัฐ
และช่องทางในการร่วมลงทุน แนวความคิดของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับระบบ
one-stop service เครือข่ายธนาคาร และหน่วยประสานเพื่อประสาน
ความเข้าใจและความต้องการของภาครัฐกับเอกชนภาคเอกชนเห็นว่าไม่
ควรรอระบบหรือการเปลี่ยนแปลงจากภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว แต่สามารถ
ริเริ่มและดำเนินการตามศักยภาพไปก่อนได้ เนื่องจากหลายโครงการของ
ภาครัฐก็เกิดจากการริเริ่มและดำเนินการของภาคเอกชนและเมื่อเห็นว่า
ประสบผลสำเร็จภาครัฐจึงนำไปขยายผลดังนั้นสิ่งที่ภาคเอกชนพึงกระทำ
คือ วิเคราะห์ปัญหาการศึกษาของไทย อาจจะโดยผ่านเครือข่ายที่มีกับทาง
ภาครัฐ วิเคราะห์จากประสบการณ์และปัญหา หรือทีมทรัพยากรบุคคล
(HR)ผู้กำหนดCSRของบริษัทเป็นผู้วิเคราะห์แต่สิ่งสำคัญที่ควรตระหนัก
ให้ดีคือต้องประเมินศักยภาพของบริษัทถึงความเชี่ยวชาญและความพร้อม
ในการร่วมลงทุนด้านการศึกษา ทั้งนี้ผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอตัวอย่างรูปแบบ
ทีภ่าคเอกชนสามารถเขา้มารว่มลงทนุทางการศกึษาได้ดงันี้(มชียัวรีะไวทยะ)
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  (1) บริจาคทุนทรัพย์ผ่านเครือข่ายธนาคารซึ่งสามารถจัดการ
ได้เสร็จสรรพภายในขั้นตอนเดียว (one – stop service) ตั้งแต่บริจาค
ออกใบเสร็จ และลดหย่อนภาษี ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิย้ำว่าเป็นแค่จุดเริ่มต้นที่ดี
เท่านั้น
  (2) ส่งเสริมให้พนักงานออกไปช่วยสอน ทั้งวิชาการและ
ทกัษะชวีติอืน่ๆเชน่สอนดนตรีสอนเยบ็ปกัถกัรอ้ยเปน็ตน้พนกังานเหลา่นี้
สามารถเป็นครูกิตติมศักดิ์ไปช่วยให้ความรู้และพัฒนาทักษะ ทั้งทักษะ
อาชีพ การทำงานและทักษะชีวิต สิ่งสำคัญมากคือภาคเอกชนต้องเชิญ
คุณครูมาบริษัทเพื่อเรียนรู้ด้วย จึงจะสามารถยกระดับคุณภาพการเรียน
การสอนและเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งนักเรียนและครูที่ชัดเจน
  (3)การฝึกอบรมครูเป็นโครงการใหญ่ที่ภาคเอกชนสามารถ
เข้ามาสนับสนุนได้หลายทาง ทั้งงบประมาณการฝึกอบรมครู ซึ่งสามารถ
บริจาคผ่านเครือข่ายธนาคาร และการให้ครูไปเรียนรู้กับบริษัทภาคเอกชน
เป็นการสร้างแรงบันดาลใจของครู ให้ครูได้เห็นของจริง การทำงานจริง
เทคโนโลยีทันสมัยที่ในภาคทฤษฎีอาจเก่าหรือล้าสมัยไปแล้ว ครูก็จะมี
โอกาสเพิ่มพูนความทักษะ ความรู้ ความสามารถ และนำมาสอนเด็กให้
เข้าใจและปฏิบัติได้จริง การฝึกอบรมครูนี้ บริษัทสามารถคิดเป็นค่าฝึก
อบรมและนำมาหักลดหย่อนภาษีได้ นอกจากจะได้ประโยชน์ด้านภาษีแล้ว
ยังเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับบริษัทและช่วยพัฒนาการศึกษาอีกด้วย
  (4) โรงเรียนพี่-โรงเรียนน้อง โครงการแบบนี้มีการดำเนินการ
อยู่บ้างแล้ว เพียงแต่ควรจะทำให้ยั่งยืน ขยายผล และขยายเครือข่ายให้
มากขึน้ โดยอยา่ใหส้งักดัของโรงเรยีนมาเปน็อปุสรรคในการพฒันาการศกึษา
และโอกาสของการเรยีนรูข้องเดก็ โดยสามารถใหภ้าคเอกชนเปน็ผูส้นบัสนนุ
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ได้ ตัวอย่างเช่นโรงเรียนนานาชาติเป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนรัฐบาลผลัดกัน
สอนหรือมีโครงการแลกเปลี่ยนสั้นๆ ก็น่าจะทำได้ ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิได้ริเริ่ม
และดำเนนิการในเบือ้งตน้กบัโรงเรยีนนานาชาตหิลายแหง่และไดผ้ลออกมา
ในเชิงบวก เพราะทั้งสองฝ่ายต่างเห็นตรงกันว่า ผู้ที่ได้ประโยชน์โดยตรง
จากการร่วมมือนี้คือนักเรียน
  (5)การช่วยจัดตั้ง Social Enterprise (ธุรกิจเพื่อสังคม) ให้
เกิดขึ้นในโรงเรียน โดยให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา และภาค
เอกชนนำประสบการณ์และความรู้ทางด้านธุรกิจมาเตรียมความพร้อมให้
แก่ครูและนักเรียนให้สามารถทำธุรกิจเป็น ซึ่งกระบวนการนี้จะสามารถ
แก้ปัญหาความยากจนได้อย่างยั่งยืน ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่า การที่ชุมชน
ไม่สามารถประกอบธุรกิจเพื่อหาเลี้ยงชีพของตนเองได้นั้น เป็นปัญหาใหญ่
ต่อการพัฒนาและการออกจากความยากจน โดยเห็นว่าระบบการศึกษา
“จืด น่าเบื่อ เรียนดีและเรียนจบแต่สร้างงานไม่ได้และตกงาน” ซึ่งต้อง
แก้ไขอย่างเร่งด่วนให้เมื่อเรียนจบแล้วสามารถกลับไปพัฒนาท้องถิ่นได้ด้วย
ธุรกิจ ภาคเอกชนเป็นกำลังสำคัญที่จะต้องถ่ายทอดทักษะทางธุรกิจให้กับ
เด็กและโรงเรียนเพื่อให้โรงเรียนและสังคมมีธุรกิจและเลี้ยงตนเองได้
  (6)มหาวิทยาลัยต้องปรับตัว และลงไปเล่นกับท้องถิ่นและ
การศึกษาในระดับอื่นๆ ตั้งแต่ระดับอนุบาลเลย ไม่ใช่อยู่แต่บนหอคอย
งาช้าง เป็นการฝึกภาคสนามและทดลองใช้วิชาที่เรียนมาได้อย่างดีสำหรับ
มหาวิทยาลัย ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหิดลคัดโรงเรียน 3 แห่งมาตรวจสอบ
คุณภาพ เพื่อหาทางทำให้คุณภาพดีขึ้น โดยให้นักศึกษามหาวิทยาลัยลง
พื้นที่ไปเรียนรู้ภาคสนาม ในสถานที่จริง ผลคือ win-win ด้วยกันทั้งสอง
ฝ่ายเป็นการพัฒนาผู้เรียนทั้งระดับโรงเรียนและมหาวิทยาลัย
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 ภาคเอกชนสามารถริเริ่มโครงการโดยไม่จำเป็นต้องรอภาครัฐ
เพราะกระบวนการและระบบของภาครัฐปัจจุบันใหญ่เทอะทะทำให้การ
ดำเนินการโครงการต่างๆ เป็นไปได้ช้าและอาจไม่ทันการต่อความต้องการ
หรือการแก้ปัญหาที่ต้องการเร่งด่วน การช่วยเหลือของภาคเอกชนบาง
รูปแบบอาจจะเป็นเพียงการสนับสนุนระยะสั้น ไม่ยั่งยืน แต่ก็อาจขยายผล
ตอ่หรอืจะสมบรูณข์ึน้เมือ่ภาครฐัจดัการระบบมารองรบั และนีค่อืความสำคญั
ทีจ่ำเปน็ตอ้งมกีารทำงานแบบหุน้สว่นระหวา่งภาครฐักบัเอกชนผูท้รงคณุวฒุิ
ยกตัวอย่างง่ายๆ เพื่อสรุปหุ้นส่วนการศึกษาสั้นๆ ให้เห็นบทบาทและ
วิธีการดำเนินการได้อย่างน่าสนใจ


 “กระทรวงศึกษาธิการสามารถพิจารณาให้ภาคเอกชนเข้า
มาบริหารโรงเรียนให้ได้คุณภาพตามที่ทำสัญญาคล้ายๆ	 ของ	 
ต่างประเทศพวก	 charter	 school	 เพื่อให้ได้คุณภาพที่คาดหวัง	
การทำงานต้องเป็น	 specialist	 ในเรื่องนั้นๆ	 ภาครัฐสามารถให้
อำนาจเต็มกับภาคเอกชนในการบริหารจัดการโรงเรียน	 ทั้งการ
จ้างครู	 วิธีการจัดการเรียนการสอน	 การบริหารจัดการ	 มีวิธีการ
ของภาคเอกชนเอง	 หากสามารถทำให้ครูเป็นครู	 ผู้บริหารเป็น	 
ผู้บริหาร	 ไม่ใช่ครูเป็นทุกอย่างในโรงเรียน	 การทำงานตามความ
เชี่ยวชาญผลงานที่ออกมาก็จะมีคุณภาพ	 ถ้าสามารถทำได้แบบนี้
โรงเรียนก็จะมีคุณภาพ	 แทนที่จะไปหาครูที่ไหนมารู้มาเพราะครู
ขาดแคลน	 การ	 maintain	 (รักษา)	 จำนวนโรงเรียนแต่ขาด
คุณภาพจะทำไปทำไม	 โรงเรียนไหนไม่มีคุณภาพก็ปิดตัวไป		 
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ถ้ากลัวว่าโรงเรียนจะโดนปิดหมดเพราะไม่มีคุณภาพกันเลย	
กระทรวงศึกษาธิการผู้เป็น	 regulator	 มีหน้าที่สำคัญตรงนี้
ต้องหามาตรการกลไกมารองรับให้ได้”

(ชิงชัยหาญเจนลักษณ์)


 โดยสรปุหุน้สว่นการศกึษาระหวา่งภาครฐักบัเอกชนในประเทศไทย
ไม่ใช่เรื่องใหม่ เพียงแต่ “หุ้นส่วน” ที่มีอยู่เดิมยังไม่สมบูรณ์ อาจเนื่องด้วย
ปัจจัยทางกฎหมาย ความไม่ชัดเจนของเป้าหมายการศึกษา การยึดติดต่อ
อำนาจการบริหารจัดการ หรือการขาดระบบที่เอื้อให้เกิดความเป็นหุ้นส่วน
ที่ยั่งยืน ถึงเวลาแล้วที่ “ทุกคน” และทุกฝ่ายจะหันหน้ามาหากัน ร่วมกัน
พัฒนาการศึกษา โดยไม่โยนความผิดให้กับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเพราะการศึกษา
เป็นของทุกคน ถึงเวลาแล้วที่เราต้องร่วมมือกันเพื่อการศึกษาของลูกหลาน
ของเราเอง
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ภาคเอกชน 

ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์  
 โฆษกกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 สภาปฏิรูปแห่งชาติ
 ที่ปรึกษาฝ่ายต่างประเทศบริษัทล็อกซเล่ย์จำกัด(มหาชน)
นายมีชัย วีระไวทยะ 
 กรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 สภาปฏิรูปแห่งชาติ
 ประธานมูลนิธิวีระไวทยะ
 ผู้ก่อตั้งโรงเรียนมีชัยพัฒนา
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ 
 ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการใหญ่
 บริษัทเอสวีโอเอจำกัด(มหาชน)
นายวิเชน โพชนุกูล 
 เลขาธิการมูลนิธิไทยรัฐ

ภาครัฐ  

ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ
 โฆษกกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 สภาปฏิรูปแห่งชาติ
 ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและ
 โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม 
 ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 กระทรวงศึกษาธิการ
รองศาสตราจารย์ ดร.จรูญศรี มาดิลกโกวิท 
 ประธานสาขาวิชาพัฒนศึกษาและหัวหน้าภาควิชานโยบาย
 การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา
 คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางอาลัย พรหมชนะ 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์
ดร.มาลัย จันทร์เทศ 
 นักวิชาการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
ดร.สิริมา หมอนไหม 
 นักวิชาการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
นายชาญ ตันติธรรมถาวร 
 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษา
 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
นายวิทยา ประชากุล 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา1(บ้านหัวช้าง)จังหวัดลพบุรี
นางนิรมล บัวเนียม 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจ้ามูลกรุงเทพมหานคร
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คณะผู้จัดทำ 

ที่ปรึกษา 
ดร.กมลรอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา
ดร.วัฒนาพรระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา
ดร.สมศักดิ์ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา
นายวีระพลอยครบุรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา

พิจารณารายงาน 
นายวีระพลอยครบุรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
นางสาวทวีพรบุญวานิช นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
 ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบ
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ดร.จอมหทยาสนิทพงษ์เสฐียร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


