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55252801: สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
คําสําคัญ: การบริ หารจัดการศึกษา/ความร่ วมมือแบบรัฐร่ วมเอกชน
กมลมาลย์ ไชยศิ ริธัญญา : การบริ หารจัดการศึ กษาแบบรัฐร่ วมเอกชน. อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ :
ผศ. ว่าที พ.ต.ดร.นพดล เจนอักษร และ ผศ.ดร.ประเสริ ฐ อินทร์รักษ์. หน้า.
การวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์เพือทราบ ) องค์ประกอบของการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน
) รู ปแบบความสัม พันธ์ขององค์ประกอบการบริ ห ารจัดการศึ กษาแบบรั ฐร่ ว มเอกชน และ ) ผลการยืนยัน
องค์ประกอบและรู ปแบบของการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน วิธีการดําเนินการวิจยั ประกอบด้วย
ขันตอนคือ ขันที การศึกษาองค์ประกอบของการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน จากเอกสาร วรรณกรรม
ทฤษฎี งานวิจยั ทีเกียวข้องทังในและต่างประเทศ และการสัมภาษณ์ผทู ้ รงคุณวุฒิและผูเ้ ชียวชาญ จํานวน คน โดย
การวิเคราะห์เนือหา ขันที การวิเคราะห์องค์ประกอบและรู ปแบบการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน ใช้
วิธีวจิ ยั เชิงปริ มาณ เครื องมือทีใช้ในการเก็บข้อมูลได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็น ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีใช้ในการวิจยั คือ
บุคคลากรในสังกัดของ หน่วยงานหลักตามโครงสร้างการบริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานละ
คน รวม
คน สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี ร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ขันที การยืนยัน
องค์ประกอบและรู ปแบบการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชนจากผูท้ รงคุณวุฒิและผูเ้ ชียวชาญ จํานวน คน
ใช้การวิเคราะห์ดว้ ยค่าความถี ร้อยละ และการวิเคราะห์เนือหา
ผลการวิจยั พบว่า
1. องค์ประกอบของการบริ หารจัดการศึ กษาแบบรัฐร่ วมเอกชน มี องค์ประกอบ ดังนี ) ธรรมาภิบาล
)การจัดทําข้อตกลงและการบริ ห ารสัญ ญา ) การสร้า งนวัต กรรมทางการศึ กษา ) มาตรการส่ งเสริ ม และ
) นโยบายภาครัฐ
2. รู ปแบบความสั ม พัน ธ์ ข ององค์ ป ระกอบการบริ หารจั ด การศึ กษาแบบรัฐร่ วมเอกชน พบว่า
ประกอบด้วย องค์ประกอบ เป็ นตัวแปรต้น องค์ประกอบคือ ธรรมาภิบาล การจัดทําข้อตกลงและการบริ หาร
สัญญา มาตรการส่ งเสริ ม และนโยบายภาครั ฐ ส่ วนตัวแปรตามคื อ การสร้ างนวัตกรรมทางการศึ กษา โดยที
ธรรมาภิบาล การจัดทําข้อตกลงและการบริ หารสัญญา มาตรการส่ งเสริ ม และนโยบายภาครัฐ ล้วนมี อิทธิ พล
ทางตรงต่อการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา นอกจากนีธรรมาภิบาลยังมีอิทธิ พลทางอ้อมต่อการสร้างนวัตกรรม
ผ่านการจัดทําข้อตกลงและการบริ หารสัญญา และนโยบายภาครัฐ อีกทังนโยบายภาครัฐมีอิทธิ พลทางอ้อมต่อ
การสร้ า งนวัต กรรมผ่า นการจัด ทํา ข้อ ตกลงและการบริ หารสัญญา และมาตรการส่ งเสริ ม และพบว่ารู ปแบบ
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ในระดับดี
3. ผลการยืนยันองค์ประกอบและรู ปแบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบการบริ หารจัดการศึกษาแบบ
รัฐร่ วมเอกชนจากผูท้ รงคุ ณ วุฒิ แ ละผูเ้ ชี ยวชาญ พบว่า องค์ป ระกอบและรู ป แบบการบริ หารจัดการศึกษาแบบ
รัฐร่ วมเอกชนมีความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ ความเป็ นประโยชน์ และความถูกต้องครอบคลุม
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55252801: MAJOR: EDUCATIONAL ADMINISTRATION
KEY WORD: EDUCATIONAL ADMINISTRATION/PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS
KAMOLMAL CHAISIRITHANYA: PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS IN EDUCATIONAL
ADMINISTRATION. THESIS ADVISORS : ASST.PROF.MAJ. NOPADOL CHENAKSARA, RTAR.,Ph.D., AND
ASST. PROF. PRASERT INTARAK, Ed.D.
pp.
The purposes of this research were to determine 1) the factors of public-private partnerships in educational
administration 2) the model of public-private partnerships in educational administration and 3) the result of verification
for factors and model of public-private partnerships in educational administration. The research design and methodology
have been carried out in 3 stages. The first stage was to explore the factors of public-private partnerships in educational
administration from relevant literatures, concepts, theories and related research findings including interview from 10
experts/expertise, and then to make summary under content analysis methods for the valid variables. The second stage
was to collect data of factors and model for public-private partnerships in educational administration through opinionairs
as the quantitative research instruments. The quantitative data has been collected from the respondents of all five main
organizations in the Ministry of Education which have 50 respondents from 5 organizations each, in the total of 250
respondents. The statistics for data analysis were frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation,
exploratory factor analysis and path analysis. The third stage was to acquire the verification for factors and model of
public-private partnerships in educational administration from 8 experts/expertise. The statistics for data analysis were
frequency, percentage and content analysis.
The research findings revealed as follows:1. There were five factors of public-private partnerships in educational administration which were
governance, agreement and contract management, educational innovation, promoting measures, and public policy.
2. The model consisted of five correlated factors for public-private partnerships in educational
administration. There were 4 independent variables which were governance, agreement and contract management,
promoting measures, and public policy while the dependent variable was educational innovation. It also found that
governance, agreement and contract management, promoting measures and public policy have direct effect to educational
innovation. In addition, governance also has indirect effect to educational innovation through agreement and contract
management, and public policy while public policy also has indirect effect to educational innovation through agreement
and contract management, and promoting measures. Apparently, the model illustrated goodness of fit with empirical
evidence.
3. The verification of research findings was considered by 8 experts/expertise that factors and model of
public-private partnerships in educational administration were found in accordance with the standard of propriety,
feasibility, utility and accuracy.
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วิทยานิพนธ์ฉบับนี สําเร็ จลุล่วงไปด้วยดีจากความกรุ ณาอย่างสู งจากผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ว่า ทีพันตรี ดร. นพดล เจนอัก ษร อาจารย์ทีปรึ ก ษาหลัก และผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร. ประเสริ ฐ
อินทร์ รักษ์ อาจารย์ทีปรึ กษาร่ วม ทีคอยให้คาํ ปรึ กษา แนะนํา และสร้างแรงบันดาลใจแก่ผวู้ ิจยั ด้วย
จิตวิญญาณของความเป็ นครู ผูใ้ ห้ความรู้ และมีความปรารถนาดี ต่อศิษย์ให้ขบั เคลื อนงานวิจยั จน
ผ่านพ้นปั ญหาและอุปสรรคทังปวง ขอขอบพระคุ ณ ดร. รังสรรค์ มณี เล็ก ผูท้ รงคุ ณวุฒิภายนอก
รองศาสตราจารย์ ดร. ชุ มศักดิ อิ นทร์ รักษ์ ประธานกรรมการผูค้ วบคุ ม ดุ ษ ฎี นิพ นธ์ ที ได้ร่วมให้
คําปรึ กษาแนะนํา รวมทังได้อนุเคราะห์ตรวจแก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆ ตลอดระยะเวลาในการศึกษาวิจยั
ผูว้ ิจยั จึง ขอขอบพระคุ ณเป็ นอย่างสู งไว้ ณ โอกาสนี พร้ อมทังขอขอบพระคุ ณคณาจารย์ในภาควิชา
การบริ ห ารการศึ ก ษาทุ ก ท่ า นที ได้ร่วมกันประสิ ท ธิ ประสาทวิช าความรู้ อบรม สังสอน ชี แนะ
ตลอดจนให้แนวคิดและแนวทางในการวิจยั
ขอขอบพระคุ ณผูท้ รงคุ ณวุฒิ และผูเ้ ชี ยวชาญทีให้โอกาสเข้าสัมภาษณ์ และอนุ เคราะห์
ข้อมูลเชิ งลึ กอันเป็ นประโยชน์ต่องานวิจยั ผูบ้ ริ หารระดับสู งและผูป้ ฏิ บตั ิราชการระดับกระทรวง/
ราชการส่ วนกลาง ผูบ้ ริ หารระดับพืนทีการศึกษา ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา นักวิชาการชํานาญการ/ชํานาญ
การพิ เศษ ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที ให้ความอนุ เคราะห์ ข้อมู ล เชิ ง ปริ ม าณและการทดลอง
เครื องมือทีเป็ นประโยชน์อย่างดียงสํ
ิ าหรับการทําวิจยั
ขอขอบคุณมิตรภาพอันยาวนานจากเพือน Engl’32 มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ และความมี
นําใจของเพือน Ph.D. 10 มหาวิทยาลัยศิลปากร ทีเต็มใจช่วยเหลือ ติดต่อประสานงาน ร่ วมแบ่งปั น
ความคิดเห็น ให้คาํ แนะนําเชิ งวิชาการ ขอขอบคุณ ดร. ขนิ ษฐา พลายเพ็ชร์ ทีคอยให้คาํ ปรึ กษาและ
คําแนะนําทีเป็ นประโยชน์ และขอบคุณ พีน้อง ผองเพือน ญาติมิตร เพือนร่ วมงานทีเป็ นกําลังใจจน
งานวิจยั สําเร็ จลุล่วงไปด้วยดี
ผูว้ ิจยั ขอมอบความสําเร็ จในครังนี บูชาแด่พระคุณของคุณพ่อบาลี มังคัง คุณแม่สมควร
มังคัง ขอขอบคุ ณ ความรัก และความเข้า ใจอัน อบอุ่น จากนายเกี ยรติยศ ไชยศิริธัญญา ด.ช. ธี ดนัย
ไชยศิริธญ
ั ญา ด.ช. อาชวิต ไชยศิริธญ
ั ญา สามีและลูกอันเป็ นทีรักและเป็ นกําลังใจสําคัญทีสุ ดในชี วิต
ขอขอบคุณความปรารถนาดีของ นางเกศกนก มังคัง แบรี พีสาวทีแสนดี และ Mr. Thomas Berryพีเขย
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บทที 1
บทนํา
การประชุมระดับโลกว่าด้วยการศึกษาเพือปวงชน (World Conference on Education for
All) ได้ร่วมกันประกาศปฏิญญาโลกว่าด้วยการศึกษาเพือปวงชน พ.ศ. 2533 (World Declaration on
Education for All) เพือร่ วมกันผลักดันการจัดการศึก ษาเพื อปวงชนซึ งเป็ นพันธกรณี ทีทัวโลก
ต้องดํา เนิ น การให้ บ รรลุ เ ป้ าหมายร่ ว มกัน มี ข ้อ เสนอแนะให้ประเทศต่างๆ ให้ความสําคัญต่อ
การดําเนิ นนโยบายเพือให้มนใจได้
ั
วา่ เด็กทุกคนและเยาวชนจะได้รับการศึกษาแบบการเรี ยนร่ วม
โดยไม่คาํ นึงถึงความมังคัง เพศ เชื อชาติ ความพิการและทีอยูอ่ าศัย การเรี ยกร้องให้ประเทศสมาชิ ก
ยูเนสโกกําหนดการดํา เนิ น การที เร่ ง ด่ ว นเพื อบรรลุ เ ป้ าหมายการศึ ก ษาเพื อปวงชนภายในปี
พ.ศ.
การแสวงหาแหล่งงบประมาณใหม่ๆ เช่น การจัดมาตรการทางภาษี การเพิมหุ ้นส่ วนทาง
การศึกษา การเพิมการลงทุนทางการศึกษาเพือให้เกิดข้อได้เปรี ยบทางเศรษฐกิ จและสังคมระยะยาว
หรื อการเสนอให้รัฐบาลประเทศต่างๆ คงการจัดสรรงบประมาณให้แก่การศึกษา ด้วยการเรี ยกร้องให้
หน่วยงานดําเนินการด้านการศึกษาเพือปวงชน รวมทังการสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีส่วนร่ วมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาเพือปวงชนด้วย1
การพัฒ นาประเทศในระยะแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ฉบับทีสิ บเอ็ด
พ.ศ. 2555-2559 ได้ตระหนักถึงสถานการณ์และความเสี ยงซึ งเกิดขึนจากการเปลียนแปลงในระดับ
โลกและภายในประเทศ โดยเฉพาะความผันผวนด้านเศรษฐกิจ พลังงาน และภูมิอากาศ ทีเป็ นไป
อย่างรวดเร็ วและส่ งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อประเทศทังเชิงบวกและลบ ดังนัน ทิศทางการบริ หาร
จัดการประเทศภายใต้หลักเศรษฐกิ จพอเพียงเพือรองรับการเปลี ยนแปลงดังกล่าว จึงเป็ นการใช้จุด
แข็งและศักยภาพทีมีอยูใ่ ห้เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศเพือสร้ า งความเข็มแข็งและรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยให้ความสําคัญกับการพัฒ นาเศรษฐกิ จ ภายในประเทศ
ที เน้น การเสริ ม สร้ า งความเข้มแข็งของฐานการผลิ ต ภาคเกษตร และการประกอบการของ
วิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม ขณะเดี ย วกัน จํา เป็ นต้อ งปรั บ ตัว ในการเชื อมโยงกับ ระบบ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

1

สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา, “รายงานการติดตามการศึกษาเพือปวงชนระดับ
โลก : ประเทศไทย”(เอกสารในการสัมนาวิชาการระหว่างประเทศ ประจําปี 2556, มิถุนายน 2556),
67-68.

2
เศรษฐกิ จ โลกและภูมิภาค พร้อมก้าวสู่ ประชาคมอาเซี ยนในปี 2558 และจําเป็ นต้องสร้างความ
พร้ อ มสํา หรั บ เชื อมโยงด้ า นกายภาพ ทังโครงสร้างพืนฐานและระบบโลจิสติกส์ ควบคู่กบั การ
ยกระดับคุณภาพคน การเสริ มสร้างองค์ความรู้ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์ ให้เป็ นพลังขับเคลือนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย2
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิ การ ฉบับที 11 พ.ศ. 2555-2559 จัดทําขึน
ภายใต้กรอบทิศทางของแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบับ ที สิ บ เอ็ด พ.ศ. 25552559 และสอดคล้อ งเชื อมโยงกับ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย พุ ทธศักราช 2550 และ
แผนการศึกษาแห่ งชาติฉบับปรั บปรุ ง (พ.ศ. 2552-2559) ตลอดจนสภาพปั ญหาจากการจัดและ
พัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึก ษาธิ ก ารในระยะที ผ่า นมา ซึ งพบว่า ยัง มีปั ญ หาที จํา เป็ นต้อ ง
ปรับปรุ งและพัฒนาทังด้านการส่ งเสริ ม โอกาสทางการศึก ษาแก่ประชาชน ด้านคุณภาพการศึกษา
โดยเฉพาะระดับการศึกษาขันพืนฐาน ด้า นขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขัน ของประเทศทียังอยู่
ในระดับตํา ตลอดจนสภาพการบริ หารและจัดการศึกษาทียังต้องเพิมเติมในด้านประสิ ทธิภาพ3
การเพิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศท่ามกลางการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ
ทังระดับภูมิภาคและสังคมโลก ประเทศไทยมีความจําเป็ นอย่างยิงต้องพัฒนาโครงสร้างพืนฐานที
สําคัญของประเทศเพือรองรับการเจริ ญเติบโตในอนาคต การจัดการศึกษาจึงต้องเดินหน้าสู่ การสร้าง
พัฒนา เตรี ยมความพร้อมให้สอดคล้องกับสังคมโลกในศตวรรษที 21 การสนับสนุนระบบความ
ร่ วมมื อแบบหุ ้นส่ วนทางการศึก ษารัฐและเอกชน (Public-Private Partnership: PPPs) จึ งเป็ น
นโยบายหนึงทีควรนํามาใช้ในการส่ งเสริ มให้เอกชนทีมีศกั ยภาพเข้ามามีส่วนร่ วมมากขึน ทังในการ
รับผิดชอบร่ วมจัดและสนับ สนุ นการศึ ก ษา โดยรั ฐกํา กับ ควบคุ ม เท่าทีจํา เป็ นเพื อรั ก ษาคุ ณ ภาพ
มาตรฐานและสนับ สนุ น ให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทมากขึน4
การให้เอกชนร่ วมลงทุนในกิจการของรัฐทุกประเภทต้องดําเนินการภายใต้พระราชบัญญัติ
การให้เอกชนร่ วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ซึ งมีเนื อหา มาตรา โดยแบ่งออกเป็ น หมวด
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั งคมแห่ งชาติ ฉบับทีสิ บเอ็ด พ.ศ.
- , เข้าถึงเมือ 6 กรกฎาคม
, เข้าถึงได้จาก
www.nesdb.go.th/Portals/ /news/plan/p /plan .pdf
3
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ, แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ฉบับทีสิ บเอ็ด พ.ศ. 2555-2559, เข้าถึงเมือ 11 มิถุนายน 2556, เข้าถึงได้จาก www.pld.rmutt.ac.th
4
สํา นัก ปลัดกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร, 8 นโยบายการศึ ก ษา นายจาตุ รนต์ ฉายแสง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (กรุ งเทพฯ: สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์, 2556), 1-15.

3
ได้ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษาแล้วเมือวันที เมษายน และมีผลใช้บงั คับตังแต่วนั ที เมษายน
กฎหมายดัง กล่า วมี เจตนารมณ์ ให้ก ารร่ ว มลงทุนระหว่า งภาครั ฐและเอกชนเป็ นไปอย่างมี
มาตรฐาน โปร่ งใส และมีความชัดเจนในการดําเนินการซึงจะสร้างการเปลียนแปลงทีมีนยั สําคัญต่อ
การให้เอกชนร่ วมลงทุนในกิจการของรัฐทุกประเภท ทังด้านเศรษฐกิจและสังคม5
ในปั จจุบนั ปั ญ หาการศึ ก ษาไทยถื อ เป็ นวาระแห่ ง ชาติ ที รั ฐ บาลให้ความสําคัญและ
พยายามดําเนินการปฎิรูปการศึกษาอย่างจริ งจังเพือให้เกิดการเปลียนแปลงอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผลจากแนวโน้มดังกล่าวข้างต้น ผูว้ ิจยั เห็นว่าการบริ หารจัดการศึกษาในศตวรรษที 21 มี
ความท้าทายและซับซ้อนมากขึ นกว่าในอดี ตภาครั ฐและเอกชนควรประสานความร่ วมมือและมี
บทบาทร่ ว มกัน ในการบริ ห ารจัด การศึ ก ษาเพื อบรรลุ เ ป้ าหมายความสํา เร็ จ การจัดการศึกษาใน
ภาพรวมของประเทศแนวคิดความร่ วมมือแบบรัฐร่ วมเอกชน (Public-Private Partnerships) จึงเป็ น
มิติใหม่ของความร่ วมมือทีควรนํามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนานโยบายการบริ หารจัดการศึกษาแบบ
รัฐร่ วมเอกชนในแผนพัฒนาการศึกษาแห่ งชาติฉบับต่อไปในห้วงระยะเวลาระหว่าง พ.ศ.
เป็ นอย่างยิง
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ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ผลการศึกษาของธนาคารโลกพบว่า ความร่ วมมือทางการศึ ก ษาระหว่า งภาครั ฐ และ
เอกชนสามารถเอื อประโยชน์ต่อ การจัด การศึก ษานํา ไปสู่ ก ารจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษา
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและสามารถเพิมการเข้าถึ งการศึ กษาและคุณภาพการศึกษาได้ ปั จจุบนั กลไก
ภาครัฐยังคงมีบทบาทสําคัญในการจัด การศึก ษา แต่ก ารจัดการศึ ก ษาอย่า งทัวถึ ง และมีคุ ณภาพ
จํา เป็ นต้องอาศัยความคิดริ เริ ม การสร้างนวัตกรรมการศึกษา และการจัดการองค์การควบคู่ไปกับ
การจัดสรรทรัพยากรด้านการศึกษา ซึ งส่ งผลให้ภาครัฐและเอกชนต้องผนึ กความร่ วมมือในการจัด
การศึกษา6 สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับทีสิ บเอ็ด พ.ศ. 2555-2559 ทีเน้นการเชือมโยงกับระบบเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค จําเป็ นต้องสร้าง
ความพร้ อมสําหรับเชื อมโยงด้า นกายภาพทังโครงสร้ างพืนฐานและระบบโลจิ สติ กส์ ควบคู่กบั การ
5

“พระราชบัญญัติก ารให้เอกชนร่ ว มลงทุ นในกิ จการของรัฐ พ.ศ. 2556,” ราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 130, ตอน31 ก (3 เมษายน 2556): 1-21.
6
Harry Anthony Patrinos, Felipe Barrera-Osorio, and Juliana Guáqueta, The role and
impact of public-private partnerships in education (Washington D.C.: The world bank, 2009),
1.
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ยกระดับคุณภาพคน การเสริ ม สร้ า งองค์ความรู้ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์ ให้เป็ นพลังขับเคลือนการพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คมไทย 7 และแผนพัฒนา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิ การ ฉบับที พ.ศ.
มุ่งเน้นปรั บ ปรุ ง และพัฒนาทัง
ด้า นการส่ ง เสริ ม โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน ด้านคุณภาพการศึกษา ด้านขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศทีและเพิมประสิ ทธิ ภาพด้านการบริ หารและจัดการศึกษา8 รวมทังแนวทาง
การขับเคลื อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสอง (พ.ศ.2552-2561) ทีส่ งเสริ มการมีส่ ว นร่ ว ม
ของทุ กภาคส่ วนของสังคมในการบริ หารและจัดการศึ กษานําวิธี การบริ หารจัดการศึกษาแนวใหม่
มาใช้ ควบคู่กบั การสร้ างผูน้ าํ การเปลียนแปลง มีการบริ หารจัดการการเงินและงบประมาณทีเน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ (demand side) โดยมีแนวทางการปฏิรูป ดังนี 1) กระจายอํานาจการบริ หารและการ
จัดการศึกษาให้กบั สถานศึกษาและเขตพืนทีการศึกษา 2) พัฒนาระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่ งใส
เป็ นธรรม มีระบบการตรวจสอบทีมีประสิ ทธิ ภาพ 3) พัฒนาการบริ หารจัดการเพือเพิมโอกาสทาง
การศึกษา 4) พัฒนาระบบบริ หารจัดการเพื อส่ ง เสริ มสนั บ สนุ น การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน
ภาคเอกชนและทุ กภาคส่ วน ในการจัดการศึก ษาและสนับ สนุ นการศึก ษาและเรี ย นรู ้ ใ ห้มากขึน
5)พัฒนาระบบบริ หารจัดการทรัพยากรเพือการศึกษาให้มีประสิ ทธิ ภาพ9อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาของ
อัมมาร สยามวาลาและคณะจากสถาบันวิจยั เพือการพัฒนาประเทศไทยขัดแย้งกับแนวคิดดังกล่าว
ซึงพบว่าปั ญหาความล้มเหลวของการศึก ษาไทยไม่ไ ด้มีส าเหตุ มาจากการขาดแคลนทรัพยากรที
จําเป็ นแต่เกิดจากการขาดประสิ ทธิ ภาพในการใช้ทรัพยากรอันเนืองมาจากการขาดความรับผิดชอบ
ของระบบการศึกษาต่อนักเรี ยนและผูป้ กครองการปฏิรูปคุณภาพการศึกษาจึงควรเริ มต้นด้วยการสร้าง
ความรับผิดชอบของผูจ้ ดั การศึกษาทังภาครัฐโรงเรี ยนและครู แล้วจึงหนุนเสริ มด้วยมาตรการอืน10

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

7

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั งคมแห่ งชาติ ฉบับทีสิ บเอ็ด พ.ศ.
- , เข้าถึงเมือ 6 กรกฎาคม
, เข้าถึงได้จาก
www.nesdb.go.th/Portals/ /news/plan/p /plan .pdf
8
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, แผนพัฒนาการศึ กษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ฉบับทีสิ บเอ็ด พ.ศ. 2555-2559, เข้าถึงเมือ 11 มิถุนายน 2556, เข้าถึงได้จาก www.pld.rmutt.ac.th
9
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสอง ( - ),
เข้าถึงเมือ 6 มิถุนายน 2556, เข้าถึงได้จาก http://www.onec.go.th/onec_administrator/ uploaded/
Newseducation/announce2011/Seminar-eduReformSecondDecade-24-may-2011.pdf
10
อัมมาร สยามวาลาและคณะ, “ยกเครื องการศึกษาไทย: สู่ การศึกษาทีมีคุณภาพอย่างทัวถึง”
(เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการประจําปี
, 15 กุมภาพันธ์ 2555), 16.

5
จากการปฏิ รูป การศึ ก ษาที ผ่า นมา พบว่า มี ค วามหลากหลายของข้อ เสนอในการ
ปฏิรูปการศึกษาเพือนํามาใช้เป็ นแนวทางในการยกระดับการศึก ษา แนวคิ ดความร่ วมมือด้านการ
บริ หารจัดการศึ ก ษาระหว่า งภาครัฐและเอกชน ก็เ ป็ นข้อ เสนอหนึ งที หลายฝ่ ายกล่าวว่าสามารถ
นํามาใช้แก้ปัญหาความเลื อมลําทางการศึก ษา โอกาสในการเข้า ถึ ง การศึก ษาที มีคุ ณ ภาพ ซึ ง
สอดคล้อ งกับแนวทางการแก้ปั ญ หาการศึ ก ษาของนานาประเทศทังประเทศทีพัฒนาแล้วและ
ประเทศทีกําลังพัฒนา ดังนันผูว้ ิจยั จึงต้องการศึกษาการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน เพือ
เป็ นแนวทางในการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา การยกระดับ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาและสร้ า งความ
เท่าเทียมกันในการเข้าถึงการศึกษา ตลอดจนการเพิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษา
ของประเทศ
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ปัญหาการวิจัย

ปัญหาด้ านการบริหารจัดการศึกษา
ความพยายามในการปฏิรูปการศึกษาทีต่อเนืองยาวนานมากว่า ปี ตังแต่การปฏิรูปรอบแรก
เมือปี พ.ศ. 2542 จนถึงการปฏิรูปในทศวรรษทีสองปี พ.ศ. 2552-2561 ก็ยงั ไม่สามารถทําให้คุณภาพ
การศึกษาของประเทศดีขึนได้อย่างเป็ นรู ปธรรม สาเหตุของปั ญหาคุณภาพของการศึกษาทีมีผกู้ ล่าวถึง
มีมากมายจนมองไม่เห็ นหนทางว่าจะเริ มแก้ไขปั ญหาใดเป็ นอันดับแรก อย่างไรก็ดีปัญหาทีเกียวข้อง
กับการวิจยั ครังนีมีดงั นี
1. คุณภาพการศึกษามีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนือง เห็นได้จากผลการจัดอันดับความสามารถ
ในการแข่งขันระดับนานาชาติ ดังต่อไปนี
1.1 World Economic Forum (WEF) ได้จดั อันดับความสามารถในการแข่งขันระดับ
นานาชาติ (Global Competiveness Index: GCI)โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาความสามารถใน
การแข่งขันบนเวทีเศรษฐกิจโลก ทีครอบคลุมประเทศในภูมิภาคต่างๆ ทัวโลก จํานวน 148 ประเทศ
ส่ วนประเทศในกลุ่มเอเชียแปซิ ฟิกทีเข้าร่ วมการจัดอันดับ WEF ปี 2013 มีจาํ นวน 20 ประเทศหาก
พิจารณาการจัด อันดับ ความสามารถในการแข่ง ขัน ของประเทศในกลุ่มเอเชี ยแปซิ ฟิกโดย WEF
2013 ในภาพรวม (แผนภูมิที1) พบว่า ประเทศกลุ่มเอเชี ยแปซิ ฟิกกว่าครึ งจาก 20 ประเทศ มีอนั ดับ
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจดีขึน โดยมีสิงคโปร์ ครองอันดับ 1 ในทังในกลุ่มอาเซี ยน
10 ประเทศและกลุ่มเอเชียแปซิ ฟิก และอยูอ่ นั ดับ 2 จากทังหมด 148 ประเทศทีเข้าร่ วมการจัดอันดับ
ใน WEF 2013 เช่นเดียวกันกับ WEF 2012 โดยเป็ นรองสวิตเซอร์แลนด์ได้อนั ดับ 1 ทังสองปี เช่นกัน
ส่ วน 5 ประเทศที อันดับรองจากสิ งคโปร์ ในกลุ่ มเอเชี ยแปซิ ฟิก ได้แก่ ฮ่องกง (อันดับ 7) ญีปุ่ น
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(อันดับ 9) จีน-ไต้หวัน (อันดับ 12) และนิ วซี แลนด์ (อันดับ 18) ตามลําดับ เป็ นทีน่ าสังเกตว่า
อินโดนี เซี ย เลือนอันดับดี ขึนมากเมือเปรี ยบเทียบกับปี ทีผ่านมาอย่างก้าวกระโดด กล่าวคือ เลื อน
จากอันดับ 50 เป็ น 38 ซึ งพบว่า เสาหลัก (Pillar) ทีได้อนั ดับดีเป็ นจุดเด่นของอินโดนีเซี ย คือ ขนาด
ของตลาด (Market size) ได้อนั ดับ 15 เมือเทียบกับประเทศในกลุ่มเอเชียแปซิ ฟิก 20 ประเทศ โดย
เป็ นรองญีปุ่ น (อันดับ 4) อินเดีย (อันดับ 3) และจีน (อันดับ 2) ตามลําดับ ส่ วนประเทศทีอันดับดีขึน
5 อัน ดับ ขึ นไป ได้แ ก่ นิ ว ซี แ ลนด์ และ ฟิ ลิ ป ปิ นส์ ในทางตรงกัน ข้า ม ประเทศที อัน ดับ ตกลง
5 อันดับขึนไป ได้แก่ เกาหลี และมองโกเลีย

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

แผนภูมิที การจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศในกลุ่มเอเชียแปซิฟิค โดย WEF 2013
ทีมา: สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา, “การจัดอันดับของ IMD,” มองสถิติและตัวชี วัดทางการ
ศึกษา 1, 3 (พฤศจิกายน 2556): 1-6.
จากการประเมินผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันบนเวทีเศรษฐกิ จโลก
จํา นวน 148 ประเทศ โดย WEF และจัด อัน ดับ ให้ไ ทยอยู่ก ลุ่ ม ประเทศการพัฒ นาระดับกลาง
แต่การศึกษาขันพืนฐานทังโอกาสในการเข้าเรี ยนระดับประถมศึกษา คุณภาพการประถมศึกษา และ

7
ภาพรวมตัวชีวัดภายใต้เสาหลักการอุดมศึกษาและการฝึ กอบรม 8 ตัวของไทยล้วนมีอนั ดับแย่ลง อีก
ทังเป็ นรองมาเลเชี ยและอินโดนี เซี ย และโดยเฉพาะต้องระวังกลุ่มประเทศการพัฒนาระดับต้น เช่น
บรู ไน แม้จะอยูก่ ลุ่มทีกําลังเปลียนผ่านมายังกลุ่มการพัฒนาระดับกลาง แต่ก็มีอนั ดับภาพรวมตัวชีวัด
ด้านการอุดมศึกษาและการฝึ กอบรมดีกว่าไทยถึง 9 อันดับ และทีน่าห่ วงคือ เวียดนาม กัมพูชา ทีมี
การพัฒ นาอัน ดับ ตัว ชี วัดด้า นการศึ ก ษาดี ขึ นเรื อยๆ รวมทังฟิ ลิ ป ปิ นส์ ลาว พม่ า ที กํา ลัง ก้า วไป
ข้างหน้า เช่ นเดียวกับจีน และอินโดนี เซี ย ทีมีอนั ดับ ตัวชี วัดหลายตัวเหนื อ กว่า ไทยดัง นั น ไทย
จึ ง ต้อ งเร่ ง พัฒนาการศึกษาในทุกระดับ และประเภทการศึ ก ษา โดยการจัด การศึ ก ษาจะต้อ งมี
ทางเลื อกทีหลากหลาย และให้มี ภ าคเอกชนและสถานประกอบการเข้า มามีส่วนร่ วมในการจัด
การศึกษา เพือให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุ รกิ จและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
อันจะเป็ นการเพิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึนต่อไป11
1.2 โครงการศึ ก ษาแนวโน้มการจัดการศึ กษาคณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับ
นานาชาติ (Trends in International Mathematics and Science Study หรื อ TIMSS) ผลการประเมิน
ผลสัมฤทธิ ทางการศึ ก ษาระดับ นานาชาติ TIMSS ซึ งเป็ นโครงการประเมิ น ผลของสมาคม
นานาชาติเพือประเมินผลสัมฤทธิ ทางการศึกษา (The International Association for the Evaluation
of Education Assessment หรื อ IEA) มีจุดมุ่งหมายเพือประเมินผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนตาม
หลักสู ตรของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 4 (Grade 4) และมัธยมศึกษาปี ที 2 (Grade 8) ในวิชา
คณิ ตศาสตร์ และวิท ยาศาสตร์ เริ มโครงการครังแรกปี ค.ศ. 1995 (พ.ศ. 2535) ประเมินต่อเนื อง
ทุก 4 ปี การประเมินผลสัมฤทธิ วิชาคณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ใน TIMSS นับว่าเป็ นตัวบ่งชีถึ ง
ความสําเร็ จของการพัฒนาการศึกษาทีถูกอ้า งอิ งในหลายประเทศ เพื อวัด และประเมิ น ผลสัมฤทธิ
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล ในการพัฒ นาผูเ้ รี ยนให้รู้ จกั คิดวิเคราะห์
หมันแสวงหาความรู ้ ตดั สิ น ใจด้วยเหตุผลและสามารถแก้ปัญหาได้ในโลกทีแข่งขันเชิ งเศรษฐกิ จ
บนฐานความรู้ ประเทศสิ งคโปร์ และเกาหลี ใต้ ได้ค ะแนนเป็ นอันดับ 1 ใน TIMSS 2011 หาก
พิจารณาเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชี ย แปซิ ฟิกทีเข้าร่ วมโครงการ TIMSS 2011 จะมีจาํ นวน 10
ประเทศ ได้แก่ สิ ง คโปร์ จี น-ฮ่ องกง จี น-ไทเป ญี ปุ่ น เกาหลี มาเลเซี ย อิ นโดนี เซี ย ออสเตรเลี ย
นิวซีแลนด์ และประเทศไทย ประเทศทีมักติดอันดับ 1 ใน 5 คือ สิ งคโปร์ เกาหลีใต้ ญีปุ่ นจีน-ไทเป
และจีน-ฮ่องกงซึ งล้วนอยูใ่ นภูมิภาคเอเชี ยและแปซิ ฟิก และมีคะแนนเฉลียการประเมินผลสัมฤทธิ วิชา
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สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา, “การจัดอันดับของ IMD,” มองสถิติและตัวชี วัด
ทางการศึกษา 1, 3 (พฤศจิกายน 2556): 1-6.

8
คณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 2 และประถมศึกษาปี ที 4 สู งมากทังสอง
ระดับ
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แผนภูมิที สถิติคะแนนเฉลีย TIMSS ทังวิชา คณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
ทีมา: สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา, “การจัดอันดับของ IMD,” มองสถิติและตัวชี วัดทางการ
ศึกษา 1, 4 (พฤศจิกายน 2556): 1-8.
จากแผนภูมิที 2 ประเทศไทยได้เข้าร่ วมการประเมินมาแล้ว 4 ครังในระดับชัน
มัธยมศึกษาปี ที 2 เมือปี 1995, 1999, 2007 และ 2011 และเข้าร่ วมการประเมินชันประถมศึกษาปี ที 4
ในปี 2011 เป็ นปี แรก จากสถิติคะแนนเฉลีย TIMSS ในอดีต ปี 1995 ถึงปั จจุบนั พบว่า ผลสัมฤทธิ
วิชาคณิ ตศาสตร์ แ ละ วิท ยาศาสตร์ นัก เรี ย นชันมัธ ยมศึก ษาปี ที 2 ของไทยในช่ ว งแรกของการ
เข้าร่ วมโครงการปี 1995 คะแนนเฉลี ยวิชาคณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สู งกว่า ค่าเฉลี ยระดับ
นานาชาติ โดยมีคะแนน 522 และ 525 ซึ งใกล้เคียงกันทังสองวิชา ตามลําดับ หลังจากนันคะแนน
เฉลี ยทังสองวิชาลดลงอย่างต่อเนื องจนถึงปั จจุบนั ขณะทีผลการประเมิน TIMSS 2011 ระดับชัน
ประถมศึกษาปี ที 4 จากแผนภูมิที3 ซึ งประเทศไทยเข้าร่ วมการประเมิน TIMSS 2011 เป็ นปี แรก
โดยประเทศมาเลเซี ย และอินโดนี เซี ยไม่ได้เข้า ร่ วมในการประเมินชันประถมศึก ษาปี ที 4 พบว่า
คะแนนเฉลี ยของไทยตํากว่าคะแนนเฉลียนานาชาติ 500 คะแนนไทยได้คะแนนเฉลียวิชาวิทยาศาสตร์
คะแนน และคณิ ตศาสตร์ คะแนน อยู่ในอันดับที และ ตามลําดับ จากทังหมด
ประเทศ โดยเกาหลีใต้และสิ งคโปร์ ได้คะแนนเป็ นอัน ดับ ในวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
ตามลําดับ
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แผนภูมิที ผลประเมิน TIMSS 2011 ชัน ป.4 วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
ทีมา: สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา, “การจัดอันดับของ IMD,” มองสถิติและตัวชี วัดทางการ
ศึกษา 1, 4 (พฤศจิกายน 2556): 1-8.
หากเปรี ย บเที ย บผลการประเมิ น TIMSS 2007 กับ TIMSS 2011 ระดับ
มัธยมศึกษาปี ที 2จากแผนภูมิที พบว่าคะแนนเฉลียของไทยลดลงทังคณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
โดยใน ปี 2011 วิชาคณิ ตศาสตร์ ลดลง 14 คะแนน จาก 441 คะแนน เหลือ 427 คะแนน และวิชา
วิทยาศาสตร์ ลดลง 20 คะแนนจาก 471 คะแนน เหลือเพียง 451 คะแนนจากแผนภูมิที จึงสรุ ปได้
วิชาคณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ชัน ม. อันดับ และ
ว่าไทยได้คะแนนเฉลี ย TIMSS
ตามลําดับ จากทังหมด ประเทศ อย่างไรก็ตาม หากเปรี ยบเทียบในกลุ่มประเทศอาเซี ยน ไทยมี
คะแนนเฉลียวิชาวิทยาศาสตร์ ชัน ม. เป็ นอันดับ รองจากสิ งคโปร์ 12

12

สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา, “การจัดอันดับของ IMD,” มองสถิติและตัวชี วัด
ทางการศึกษา 1, 4 (พฤศจิกายน 2556): 1-8.
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แผนภูมิที คะแนนเฉลีย TIMSS 2011 วิชาคณิ ตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.2
ทีมา : สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา, “การจัดอันดับของ IMD,” มองสถิติและตัวชี วัดทางการ
ศึกษา 1, 5 (ธันวาคม 2556): 1-6.
1.3 โครงการประเมินผลนักเรี ยนระดับนานาชาติ (Programme for International
Student Assessment:PISA) ดําเนิ นการโดยองค์ก ารเพื อความร่ ว มมื อ และพัฒนาทางเศรษฐกิจ
(Organization for Economic Co-operation and Development : OECD) โดยมีสถาบันส่ งเสริ มการ
สอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็ นศูนย์ประสานงานของชาติ (National Centre) เริ ม
ประเมินครังแรกเมือปี ค.ศ. 2000 (พ.ศ. 2543) โดยมีวตั ถุประสงค์เพือประเมินคุณภาพระบบการศึกษา
ในการเตรี ยมเยาวชนอายุ 15 ปี ซึงสากลถือว่า เป็ นวัย จบการศึ ก ษาภาคบัง คับ ให้ เ ป็ นพลเมื อ งที มี
ศัก ยภาพสํา หรั บ การแข่งขันในอนาคตแนวโน้มจากการประเมินครังแรก ตังแต่ PISA 2000 จนถึง

11
PISA 2012ในสามด้านที ประเมิ น พบว่า ด้า นวิท ยาศาสตร์ ก ับ การอ่า นมี แ นวโน้ม สู ง ขึ นแต่
คณิ ต ศาสตร์ ยงั คงมีแนวโน้มลดตําลงกว่าใน PISA 2000 การเพิมขึนของคณิ ตศาสตร์ มีขึนเฉพาะ
ช่วง PISA 2009 ถึง PISA 2012 เท่านันและทีสําคัญ คณิ ตศาสตร์ มีคะแนนตําทีสุ ดในบรรดาสาม
ด้านทีประเมิน ทังนีมีขอ้ สังเกตทีสําคัญคือผลการประเมินทีลดตําลงทุกวิชาใน PISA 2003 ซึ งครบ
สามปี หลังจากการปฏิรูปการศึกษาทีเกิดขึนในปี 1999 (พ.ศ. 2542) และยังคงลดลงหรื อทรงตัวอยู่
อีกสามปี ต่อมา แล้วค่อย ๆ ปรับตัวสู งขึนในอีกสามปี และหกปี ต่อมา ซึ งเป็ นสัญญาณทีดีทีแสดงให้
เห็นว่า ความตกตําได้หยุดลงแล้ว (แผนภูมิที 5)13
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แผนภูมิที การเปลียนแปลงคะแนนของนักเรี ยนไทยใน PISA 2009 และ 2012
ทีมา : สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา, “การจัดอันดับของ IMD,” มองสถิติและตัวชี วัดทางการ
ศึกษา 1, 5 (ธันวาคม 2556): 1-6.
อย่างไรก็ตาม สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึ ก ษาได้ก ล่ า วโดยสรุ ป ไว้ว่า ผลการ
ประเมินของนักเรี ยนไทยจากโครงการ PISA 2012 สะท้อนว่าประเทศไทยยังต้องยกระดับคุณภาพ
การเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนอย่างเร่ งด่วนเพือให้กา้ วทันนานาชาติ และเร่ งรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทังระบบอย่างจริ ง จัง และต่ อ เนื อง เพื อให้ผ ลการประเมิ น PISA 2015 มี อ ัน ดับ และคะแนน
เฉลี ยที สู ง ขึ น อันจะเป็ นผลสะท้อนศักยภาพของพลเมื อ งไทยว่า มี ค วามสามารถในการแข่งขัน

13

สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา, “การจัดอันดับของ IMD,” มองสถิติและตัวชี วัด
ทางการศึกษา 1, 5 (ธันวาคม 2556): 1-6.

12
ในอนาคตได้เมือเทียบกับประชาคมโลก ทังนี เพราะผลการประเมิน PISA ได้ถูก นํา ไปใช้เ ป็ น
เกณฑ์หนึงในการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ14
2. ประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการทรัพยากรเพือการศึกษาทีสวนทางกับคุณภาพการศึกษา
ทีมีแนวโน้มลดลงดังจะเห็นได้จากผลคะแนนสอบของนักเรี ยนไทยไม่วา่ จะวัดจากข้อสอบมาตรฐาน
ในประเทศคือO-NET หรื อข้อสอบมาตรฐานระหว่างประเทศเช่น Programme for International
Student Assessment (PISA) และ Trends in International Mathematics and Science Study
(TIMSS) ต่างก็มีแนวโน้มลดลง อยูใ่ นระดับทีตํากว่าประเทศเพือนบ้านยกเว้นอินโดนีเซี ย ขณะที
การใช้งบประมาณกระทรวงศึกษาธิการเพิมขึนอย่างต่อเนืองจนในปั จจุบนั สัดส่ วนงบประมาณด้าน
การศึกษาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) และงบประมาณด้านการศึกษาต่ อ งบประมาณ
รวมของไทยไม่ ตากว่
ํ าประเทศอืนๆในภูมิภาคเดียวกันแล้ว15
หากพิจารณาสัดส่ วนของงบประมาณการศึกษาต่องบทังประเทศ เปรี ยบเทียบนานาชาติ
พบว่าประเทศไทยมีสัดส่ วนงบประมาณการศึกษาต่องบประมาณแผ่นดินทังหมด ร้อยละ . มากทีสุ ด
ในกลุ่มอาเซียนและทุกประเทศทีนําเสนอ ดังแผนภูมิที
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สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา, “การจัดอันดับของ IMD,” มองสถิติและตัวชี วัด
ทางการศึกษา 1, 5 (ธันวาคม 2556): 1-6.
15
อัมมาร สยามวาลาและคณะ, “ยกเครื องการศึ กษาไทย: สู่ การศึ กษาทีมีคุณภาพอย่าง
ทัวถึง” (เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการประจําปี
, 15 กุมภาพันธ์ 2555), 7-8.
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แผนภูมิที สัดส่ วนของงบประมาณการศึกษาต่องบทังประเทศ เปรี ยบเทียบนานาชาติ
ทีมา: สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา, ข้อมูลสถิติและตัวชี วัดทางด้านการศึกษา, เข้าถึงเมือ 25
ธันวาคม 2557, เข้าถึงได้จาก http://stat-ed.onecapps.org/StatMenu.aspx?MainID=1
จากแผนภูมิที อธิ บายถึงสัดส่ วนงบประมาณภาครัฐทังหมดด้านการศึกษา สะท้อน
ถึงเจตนารมณ์ของรัฐบาลต่อการศึกษา และการจัดลําดับความสําคัญของค่าใช้จ่ายด้านการศึกษากับ
ค่าใช้จ่ายด้านอืน ๆ จากรายงาน พบว่า ประเทศในกลุ่มอาเซี ยนด้วยกัน ประเทศไทยมีงบประมาณ
ทางการศึ ก ษาในทุ ก ระดับ การศึ ก ษาต่อ งบประมาณแผ่น ดิ น ทังหมด ร้ อ ยละ 22.3 มากทีสุ ด
รองลงมาคือ เวียดนาม ร้อยละ 19.8 อินโดนีเซี ย ร้อยละ 17.1 เกาหลี ร้อยละ 15.8 และฟิ ลิปปิ นส์
ร้อยละ 15.0 ส่ วนประเทศทีมีงบประมาณทางการศึกษาน้อย คือ ญีปุ่ น ร้อยละ 9.4 สิ งคโปร์ ร้อยละ
10.3 ลาว ร้อยละ 13.2 และบรู ไน ร้อยละ 13.7 เป็ นต้น
และเมื อพิจ ารณาเพี ย งงบประมาณด้า นการศึ ก ษาต่อ งบประมาณรายจ่ายทังหมด
และผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของไทยปี งบประมาณ พ.ศ.
–
พบว่า ร้อยละ
ของงบประมาณด้านการศึก ษา ต่อผลิ ต ภัณ ฑ์ม วลรวมภายในประเทศ (GDP) และงบประมาณ
รายจ่ายทังหมด ปี พ.ศ.2557 น้อยกว่าปี พ.ศ. 2556 ดังแผนภูมิที
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และงบประมาณรายจ่ายทังจ่ายทังหมด ปี งบประมาณ –
ทีมา: สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา, ข้อมูลสถิติและตัวชีวัดทางด้านการศึกษา, เข้าถึงเมือ 25
ธันวาคม 2557, เข้าถึงได้จาก http://stat-ed.onecapps.org/StatMenu.aspx?MainID=1

จากแผนภูมิที อธิ บายได้วา่ งบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา ตังแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ.
–
มี แ นวโน้ม สู ง ขึ นเช่ น เดี ย วกับ จํา นวนผลิ ต ภัณ ฑ์ม วลรวมภายในประเทศ
(GDP) และงบประมาณรายจ่ายทังหมด โดยทีร้อยละของงบประมาณด้านการศึกษาต่องบประมาณ
รายจ่า ยทังหมด มากที สุ ดในปี พ.ศ.
และในปี พ.ศ.
ลดลงเมื อเที ย บกับ ปี พ.ศ.
ในขณะที ร้ อ ยละของงบประมาณด้า นการศึ ก ษาต่อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ม วลรวมภายในประเทศ (GDP)
มากทีสุ ดในปี พ.ศ.
และในปี พ.ศ.
ลดลงเมือเทียบกับปี พ.ศ.
เช่นเดียวกัน
เมือนํา สัดส่ วนของงบประมาณการศึ ก ษาต่อ GDP เปรี ย บเที ย บนานาชาติ พบว่า
งบประมาณทางการศึกษาต่อ GDP ของไทยคิเป็ นร้ อยละ . เท่าญีปุ่ น แต่ตากว่
ํ าเวียดนาม ดัง
แผนภูมิที
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แผนภูมิที สัดส่ วนของงบประมาณการศึกษาต่อ GDP เปรี ยบเทียบนานาชาติ
ทีมา: สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา, ข้อมูลสถิติและตัวชี วัดทางด้านการศึกษา, เข้าถึงเมือ 25
ธันวาคม 2557, เข้าถึงได้จาก http://stat-ed.onecapps.org/StatMenu.aspx?MainID=1
จากแผนภูมิที อธิ บายได้ว่างบประมาณทางการศึ ก ษาต่ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ม วลรวม
ภายในประเทศ หรื อ จีดีพี (GDP: Gross Domestic Product) เป็ นตัวชี วัดหนึ งที แสดงถึงภาพรวม
ของงบประมาณทางการศึ ก ษา โดยข้อ มูล ประเทศกลุ่ ม อาเซี ย น พบว่า ร้ อยละของงบประมาณ
ทางการศึกษาต่อ GDP ของประเทศเวียดนามสู งถึง ร้อยละ 5.3 รองลงมาคือ ออสเตรเลีย ร้อยละ 5.1
เกาหลี ร้อยละ 5.0 ไทยเท่ากันญีปุ่ น ร้อยละ 3.8 สิ งค์โปร และลาว ร้อยละ 3.3 และอินโดนีเซี ย ร้อยละ
3.0 ส่ วนประเทศทีมีค่าตําสุ ด คือ บรู ไน ร้อยละ 2.0 กัมพูชา ร้อยละ 2.6 และฟิ ลิปปิ นส์ ร้อยละ 2.7
เมือเปรี ยบเทียบกับในภูมิภาคอืนจะเห็นว่า GDP จะสู งกว่ามาก เช่น เดนมาร์ ก ร้อยละ 8.7 สวีเดน
นอร์เวย์ ร้อยละ 7.3 นิวซีแลนด์ ร้อยละ 7.2 และฟิ นแลนด์ ร้อยละ 6.8 เป็ นต้น16
ปั ญหาการใช้ง บประมาณด้านการศึ ก ษาดังกล่าวข้า งต้นสอดคล้องกับแนวคิดของ
เปรื อง กิจรัตน์ภ ร กล่า วว่าการจัด สรรงบประมาณและกํา ลัง คนทางการศึกษา สัดส่ วนในการจัด
งบประมาณทางการศึกษาเมือเปรี ยบเทียบกับงบประมาณโดยรวมของประเทศค่อนข้างสู ง อย่างไรก็
ตามการจัดสรรงบประมาณยังไม่ทาํ ให้เกิดความเสมอภาค โดยสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตยากจน
โดยเฉพาะในชนบทจะได้รับงบประมาณน้อยกว่า มีครู อาจารย์ตามวุฒิน้อยกว่า ทําให้มีผ ลสัม ฤทธิ
16

สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา, ข้อมูลสถิติและตัวชี วัดทางด้านการศึกษา, เข้าถึ ง
เมือ 25 ธันวาคม 2557, เข้าถึงได้จาก http://stat-ed.onecapps.org/StatMenu.aspx?MainID=1

16
ทางการเรี ยนตํากว่าสถานศึก ษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ ในเขตเมือ งใหญ่ โดยเฉพาะเขต
กรุ งเทพมหานคร ดังนันแม้เด็กไทยจะเข้าถึงการศึกษาได้มากขึน แต่ผลการเรี ยนที เป็ นดัชนี ชีวัด
ความสําเร็ จกลับตําลงความเหลื อมลําในการจัดสรรงบประมาณจะพบในสถานศึ ก ษาทุกระดับ
ตังแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษาทีมหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ทีอยูใ่ นภูมิภาค
จะได้รับการจัดสรรงบประมาณโดยเฉลียตํากว่ามหาวิทยาลัย เท่าทีมีงบประมาณและอาจารย์พร้อม
อยูแ่ ล้ว17ซึงเป็ นแนวคิดทีมีเชือมโยงกับผลการศึกษาของ อัมมาร สยามวาลาและคณะ พบว่านักเรี ยน
ไทยยังใช้เ วลาเรี ย นในห้ อ งเรี ย นมากกว่า นัก เรี ย นประเทศอื นๆ ในภูมิ ภ าคเดี ย วกัน ทังนี ยัง
ไม่ร วมถึ ง ค่ า เรี ย นและเวลาของผูป้ กครองและนัก เรี ยนอีก มากมายที หมดไปกับ การกวดวิช า
กล่าวโดยสรุ ป ประเทศไทยได้ลงทุ นในการศึกษาไปไม่นอ้ ยกว่าประเทศอืนๆ ในภูมิภาค18
3. ความเลือมลําทางการศึกษา ซึ งเป็ นปั ญหาทีเห็ นได้จ ากคะแนนของการประเมิ น
ประเภทต่า งๆ ที มี ค วามแตกต่า งระหว่า งนัก เรี ย นต่า งกลุ่มโรงเรี ย น ต่า งกลุ่ม ภูมิภ าค ต่า งกลุ่ม
สังกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี
3.1 ผลการประเมิน PISA ถึงแม้วา่ แนวโน้มจากการประเมินPISA 2000 จนถึง PISA
2012 ในสามด้า นที ประเมิ น ด้า นวิท ยาศาสตร์ ก ับ การอ่ า นมี แ นวโน้ม สู ง ขึ นแต่คณิ ตศาสตร์
ยังคงมีแนวโน้มลดตําลงกว่าใน PISA 2000 การเพิมขึนของคณิ ตศาสตร์ มีขึนเฉพาะช่วง PISA 2009
ถึง PISA 2012 เท่า นันและที สํา คัญ คณิ ต ศาสตร์ มีค ะแนนตําที สุ ด ในบรรดาสามด้านทีประเมิน
จุดสําคัญทีพบ จุดหนึ งคือ การลดตําลงของนักเรี ยนกลุ่มทีมีผลการประเมินสู ง แม้ว่าเป้ าหมายหนึ ง
ของการศึกษาคือ ความเท่าเทียมกันทางการศึกษา ซึ งทุกระบบสามารถทําโดยการลดช่ องว่างของ
ความแตกต่างระหว่างนักเรี ยนกลุ่มสู งกับกลุ่มตําให้แคบลง แต่เป้ าหมายทีต้องการคือ การยกระดับ
นักเรี ยนกลุ่มตําให้สูงขึนแต่ในระบบการศึกษาไทยกลับมีเหตุการณ์ทีนักเรี ยนกลุ่มสู งลดตําลงซึ ง
เกิ ดขึ นกับ ทุ ก วิชาซึ งแสดงให้เห็ นจากจากแผนภูมิ ที9พบว่า ความแตกต่างของนัก เรี ย นต่ า งกลุ่ ม
โรงเรี ยนมีช่องว่างกว้างมาก โดยทัวไปทุกระบบการศึ ก ษามี เ ป้ าหมายสร้ า งความเท่า เที ย มกัน ใน
การศึกษา ซึ งไม่ได้หมายความถึ งโอกาสในการเข้าโรงเรี ยนเท่านัน หากแต่หมายถึ งความเท่าเทียมกัน
ในคุณภาพการศึกษาทีนักเรี ยนได้รับด้วย แต่สําหรับนักเรี ยนไทยอายุ 15 ปี พบว่า คะแนนเฉลี ย
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เปรื อง กิจรัตน์ภร, “ความเหลือมลําทางการศึกษาไทย : ทีมาและทางออก” (เอกสาร
ประกอบบรรยาย “ยกเครื องการศึกษาไทยเพือลดความเหลือมลํา”2555 ณ มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิ ต,
กุมภาพันธ์).
18
อัมมาร สยามวาลาและคณะ, “ยกเครื องการศึ กษาไทย: สู่ การศึ กษาทีมีคุณภาพอย่าง
ทัวถึง” (เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการประจําปี
, 15 กุมภาพันธ์ 2555), 5-6.

17
ทุกวิชาของนักเรี ยนต่างกลุ่มโรงเรี ยน มีพิสัยตังแต่กลุ่มบนสุ ดจนถึ ง ตําสุ ดบนสเกลนานาชาติ
ความแตกต่า งของคะแนนของนักเรี ยนกลุ่มสู งสุ ดกับกลุ่ มตําสุ ดทุ กวิชามีช่องว่างกว้างมากกว่า
สองระดับครึ ง หรื อเท่ากับผลการเรี ยนทีแตกต่างกันถึงสามปี
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แผนภูมิที แนวโน้มทีลดลงของนักเรี ยนไทยกลุ่มสู งจาก PISA 2000 ถึง PISA 2012
ทีมา: สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา, “การจัดอันดับของ IMD,” มองสถิติและตัวชี วัดทางการ
ศึกษา 1, 5 (ธันวาคม 2556): 4.
โดยภาพรวมผลการประเมินชีให้เห็นว่า ประเทศไทยมีระบบการศึกษาทีดีอยูแ่ ล้ว
ในบริ บทไทยเอง ทีสามารถทําให้นกั เรี ยนมีผลการประเมินสู ง ซึ งประเทศไทยทําได้เองโดยไม่ตอ้ ง
ใช้มือต่างชาติ เพียงแต่ระบบเหล่านันถูกกระจุกตัวอยู่ เ ฉพาะกลุ่ ม หรื อเฉพาะพืนทีเท่านันถ้าระดับ
นโยบายสามารถขยายระบบดังกล่าวไปสู่ โรงเรี ยนทัวประเทศ โรงเรี ยนในชนบท ไปสู่ นกั เรี ยนและ
โรงเรี ย นที มี ส ถานะเศรษฐกิ จสั ง คมและวัฒนธรรมตําเมื อนันประเทศไทยจะมี ผลการประเมิ น
เทียมบ่าเทียมไหล่กบั นานาชาติ19

19

สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา, “การจัดอันดับของ IMD,” มองสถิติและตัวชี วัด
ทางการศึกษา 1, 5 (ธันวาคม 2556): 4.

18
3.2 ผลการประเมิ น TIMSS ระดับ ประเทศ จํา แนกตามสั ง กัด ตามแผนภูมิที10
พบว่า โรงเรี ยนสาธิ ตสํานักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึกษา (รร.สาธิ ต) และโรงเรี ยนสํานักงาน
คณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน คะแนนสู งกว่า ค่าเฉลี ยนานาชาติ ทังวิชาคณิ ตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ โดยมีคะแนนลดลงทังสองวิช ามากถึ ง และ คะแนน ตามลํา ดับ ในขณะที
โรงเรี ยนในสังกัดสํานักการศึ ก ษา กรุ งเทพมหานคร มีคะแนนเฉลี ยตําที สุ ดในวิชาคณิ ต ศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ใน TIMSS
ส่ วน TIMSS
โรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึก ษาขันพื นฐานที เปิ ดสอนระดับ ชันประถมศึ ก ษาและมัธ ยมศึ ก ษา หรื อ สพฐ. มี
คะแนนเฉลี ยตําที สุ ด ทังสองวิชา โรงเรี ยนสังกัดสํา นัก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึก ษา
เอกชน คะแนน TIMSS
ลดลงมากทีสุ ด โดยวิชาคณิ ตศาสตร์ ลดลง คะแนน และวิชา
วิทยาศาสตร์ลดลง คะแนน
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แผนภูมิที ผลการประเมิน TIMSS ระดับประเทศจําแนกตามสังกัด
ทีมา: สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา, “การจัดอันดับของ IMD,” มองสถิติและตัวชี วัดทางการ
ศึ กษา 1, 4 (พฤศจิกายน 2556): 1-6.
ส่ วนผลการประเมินTIMSS
ในระดับภูมิภาคจากตารางที พบว่าชัน ม.2
ภูมิภาคตะวันออก มีคะแนนเฉลียวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ ม.2 สู งทีสุ ด และสู งกว่าค่าเฉลีย
นานาชาติซึงอยู่ที 500 คะแนน โดยคะแนนเฉลียวิชาวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลีย 508 คะแนน เพิม

19
จาก TIMSS 2007 42 คะแนน ส่ วนวิชาคณิ ตศาสตร์ 495 คะแนน เพิมจาก TIMSS 2007 68 คะแนน
ส่ วนวิชาวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลีย 508 คะแนน เพิมจาก TIMSS 2007 42 คะแนน รองลงมาคือ
เขตปริ ม ณฑล วิชาวิท ยาศาสตร์ คะแนนเฉลี ย 506 คะแนน วิช าคณิ ตศาสตร์ ค ะแนนเฉลี ย 481
คะแนนกรุ งเทพมหานคร มีคะแนนสู งเป็ นอันดับที 3 วิชาวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลีย 497 คะแนน
วิชาคณิ ตศาสตร์มีคะแนนเฉลีย 477 คะแนน
ตารางที ผลการประเมิน TIMSS 2011 ระดับประเทศจําแนกตามอนุภูมิภาค
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ทีมา: สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา, “การจัดอันดับของ IMD,” มองสถิติและตัวชี วัดทางการ
ศึ กษา 1, 4 (พฤศจิกายน 2556): 1-6.
สําหรับผลคะแนนเฉลียของชัน ป.4 จากแผนภูมิที11พบว่า กทม. มีคะแนนเฉลีย
วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ สู งทีสุ ดทังสองวิชา และสู งกว่าค่าเฉลี ยนานาชาติซึงอยู่ที 500
คะแนน โดยคะแนนเฉลียวิชาวิทยาศาสตร์ 531 คะแนน และคณิ ตศาสตร์ 510 คะแนน รองลงมาคือ

20
ภูมิภาคตะวันออก ทีวิชาคณิ ตศาสตร์ มีคะแนนเฉลีย 487 คะแนน และวิชาวิทยาศาสตร์ มีคะแนน
เฉลีย 507 คะแนน สู งกว่าค่าเฉลียนานาชาติเช่นกัน20
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แผนภูมิที ผลการวิจยั TIMMS ชัน ป.4 จําแนกตามอนุภูมิภาค
ทีมา: สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา, “การจัดอันดับของ IMD,” มองสถิติและตัวชี วัดทางการ
ศึ กษา 1, 4 (พฤศจิกายน 2556): 1-6.
จากผลการประเมินดังกล่าวมีเหตุผลสนับสนุนจากแนวคิดของ เปรื อง กิจรัตน์ภร
ทีกล่าวว่าความเลือมลําทางการศึกษามีทีมาจากปัจจัยทางสังคมได้แก่ ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ
ของครอบครัว ครอบครัวทีมีฐานะทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมดี ส ามารถสนับ สนุ น ให้ ลู ก ได้รั บ
การศึกษาทีดีได้มากกว่า สภาพแวดล้อมและภูมิลาํ เนาประชากรวัยเด็กในเขตเมืองมีโอกาสจะเข้าถึง
การศึกษาได้ง่ายกว่า ทังด้านระยะทางและคุณภาพของโรงเรี ยน และจากสภาวะและวัฒนธรรมใน
ครอบครัว วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ของครอบครัว เป็ นต้น ทุน ทางสัง คมที มีผ ลต่อ การศึก ษาของ
เด็ก 21ซึ งเป็ นในทิศทางเดี ยวกับผลการศึกษาของอัมมาร สยามวาลาและคณะพบว่า นัก เรี ย นไทย
จากโรงเรี ย นมี ชือเสี ย งในกรุ งเทพฯสามารถสอบแข่ ง ขัน ได้เ หรี ย ญรางวัล ระดับ โลกต่ า งๆเช่ น
การแข่ ง ขัน โอลิ ม ปิ กวิ ท ยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ อย่างต่อเนื องทุกปี ซึ งแสดงให้เห็ นถึ งความ
20

สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา, “การจัดอันดับของ IMD,” มองสถิติและตัวชี วัด
ทางการศึ กษา 1, 4 (พฤศจิกายน 2556): 1-6.
21
เปรื อง กิจรัตน์ภร, “ความเหลือมลําทางการศึกษาไทย : ทีมาและทางออก” (เอกสาร
ประกอบบรรยาย “ยกเครื องการศึกษาไทยเพือลดความเหลือมลํา”2555 ณ มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิต,
กุมภาพันธ์).

21
เหลือมลําทางคุณภาพระหว่างโรงเรี ยนในพืนทีต่างๆและชีว่าการพัฒนาคุณภาพของโรงเรี ยนไทยที
ผ่านมาเป็ นไปอย่างไม่ทวถึ
ั งข้อสันนิ ษฐานดังกล่าวยังได้รับการยืนยันจากข้อเท็จจริ งทีว่าคะแนน
สอบมาตรฐานของโรงเรี ย นสาธิ ตในสังกัดมหาวิทยาลัยต่างๆและโรงเรี ย นในกรุ งเทพฯสู งกว่า
โรงเรี ยนสังกัดอืนๆและโรงเรี ยนในภูมิภาคอืนๆอย่างชัดเจน22
ปัญหาขีดความสามารถในการแข่ งขันของไทยด้ านโครงสร้ างพืนฐาน
ข้อมูลจากธนาคารแห่ งประเทศได้ระบุว่านโยบายการคลังในทศวรรษหน้าคือการเพิม
การลงทุนในสาธารณู ปโภคพืนฐานภายใต้การเปลี ยนแปลงของภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิ จทัง
ภายในและภายนอกประกอบกับแนวโน้มทีเศรษฐกิจไทยหันมาพึงพิงเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียและ
อุปสงค์ภายในประเทศมากขึน ภาครัฐเป็ นต้องมีการลงทุนเพิมขึนเพือเพิมขี ด ความสามารถในการ
แข่ง ขัน ซึ งจากการจัด อัน ดับ ความสามารถในการแข่ง ขันโดย International Institute for
Management Development (IMD) ในปี 2553 แม้ประเทศไทยจะอยูใ่ นอันดับที 26 จาก 58 ประเทศ
ซึ งเป็ นอันดับที ดี ขึนจากปี 2550 ที อยู่ในอันดับที 33 แต่เมือพิจารณาในรายละเอียดพบว่า อันดับ
ความสามารถในการแข่งขันของไทยยังอ่อนแอในด้านโครงสร้างพืนฐาน (infrastructure) โดยเฉพาะ
สาธารณู ป โภคพื นฐาน (ถนน รถไฟ และการสื อสาร) สาธารณสุ ข และการศึ ก ษา ขณะที ด้า น
ประสิ ทธิ ภาพทางเศรษฐกิจ (economic performance) ประสิ ทธิ ภาพภาครัฐ (government efficiency)
และประสิ ทธิ ภาพภาคธุ รกิจ (business efficiency) อยูใ่ นอันดับทีมีแนวโน้มดีขึน ดังนัน เพือเตรี ยม
ความพร้อมในการแข่งขันและดูแลการขยายตัวทางเศรษฐกิ จในระยะยาว ภาครัฐควรมีการพัฒนา
โครงสร้างพืนฐานดังกล่าวข้างต้น23
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22

อัมมาร สยามวาลาและคณะ, “ยกเครื องการศึกษาไทย: สู่ การศึ กษาทีมีคุณภาพอย่าง
ทัวถึง” (เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการประจําปี
, 15 กุมภาพันธ์ 2555), 9.
23
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, “โครงการศึกษาการ
เพิมบทบาทภาคเอกชนในโครงการลงทุนภาครัฐ,” สิ งหาคม 2553, 37-39.

22
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แผนภูมิที อันดับความสามารถในการแข่งขันของไทย
ทีมา: สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, ความสามารถในการแข่ งขันของประเทศไทยจาก World
Competitiveness Yearbook (IMD) , เข้าถึงเมือ 17 มกราคม 2557, เข้าถึงได้จาก http://onec.go.th/
onec_backoffice/uploaded/Category/DepOpCenter/ -Oct- -SumIMD .pdf,.
หากพิจารณาความสามารถในการแข่งขันโครงสร้ างพืนฐาน โดยเฉพาะด้านการศึกษา
ของประเทศไทยภาพรวม สมรรถนะด้านการศึกษาในภาพรวม ปี พ.ศ.
IMD จัดอันดับด้าน
การศึกษาให้ประเทศไทยอยูท่ ีอันดับ จากทังหมด ประเทศ หล่นลงจากปี พ.ศ.
อันดับ
(แผนภูมิที13)

แผนภูมิที แนวโน้มสมรรถนะด้านการศึกษาในภาพรวม ปี พ.ศ. 2550-2554
ทีมา: สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, ความสามารถในการแข่ งขันของประเทศไทยจาก World
Competitiveness Yearbook (IMD) , เข้าถึงเมือ 17 มกราคม 2557, เข้าถึงได้จาก http://onec.go.th/
onec_backoffice/uploaded/Category/DepOpCenter/ -Oct- -SumIMD .pdf,.
ด้านโอกาสและความเสมอภาคทางการศึก ษาพิจารณาจากอัต ราการเข้า เรี ย นระดับ
มัธ ยมศึ ก ษาและอัต ราการไม่ รู้ ห นัง สื อ พบว่า อัต ราการเข้า เรี ย นสุ ท ธิ ระดับมัธ ยมศึ ก ษาของ

23
ประเทศไทยร้อยละ 70.7 อยูท่ ีอันดับ 52 จากทังหมด 59 ประเทศหล่นลง 4 อันดับส่ วนอัตราการไม่รู้
หนังสื อของผูใ้ หญ่อายุ 15 ปี ขึนไปไม่เปลียนแปลงโดยอยูท่ ีร้อยละ 5.9 อันดับ 44
ด้านคุณภาพการศึกษา IMD พิจารณาจากเกณฑ์ต่างๆ ได้แก่ อัตราส่ วนนักเรี ยนต่อครู
ระดับประถมศึกษา 16.0:1 ระดับมัธยมศึกษา 21.2:1 อยู่ทีอันดับ 31 และ 54 ตามลําดับ ส่ วน
ผลสัมฤทธิของการอุดมศึกษา พบว่า มีประชากรอายุ 25-34 ปี จบระดับอุดมศึกษาเพียงร้อยละ 18 แต่
เป็ นทีน่าสังเกตว่า ค่าร้อยละคงทีแต่อนั ดับกลับหล่นลงเรื อยมา ตลอดช่วง 4 ปี จากอันดับ 39 ในปี
พ.ศ. 2551 เป็ นอันดับ 43 45 46 ใน ปี พ.ศ. 2552-2554 ตามลําดับ และผลการประเมินผลสัมฤทธิ ทาง
คณิ ตศาสตร์และวิทยาสตร์ในโครงการ PISA 2009 ของเด็กอายุ 15 ปี ยังคงได้คะแนนตํากว่าครึ ง อยู่
ทีอันดับ 44 จาก 53 ประเทศทีร่ วมประเมิน IMD และเข้าร่ วมโครงการ PISA รวมทังความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษ (ปี ค.ศ.2010)ของไทยยังด้อย อันดับเกือบรังท้าย อยู่ที 55 จาก 58 ประเทศ
เหนือกว่าเพียง 3 ประเทศ คือสาธารณรัฐอาหรับอิมิเรตส์( UAE) กาต้าร์ และญีปุ่ น ซึ งอันดับสุ ดท้าย
อยูท่ ี 58 แม้คะแนนเฉลีย(mean scores) ของประเทศจะเพิมสู งขึน 3 คะแนนจาก 72 เป็ น 75 ก็ตาม
แต่อนั ดับกลับแย่ลง
ด้านประสิ ทธิภาพการจัดการศึกษา IMD พิจารณาจากงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) อยูท่ ีร้อยละ . และรายจ่ายด้านการศึกษาต่อหัว อยูท่ ี
ดอลลาร์ สหรัฐ ซึ งเพิมขึนทุกปี ในปี นีเพิมขึน ดอลลาร์ สหรัฐ อยูท่ ีอันดับ ส่ วนอีก เกณฑ์
ชีวัด IMD ใช้วิธีการสารวจ ทีได้คะแนนเกินครึ ง ( คะแนน) ได้แก่ การจัดการศึกษาทีสนองตอบ
ความต้องการของภาคธุ รกิจ ได้อนั ดับ (คะแนน . ) และการตอบสนองความสามารถในการ
แข่งขันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ได้อนั ดับ (คะแนน . ) ทีเหลื อคะแนนตํากว่าครึ ง ได้แก่ การ
ตอบสนองความสามารถในการแข่งขันของระบบการศึกษา อยู่ที อันดับ และทัก ษะด้านภาษา
ทีตอบสนอง ภาคธุ รกิ จ ได้อนั ดับ นอกจากนี นักศึกษาไทยไปศึกษา ต่อระดับอุ ดมศึกษาใน
ต่างประเทศ ( . คนต่อประชากร , คน) มากกว่านักศึกษาต่างชาติเข้ามาเรี ยนในประเทศไทย
( . คนต่อประชากร , คน) รวมทังการสอนวิท ยาศาสตร์ ใ นโรงเรี ย นยัง ไม่พ อเพีย งนัก
เนื องจากได้คะแนนการสํารวจไม่ถึ ง ครึ ง (คะแนน . เต็ม ) กล่ า วโดยสรุ ป สมรรถนะ
การศึกษาไทยในเวทีสากลยังอยูใ่ นระดับไม่เป็ นทีน่าพอใจและยังล้าหลังกว่าหลายประเทศ ทังด้าน
โอกาส คุณภาพ และประสิ ทธิภาพการจัดการศึกษา24
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24

สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา, ความสามารถในการแข่ งขันของประเทศไทยจาก
World Competitiveness Yearbook (IMD)
, เข้าถึงเมือ 17 มกราคม 2557, เข้าถึงได้จาก
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/DepOpCenter/ -Oct- -SumIMD .pdf,.

24
ถึ ง แม้ว่า ผลการจัด อัน ดับ ความสามารถในการแข่ ง ขัน ของประเทศต่างๆ รวม
ประเทศทัวโลกประจําปี พ.ศ.
ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันอยู่
ในลําดับที 27 สู งขึนจากลําดับที 30 ในปี พ.ศ. 2555แต่โครงสร้างพืนฐาน อันดับของประเทศไทย
ในหมวดนียังคงอยูใ่ นระดับตําถึงแม้จะปรับตัวดีขึน 1 อันดับจากอันดับที 49 ในปี พ.ศ.2555 มาเป็ น
อันดับที 48 ในปี พ.ศ.2556 โดยเกื อ บทุ ก ปั จ จัย ยัง อยู่ใ นเกณฑ์ค่อ นข้า งตําถึ ง แม้จ ะปรั บ ตัว ดีขึน
บ้าง ได้แก่ โครงสร้างพืนฐานด้านเทคโนโลยี (อันดับ 47) การศึกษา (อันดับ 51) และโครงสร้าง
พืนฐานทางวิทยาศาสตร์ (อันดับ 40) รวมถึงการเข้าถึงบริ การสุ ขภาพและสิ งแวดล้อมมีอนั ดับลดลง
อีก (อันดับที 55)จากผลการจัดอันดับดังกล่าวพบว่าจุดเด่นและจุดด้อยของประเทศไทยในภาพรวม
ยังคงใกล้เคียงกับปี ทีผ่านมา โดยประเด็นทียังอยู่ในอันดับตําได้แก่ ด้านการเข้าถึ งบริ การสุ ขภาพ
และสิ งแวดล้อม การศึกษา กรอบการดํา เนิ น การด้า นสัง คม กฎหมายที เกี ยวข้อ งกับ ธุ ร กิ จ ผลิ ต
ภาพและประสิ ทธิ ภาพของแรงงานและภาคการผลิต รวมถึงโครงสร้างพืนฐานด้า นวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ซึ งถือเป็ นประเด็นท้าทายสําหรับประเทศไทย ทีต้องมีการกําหนดยุ ท ธศาสตร์ ใ น
การเสริ มสร้างและใช้ประโยชน์จากจุดเด่นรวมทังปรับปรุ งแก้ไขจุดด้อยเพือเสริ มสร้างศักยภาพใน
การแข่งขัน25
สําหรับข้อมูลภาพรวมในปี พ.ศ. 2557 IMD จัดอันดับประเทศต่างๆ ทังหมด 60 ประเทศ
พบว่า สหรัฐอเมริ กา และสวิสเซอร์ แลนด์ ครองตําแหน่งเดิม คืออันดับ 1 และ 2 ตามลําดับ อันดับ
3-5 ได้แก่ สิ งคโปร์ ฮ่องกง และสวีเดน ส่ วนประเทศไทยได้อนั ดับที 29 สําหรับประเทศอืนๆ ใน
กลุ่มเอเชียแปซิ ฟิกได้อนั ดับดีกว่าไทยคือ มาเลเซีย (อันดับ 12) ไต้หวัน (13) ออสเตรเลีย (อันดับ 17)
นิวซีแลนด์ (อันดับ 20) ญีปุ่ น (อันดับ 21) จีน (อันดับ 23) และเกาหลี (อันดับ 26) ดังแผนภูมิที
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สมาคมการจัดการธุ รกิจแห่งประเทศไทย, TMA โชว์ ผลการจัดอันดับความสามารถ
ในการแข่ งขันของ IMD เผย ไทยดีขึน อันดับในปี นี , เข้าถึงเมือ มกราคม
, เข้าถึงได้จาก
http://tma.or.th/news_detail_ .
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แผนภูมิที อันดับความสามารถในการแข่งขันในภาพรวม 2014 (The World Competitiveness
Scoreboard)
ทีมา: สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, “การจัดอันดับของ IMD,” มองสถิติและตัวชีวัดทางการ
ศึกษา 1, 16 (กันยายน 2557): 1-8.
IMD ได้วิเ คราะห์แ ละจัดอันดับ ความสามารถของประเทศต่า งๆ ในการสร้ า งและ
รักษาสภาพแวดล้อมที เหมาะสมในการส่ ง เสริ ม ให้องค์กรต่างๆ สามารถแข่งขันได้อ ย่า งยังยืน
ภายใต้ส มมติ ฐ านว่าการพัฒนาประเทศต้องเริ มต้นจากการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันใน
ระดับ องค์กร ไม่ว่า จะเป็ นในภาคเอกชนหรื อภาครั ฐ อย่างไรก็ตาม องค์กรจําเป็ นต้องดําเนิ นการ
ภายใต้สภาวะแวดล้อมของประเทศซึ งอาจเอืออํานวย หรื อเป็ นอุปสรรคต่อการพัฒ นาความสามารถใน
การแข่งขัน ทังในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ในการจัดอันดับดังกล่าวได้ แ บ่ ง องค์ ป ระกอบ
สภาวะแวดล้ อ มออกเป็ น 4 ปั จจัยหลักดังนี 1) ศักยภาพทางเศรษฐกิจ2) ประสิ ทธิ ภาพของภาครัฐ
3) ประสิ ทธิ ภาพของภาคธุรกิจ 4) โครงสร้างพืนฐาน
หากพิจารณาแนวโน้ม ความสามารถในการแข่ง ขัน ของประเทศไทยในภาพรวม
ปี ค.ศ.2009-2014 จะเห็ นว่าแนวโน้มอันดับของไทยในภาพรวมไม่แตกต่างกันนัก กล่ าวคือ อยู่
ในช่วง 26-30 โดยในปี ค.ศ. 2014 ประเทศไทยอยูท่ ีอันดับ 29 จากทังหมด 60 ประเทศ แม้จะตกลง
2 อันดับ เมือเทียบกับปี ค.ศ. 2013 ซึ งอยูอ่ นั ดับที 27 จากจํานวน 60 ประเทศเท่ากันดังแผนภูมิที 15

26

แผนภูมิที แสดงแนวโน้มความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในภาพรวม ปี 2009-2014
ทีมา: สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, “การจัดอันดับของ IMD,” มองสถิติและตัวชีวัดทางการ
ศึกษา 1, 16 (กันยายน 2557): 1-8.
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และเมื อพิจารณาเพี

พืนฐาน ทีประกอบด้ว ย โครงสร้ า งการขนส่ ง โครงสร้ า งทางด้า นวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี
โครงสร้ างทางบุคลากรและสุ ขภาพ โครงสร้ างทางสิ งแวดล้อมและการศึ กษา ช่ วงปี ค.ศ. 20092014 พบว่าแนวโน้มอันดับไม่สู้ดีนกั เมือเปรี ยบเทียบกับองค์ประกอบในด้านปั จจัยอืนๆ โดยอันดับ
ตกลงอย่างต่อเนืองจากอันดับ 42 ในปี ค.ศ. 2009 มาเป็ นอันดับ 49 ในปี ค.ศ. 2012 แล้วปรับตัวดีขึน
1 อันดับ มาอยูท่ ีอันดับ 48 จากจํานวนทังสิ น 60 ประเทศในปี 2013 ส่ วนปี ค.ศ. 2014 มีอนั ดับ
เท่ากับ ดังแผนภูมิที

แผนภูมิที แนวโน้มความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยด้านโครงสร้างพืนฐานในภาพรวม
ปี 2009-2014
ทีมา: สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, “การจัดอันดับของ IMD,” มองสถิติและตัวชีวัดทางการ
ศึกษา 1, 16 (กันยายน 2557): 1-8.

27
สํานักงานเลขาธิ ก ารสภาการศึก ษา ได้กล่ าวโดยสรุ ปว่า ประเทศไทยต้องมุ่งผลักดัน
ขับเคลือนยุทธศาสตร์ การพัฒนาและยกระดับการแข่งขันของประเทศ เพือสร้างความตระหนักถึง
ความจําเป็ นทีจะต้องเร่ งพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน ภายใต้สภาวะแวดล้อมของ
โลกทีเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ ว ให้เกิดการเชือมโยงความร่ ว มมื อ จากทังภาครั ฐ และภาคเอกชน
ทุกภาคส่ วน ทีจะต้องให้ความสําคัญและเข้ามามีส่วนร่ วมในการผลักดัน ทังสร้างความเจริ ญเติ บโตที
ยังยืนทางเศรษฐกิจบนพืนฐานของสังคมทีมันคงต่อไป26
สําหรับประเทศไทย การลงทุนภาครัฐในช่วงทีผ่านมาลดลงไปมาก โดยในช่ วงปี พ.ศ.
การลงทุนภาครั ฐในรู ปตัวเงินมีสัดส่ วนเพียงร้อยละ . ของ GDP ลดลงเป็ นลําดับ
หลังจากวิกฤตต้มยํากุง้ เมือปี พ.ศ.
จากช่ วงปี พ.ศ. และช่วงปี พ.ศ. ทีมี
สัดส่ วนร้อยละ . ของ GDP และ . ของ GDP ตามลําดับ ทําให้โครงสร้างพืนฐานของไทยมีการ
พัฒนาน้อย และเมือเทียบกับประเทศอืนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิ ฟิก ประเทศไทยถูกจัดอยูใ่ นอันดับที
แย่อนั ดับ รองจากฟิ ลิปปิ นส์ อินโดนีเซี ย และอินเดีย มีผลให้อนั ดับประสิ ทธิ ภาพด้านโลจิสติกส์
ของไทยอยูใ่ นอันดับทีแย่อนั ดับ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกเช่นเดียวกัน27
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ตารางที สัดส่ วนการลงทุนภาครัฐต่อ GDP (ร้อยละต่อ GDP)
ลักษณะ
2535-2540
การลงทุนภาครัฐในรู ปตัวเงิน
9.2
การลงทุนภาครัฐทีแท้จริ ง
6.3

2541-2545
8.4
5.4

2546-2552
6.7
3.1

ทีมา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, “โครงการศึกษาการเพิม
บทบาทภาคเอกชนในโครงการลงทุนภาครัฐ,” สิ งหาคม 2553, 37-39.
ทังนี การเพิมการลงทุนโครงสร้างพืนฐานดังกล่าวไม่สามารถใช้เงินงบประมาณลงทุน
ได้ทงหมด
ั
เนื องจากปั จจุบนั งบประมาณรายจ่ายประจําปี มีรายจ่ายผูกพันจํานวนมากประกอบกับ
ข้อจํากัดการจัดทํางบประมาณทีขาดดุลได้ไม่เกินร้อยละ ของงบประมาณรายจ่ายประจําปี รวม
26

สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา, “การจัดอันดับของ IMD,” มองสถิติและตัวชี วัด
ทางการศึกษา 1, 16 (กันยายน 2557): 1-8.
27
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, “โครงการศึกษาการ
เพิมบทบาทภาคเอกชนในโครงการลงทุนภาครัฐ,” สิ งหาคม 2553, 37-39.

28
กับร้อยละ ของการชําระคืนต้นเงินกู้ ตาม พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณพ.ศ.
หากเพิมการลงทุน
โดยรั ฐวิส าหกิ จ รายได้รัฐวิสาหกิ จก็ คงไม่เพียงพอที จะลงทุ นได้ท งหมด
ั
จึ งต้องอาศัยการกู้ท งใน
ั
ประเทศและต่างประเทศ ซึ งส่ วนใหญ่รัฐบาลจะคําประกันโดยหากกูจ้ าํ นวนมากอาจติดข้อจํากัดใน
การคําประกันเงินกูท้ ีกํา หนดไว้ว่า จะต้อ งไม่เกิ นร้ อยละ ของงบประมาณรายจ่ายประจําปี และ
ข้อจํากัดการกูต้ ่างประเทศได้ไม่เกิ นร้ อ ยละ ของงบประมาณรายจ่ า ยประจํา ปี ตาม พ.ร.บ.
การบริ ห ารหนี สาธารณะ พ.ศ.
อย่า งไรก็ ตามการลงทุนโดยรัฐบาลหรื อรัฐวิสาหกิจ ล้วน
สร้ างภาระหนี สาธารณะเพิมขึนทังสิ น ซึ งอาจเกินกรอบความยังยืนทางการคลังทีกําหนดไว้ทีร้อย
ละ ของ GDP จึงมีความจําเป็ นต้องผลักดันให้มีการลงทุนร่ วมระหว่างภาครัฐและเอกชนให้มาก
ทีสุ ด28อย่างไรก็ตาม ทนง พิทยะ มีความเห็นว่ากระบวนการกู ้เ งิ น ไม่ใ ช่ เ รื องยาก แต่ที น่ า เป็ น
ห่ ว งก็คื อ เรื องของ ธรรมาภิ บ าลสาธารณะมากกว่า หากเป็ นกูเ้ งิ น แบบสากลซึ งเปิ ดให้มี ก าร
แข่ง ขัน โดยเสรี เพือประมูล ว่าจะคิ ดค่า ดําเนิ น การเท่า ไร และจะทํา อะไรในโครงการได้บ า้ ง
เพื อให้รัฐ บาลตัดสิ น ใจ การกูแ้ บบนีจะไม่มีเรื องของเปอร์ เซ็นต์มาเกียวข้อง แต่ถา้ ยกโครงการให้
ผูใ้ ดผูห้ นึ งโดยเฉพาะ ก็ มี โ อกาสที จะเรื องแบบนี จะเกิ ดขึ น และอาจนํา ไปสู่ เ รื องของความไม่
โปร่ งใสของโครงการ และเรื องของคอร์รับชันในทีสุ ด29
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ปัญหาการดําเนินการความร่ วมมือภาครัฐร่ วมเอกชน
จากการดําเนิ นโครงการให้เอกชนเข้าร่ วมงานในกิจการของรัฐทีผ่านมา พบว่ามีปั ญหาและ
อุปสรรคซึงสามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 ประเด็น ได้แ ก่ ด้า นนโยบาย ด้า นกฎหมายและระเบี ย บ
ที เกี ยวข้อ ง และด้า นกลไกการดํา เนิ น การ โดยมีรายละเอียด ดังนี
ประเด็นด้ านนโยบายมีดงั นี
1. ความต่อเนื องของนโยบายการเพิ มบทบาทภาคเอกชน แม้ว่า ตังแต่แ ผนพัฒ นา
พัฒนาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบับ ที 6 เป็ นต้น มาจะระบุ ก ารเพิมบทบาทภาคเอกชนใน
โครงการลงทุนของรัฐก็ตาม แต่การดําเนินการยังไม่มีผลเป็ นรู ปธรรมเท่าทีควร เนื องจากนโยบาย
ของรัฐบาลขาดความต่อเนือง และหน่วยงานเจ้าของโครงการมีการปรับเปลี ยนรู ปแบบการลงทุน
28

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, “โครงการศึกษาการ
เพิมบทบาทภาคเอกชนในโครงการลงทุนภาครัฐ,” สิ งหาคม 2553, 40.
29
มูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา, “โครงการ 2 ล้านล้านกับอนาคตประเทศไทย” (เอกสาร
ประกอบการสัมนา Conference Volume โครงการ 2 ล้านล้าน จัดโดยสถาบันอนาคตไทยศึกษา, 24
เมษายน 2556), 12.

29
โครงการเป็ นระยะ ดัง นัน จึ ง มีค วามจํา เป็ นที ภาครัฐ จะต้อ งกํา หนดนโยบายการเพิ มบทบาท
ภาคเอกชน รวมทังยุท ธศาสตร์ และแผนการพัฒนาโครงสร้ างพืนฐานและบริ การสาธารณะราย
สาขาทีชัดเจน เพือให้เกิดความต่อเนืองและสร้างความเชือมันให้แก่ภาคเอกชนในการเข้าร่ วมลงทุน
รวมทังสามารถลดปั จจัยเสี ยงต่อการดําเนิ นโครงการ PPPs ซึ งจะช่ วยทําให้ตน้ ทุนของโครงการ
ลดลง30
2. การเน้นการลงทุนในโครงการด้านโครงสร้ า งพื นฐานขนาดใหญ่ของรั ฐวิส าหกิ จ
เป็ นหลัก ทีผ่านมาโครงการ PPPs ในประเทศไทยส่ วนใหญ่เป็ นโครงการด้านโครงสร้ างพืนฐาน
ขนาดใหญ่ เช่น ระบบรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชน ระบบทางพิเศษ เป็ นต้นขณะที ยังมีกิจการของรัฐทีใช้
งบประมาณแผ่นดินเป็ นหลักและมีศ ัก ยภาพในการให้ เ อกชนเข้า ร่ ว มดํา เนิ น การได้ แต่ ย งั ไม่ มี
นโยบายทีชัดเจนในการดําเนินการเพิมบทบาทภาคเอกชนอย่างจริ งจัง เช่น การศึกษา สาธารณสุ ข
เป็ นต้น ดังนัน ภาครัฐจึงควรกําหนดนโยบายการเพิมบทบาทภาคเอกชนในโครงการลงทุนภาครัฐ
โดยขยายขอบเขตไปสู่ บริ การสาธารณะในสาขาอื นๆ รวมทังการหารายได้จากการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินของภาครัฐให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึน และยังพบว่าขาดการให้ความสําคัญกับการกําหนด
คุ ณภาพการให้บริ การ และการคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคหรื อผูใ้ ช้บริ การ ทีผ่านมาการให้เอกชนเข้าร่ ว ม
ดําเนิ น การโดยส่ วนใหญ่จะเน้นที ผลประโยชน์ของภาครัฐ หรื อส่ วนแบ่งรายได้ มากกว่าคุณภาพ
การให้บริ การและอัตราค่าบริ การทีเหมาะสม ดังนัน ภาครัฐจึ งควรกําหนดนโยบายที ชัดเจนในการ
มุ่งเน้นคุณภาพการบริ การ และผลประโยชน์ต่อประชาชนมากกว่าการพิจารณาผลตอบแทนในรู ป
ตัว เงิ น แก่ ภ าครั ฐ เพี ย งอย่า งเดี ย ว รวมทั ง ให้ค วามสํ า คัญ ในการกํากับดู แลเพื อคุ ้มครอง
ผูใ้ ช้บริ การด้วย31 สอดคล้องกับความเห็ นอาคม เติมพิทยาไพสิ ฐ กล่าวว่า หลักเกณฑ์การพิจารณาให้
ภาคเอกชนเข้าร่ วมลงทุนบนพืนฐานข้อเสนอค่าใช้จ่ายตําสุ ด หรื อข้อเสนอส่ วนแบ่งรายได้แก่รัฐ ไม่
ตอบสนองความต้องการทังภาครัฐ เอกชน และผูร้ ับบริ การในระยะยาว ต่างจากเกณฑ์การพิจารณา
คุ ณภาพการให้บริ การ ต้นทุนการดําเนิ นการ และความคุม้ ค่าทางการเงิ นโดยวิธีการคํานวณแบบ
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30

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, “โครงการศึกษาการ
เพิมบทบาทภาคเอกชนในโครงการลงทุนภาครัฐ,” สิ งหาคม 2553, 9-12.
31
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, “โครงการศึกษาการ
เพิมบทบาทภาคเอกชนในโครงการลงทุนภาครัฐ,” สิ งหาคม 2553, 9-12.

30
PSC (Public Sector Comparator) เช่น ในกรณี ของประเทศแคนาดา ญีปุ่ น ออสเตรเลีย และสหราช
อาณาจักร เป็ นต้น32
ประเด็นด้ านกฎหมายและระเบียบทีเกียวข้ อง มีดังนี
1. ปั ญหาด้านการดํา เนิ น การตามกฎหมาย พ.ร.บ. ว่า ด้วยการให้เอกชนเข้าร่ วมงานฯ
พ.ศ.
ได้กาํ หนดแนวทางการจัดเตรี ย มและดํา เนิ นโครงการอย่ า งเป็ นระบบรวมทั ง
กระบวนการกลันกรองโครงการก่อนพิจ ารณาอนุ ม ตั ิใ ห้ดาํ เนิ น โครงการ และกลไกการกํา กับ
ติดตามประเมินผล อย่างไรก็ตาม การดําเนินการทีผ่านมา หน่วยงานเจ้าของโครงการส่ วนใหญ่เห็น
ว่ากฎหมายดังกล่าว มีความซับซ้อนของขันตอน และก่อให้เกิดความล่าช้าในการดําเนิ นการ รวมทัง
ยังมีความไม่ชดั เจนของนิยาม เช่นการพิจารณาโครงการทีเข้าข่ายดําเนินการตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการ
ให้เอกชนเข้าร่ วมงาน พ.ศ.
การคํานวณมูลค่าโครงการ ตามมาตรา แห่ ง พ.ร.บ. ว่าด้วยการ
ให้เอกชนเข้าร่ วมงานฯ พ.ศ.
ได้กาํ หนดมูลค่าของวงเงินหรื อทรัพย์สินของโครงการทีเข้าข่าย
ต้องดําเนินการไว้ทีตังแต่ , ล้านบาท ขึนไป อย่างไรก็ตาม กฎหมายมิได้กาํ หนดวิธีการคํานวณ
มูลค่าโครงการไว้
2. การเตรี ยมโครงการของหน่ ว ยงานเจ้า ของโครงการ ที ผ่า นมา หน่ ว ยงานเจ้าของ
โครงการส่ วนใหญ่ทงของหน่
ั
วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิน ยังขาด
ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการเพิมบทบทภาคเอกชนในโครงการลงทุนภาครัฐ รวมทัง การจัดเตรี ยม
โครงการตามขันตอนของมาตรา แห่ ง พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่ วมงานฯ พ.ศ.
ที
กําหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการศึกษาและวิเคราะห์โครงการโดยละเอียดตามประเด็นหัวข้อที
สศช. ประกาศ
3. ปัญหาการดําเนินการตามสัญญา แม้วา่ พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่ วมงานฯ พ.ศ.
จะกํา หนดให้มี คณะกรรมการตามมาตรา เป็ นผูก้ าํ กับการดําเนิ น งานให้เ ป็ นตามสัญญา แต่
สัญญาการร่ วมดําเนิ นงานทีผ่านมามีปัญหาข้อพิพาทระหว่างภาครัฐ และเอกชนในหลายกรณี เช่น
โครงการทางพิเศษ โดยสาเหตุ ส่ ว นหนึ งเกิ ด จากความไม่ช ัด เจนในส่ ว นภาคผนวก (Annex) ซึ ง
มีรายละเอียดจํานวนมาก สํา นัก งานอัย การสู ง สุ ดจะพิจ ารณาเฉพาะสัญญาหลักเท่านัน เนื องจาก
ข้อจํากัดในด้านเวลา และการขาดความเชี ยวชาญทางเทคนิ ค และธุ ร กิ จ นอกจากนัน ในบาง
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32

อาคม เติมพิทยาไพสิ ฐ, “Public Private Partnership Competitiveness”(เอกสาร
ประกอบการสัมนาเรื อง Thailand Competitiveness Conference 2011 จัดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอร์ เคียว, 29
สิ งหาคม 2554), 16.

31
โครงการหน่ วยงานเจ้าของโครงการได้มีการแก้ไขสัญญาเพิมเติมเอง เนื องจากกฎหมายมิได้ระบุ
ขันตอนในการแก้ไขเพิมเติม หรื อต่ออายุสัญญาไว้33
นอกจากนี ยัง มี ข อ้ สัง เกตและข้อ เสนอแนะของคณะกรรมาธิ ก ารการสาธารณสุ ข
วุฒิสภา กล่าวโดยสรุ ปว่าพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการให้เอกชนเข้าร่ วมงานหรื อดําเนินการในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ. 2535 เกิดปั ญหาและมีช่องว่างของกฎหมายหลายประการ เช่น กรอบวิธีการปฏิบตั ิของ
กฎหมายฉบับนีทําให้การอนุ มตั ิ PPPs เป็ นไปอย่างยากลําบาก ล่าช้า และเป็ นไปในลักษณะทีฝ่ าย
การเมืองมีสิทธิ ทีจะอนุ มตั ิหรื อไม่อนุ มตั ิโครงการต่าง ๆ นอกจากนี การอนุมตั ิโครงการทีมีงบการ
ลงทุนหนึงพันล้านบาทขึนไป มีช่องว่างทีทําให้ผอู้ นุมตั ิฝ่ายการเมืองแสวงหาผลประโยชน์ได้เพราะ
การอนุ มตั ิโครงการจะต้องนําเข้าสู่ การพิ จ ารณาของคณะรั ฐ มนตรี และผูท้ ี จะนํา เรื องดัง กล่ า ว
เข้า สู่ การพิจารณา คื อ กระทรวงเจ้าของเรื อง ซึ งขันตอนในการให้โครงการได้รับอนุ มตั ิจึงเป็ น
ช่องทางของการแสวงหาผลประโยชน์ได้ ด้วยการแบ่งแยกโครงการทีจะอนุมตั ิเพือให้มีวงเงินไม่ถึง
หนึงพันล้านบาท เช่นโครงการทีมีเงินลงทุนจํานวนห้าพันล้านบาท จะถูกแบ่งแยกให้เป็ นโครงการ
ทีมีตวั เลขเงิ นลงทุนไม่ถึงจํานวนห้าพันล้านบาท โดยแบ่งเป็ นหลายโครงการเพือไม่ให้เข้าเกณฑ์
ของ PPPs เพราะภาคเอกชนเกรงกฎหมายฉบับนี34
ประเด็นด้ านกลไกการดําเนินงานมีดงั นี
1. ขาดหน่วยงานหลักในการเพิมบทบาทภาคเอกชนในโครงการลงทุนภาครัฐ พ.ร.บ.ว่า
ด้วยการให้เอกชนเข้า ร่ ว มงานฯ พ.ศ. 2535 กํา หนดหน่ ว ยงานรั บ ผิด ชอบหลักในการพิจารณา
กลันกรองโครงการ ได้แก่ สศช. (กรณี เป็ นโครงการใหม่) และกระทรวงการคลัง(กรณี เป็ นโครงการ
ทีมีทรัพย์สินอยูแ่ ล้ว)
2. ยังไม่มีการกําหนดหน่ วยงานรับผิดชอบหลักในการเพิ มบทบาทภาคเอกชน เพือทํา
หน้าทีในการจัดทํานโยบายการเพิมบทบาทภาคเอกชน ศึก ษาโครงการหรื อกิจการทีมีศกั ยภาพใน
การเพิมบทบาทภาคเอกชนศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการในเบืองต้น ให้คาํ แนะนํากับหน่วยงาน
ราชการรัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิน กําหนดมาตรฐานสัญญาและเงือนไขการร่ วม
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, “โครงการศึกษาการ
เพิมบทบาทภาคเอกชนในโครงการลงทุนภาครัฐ,” สิ งหาคม 2553, 9-12.
34
คณะกรรมการการสาธารณสุ ข วุ ฒิ ส ภา, “ความเป็ นมาและเจตรารมณ์ ข องร่ า ง
พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่ วมลงทุนในกิ จการของรัฐ พ.ศ...... และในส่ วนทีเกี ยวข้องกับด้าน
สาธารณสุ ข” (บันทึกการประชุมคณะกรรมการการสาธารณสุ ข วุฒิสภา, 14 สิ งหาคม 2555).

32
ลงทุนในกิจการลัก ษณะต่า งๆ ตลอดจนประชาสัม พันธ์ก บั ภาคเอกชน นัก ลงทุน จากทังในและ
ต่างประเทศ เป็ นต้น35
ปั ญหาทัง 3 ด้านดังกล่าวสอดคล้องกับบทสรุ ปของญาใจ พัฒนสุ ขวสันต์ เรื องข้อจํากัด
และประเด็นปัญหาเกี ยวกับ การบัง คับ ใช้ พระราชบัญ ญัติ ว่า ด้ว ยการให้เ อกชนเข้า ร่ วมงานหรื อ
ดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 253536ดังแผนภูมิที
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ข้อจํากัดและประเด็นปั ญญาเกียวกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการให้เอกชน
เข้าร่ วมงานหรื อดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535
ทีมา: ญาใจ พัฒนสุ ขวสันต์, “ข้อจํากัด และประเด็นปัญหาเกียวกับการบังคับใช้ พระราชบัญญัติวา่ ด้วย
การให้เอกชนเข้าร่ วมงานหรื อดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ” (เอกสารประกอบการ
บรรยาย Public Private Partnership และ พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่ วมลงทุนในกิจการของรัฐ
พ.ศ. 2556 จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ณ โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการ, 22
พฤษภาคม 2556), 3.
แผนภูมิที

35

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, “โครงการศึกษาการ
เพิมบทบาทภาคเอกชนในโครงการลงทุนภาครัฐ,”สิ งหาคม 2553, 9-12.
36
ญาใจ พัฒนสุ ขวสันต์, “ข้อจํากัด และประเด็นปัญหาเกียวกับการบังคับใช้ พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่ วมงานหรื อดําเนิ นการในกิจการของรัฐ พ.ศ.
” (เอกสารประกอบการ
บรรยาย Public Private Partnership และ พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่ วมลงทุนในกิจการของรัฐ
พ.ศ. 2556 จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ณ โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการ, 22
พฤษภาคม 2556), 3.
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บทสรุ ปดังกล่าวเป็ นไปในทิศทางเดี ยวกับความเห็ น บรรยง พงษ์พานิ ช กล่าวว่าประเทศไทย
เป็ นประเทศทีมี PPPs สําหรับโครงการภาครัฐทีน้อยทีสุ ดประเทศหนึงเมือเทียบกับประเทศทีมี
การพัฒ นาใกล้เ คี ย งกัน ทังนี เนื องมาจาก การรั ก ษาพัน ธสัญ ญาของภาครั ฐ ทีให้แก่ภาคเอกชน
ยังไม่ยืดหยุน่ เพีย งพอที จะทํา ให้ภ าคเอกชนปรั บ ตัว ในยามเกิ ด สภาวะทีไม่คาดฝัน และภาคเอกชน
ยังรู้สึกว่าถูกเอาเปรี ยบ เมือเกิดกรณี พิพาทใดๆ หากอนุญาโตตุลาการพิจารณาให้เอกชนชนะ ภาครัฐ
มักไม่ยอมรับในข้อตัดสิ นนันๆ37
จากการศึกษาปั ญหาการวิจยั พบว่า ปั ญหาด้านการบริ หารจัด การศึ ก ษาสะท้อ นให้เห็น
ถึงคุณภาพการศึกษาทีมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื อง และประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการทรัพยากร
เพื อการศึ ก ษาที สวนทางกับ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาที มี แ นวโน้ม ลดลงจะเห็ นได้ว่าประเทศไทยมี
งบประมาณทางการศึกษาในทุกระดับ การศึ ก ษาต่อ งบประมาณแผ่น ดิ น ทังหมดมากที สุ ด ซึ งมี
แนวโน้ม สู งขึนอย่างต่อเนื อง ขณะทีร้อยละของงบประมาณด้านการศึกษาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) มีแนวโน้มลดลง นอกจากนี ปั ญหาดัง กล่ า วยัง ส่ ง ผลต่อ ขี ด ความสามารถ
ในการแข่งขันของไทยด้านโครงสร้างพืนฐาน พบว่าแนวโน้มอันดับไม่สู้ดีนกั ดังนันจึงถึงเวลาแล้ว
ทีประเทศไทยต้องมุ่ ง ผลัก ดันขับเคลื อนยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาและเพิ มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ เพือเร่ งพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันภายใต้สภาวะแวดล้อม
ของโลกทีมีเปลียนแปลงโดยการสร้างการเชือมโยงและผนึกกําลังจากทังภาครัฐและภาคเอกชนร่ วม
ผลักดันการแก้ปัญหาการศึกษาของชาติทีมีความท้า ทายและซับ ซ้อ น ยิงไปกว่า นันจะพบว่า ใน
ปั จจุ บ นั ได้มีการปรับปรุ งแก้ไขกฎหมายให้มีมาตรฐาน ความโปร่ งใส และมีความชัดเจนในการให้
เอกชนเข้าร่ วมลงทุนในกิ จการของรั ฐ ซึ งจะช่ วยสร้ า งความเชื อมันในการลงทุนของภาคเอกชน
มากกว่าในอดีต อย่างไรก็ตามยังคงพบว่าความร่ วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการบริ หารจัด
การศึกษาในประเทศไทยมีนอ้ ยมากหรื อแทบจะไม่มีให้เห็นเป็ นกรณี ศึกษาทีเด่นชัด ผูว้ ิจยั จึงมีความ
สนใจศึกษาเพือทราบองค์ประกอบของการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชนทราบรู ปแบบ
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน และทราบผลการยืนยัน
องค์ประกอบและรู ปแบบของการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน เพือนําไปเป็ นข้อเสนอเชิง
นโยบายเพือใช้แก้ปัญหาด้านการศึกษาของชาติต่อไป
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37

มูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา, “โครงการ 2 ล้านล้านกับอนาคตประเทศไทย” (เอกสาร
ประกอบการสัมนา Conference Volume โครงการ 2 ล้านล้าน จัดโดยสถาบันอนาคตไทยศึกษา, 24
เมษายน 2556), 13.

34
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือทราบองค์ประกอบของการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน
2. เพือทราบรู ปแบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วม
เอกชน
3. เพือทราบผลการยืนยันองค์ประกอบและรู ปแบบของการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐ
ร่ วมเอกชน
ข้ อคําถามของการวิจัย
1. การบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชนมีองค์ประกอบด้านใดบ้าง
2. การบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน มีรูปแบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ
อย่างไร
3. ผลการยืนยันรู ปแบบและองค์ประกอบการบริ หารจัดการศึ กษาแบบรัฐร่ วมเอกชน
เป็ นอย่างไร
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สมมติฐานของการวิจัย
1. องค์ประกอบการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชนเป็ นพหุ องค์ประกอบ
2. การบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน มีรูปแบบเป็ นความสัมพันธ์ของพหุ องค์ประกอบ
3. ผลการยืนยันองค์ป ระกอบและรู ป แบบของการบริ ห ารจัด การศึ ก ษาแบบรั ฐ ร่ ว ม
เอกชน มีความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ ความเป็ นประโยชน์ และความถูกต้องครอบคลุม
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจยั ครังนี ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดกรอบแนวคิ ด ในการวิ จ ัย จากพระราชบัญ ญัติ ก ารให้
เอกชนร่ วมลงทุนในกิจกรรมของรัฐ พ.ศ. 2556ซึ งมีเนื อหา 72 มาตรา โดยแบ่งออกเป็ น 10 หมวด
ได้ประกาศในราชกิจจานุ เบกษาแล้วเมือวันที 3 เมษายน และมีผลใช้บงั คับตังแต่วนั ที 4 เมษายน
2556 กฎหมายดัง กล่ า วมี เจตนารมณ์ ให้ก ารร่ ว มลงทุ น ระหว่า งภาครั ฐ และเอกชนเป็ นไปอย่าง
มีมาตรฐาน โปร่ งใส และมีความชัดเจนในการดําเนินการ ซึ งจะสร้างการเปลียนแปลงทีมีนยั สําคัญ
ต่อการให้เอกชนร่ วมลงทุนในกิจการของรัฐทุกประเภท ทังด้านเศรษฐกิ จและสัง คมมีหลัก เกณฑ์
การให้เอกชนร่ วมลงทุนในกิ จการของรัฐต้องคํา นึ ง ถึ ง หลัก การสําคัญดังนี 1) ประสิ ทธิ ภาพและ
ความคุ ม้ ค่าในการดําเนิ นกิ จ การและการใช้ท รัพ ยากรของรัฐ 2) การยึดถื อวินัย การเงิ น การคลัง
3) ประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิ จจากการดําเนิ นโครงการ 4) ความโปร่ งใสในกระบวนการ
ตัดสิ นใจทีเกียวข้อง 5) การจัดสรรความเสี ยงทีเหมาะสมของโครงการระหว่างรัฐกับเอกชน 6) สิ ทธิ
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และประโยชน์ของผูร้ ับบริ การและผูใ้ ห้บริ การ 7) การส่ งเสริ มการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมระหว่าง
เอกชนทีประสงค์จะร่ วมลงทุ นและ แผนยุท ธศาสตร์ การให้เอกชนร่ วมลงทุนในกิจการของรัฐ ที
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ซึ งมีระยะเวลาครังละห้าปี เป็ นกรอบนโยบาย
การให้เ อกชนร่ ว มลงทุ น จัด ทํา โดยกระทรวงเจ้า สัง กัด แผนยุท ธศาสตร์ ด งั กว่า อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วย ) นโยบายการลงทุนในกิ จการของรั ฐ ในสาขาต่า งๆ / ประเภทและลักษณะ ของ
กิ จการทีสมควรให้เ อกชนมี ส่ ว นร่ ว มในการลงทุ น ) เป้ าหมายในการให้เ อกชนร่ ว มลงทุน
และกรอบระยะเวลาในการดาเนิ นการ ) ประมาณการลงทุนของภาครัฐและเอกชน ) ความเชื อมโยง
ระหว่างกิ จการทีสมควรให้เอกชนมีส่วนร่ วมในการลงทุนแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิ การ
ฉบับที พ.ศ. - ยุทธศาสตร์ ที พัฒนาระบบบริ หารจัดการ และส่ งเสริ มให้ทุกภาคส่ วน
มีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา มีจุดมุ่งหมายในการมุ่งปรับระบบบริ หารจัดการและพัฒนาระบบ
บริ หารจัดการศึกษาให้มีความคล่องตัวในการบริ หารงานการศึกษาให้มากยิงขึน เป็ นทียอมรับของ
ผูร้ ับบริ การ สร้ า งความเข้ม แข็ง ให้ก ับ สํา นักงานเขตพืนที และสถานศึ ก ษาทุ ก ระดับ /ประเภทให้
มีความคล่องตัว มีอิสระในการบริ หารจัดการ และมีความเข้มแข็งรองรับการกระจายอํานาจ รวมทัง
ปรับปรุ งระบบการสนับสนุ นการระดมทรัพ ยากรจากทุ ก ภาคส่ ว นในการพัฒ นาการศึ ก ษาและ
การสร้ างภาคีเครื อข่ายทางการบริ หารจัดการศึกษา และ ร่ าง Roadmap ปฏิรูปการศึกษา (25582564) มีหลักการแนวคิดทีสําคัญดังนี 1) ยึดประชาชนเป็ นศู นย์กลาง ยึดประโยชน์ประชาชนเป็ น
สําคัญ 2) มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ มีแผน เป้ าหมาย ระบบติดตาม ตรวจสอบทีเป็ นรู ปธรรม 3) ประสิ ท ธิ ภ าพ
ลดต้น ทุ น และคุ ้ม ค่ า 4) มุ่ง คุณภาพระดับ สากล ปรับ ปรุ ง การทางานต่อ เนื อง ปฏิ บ ตั ิเ ป็ นเลิ ศ
5) ยึดหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรม มีส่วนร่ วมโปร่ งใส นอกจากนี กรอบแนวทางปฏิรูปการศึกษายัง
มุ่งเน้นการปฏิ รูประบบการบริ หารจัดการโดยการส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของเอกชนและภาคประชา
สังคม ให้ร่วมพัฒนาโรงเรี ยนดี / อาชีวะดี / ครู ดี / สื อดี /อื นๆการผลิ ตและพัฒ นากาลังคนเพื อเพิ ม
ศักยภาพการแข่งขัน โดยการปรับหลักสู ตรอาชี วศึกษาและอุดมศึก ษาที ตอบสนองความต้องการ
พัฒนาประเทศ จัดทวิภาคีสหกิ จศึกษา เข้มข้น ให้ภาคเอกชนมีส่วนร่ วมตลอดกระบวนการส่ งเสริ ม
การวิจยั และพัฒนา โดยเฉพาะระดับอุดมศึกษา ผลิตและพัฒนานักวิจยั ระดับปริ ญญาเอกตลอดจน
ขันตอนการกําหนดนโยบายสาธารณะ ตามแนวคิดของ ฮอกวูดด์ (Brain W. Hogwood) และ กันน์
(Lewis A. Gunn) ได้วางแนวคิดในการวิเคราะห์นโยบายในแต่ล ะขันตอนของกระบวนการ
กํา หนดนโยบายไว้ 9 ขันตอนสําคัญดังนี 1) การค้นหาประเด็นปั ญหา 2) การกลันกรองประเด็น
ปั ญหา 3) การนิ ยามประเด็นปั ญหา 4) การพยากรณ์ 5) การกําหนดวัตถุ ประสงค์และการจัด ลํา ดับ
ความสําคัญ 6) การวิเคราะห์ทางเลือก 7) การนํานโยบายไปสู่ ปฏิบตั ิ 8) การประเมินผล และ 9) การ
สื บต่อนโยบายและการยุตินโยบาย
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แนวคิดความร่ วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน การจัดทําสัญญา PPPs และกรณี ศึกษา
ในหลายประเทศ แนวทางการสร้ า งธรรมาภิ บ าลในความร่ ว มมื อ ระหว่า งภาครั ฐ และเอกชน
(Guidebook on Promoting Good Governance in Public-Private Partnerships) จัดทําโดย
คณะกรรมาธิ การเศรษฐกิจสําหรับยุโรปองค์กรสหประชาชาติได้แบ่งรู ปแบบ PPPs ตามประเภท
ของสัญญาและการโอนความเสี ยงทีแตกต่างกันดังนี 1) Buy-Build-Operate (BBO) 2) Build-OwnOperate (BOO) 3) Build-Own-Operate-Transfer (BOOT) 4) Build-Operate-Transfer (BOT)
5) Build-Lease-Operate-Transfer (BLOT) 6) Design-Build-Finance-Operate (DBFO)
7) Operation & Maintenance Contract (O & M) 8) Design-Build (DB) 9) Operation License
ธนาคารเพือการพัฒนาเอเซี ย (Asian Development Bank: ADB) ได้แบ่งประเภทของสัญญา
ออกเป็ น 5 ประเภทหลัก ไว้ในหนังสื อคู่มือการทําสัญญาความร่ วมมือภาครัฐและเอกชน (PublicPrivate Partnerships Handbook) มีดงั นี ) การว่าจ้างเอกชน (management contact) ) การให้เอกชน
เช่าทรัพย์สินของรัฐไปดําเนิ นการ (lease contract) ) Build-Operate-Own (BOO) ) Build-Operate
- Transfer (BOT) หรื อ Build-Transfer-Operate (BTO) ) ภาครัฐร่ วมมือกับเอกชนในลักษณะ
หุ ้นส่ วนเพือดําเนิ นกิจการ (joint venture) นอกจากนี ธนาคารเพือการพัฒนาเอเชีย (ADB) ได้วาง
แนวทางการดําเนินการโครงการ PPPs ว่าควรจะครอบคลุมกรอบกฎหมายกฎระเบียบและนโยบาย
ทีมีอยู่รวมถึ งประเด็นต่างๆ เหล่านี 1) กฎหมายทีใช้บงั คับและระบอบการปกครองทีมีอยูส่ ําหรับ
การกําหนดอํานาจและการตังค่ ามาตรฐานการทํา งาน 2) การคาดการณ์ ไ กลให้ครอบคลุมเนื อหา
กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ 3) สถาบันหลักและหน่วยงานภาครัฐทีเกียวข้องกับภาคความร่ ว มมื อ
4) นโยบายด้านภาษีและเงินอุดหนุน 5) การมีอยูจ่ ริ งและการบังคับใช้กฏหมายให้เกิดการบริ การทีมี
คุณภาพได้มาตรฐาน 6) การปกป้ องทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการความต้องการจําเป็ นทีมีความสําคัญ
ต่อผลการปฏิบตั ิงาน 7) กฎระเบียบด้านสิ งแวดล้อมและสุ ขภาพ 8) กฎหมายแรงงานทีเกียวข้อง
9) ข้อจํากัดในการให้ชาวต่างชาติถือครองกรรมสิ ทธิ การเข้าร่ วมลงทุน เช่นกฎหมายการให้ต่างชาติ
เข้าร่ วมลงทุนและได้ให้ขอ้ คิดเห็นเกียวกับหลักปฏิบตั ิทีดีในการจัดทําสัญญา PPPs ดังนี ) การระบุ
พันธะบริ ก ารที ชัด เจนเป็ นหลัก เกณฑ์ห นึ งที จะช่ ว ยสร้ า งความเข้า ใจและลดข้อผิดพลาดให้กบั
ภาคเอกชนในการส่ งมอบบริ การหรื อผลผลิต ตามทีภาครัฐได้กาํ หนดไว้ ดังนันจึงควรมีการกําหนด
ไว้ในหนังสื อเชิญชวนตังแต่ตน้ อย่างไรก็ตามไม่ควรระบุถึงรู ปแบบวิธีการส่ งมอบ เพราะอาจจะลด
ทางเลือกของภาครัฐในการจ้างภาคเอกชนลง ) โครงสร้างราคาและกําหนดการชําระค่าใช้จ่ายตาม
สัญญา เป็ นอีกหลักเกณฑ์หนึ งทีภาครัฐควรระบุให้ชดั ตังแต่เริ มต้น เพือเพิมประสิ ทธิ ภาพของการ
ร่ วมดําเนิ นการ 3) การกระจายความเสี ยง ภายใต้นโยบายการเพิมบทบาทภาคเอกชน ภาครัฐควร
คํานึงถึงต้นทุนความเสี ยงทีภาคเอกชนต้องแบกรับ ความเสี ยงต่า งๆ ที คาดว่าจะเกิดจาการดําเนิ น
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โครงการว่า มี ค วามคุ ม้ ค่า ทางการเงินหรื อไม่อย่างไร หรื อภาครัฐมีประสิ ทธิ ผลต่อค่าใช้จ่ายในการ
แบกรับความเสี ยงเหล่านันดีกว่าภาคเอกชนหรื อไม่
รู ปแบบความร่ ว มมื อ ระหว่า งภาครั ฐ และเอกชนในการบริ ห ารจัดการศึ กษาของ
นานาประเทศจากการศึกษาของธนาคารโลก (The World Bank) ได้แบ่งประเภทของสัญญาการ
ให้บริ การทางการศึ ก ษาดัง ต่อ ไปนี 1) สัญญาประเภทการบริ หารจัด การ 2) สัญญาประเภทการ
พัฒนาวิชาชีพ 3) สัญญาประเภทงานธุรการ4) สัญญาประเภทงานปฏิบตั ิการ 5) สัญญาประเภทการ
จัดศึกษา6) สัญญาประเภทการดูแลอาคารสถานทีและสิ งอํานวยความสะดวก 7) สัญญาประเภทการ
ดูแลบํารุ งรักษาอาคารสถานทีและสิ งอํา นวยความสะดวกควบรวมกับ การจัด การศึ ก ษาและจาก
การศึ ก ษาของ ลาร๊ อค (Norman LaRoque) ได้จ ดั ประเภทรู ป แบบสัญ ญา PPPs ในการจัด
การศึกษา โดยแบ่งออกเป็ น 7 รู ปแบบ 1) โครงการการกุศลสนับสนุนโดยภาคเอกชน 2) รู ปแบบสัญญา
การบริ หารจัด การโรงเรี ย น 3) ภาครั ฐ ทํา สั ญ ญากับ ให้ ภ าคเอกชนส่ ง มอบการศึ ก ษา โดยรัฐ
เป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่าย 4) คูปองการศึกษาทีรัฐเป็ นผูร้ ับผิดชอบ 5) การพัฒนาหลัก สู ตรมาใช้ใ น
โรงเรี ยน โดยภาคเอกชนเป็ นผูอ้ อกทุ นหรื อส่ งมอบทรั พยากรให้ภาครั ฐไปดําเนิ นการ 6)โครงการ
พัฒนาศักยภาพโรงเรี ยน โดยภาคเอกชนจัดเป็ นผูจ้ ดั ฝึ กอบรมครู และการพัฒนาหลักสู ตร 7) สัญญา
โครงสร้ างพืนฐานของโรงเรี ยน นอกจากนี Education International ได้จดั หน่ วยเฉพาะกิ จใน
การศึกษารู ปแบบสัญญา PPPs ในการจัดการศึกษาและได้แบ่งประเภทของสัญญา PPPs ในการจัด
การศึกษา ดังนี 1) สัญญา PPPs เพือโครงสร้างพืนฐาน 2) สัญญาให้เอกชนเข้ามาบริ หารโรงเรี ย น
ของรัฐ 3) สัญญาการจ้างหน่วยงานภายนอกในการบริ หารจัดการศึกษา 4) สัญญาการจ้างหน่ วยงาน
ภายนอกในงานสนับสนุ นการเรี ยนการสอน 5) สัญญางานด้านนวัตกรรมและการวิจยั 6) คูปอง
เล่าเรี ยนและเงินอุดหนุน
แนวคิดและทฤษฎีการบริ หารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ทฤษฎีการบริ หารงานภาครัฐแบบ
ภาคีเครื อข่าย ทฤษฎีการจัดการความร่ ว มมื อ ระหว่ า งกัน ทฤษฎี ก ารบริ ห ารโดยวัต ถุ ป ระสงค์
กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ ขันตอนการกําหนดนโยบายสาธารณะ แนวคิดธรรมมาภิบาลในความ
ร่ วมมือรัฐร่ วมเอกชน และการกํากับดูแลองค์การ
นอกจากนี ผู ว้ ิจ ัย ยัง ได้ศึ ก ษาเอกสารและงานวิจยั ทีเกี ยวข้อง ตลอดจนการสั ม ภาษณ์
ผูท้ รงคุณวุฒิและผูเ้ ชี ยวชาญ จากองค์กรทางการศึกษาของภาครัฐ สถาบันการศึกษาเอกชน องค์กร
ทางการศึกษานานาชาติ องค์กรภาคเอกชน และผูเ้ ชียวชาญด้านกฎหมาย เก็บข้อมูลเชิงปริ มาณจาก
ผูเ้ กียวข้องระดับนโยบายและระดับ ปฏิ บ ตั ิ ก าร สั ง กัดกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และยืน ยัน ข้อมูลจาก
ผูท้ รงคุณวุฒิและผูเ้ ชียวชาญนํามาประกอบเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั ครังนี ดังปรากฎในแผนภูมิที 1
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กฎหมายและนโยบายทีเกียวข้อง
- พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่ วมลงทุนในกิจกรรมของรัฐ พ.ศ. 2556
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที ) พ.ศ.

และ (ฉบับ

ที ) พ.ศ.
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับทีสิ บเอ็ด พ.ศ.2555 – 2559
- แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที 11 พ.ศ. 2555-2559
- ร่ าง Roadmap ปฏิรูปการศึกษา (2558-2564)
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แนวคิ ด ความร่ วมมื อ แบบรั ฐ ร่ วม
เอกชนจากองค์การต่างๆ
- United Nations
- OECD
- ADB
- ธนาคารแห่ งประเทศไทย
- สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ
- สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ

ส

การบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐ
ร่ วมเอกชน
(Public-Private Partnerships in
Educational Administration)

แนวคิดและทฤษฎีทีเกียวข้อง
-New Public Management (Denhardt)
-Governing by Network (Goldsmith&Eggers)
-การจัดการความร่ วมมือระหว่างกัน (ผลิน ภู่เจริ ญ)
-Good Governance in PPPs (ADB)
-Policy Analysis (Hogwood&Gunn)
-ธรรมาภิบาลในองค์กรอิสระ (บวรศักดิ อุวรรณโณ)
- Management by Objective (Peter Druker)
- กระบวนการวางแผนกลยุทธ์(วิเชียร วิทยอุดม)

แผนภูมิที

กรอบแนวคิดการวิจยั

แนวคิดการบริ หารจัดการศึกษา
แบบรัฐร่ วมเอกชนจากองค์การ
ต่างๆ

-

UNESCO
World Bank
ADB, Unicef
CfBT : Education Trust
World Economic Forum
Educational International

งานวิจยั ทีเกียวข้องกับ
การบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน

ความเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิและผูเ้ ชียวชาญเกียวกับ
การบริ หารจัดการศึกษา
แบบรัฐร่ วมเอกชน
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นิยามศัพท์เฉพาะ
เพือให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ผูว้ จิ ยั จึงได้นิยามศัพท์ทีใช้ในการวิจยั ดังนี
การบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน หมายถึง ความร่ วมมือระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการผนึ กกําลังร่ วมกันบริ หารจัดการศึกษาให้มีขึนภายใต้ขอ้ ตกลงหรื อพันธสัญญาที
ทําขึนร่ วมกัน มีสาระสําคัญเกียวกับความรับผิดชอบแบกรับความเสี ยงร่ วมกัน การบริ หารจัดการ
ทรัพยากรเพือการศึ ก ษาร่ ว มกันอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมีค วามคุ ม้ ค่า ทางการเงิ น การแบ่ง ปั น
ผลประโยชน์ระหว่างกันอย่างเป็ นธรรมโดยมีเป้ าหมายสู งสุ ดร่ วมกันเพือก่อให้เกิดนวัตกรรมทาง
การศึกษาทีเป็ นประโยชน์แก่การศึกษาของชาติ
นโยบายสาธารณะ หมายถึง แนวทาง แผนหรื อโครงการทีรัฐบาลกําหนดขึนเพือกําหนด
เป็ นกิ จ กรรม ทางเลื อ กสํา หรั บ การตัด สิ น ใจ หรื อ แนวทางปฏิ บ ตั ิ ที นํา มาใช้เ ป็ นวิธี ก าร
ดําเนิ นการเรื องใดเรื องหนึ ง โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพือสร้ า งความกิ นดี อยู่ดีใ ห้ก บั ประชาชน หรื อ
สร้ างประโยชน์ให้กบั สาธารณะ
แนวทางการบริ หารจัด การศึ ก ษาแบบรัฐ ร่ ว มเอกชน ในงานวิจยั ครั งนีเป็ นวิสัยทัศน์
มุมมอง ของช่ วงเวลาตามแผนพัฒนาการศึกษาแห่ งชาติฉบับต่อไป ในห้วงระยะเวลาระหว่าง ปี
พ.ศ. -

บทที 2
วรรณกรรมทีเกียวข้ อง
การศึกษาวิจยั เรื อง “การบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน” ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้า
เอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้องกับหลักการแนวคิดทีเกียวข้องกับการบริ หารจัดการศึกษา และความ
ร่ วมมือระหว่างภาครัฐเอกชน โดยมีประเด็นนําเสนอแบ่งออกเป็ น 3 หัวข้อหลักคือ 1) การบริ หาร
จัดการศึกษา 2) ความร่ วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน และ 3) ความร่ วมมือระหว่างภาครัฐและ
เอกชนในการจัดการศึกษา มีรายละเอียดดังนี
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การบริหารจัดการศึกษา

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2545 และ
(ฉบับที 3) พ.ศ. 2553 กําหนดให้รัฐมีหน้าทีจัดการศึกษาอย่างทัวถึงและมีคุณภาพ ให้บุคคลมีสิทธิ
และโอกาสเสมอกันในการรับ การศึ ก ษาขันพื นฐานไม่นอ้ ยกว่าสิ บสองปี นอกเหนือจากรัฐเป็ น
ผูจ้ ดั การศึกษา ยังเปิ ดโอกาสให้ภาคเอกชน สถาบันและองค์กรอืนๆตามกฎหมาย มีสิทธิ ในการจัด
การศึกษาขันพืนฐานได้อีกด้วย ทังนีให้เป็ นไปตามทีกําหนดในกฎกระทรวงซึ งบุคคล สถาบันหรื อ
องค์การทีสนับสนุ นหรื อจัดการศึกษาขันพืนฐาน มีสิทธิ ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ตามควรแก่กรณี เช่ น
ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐและได้รับการลดหย่อนหรื อยกเว้นภาษีสาํ หรับค่าใช้จ่ายการศึกษา ด้านการ
บริ หารและจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การมีอาํ นาจหน้า ที เกียวกับการส่ งเสริ ม และกํากับดูแล
การศึ ก ษาทุ ก ระดับและทุ ก ประเภท กําหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึ ก ษา สนับ สนุ น
ทรัพยากรเพือการศึกษา ส่ งเสริ มและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกี ฬาเพือ
การศึกษา รวมทังการติดตามตรวจสอบ และประเมิน ผลการจัด การศึ ก ษาและราชการอืนตามที
มีกฎหมายกําหนด ทังนี การจัดระเบียบบริ หารราชการในกระทรวงมีองค์กรหลักทีเป็ นคณะบุคคล
ในรู ปสภาหรื อในรู ปคณะกรรมการจํานวนสี องค์กร ได้แก่ 1) สภาการศึกษามีหน้าทีพิจารณาเสนอ
แผนการศึ กษาแห่ งชาตินโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษา นโยบายและแผนในการสนับสนุน
ทรัพยากรเพือการศึกษาเป็ นต้น 2)คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน มีหน้าทีพิจารณาเสนอนโยบาย
แผนพัฒ นามาตรฐานและหลัก สู ต รแกนกลางการศึก ษาขันพืนฐานทีสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิ จและสัง คมแห่ ง ชาติแ ละแผนการศึก ษาแห่ ง ชาติ การสนับ สนุ น ทรัพ ยากร การติดตาม
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ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึ ก ษาขันพื นฐาน 3) คณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหน้าที
พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสู ตรการอาชีวศึกษาทุกระดับ ทีสอดคล้องกับ
ความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ การส่ งเสริ ม
ประสานงานการจัด การอาชี ว ศึก ษาของรัฐ และเอกชน การสนับ สนุ น ทรัพ ยากร การติด ตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษา โดยคํานึงถึงคุณภาพและความเป็ นเลิศทางวิชาชีพ
และ 4)คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน้าทีพิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการ
อุดมศึกษาทีสอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ และแผนการ
ศึกษาแห่ งชาติ การสนับสนุ นทรั พยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา โดยคํานึงถึงความเป็ นอิสระและความเป็ นเลิ ศ ทางวิช าการของสถานศึกษาระดับ
ปริ ญญาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตังสถานศึกษาแต่ละแห่ง และกฎหมายทีเกียวข้อง1
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับทีสิ บเอ็ด พ.ศ. 2555-2559 จัดทําขึน
ภายใต้กรอบทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับทีสิ บเอ็ด พ.ศ. 2555-2559
และสอดคล้องเชื อมโยงกับรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
แผนการศึกษา
แห่ งชาติ ฉบับปรับปรุ ง (พ.ศ. 2555-2559) ตลอดจนสภาพปั ญหาจากการจัดและพัฒนาการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิ การในระยะทีผ่านมา ซึ งพบว่ายังมีปัญหาทีจําเป็ นต้องปรับปรุ งและพัฒนาทัง
ด้านการส่ ง เสริ ม โอกาสทางการศึ ก ษาแก่ ป ระชาชน ด้า นคุ ณ ภาพการศึ ก ษาโดยเฉพาะระดับ
การศึกษาขันพืนฐาน ด้านขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศทียังอยูใ่ นระดับตํา ตลอดจน
สภาพการบริ หารและจัดการศึกษาทียังต้องเพิมเติม ในด้านประสิ ทธิ ภาพ
จากกรอบทิศทางนโยบายและสภาพดัง กล่า วข้า งต้น นํา มาสู่ ก ารกําหนดเป็ นประเด็น
ยุทธศาสตร์ ประเด็น ที ครอบคลุ มทังการยกระดับคุ ณภาพและมาตรฐานผูเ้ รี ย น ครู คณาจารย์
บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา การผลิตและพัฒนาคุณภาพกําลังคนรองรับการพัฒนาและ
เสริ มสร้างศักยภาพการแข่ง ขันของประเทศ การส่ ง เสริ ม งานวิจยั และพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู ้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม การขยายโอกาสการเข้า ถึ ง บริ ก ารทางการศึก ษา และการเรี ยนรู้อย่าง
ต่อเนืองตลอดชีวติ รวมทังการพัฒนาระบบบริ หารจัดการและส่ งเสริ มให้ทุกภาคส่ วนมีส่วนร่ วมใน
การจัดการศึกษา อีกทังได้กาํ หนดกลยุทธ์และแนวทางการดําเนิ นงานตามยุท ธศาสตร์ การพัฒนา
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1

“พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.
แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที ) พ.ศ.
และ (ฉบับที ) พ.ศ. ,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116, ตอน 74 ก (19สิ งหาคม 2542):5-12.

43
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิ การ ฉบับทีสิ บเอ็ด พ.ศ. 2555-2559 ไว้อย่างชัดเจน2 สอดคล้องกับ
ร่ าง Roadmap ปฏิรูปการศึกษา (2558-2564) มีหลักการแนวคิดทีสําคัญทีมุ่งเน้นการปฏิรูประบบ
การบริ หารจัดการโดยการส่ ง เสริ ม การมีส่ วนร่ วมของเอกชนและภาคประชาสังคม ให้ร่วมพัฒนา
โรงเรี ยนดี / อาชี วะดี / ครู ดี / สื อดี /อืนๆการผลิ ตและพัฒนากําลังคนเพือเพิมศักยภาพการแข่งขัน
โดยการปรับหลักสู ตรอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาทีตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศ จัดทวิภาคี
สหกิ จศึกษา เข้มข้น ให้ภาคเอกชนมีส่วนร่ ว มตลอดกระบวนการส่ ง เสริ ม การวิจ ยั และพัฒ นา
โดยเฉพาะระดับอุดมศึกษา ผลิตและพัฒนานักวิจยั ระดับปริ ญญาเอก3
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กฎหมายและนโยบายด้ านการส่ งเสริมการมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
1. รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 80 (4)ได้บญั ญัติให้มี
การส่ งเสริ มและสนับสนุ นการกระจายอํานาจเพือให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิน ชุ มชน องค์การ
ทางศาสนา และเอกชน จัดและมี ส่วนร่ ว มในการศึ ก ษาเพื อพัฒ นามาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ให้เท่าเทียมและสอดคล้องกับแนวนโยบายพืนฐานแห่งรัฐ4
2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ ไขเพิมเติม (ฉบับที ) พ.ศ. 2545
และ (ฉบับที ) พ.ศ. 2553 มาตรา 8 (2) ได้บญั ญัติวา่ การจัดการศึกษาให้ยึดหลักให้สังคมมีส่วนร่ วม
ในการจัดการศึกษาและ การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลัก มาตรา 9
(5) การระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา และ มาตรา 9 (6)การมีส่วนร่ วม
ของบุคคล ครอบครั ว ชุ มชน องค์กรชุ มชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ น เอกชน องค์กรเอกชน
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอืน5
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติฉบับทีสิ บเอ็ด พ.ศ. 2555 – 2559 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศที 4.5 ยุทธศาสตร์การสร้างความเชือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพือความมันคง
2

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, แผนพัฒนาการศึ กษาของกระทรวงศึ กษาธิการ
ฉบับทีสิ บเอ็ดพ.ศ.
–
(กรุ งเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ, 2555), 3.
3
กระทรวงศึกษาธิ การ, ร่ าง Roadmap ปฏิรูปการศึกษา, เข้าถึงเมือ 1 ธันวาคม 2557,
เข้าถึงได้จาก http://www.edreform.moe.go.th/home/doc/roadmap_draft_K_A .pdf.
4
“รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124,
ตอน 47ก (24สิ งหาคม2550): 24.
5
“พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที ) พ.ศ.
และ (ฉบับที ) พ.ศ. ,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116, ตอน 74 ก (19สิ งหาคม 2542): 4.
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ทางเศรษฐกิจและสังคม มุ่งเชื อมโยงมิติของการพัฒนาเศรษฐกิ จ ภายในประเทศกับ มิติ ของความ
ร่ วมมือกับประเทศในภูมิ ภ าคต่า งๆ บนพื นฐานของการพึ งพาซึ งกันและกัน และมี ภูมิคุม้ กันต่อ
กระแสการเปลียนแปลงจากภายนอก โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาฐานการผลิตและการลงทุน
ของประเทศให้เชือมโยงกับประเทศเพือนบ้านและภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ รวมทังเชื อมโยง
กับการผลิตในประเทศ พัฒนาความร่ วมมือแบบหุน้ ส่ วนการพัฒนาทียังยืนบนพืนฐานของผลประโยชน์
ร่ วมกันทังในระดับอนุ ภูมิภาคและภูมิภาค และสร้ า งปฏิ สัม พันธ์ ในความร่ วมมือระหว่างประเทศ
อย่างสร้างสรรค์ เตรี ยมความพร้ อ มประเทศไทยในการเข้า สู่ ป ระชาคมอาเซี ยนให้ความสําคัญกับ
การพัฒนากําลังคนในทุกภาคส่ วนให้มีทกั ษะทีทันต่อการเปลียนแปลง ควบคู่ไปกับการพัฒนาความ
เชื อมโยงด้านขนส่ งและระบบโลจิสติกส์ ภายใต้กรอบร่ วมมืออนุภูมิภาค ปรับปรุ งกฎ ระเบียบการ
ขนส่ งคนและสิ นค้าเพือลดต้นทุนการดําเนินธุ รกิจ และเสริ มสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนา
ภายในประเทศตังแต่ระดับชุมชนท้องถินให้กา้ วทันการเปลียนแปลง6
4. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที 11 พ.ศ. 2555-2559 ยุทธศาสตร์
ที 5 พัฒนาระบบบริ หารจัดการ และส่ งเสริ มให้ทุกภาคส่ วนมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษามีจุดมุ่งหมาย
ในการมุ่งปรับระบบบริ หารจัดการและพัฒนาระบบบริ หารจัดการศึกษาให้มีความคล่องตัวในการ
บริ หารงานการศึกษาให้มากยิงขึน เป็ นทียอมรับของผูร้ ับบริ การ สร้างความเข้มแข็งให้กบั สํานักงาน
เขตพืนทีและสถานศึกษาทุกระดับ/ประเภทให้มีความคล่องตัว มีอิสระในการบริ หารจัดการ และมี
ความเข้มแข็งรองรับการกระจายอํานาจ รวมทังปรับปรุ งระบบการสนับสนุ นการระดมทรัพยากร
จากทุกภาคส่ วนในการพัฒนาการศึกษาและการสร้างภาคีเครื อข่ายทางการบริ หารจัดการศึกษา7
5. ร่ าง Roadmap ปฏิรูปการศึกษา (2558-2564) มีหลักการ/แนวคิดทีสําคัญดังนี 1) ยึด
ประชาชนเป็ นศูนย์กลาง ยึดประโยชน์ประชาชนเป็ นสําคัญ 2) มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ มีแผน เป้ าหมาย
ระบบติดตาม ตรวจสอบทีเป็ นรู ปธรรม 3) ประสิ ทธิ ภาพ ลดต้นทุน และคุม้ ค่า 4) มุ่งคุณภาพระดับ
สากล ปรับปรุ งการทางานต่อเนือง ปฏิบตั ิเป็ นเลิศ 5) ยึดหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรม มีส่วนร่ วม
โปร่ ง ใส และกรอบแนวทางปฏิ รูป การศึ ก ษา ที เกี ยวข้องกับ งานวิจ ยั นี คื อ การปฏิรูประบบการ
บริ หารจัด การโดยการส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของเอกชนและภาคประชาสังคม ให้ร่วมพัฒนา
โรงเรี ยนดี / อาชี วะดี / ครู ดี / สื อดี /อืนๆการผลิ ตและพัฒนากาลังคนเพือเพิมศักยภาพการแข่งขัน

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

6

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั งคมแห่ งชาติฉบับทีสิ บเอ็ดพ.ศ. 2555-2559 (กรุ งเทพฯ: สํานักนายกรัฐมนตรี , 2554), 24.
7
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, แผนพัฒนาการศึ กษาของกระทรวงศึ กษาธิการ
ฉบับทีสิ บเอ็ดพ.ศ.
–
(กรุ งเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ, 2555), 26.
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โดยการปรับหลักสู ตรอาชี วศึกษาและอุดมศึกษาทีตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศ จัดทวิภาคี
สหกิจศึ ก ษา เข้ม ข้น ให้ภ าคเอกชนมีส่ วนร่ ว มตลอดกระบวนการ ส่ ง เสริ ม การวิจยั และพัฒนา
โดยเฉพาะระดับอุดมศึกษา ผลิตและพัฒนานักวิจยั ระดับปริ ญญาเอก8
แนวคิดเกียวกับนโยบายสาธารณะ
นักวิชาการได้ให้ความหมายของคําว่า “นโยบายสาธารณะ” (public policy) ในหลายมิติ
ตามวัตถุประสงค์และแนวทางการศึกษาของแต่ละจน ซึ งสามารถจําแนกความหมายต่างออกเป็ น 3
กลุ่มคือ มิติทีเป็ นกิจกรรมหรื อการกระทําของรัฐบาล มิติทีเป็ นแนวทางเลือกสําหรับการตัดสิ นใจ
ของรัฐบาล และมิติทีเป็ นแนวทางในการกระทําของรัฐบาล9
มิติทีเป็ นกิ จกรรมหรื อการกระทําของรัฐบาลเดวิด อีสตัน (David Easton)ให้คาํ นิ ยาม
คําว่า นโยบายสาธารณะ หมายถึงการแจกแจงคุณค่าต่างๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมายให้แก่สังคม
โดยส่ วนรวม บุคคลและองค์การที สามารถใช้อาํ นาจดังกล่าวได้อย่า งถูก ต้องตามกฎหมายได้แก่
รัฐบาล และหน่ วยงานต่างๆ ของรั ฐบาล ดังนัน การกระทําต่างๆ ของรั ฐบาลไม่ว่าด้านใน ย่อม
ก่อให้เกิดผลในการแจกแจงคุณค่าต่างๆ ของสังคมนันๆ10
มิติทีเป็ นแนวทางเลื อ กสํา หรั บ การตัด สิ น ใจของรั ฐ บาล ลิ น ตัน คาล์ดเวล (Lynton
Caldwell) ได้ใ ห้ค วามหมาย ของนโยบายสาธารณะว่า บรรดาการตัดสิ น ใจอย่างสัมฤทธิ ผลที
เกียวกับกิจกรรมต่างๆ ทีสังคมอนุญาตหรื อห้ามมิให้กระทําการ การตัดสิ นในดังกล่าวอาจออกมาใน
รู ปคําแถลงการณ์ กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรื อคําพิพากษาเป็ นต้น11
มิติทีเป็ นแนวทางในการกระทํา ของรัฐ บาลทิน พัน ธ์ นาคะตะ ได้อธิ บายว่านโยบาย
สาธารณะหมายถึง โครงการทีรัฐบาลบัญญัติขึนเป็ นแนวทางสําหรับการปฎิบตั ิในการจัดสรรคุณค่า
ต่างๆ ให้แก่สังคมส่ วนมยุรี อนุ มานราชธน ได้กล่าวโดยสรุ ปว่าความหมายของนโยบายสาธารณะ
แบ่งออกเป็ น 2 แนวทาง ในความหมายทีแคบ นโยบายสาธารณะหมายถึง กิ จกรรม / การกระทํา
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8

กระทรวงศึกษาธิ การ, ร่ าง Roadmap ปฏิรูปการศึ กษา, เข้าถึงเมือ 1 ธันวาคม 2557,
เข้าถึงได้จาก http://www.edreform.moe.go.th/home/doc/roadmap_draft_K_A .pdf.
9
กุลธน ธนาพงศธร, หลักการกําหนดนโยบายของรัฐ (กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์, 2520), 6.
10
DavidEaston, อ้างถึงใน มยุรี อนุมานราชธน, นโยบายสาธารณะ (กรุ งเทพฯ: ธรรกมล
การพิมพ์, 2549), 4.
11
Lynton Caldwell, อ้างถึงใน เรื องเดียวกัน, 5.

46
ของรัฐบาลและมิ ติก ารเลื อ กตัดสิ น ใจของรั ฐบาล ส่ ว นในความหมายทีกว้าง นโยบายสาธารณะ
หมายถึงแนวทางในการกระทําของรัฐบาล ซึ งอาจกล่าวได้วา่ เป็ นแนวทางกว้างๆ ทีรัฐบาลได้ทาํ การ
ตัดสิ นใจเลือกและกําหนดไว้ล่วงหน้า เพือชีนําให้มีกิจกรรม / การกระทําต่างๆ เกิดขึน เพือให้บรรลุ
เป้ าหมาย / วัตถุประสงค์ทีได้กาํ หนดไว้ โดยมีการวางแผน การจัดทําโครงการ วิธีการบริ หารงาน
หรื อกระบวนการดําเนินงาน ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ในเรื องใดเรื องหนึง ด้วยวิธีปฏิบตั ิงานทีถูกต้อง
เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพความเป็ นจริ ง และความต้องการของประชาชน / ผูใ้ ช้บริ การในแต่ละเรื อง12
กล่าวโดยสรุ ปได้ว่านโยบายสาธารณะ หมายถึง แนวทาง แผนหรื อโครงการทีรัฐบาล
กําหนดขึนเพือกําหนดเป็ นกิ จกรรม ทางเลือกสําหรับการตัดสิ นใจ หรื อ แนวทางปฏิบตั ิ ทีนํามาใช้
เป็ นวิธีการดําเนินการเรื องใดเรื องหนึง โดยมีวตั ถุประสงค์เพือสร้างความกินดีอยูด่ ีให้กบั ประชาชน
หรื อสร้างประโยชน์ให้กบั สาธารณะ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ขันตอนการกําหนดนโยบายสาธารณะ
ฮอกวูดด์ (Brain W. Hogwood )และ กันน์ (Lewis A. Gunn) ได้วางแนวคิดในการ
วิเคราะห์นโยบายในแต่ละขันตอนของกระบวนการกําหนดนโยบายไว้ 9 ขันตอนสําคัญดังนี 1) การ
ค้นหาประเด็นปั ญหา หมายถึงการจําแนกลัก ษณะของประเด็นปั ญ หาและการคาดการณ์ประเด็น
ปั ญหาซึ งจําเป็ นจะต้องกระทําการแก้ไข 2) การกลันกรองประเด็นปั ญหา ด้วยวิธีการทีเหมาะสมกับ
ลักษณะของประเด็นปั ญหา โดยใช้เกณฑ์การวัดด้านบริ บท ด้านลักษณะ ด้านผลกระทบ ด้านต้นทุน
มาวิเคราะห์ดว้ ยวิธีต่างๆ เช่น แมทริ กซ์จดั ลําดับความสําคัญ หรื อ วิธีตน้ ไม้การตัดสิ นใจ เป็ นต้น
3) การนิยามประเด็นปัญหา ให้ชดั เจน 4) การพยากรณ์สถานการณ์ทีเป็ นอยูว่ า่ จะเปลียนแปลงหรื อ
พัฒนาไปอย่างไร เพือประโยชน์ในการกําหนดทางเลือกนโยบายทีเป็ นไปได้ในอนาคต 5) การกําหนด
วัต ถุ ป ระสงค์แ ละการจัด ลํา ดับ ความสํา คัญ เพื อนํา ไปปฏิ บ ัติ ให้บรรลุผลสําเร็ จ ) การวิเคราะห์
ทางเลื อ กที อาจนํา ไปสู่ ก ารบรรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์ข องนโยบาย ) การนํา นโยบายไปสู่ ป ฏิ บ ัติ
8) การประเมินผลว่า การนํานโยบายไปปฏิบตั ิก่อให้เกิดผลลัพธ์ทีพึงปรารถนาหรื อไม่ 9) การสื บต่อ
นโยบายและการยุตินโยบายหากได้รับการดําเนิ นต่อไปจะเริ มในกระบวนการริ เริ มนโยบายใหม่อีก13

12

มยุรี อนุมานราชธน, นโยบายสาธารณะ (กรุ งเทพฯ: ธรรกมลการพิมพ์, 2549), 6.
13
Brian W. Hogwood and Lewis A. Gunn, Policy Analysis for the Real World
(Oxford: Oxford University Press, 1984), 67-260.
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ความร่ วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
ความหมายความร่ วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
สุ รจิต ลักษณะสุ ต และคณะได้ให้ความจํากัดความไว้วา่ การร่ วมลงทุนระหว่างภาครัฐ
และภาคเอกชน (Public-Private Partnerships: PPPs) ถือเป็ นรู ปแบบการดําเนิ นงานทีภาครัฐให้
เอกชนเข้ามีส่วนร่ วมในการดําเนิ นโครงการในการให้บริ การสาธารณะเพือเพิมประสิ ทธิ ภาพของ
การดําเนิ นงานและบริ การ โดยทีมุ่งเน้นการให้บ ริ ก ารที มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพคุ ้ม ค่า กับ ต้นทุนมากกว่า
ภาครัฐจะเป็ นเจ้า ของหรื อ ดํา เนิ น การโดยภาครัฐ เอง ทังนี โครงการ PPPs สามารถก่อให้เกิ ด
ประโยชน์ ใ ห้ ก ับ ผูท้ ี เกี ยวข้อ งต่ า งๆ ไม่ ว่า จะเป็ นภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดย
โครงการ PPPs มักจะมีประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นงาน ได้รับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่จาก
ภาคเอกชน ขณะทีภาคเอกชนจะมีช่องทางในการดําเนินธุ รกิจได้มากขึน นอกจากนี ภาคประชาชน
จะได้รับประโยชน์จากการบริ การทีมีประสิ ทธิภาพด้วยราคาทีเหมาะสม14
เสรี นนทสู ติ ได้กล่าวถึงการให้เอกชนร่ วมลงทุน (Public-Private Partnerships: PPPs)
ว่าเป็ นคําทีมีความหมายครอบคลุมความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและเอกชนในหลายรู ปแบบทีเกียวข้อง
กับการจัดทําโครงสร้างพืนฐาน (infrastructure) และบริ การสาธารณะประเภทต่างๆ โดย PPPs เป็ น
กรอบนโยบายทีกําหนดให้ภาครัฐดําเนินการตามหน้าทีในการจัดทําบริ การสาธารณะโดยให้เอกชน
มีส่วนเกียวข้อง ลักษณะพิเศษของ PPPs มีดงั ต่อไปนี ) PPPs เป็ นสัญญาทีมีระยะเวลาดําเนินการ
ยาวนานโดยมีคู่สัญญาฝ่ ายหนึงเป็ นองค์กรภาครัฐ และอีกฝ่ ายหนึงเป็ นองค์กรภาคเอกชน ) สัญญา
PPPs มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ห ลัก เพื อให้คู่สัญญาเอกชนดําเนิ นการออกแบบ ก่อสร้ า ง หาเงินทุน และ
บริ หารจัดการโครงการตามสัญญา ) ภาครัฐจะชําระเงิ นค่าดําเนิ นการตามสัญญา PPPs ให้กบั
ภาคเอกชนโดยใช้ง บประมาณหรื อโดยให้ป ระชาชนที เป็ นผูใ้ ช้โ ครงการเป็ นผูช้ าํ ระเงิ นค่า ใช้
) กรรมสิ ทธิ ในโครงการ ยัง คงอยู่ก ับ องค์ก รภาครั ฐ หรื อ ตกเป็ นขององค์ก รภาครัฐเมือสิ นสุ ด
สัญญา15
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14

สุ รจิต ลักษณะสุ ต และคณะ, “ความท้าทายของนโยบายการคลัง: สู่ ความยังยืนและการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจระยะยาว” (เอกสารในการสัมนาวิชาการประจําปี 2553 BOT Symposium
2010, กันยายน 2553), 41.
15
เสรี นนทสู ติ, “การให้เอกชนร่ วมลงทุน (Public Private Partnership)” (เอกสาร
ประกอบการบรรยายPublic Private Partnership และ พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่ วมลงทุนใน
กิจการของรัฐ พ.ศ.
จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ณ โรงแรมเซนทรา
ศูนย์ราชการ, 22 พฤษภาคม 2556), .

48
มีภาษาทีใช้เป็ นทางการในการพรรณนาถึ งความหมาย Public-Private Partnerships
แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ รัฐบาลอังกฤษใช้คาํ ว่า Private Finance Initiative (PFI) เม็กซิ โก
เรี ยกว่า Service Provision Project (SPP) รัฐบาลในมณรัฐออนทาริ โอ ประเทศแคนนาดา เลือกใช้
คําว่า Alternative Financing and Procurement หมายถึงความร่ วมมือแบบหุ ้นส่ วนกับภาคเอกชนใน
การกระจายความเสี ยง การจัดสรรทรัพยากร และการให้รางวัลตอบแทน ส่ วนประเทศสเปน ไม่ได้
ใช้นิยามของความร่ วมมือแบบหุน้ ส่ วน (partnership) แต่มีกรอบกฎหมายระบุวา่ เป็ นสัญญาระหว่าง
การบริ หารภาครัฐกับหน่ ว ยงานเอกชนหรื อ สมาคม ที มี เ ป้ าหมายในการเอื อประโยชน์ต่อกัน
อย่างไรก็ตามส่ วนใหญ่นิยมเรี ยกตามประเทศอังกฤษ อาจเป็ นเพราะเริ มมีการนําระบบ PPPs มาใช้
ในประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย และแคนนาดาเป็ นประเทศแรกๆ ดังนันคําว่า partnerships จึงเป็ นคํา
ทีใช้ทวไปในบริ
ั
บทนานาชาติ และการใช้แนวคิด PPPs มีความสะดวกและไม่เคร่ งครัดมากเกินไป
มีการนําแนวคิด PPPs ไปขยายความในลักษณะการแปรรู ป(privatization)แม้จะมีความไม่ชดั เจน
ของคําว่า Public-Private Partnerships แต่บางครังก็เป็ นคําทีนํามาใช้ประโยชน์เพือหลีกเลียงความ
สับสนกับคําว่า การแปรรู ป ธนาคารโลกได้ให้นิยามในประเทศกําลังพัฒนาหลายๆประเทศเป็ นคําที
มีความหมายใกล้เคียงกันว่า การให้เอกชนเข้าร่ วม (Private Sector Participation : PSP)16ฮอลล์และ
คณะ (Hall et al.) กล่าวว่าไม่มีคาํ เรี ยกทีตรงชัดทังในด้านกฎหมายหรื อด้านเทคนิค แต่เพียงนํามาใช้
แทนคําเก่าว่า “การแปรรู ป” เท่านัน17 เชอิล (Sheil) ได้กล่าวยําว่า บทบาทของ “การเป็ นหุ ้นส่ วน”
ในเชิงภาษาศาสตร์ นนเพี
ั ยงเพือหลีกเลียงใช้คาํ ว่า “การแปรรู ป” และเพือให้มีนยั ของความเท่าเทียม
และความสมานฉันท์18
อย่างไรก็ตามก็ไม่ส ามารถกล่า วได้วา่ ทุกประเทศนํา PPPs ไปใช้ใ นทิศทางเดี ยวกัน
เฟนเนล (Fennell)ระบุวา่ มีความแตกต่างระหว่างประเภทของสัญญา PPPs ทีนําไปใช้ในประเทศ
อังกฤษและสหรัฐอเมริ กา ทังนีขึนอยูก่ บั ความต้องการของกระบวนการทางการเมืองและนโยบาย
ทางสังคมในแต่ละสมัย19
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16

Education International, Public-Private Partnership in Education (Brussels:
Education International,
), 20.
17
David Hall and others, cited in Education International, Public-Private Partnership
in Education (Brussels: Education International,
), 20.
18
Christopher Sheil, cited in Ibid.
19
Shailaja Fennell, cited in in Education International, Public-Private Partnership in
Education (Brussels: Education International, 2009), 20.
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กล่าวโดยสรุ ปความร่ วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน หมายถึงการดําเนินการกิจการใดๆ
ร่ วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน เพือก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะแก่ผใู้ ช้บริ การ สร้างความเท่าเทียม
ในการเข้า ถึ ง บริ ก ารที มี คุ ณ ภาพ โดยทังภาครัฐ และภาคเอกชนร่ ว มกัน บริ ก ารจัดการตามหลัก
ธรรมมาภิบาลทีดีและมีการแบ่งปั นผลประโยชน์ระหว่างกันอย่างเป็ นธรรม
หลักการ แนวคิดและทฤษฎีทีเกียวข้ องกับความร่ วมมือแบบต่ างๆ
การบริหารภาครัฐแบบเครือข่ าย (governing by network) โกล์ดสมิธ และ เอ๊กเกอร์ ส
(Goldsmith and Eggers) มีแนวคิดว่าการบริ หารภาครัฐแบบเครื อข่ายแสดงให้เห็นถึงจุดรวมของ
แนวโน้มทีมีอิทธิ พลต่อการปรับเปลียนมิติใหม่ของหน่วยงานและองค์การภาครัฐทัวโลกใน 4 ทิศทาง
ได้แก่
1. การบริ หารงานภาครัฐแบบจ้างเหมาภายนอก (third party government) หลายทศวรรษที
ผ่านมาได้เพิมจํานวนการว่าจ้างบริ ษทั เอกชนและองค์การไม่แสวงหากําไรแทนการใช้เจ้าหน้าทีรัฐ
เพือทําหน้าทีให้บริ หารและตอบสนองเป้ าหมายเชิงนโยบาย
2. การบริ หารงานภาครัฐแบบผสมผสานความร่ วมมือ (joined-up governement) แนวโน้ม
ของการผสมผสานความร่ วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันทีเพิมขึน บางครังเป็ นการร่ วมมือ
กันในระดับชันระหว่างหลากหลายระดับเพือให้เกิดการบริ การแบบบูรณาการ
3. พัฒนาการแบบก้าวกระโดดของเทคโนโลยีใ นยุค ดิ จิท ลั (the digital revolution)
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีในปั จจุบนั ทีเอือให้องค์การต่างๆ สามารถประสานความร่ วมมือ
แบบ ณ เวลาจริ งอยูต่ ลอดเวลา (real time) กับหุน้ ส่ วนการงานจากภายนอก
4. ความต้องการทางเลือกของผูร้ ับบริ การ (consumer demand) ผูร้ ับบริ การต้องการ
ดําเนินชีวติ ด้วยตนเองมากขึน รวมทังมีความต้องการทางเลื อกและความหลากหลายในบริ การของ
รัฐทีมากขึน การใช้เทคโนโลยีทีสามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะของผูร้ ับบริ การมีให้เห็นอยู่
มากมายในภาคเอกชน
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ระดับความร่ วมมือระหว่ าง
ภาครัฐและเอกชน

สู ง

ตํา
ตําํ

บริ หารภาครัฐ
แบบจ้างเหมา

บริ หารภาครัฐ
แบบเครื อข่าย

บริ หารภาครัฐ
แบบยึดสายบังคับบัญชา

บริ หารภาครัฐ
แบบผสานความร่ วมมือ
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ขีดความสามารถในการบริ หารเครื อข่าย

สู ง

แผนภูมิที ตัวแบบการบริ หารงานภาครัฐ
ทีมา: Stephen Goldsmith, and William D. Eggers, Governing by Network, แปลโดย จักร ติงศภัทิย ์ และ
กฤษฎา ปราโมทย์ธนา (กรุ งเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท, 2552).

ตัวแบบความร่ วมมือระหว่างเครื อข่ายกับเครื อข่ายของภาครัฐร่ วมเอกชนทีสลับซับซ้อน
เหล่านี สามารถใช้จดั การนโยบายสาธารณะได้เกือบทุกเรื อง แต่ระดับของความสําเร็ จทีเกิดขึนจะ
แตกต่างกันไป20 สอดคล้องกับงานวิจยั ของมัลลวีร์ รอชโฟล ได้ทาํ วิจยั เรื องการพัฒนาโรงเรี ยนดี
ประจําตําบลผ่านกระบวนการภาคีเครื อข่ายในประเทศไทย ผลการวิจยั พบว่า 1) กระบวนการการ
ดําเนิ นงานเกี ยวกับภาคี เครื อข่ายในโรงเรี ยน ประกอบด้วย 7 ขันตอน คือ 1. โรงเรี ยน ต้องรู้ จกั
ตนเองและร่ วมมือกับคณะกรรมการสถานศึกษาในการพัฒนา 2. โรงเรี ยนจัดทําแผน 3. โรงเรี ยน
สื บเสาะหาภาคีเครื อข่ายและวิเคราะห์ 4. โรงเรี ยนประสานความร่ วมมือดับภาคีเครื อข่าย 5 โรงเรี ยน
จัดการประชุ มเพือจัดทําแผนร่ วมกับภาคีเครื อข่าย 6. โรงเรี ยนดําเนินการ และ 7. โรงเรี ยนรายงาน
ผลกลับสู่ ภาคีเครื อข่าย 2) แนวทางการพัฒนาภาคีเครื อข่ายทีมีประสิ ทธิ ภาพในโรงเรี ยน นําเสนอใน
3 รู ปแบบ ประกอบด้วย 1. รู ปแบบเชิงรุ ก 2. รู ปแบบเชิงรับ และ 3. รู ปแบบทังเชิ งรุ กและเชิงรับ จะ
รวมถึงองค์ประกอบทังภายในและภายนอกโรงเรี ยนได้แก่ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ชุมชน แผนกลยุทธ์
20

Stephen Goldsmith and William D. Eggers, Governing by Network, แปลโดย
จักร ติงศภัทิย ์ และ กฤษฎา ปราโมทย์ธนา (กรุ งเทพฯ: เอ็กซเปอร์ เน็ท, 2552), 32-33, 51.

51
วิสัยทัศน์และพันธกิจ และระบบบริ หารจัดการ 3) คู่มือของรู ป แบบการพัฒ นากระบวนการภาคี
เครื อข่า ยในโรงเรี ย นดี ป ระจํา ตํา บล เกิ ดจากการนํา กระบวนการดําเนิ นงานทัง 7 ขันตอน และ
แนวทางการพัฒนาภาคีเครื อข่ายที มี ประสิ ทธิ ภาพในโรงเรี ย น มีค วามเหมาะสมถูกต้องเป็ นไปได้
และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดทฤษฎีของการวิจยั 21 และณัฐพงศ์ พืน
แสนได้ทาํ วิจยั เรื องภาคีความร่ วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนกับประสิ ทธิผลของนโยบายส่ งเสริ ม
การผลิ ต ไฟฟ้ าด้ว ยพลัง งานหมุ น เวีย นผลการวิจ ยั พบว่า ผลการศึ ก ษาด้วยการวิเคราะห์ถดถอย
(regression) จากกลุ่มประชากรทีสามารถขายไฟฟ้ าให้กบั ภาครัฐได้แสดงให้เห็ นว่าปั จจัย แหล่ง
พลังงานหมุนเวีย น การยอมรับจากสัง คม โครงสร้ างระเบีย บ และกฎหมาย ความสามารถของ
เอกชน การประสานงาน โครงข่ายระบบไฟฟ้ าเป้ าหมาย และมาตรการจูงใจส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผล
ของนโยบายฯโดยมีนยั สําคัญทางสถิติจากมากไปหาน้อยตามลําดับ ทังนี ปั จจัยการสนับสนุ นจาก
ผูน้ าํ ไม่ส่งผลต่อประสิ ท ธิ ผ ลของนโยบายฯ อย่า งมีนัย สํา คัญเนื องจากอุปกรณ์ทีใช้ผลิตไฟฟ้ าได้
ติดตังแล้วเสร็ จ ประสิ ทธิ ผลของนโยบายจึ ง ขึ นกับ ปั จ จัย อื นที ทํา ให้ส ามารถดําเนิ นงานได้อย่าง
ต่อเนืองและมีประสิ ทธิ ภาพในส่ วนการวิจยั เชิ งคุณภาพได้ทาํ การลงพืนทีเพือศึกษาการทํางานของ
ภาคีค วามร่ ว มมื อ ระหว่า งภาครั ฐ และเอกชนในโรงไฟฟ้ าพลังนําระดับหมู่บา้ นบ้านแม่กาํ ปอง
จังหวัดเชียงใหม่ บริ ษทั เอทีไบโอพาวเวอร์ จาํ กัด จังหวัดพิจิตร โรงไฟฟ้ าชีวมวลบริ ษทั เดชาไบโอกรี น
จังหวัดสุ พ รรณบุ รี พ ร้ อ มทังเก็ บ ข้อ มู ล เพิ มเติ ม จากกรมพัฒ นาพลังงานหมุนเวียนและอนุ รักษ์
พลังงาน เพือสะท้อนความเห็นของภาครัฐ พบว่าปั จจัยทีส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผลของนโยบายส่ งเสริ ม
การผลิตไฟฟ้ าด้วยพลังงานหมุนเวียนสอดคล้องกับทีได้ทบทวนวรรณกรรม22
การจัดการความร่ วมมือระหว่ างกัน (Cooperative Management) มีนยั สําคัญคือ เป็ น
การร่ วมมือกันเพือใช้ทรัพยากรทีมีอยูข่ ององค์การและระหว่างองค์การให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด มี
ความหมายคล้ายคําจํากัดความเรื องการจัดการองค์การ (organizing) ทีเป็ นหนึ งในหน้าทีหลักของ
การจัดการ แตกต่างกันเพียงว่า ความร่ วมมือระหว่างกันเป็ นปั จจัยหรื อตัวแปรทีแทรกอยู่ในทุกๆ
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มัลลวีร์ รอชโฟล, “การพัฒนาโรงเรี ยนดี ประจําตําบลผ่า นกระบวนการภาคีเครื อข่าย
ในประเทศไทย” (วิทยานิ พนธ์หลักสู ตรปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต ภาควิชาการบริ หารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), ง.
22
ณัฐพงศ์ พืนแสน, “ภาคีความร่ วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนกับประสิ ทธิ ผลของ
นโยบายส่ งเสริ มการผลิตไฟฟ้ าด้วยพลังงานหมุนเวียน” (วิทยานิพนธ์หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ ,
2554), 3-4.
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ส่ วนของการดําเนินงาน เนืองจากโลกธุ รกิจมีลกั ษณะไร้พรมแดนมากขึน การใช้ทรัพยากรเฉพาะที
มีอยู่ภายในองค์การอาจสร้ างให้เกิ ดข้อจํากัดในการดําเนิ นธุ รกิจได้ มีทรัพยากรทีอยู่ภายนอกของ
องค์การอีกเป็ นจํานวนมาก ซึ งสามารถนํามาประกอบใช้ร่วมกันในการสร้างความได้เปรี ยบในการ
แข่งขันได้เช่ นกัน ดังนันการพัฒนาการจัดการเรื องการส่ งเสริ มให้เกิดความร่ วมมือระหว่างกัน จึง
เป็ นทางออกทีจะทําให้องค์การธุ รกิจสามารถแก้ปัญหาทีเผชิ ญอยู่และสามารถนําพาองค์การไปสู่
ความเป็ นเลิศได้
ความร่ วมมือระหว่างกัน สามารถแยกได้ออกเป็ น 3 ระดับใหญ่ๆ คือ 1) ความร่ วมมือ
ระหว่างกันระดับ บุ ค คล 2) ความร่ ว มมื อ ระหว่า งกัน ระดับ หน่ ว ยงาน ภายในองค์การเดียวกัน
3)ความร่ วมมือระหว่างกันระดับองค์การกับองค์การ
ในการจัดการธุ รกิจทัวไปพบว่า ระดับของความร่ ว มมื อ เป็ นตัว ชี วัด ที สํา คัญ ของการ
ดําเนินงานว่ามีประสิ ทธิภาพในระดับใด ดังนันการจัดการ การส่ งเสริ มให้เกิดความร่ วมมือระหว่าง
กันในระดับบุคคล จึงเป็ นปั จจัยพืนฐานหลักทีควรเร่ งพัฒนาให้เกิดขึนเพราะการสร้างความร่ วมมือ
ในระดับ บุ ค คลจะเป็ นปั จจัย นํา ไปสู่ ค วามร่ ว มมือในระดับ หน่ ว ยงานภายในองค์การเดียวกันได้
เป็ นอย่างดี
การร่ วมมื อระหว่างกันของหน่ วยงานภายในองค์การทีสู งมากขึนจะส่ งผลทําให้การ
นําเอากลยุทธ์ไปปฏิบตั ิงานเกิดผลสําเร็ จในอัตราทีสู งขึน การแลกเปลียนข้อมูลระหว่างกัน การทํางาน
ร่ วมกันอย่างสอดคล้อง การเข้ามามีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน และการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
ของหน่วยธุ รกิจต่างๆ ทีเกียวข้อง ล้วนแล้วแต่นาํ มาซึ งประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานทีสู งขึน
หลักการสําคัญทีทําให้เกิดการจัดการความร่ วมมือระหว่างกันมีประสิ ทธิ ภาพสู งมากขึน
และเกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อองค์การ มีดงั นีคือ 1) การส่ งเสริ มให้เกิดการสื อสารแบบสองทาง 2) การ
มุ่งมันสร้ างให้เกิ ดความสัมพันธ์ในระยะยาว 3) การตระหนักว่าผลประโยชน์ทีเกิดขึนเป็ นของทัง
สองฝ่ ายร่ วมกัน23 ซึ งเป็ นหลักการแนวคิดทีสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ เกรี ยงไกร กระจ่างยุทธได้
ทําวิจยั เรื อง ความร่ วมมือของภาครัฐและภาคเอกชน เพือการบริ หารเครื อข่ายวิสาหกิจภาคการเกษตร
ของไทยผลการศึกษา พบว่า 1. พืนฐานความรู้ความเข้าใจในหลักการเครื อข่ายวิสาหกิจของผูท้ ีมี
ส่ วนได้ส่วน-เสี ยในเครื อข่า ยวิส าหกิ จ ทัง 3 แห่ ง จะมี ร ะดับ ที ต่า งกัน ดี ที สุ ดคื อ เจ้าหน้าทีภาครัฐ
รองลงมาเป็ นผูป้ ระกอบการเอกชน และเกษตรกร เมือได้รับการอบรม ทุกฝ่ ายก็จะมีความเข้าใจ
ดีขึน โดยผูท้ ีมีส่วนได้ส่วนเสี ยจะเห็นความสําคัญของเครื อข่ายวิสาหกิจ แต่ความร่ วมมือและความ
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ผลิน ภู่เจริ ญ, การจัดการธุรกิจร่ วมสมัย, พิมพ์ครังที 4 (กรุ งเทพฯ: เอกพิมพ์ไท, 2548),

91-93.
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เชื อมโยงจะมีลกั ษณะหลวม คือจะดีในระยะแรก แต่ในระยะหลังจะลดน้อยลง 2.) ผลของการนํา
หลักการเครื อข่ายวิส าหกิ จ มาใช้ เพื อเป็ นแนวทางในการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศไทย
สรุ ปได้ดงั นี (1) ทําให้ภาคส่ วนต่างๆทีประกอบการด้านการเกษตรในลักษณะทีใกล้เคียงกัน มีการ
รวมตัวกันเป็ นกลุ่มเพือพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กบั กิจการ มีการร่ วมกันวางแผนกลยุทธ์ และ
นําแผนกลยุทธ์ไปสู่ การปฏิ บตั ิเพือให้การดําเนิ นงานของเครื อข่ายวิสาหกิ จบรรลุ เป้ าหมายทีตังไว้
(2) เกิดความเชือมโยงร่ วมมือกันระหว่างผูท้ ีมีส่วนได้ส่วนเสี ยในเครื อข่ายวิสาหกิจ ซึ งจะมีลกั ษณะ
ทีคล้ายกันทัง 3 แห่ ง และ (3) ทําให้ผทู้ ีมีส่วนได้ส่วนเสี ยได้รับความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ซึ ง
ส่ งผลให้เกิดการพัฒนาในการประกอบการของทุกฝ่ าย เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ทังในการผลิตการแปร
รู ปผลิตภัณฑ์เพื อการสร้ า งมูล ค่าเพิ ม การหาตลาดใหม่ๆ ทํา ให้เกิ ดการเจริ ญเติ บ โตและเพิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของเครื อข่ายวิสาหกิจในภาคการเกษตรของไทย24
ทฤษฎีก ารให้ ค วามร่ ว มมื อ (Barnard Theory of Compliance) ตามแนวคิดของ
Chester I. Barnard ได้มุ่ ง ให้ค วามสํา คัญ ที ทฤษฎี ก ารจู ง ใจ (Theory of Motivation) ในด้าน
การดําเนินการและความร่ วมมือในองค์การ โดยพิจารณาหลักพืนฐาน 4 ประการคือ 1) ความเต็มใจ
ทีจะให้ความร่ วมมือ ความร่ วมมือและความเต็มใจของบุคคลทีจะให้ความร่ วมมือ ถือว่าเป็ นความ
ต้อ งการขันพื นฐานขององค์ก าร 2) การยิน ยอม บุ ค คลแต่ ล ะคนจะยินยอมในสิ งทีตนเองชอบ
ผูบ้ ริ หารจึงต้องพยายามสร้างความพอใจส่ วนบุคคลเพือองค์การ ทังนีมองในลักษณะว่าความเต็มใจ
ทีจะเสี ยสละหรื อความพอใจส่ วนตัวต่อการปฏิ บ ตั ิเพื อองค์ก าร 3) ขอบเขตของความไม่แตกต่าง
หมายถึงบุ คคลเต็มใจที จะปฏิ บ ตั ิ ต ามคํา สั งของผูท้ ี เหนื อกว่า ซึ ง Barnard เน้นคําว่า ขอบเขตของ
ความไม่แตกต่าง(zone of indifference) กล่าวคือ แต่ละบุคคลทีรับคําสังจะต้องไม่มีคาํ ถามและไม่มี
ปั ญหาเกิดขึนจากการรับคําสังนัน 4) การจูงใจ และการรู้จกั คิด เป็ นความเต็มใจทีจะให้ความร่ วมมือ
โดยแสดงออกในเรื องของความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจของแต่ละบุคคลซึ งจะทําให้เกิดข้อ
ได้เปรี ยบคือ การปฏิ บตั ิตามคําสังและข้อเสี ยเปรี ยบคือสิ งจูงใจที ใช้ ซึ งบาร์ นาดกล่าวว่า สิ งจูงใจ
ด้านวัตถุ อย่างเดี ยวนันไม่เพียงพอ จะต้องมีสิงจูงใจด้านอื นๆ ด้วย เช่ น โอกาสในความก้าวหน้า
โอกาสในการสร้างความแตกต่าง ความภาคภูมิใจ และอํานาจเฉพาะตัว ซึ งขอบเขตของข้อได้เปรี ยบ
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เกรี ยงไกร กระจ่างยุทธ, “ความร่ วมมือของภาครัฐและภาคเอกชน เพือการบริ หารเครื อข่าย
วิสาหกิ จภาคการเกษตรของไทย” (วิทยานิ พนธ์หลักสู ตรปริ ญญาปรัชญาดุ ษ ฎี บณ
ั ฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2555), 4-6.
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และข้อเสี ยเปรี ยบจะขึนกับระดับของการจูงใจที เหนื อกว่าขอบเขต เนื องจากในบางครังองค์การ
ไม่สามารถจัดการสิ งจูงใจทีเพียงพอได้25
การบริหารโดยวัตถุประสงค์ (Management By Objectives)หรื อ MBOตามแนวคิดของ
Peter Drucker หมายถึง กระบวนการของการกําหนดวัตถุประสงค์ร่วมกันผูบ้ ริ หารและพนักงาน
หรื อเป็ นกระบวนการทีเกิดจากความร่ วมมือกัน ซึ งผูบ้ ริ หารและพนักงานกําหนดเป้ าหมายทียอมรับ
ร่ วมกันโดยกําหนดความรับผิดชอบในผลลัพธ์ทีเกิดขึน และกําหนดวิธีการในการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของแต่ละบุคคลและของกลุ่ม จากแนวคิดดังกล่าว จะเห็นได้วา่ การบริ หารวัตถุประสงค์
เป็ นความต้องการความร่ วมมื อระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาในเรื องที เกี ยวข้องกับ 1) วัตถุประสงค์การ
ปฏิบตั ิงานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาในระยะเวลาที 2) แผนงานซึ งผูใ้ ต้บงั คับบัญชาจะปฏิ บตั ิให้ประสบ
ผลสําเร็ จ3) มาตรฐานในการวัดผลการปฏิบตั ิงานว่าประสบความสําเร็ จหรื อไม่ 4) กระบวนการใน
การทบทวนผลการปฏิบตั ิงาน
สิ งทีสําคัญของการบริ ห ารโดย วัต ถุ ป ระสงค์คื อ ทํา ให้พ นัก งานรู ้ เ ป้ าหมาย หรื อ
วัตถุ ประสงค์ของการทํางานและขณะเดียวกันผูบ้ ริ หารจะช่ วยให้พนักงานสามารถปฏิบตั ิงานให้
บรรลุผลสําเร็ จได้อย่างไรกระบวนการของการบริ หารโดยวัตถุประสงค์ เป็ นกระบวนการทีต้องมี
การติ ด ต่ อ สื อสารกัน โดยตรงระหว่า งผูบ้ ริ ห ารและพนัก งานความสําคัญของวัตถุประสงค์นนั
ก่อให้เกิดผลดีแก่องค์การดังนี 1) มีเอกภาพด้านการวางแผน 2) เป็ นวิธีการทีนําไปสู่ การกระจาย
อํานาจ 3) กระตุน้ ให้เกิดการจูงใจในการทํางาน 4) เป็ นเครื องมือในการควบคุมยิงไปกว่านันกลไก
ทีเป็ นข้อดีของวิธีการบริ หารเพือผลสําเร็ จ คือ การคิดวางแผนโดยคํานึ งถึงเป้ าหมายผลสําเร็ จก่อนที
จะมีการลงมือปฏิบตั ิ ซึ งจะช่วยให้การบริ หารทรัพยากรต่างๆเป็ นไปโดยมีประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี
อุ ป สรรคหรื อ ปั ญ หาที อาจเกิ ด ขึ นในระหว่า งการปฏิบตั ิก็จะได้รับการวิเคราะห์ และจะได้มีการ
พยายามแก้ไขให้ลุล่วงไปก่อนทีการทํางานจะเริ มต้น ทังนี ก็โดยจุ ดมุ่งหมายทีต้องการให้เกิ ดผล
สําเร็ จทีดีนนเอง
ั
วิธีการบริ หารเพือผลสําเร็ จ จึงเท่ากับช่วยให้ประสิ ทธิ ภาพเพิมขึนเป็ นสองเท่า คือ
จะมีทงประสิ
ั
ทธิ ภาพในการจัดสรรทรัพยากรในขันวางแผน และการมีประสิ ทธิ ภาพในขันปฏิบตั ิที
ผูป้ ฏิบตั ิจะมีความผูกพันต่อความสําเร็ จทีเขาได้มีส่วนร่ วมและรับมาตังแต่ขนวางแผน
ั
ซึ งจะทําให้มี
ความผูกพันธ์โดยตรงกับผลสําเร็ จ และเต็มใจควบคุมตนเองทีจะมุ่งทํางานให้สาํ เร็ จได้เป็ นผลงานทีดี
กระบวนการบริ หารโดยวัตถุประสงค์ประกอบด้วยขันตอน 5 ประการดังนี 1) การทบทวน
วัตถุประสงค์ขององค์การ เพือให้เข้าใจถึ งวัตถุ ป ระสงค์ขององค์ก าร 2) การกําหนดวัตถุประสงค์
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Chester I. Barnard, อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, ทฤษฎีองค์ การ (กรุ งเทพฯ:
ธรรมสาร, ), 106-107.
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หรื อ เป้ าหมายในการปฏิ บ ตั ิ ง านร่ ว มกัน ระหว่า งผูบ้ งั คับ บัญ ชาและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ซึ งมีความ
สอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์หลักขององค์การ 3) ติดตามความก้าวหน้า ของการปฏิบตั ิงานว่าเป็ น
อย่างไร และผลลัพธ์จะบรรลุวตั ถุประสงค์ ตามทีกําหนดไว้หรื อไม่ 4) ประเมินผลการปฏิบตั ิงานว่า
ผลลัพธ์เป็ นไปตามวัต ถุ ป ระสงค์ห รื อ เป้ าหมายหรื อ ไม่ 5) การกํา หนดรางวัล ตอบแทน ให้กบั
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาที ปฏิ บ ตั ิง านบรรลุ ผ ลสํา เร็ จตามวัตถุประสงค์ทีกําหนดไว้ ในรู ปแบบต่างๆตาม
ความเหมาะสม26
กระบวนการวางแผนกลยุทธ์
ขันตอนที กําหนดทิศทางเป็ นการกําหนดทิศทางขององค์การจะประกอบด้วยการกําหนด
วิสัยทัศน์ (Vision ) การกําหนดภารกิจ ( Mission ) และการกําหนดเป้ าหมาย (Goal)
ขันตอนที 2 การประเมินองค์การและสภาพแวดล้อม ในการประเมินสภาพแวดล้อมของ
องค์การนันจะประกอบไปด้วยการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกและการประเมินสภาพแวดล้อม
ภายในโดยมี จุ ด มุ่ ง หมายเพื อให้ท ราบถึ ง จุ ด แข็ง (Strength –S) จุดอ่อน(Weakness –W) โอกาส
(Opportunity–O) และอุปสรรค(Threat-T)
ขันตอนที 3 การกําหนดกลยุทธ์ การกํา หนดกลยุท ธ์ เป็ นการพัฒนาแผนระยะยาวบน
รากฐานของโอกาสและอุปสรรคทีได้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและการวิเคราะห์จุดแข็ง
จุดอ่อนที ได้จาการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยองค์ก ารจะต้องกําหนดและเลื อกกลยุท ธ์
ทีดีทีสุ ดทีเหมาะสมกับองค์การทีสุ ดโดยคํานึงถึงระดับทีแตกต่างกันของกลยุทธ์ดว้ ย 3 ระดับ คือกลยุทธ์
ระดับองค์การ(corporate strategy) กลยุทธ์ระดับธุ รกิ จ (business strategy) และกลยุทธ์ระดับ
ปฏิบตั ิการ(operational strategy)
ขันตอนที 4 การนํา กลยุท ธ์ ไ ปปฏิ บ ัติ การนํา กลยุท ธ์ ไ ปปฏิ บ ัติ คื อ กระบวนการที
ผูบ้ ริ หารแปลงกลยุทธ์และนโยบายไปสู่ แผนการดําเนิ นงานกําหนดรายละเอียดด้านต่าง ๆ เช่น ด้าน
งบประมาณหรื อวิธีการดําเนินงานซึงกระบวนการนีอาจจะเกียวข้องกับการเปลียนแปลงภายในด้าน
วัฒนธรรมโครงสร้ างหรื อระบบการบริ หารเพือให้ส ามารถดําเนิ นการตามกลยุทธ์ ไ ด้อย่างเป็ น
รู ปธรรม
ขันตอนที 5 การประเมินผลและการเลื อ กทางเลื อ กกลยุ ท ธ์ ก ารประเมิ นผลกลยุทธ์
และเลือกทางเลือกกลยุทธ์ เป็ นหน้าทีสําคัญทีเกียวข้องกับการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลกลยุทธ์
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Peter Drucker, อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, ทฤษฎีองค์ การ (กรุ งเทพฯ:
ธรรมสาร, 2545), 231-232.
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ทีนําไปปฏิ บ ตั ิ ท ังนี ในการนํา กลยุท ธ์ ไ ปปฏิ บ ตั ิ นันมัก จะเกิ ดข้อผิดพลาดทีต้องการการปรับปรุ ง
เพือให้แน่ใจว่ากลยุทธ์นนจะก่
ั
อให้เกิดผลการปฏิบตั ิงานทีตรงตามแผนทีได้ตงไว้
ั หรื อไม่27
การบริหารภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management : NPM) ถ้ามองการพัฒนาการ
การจัดการภาครัฐแนวใหม่จะเห็นว่า พัฒนามาจากการจัดการภาครัฐในยุคพาราไดม์ที 6 โดยเฉพาะ
การจัดการภาครัฐในแนวทางการจัดการเพือการปลดปล่อยและแนวทางการจัดการทีมุ่งเน้นตลาด
และการจัดการภาครัฐทัง 2 แนวทางนีก็มีรากฐานมาจากทฤษฎีทางเลือกสาธารณะ และเศรษฐศาสตร์
เชิ งสถาบันใหม่ หรื อเศรษฐศาสตร์ องค์การมีลกั ษณะเด่ นคือ ความพยายามแก้ปัญหาของระบบ
ราชการแบบดังเดิม โดยเฉพาะอย่างยิงการปรับปรุ งในด้านประสิ ทธิ ภาพและการให้บริ การประชาชน
ซึ งหัวใจสําคัญของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ก็คือ การปฏิรูประบบราชการนันเองการบริ หารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่(New Public Management ) จึงเป็ นแนวคิดพืนฐานของการบริ หารจัดการภาครัฐ
ซึ งจะนําไปสู่ การเปลียนแปลงระบบต่าง ๆ ของภาครัฐและยุทธศาสตร์ ดา้ นต่าง ๆ ทีเป็ นรู ปธรรม มี
แนวทางในการบริ หารจัดการดังนีการให้บริ การทีมีคุณภาพแก่ประชาชนคํานึ งถึงความต้องการของ
ประชาชนเป็ นหลัก และรัฐ พึง ทํา บทบาทเฉพาะที รัฐ ทํา ได้ดี เ ท่า นันหลัก การทีสําคัญของ NPM
คือ 1) มุ่ง ผลผลิ ต 2) การวัด ผลปฎิ บ ตั ิ ง าน 3) การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน4) การสร้างความ
โปร่ ง ใส 5) การจัดการแบบภาคเอกชน 6) การเน้นลูก ค้า 7) ส่ ง เสริ มให้มีการแข่งขัน 8) การ
ตรวจสอบบทบาทภาครัฐ 9) เน้นจิตสํานึกและความรับผิดชอบ 10) ปรับปรุ งการจัดการการเงิน
และบัญชี
ดังนัน แนวโน้มของ “การจัดการภาครัฐ” ในอนาคตจึงมุ่งไปสู่ “การแปรรู ปรัฐวิสาหกิจ”
(privatization) และการใช้ “บุคคลทีสาม” (third party) ในการดําเนินการต่างๆ แทนภาครัฐเพิมมากขึน
ซึงทําให้ภาครัฐจําเป็ นต้องอาศัย “ แนวความคิดและวิธีการบริ หารจัดการของภาคธุ รกิจเอกชน” มา
ใช้มากขึนทุกที การบริ หารจัดการแบบภาคเอกชนเช่นว่านี ทําให้เจ้าหน้าทีของภาครัฐต้องมีความ
เป็ นบุคลากรทีมีคุณภาพมากขึน (qualified personnel) พร้อมๆ กับการต้องเป็ น “มืออาชีพ” มากขึน
ด้วย(higher-quality professional ) แต่โดยทีการบริ หารในภาครัฐราชการจะต้องอยูภ่ ายใต้กฎหมาย
และกฎระเบี ย บต่ า งๆ มากมาย (ซึ งต่ า งจากการบริ ห ารของภาคเอกชน) และอยูภ่ ายใต้หลักการ
ปกครองแบบ “นิติรัฐ” (rule of law) ด้วย จึงทําให้ภาครัฐจําเป็ นต้องปรับเปลียนรู ปแบบของการ
ปกครองแบบเข้มงวดเคร่ งครัดมายึดหลักการผ่อนปรนภายใต้ “ธรรมาภิบาล” หรื อ “การกํากับดูแล
ทีดี” (good governance) มากขึน ปั ญหาในปั จจุบนั จึงอยูท่ ีการเร่ งสร้างองค์กรเครื อข่ายของภาครัฐ
และภาคเอกชนทีอาศัยหลักการของ “ธรรมาภิบาล” ซึ งอยูภ่ ายใต้การกํากับของหลักแห่ งศีลธรรม
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จรรยาทีดีงาม ทุกวันนี ภาคเอกชนไม่เพียงแต่เรี ยกร้องและต้องการ good governance เท่านัน แต่ยงั
เรี ยกร้อง “good judgment” จากเจ้าหน้าทีของรัฐมากขึนทุกขณะด้วย28
หลักธรรมาภิบาล(good governance) หรื ออาจเรี ยกได้วา่ “การบริ หารกิจการบ้านเมือง
ทีดี หลักธรรมรัฐ และบรรษัทภิบาล ฯลฯ” ซึ งเรารู้จกั กันในนาม “good governance” ทีหมายถึง การ
ปกครองทีเป็ นธรรม นันไม่ใช่แนวความคิดใหม่ทีเกิดขึนในสังคม แต่เป็ นการสะสมความรู้ทีเป็ น
วัฒนธรรมในการอยูร่ ่ วมกันเป็ นสังคมของมวลมนุษย์เป็ นพันๆปี ซึ งเป็ นหลักการเพือการอยูร่ ่ วมกัน
ในบ้านเมืองและสังคมอย่างมีความสงบสุ ข สามารถประสานประโยชน์และคลีคลายปั ญหาข้อขัดแย้ง
โดยสันติวิธีและพัฒนาสังคมให้มีความยังยืนองค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาลหลักธรรมาภิบาล
มีองค์ประกอบทีสาคัญ 6 ประการดังนี
1. หลักนิติธรรม คือ การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบัง คับและกติกาต่างๆ ให้ทนั สมัย
และเป็ นธรรม ตลอดจนเป็ นทียอมรับของสังคมและสมาชิ ก โดยมีการยินยอมพร้อมใจและถือปฏิบตั ิ
ร่ วมกันอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม กล่าวโดยสรุ ป คือ สถาปนาการปกครองภายใต้กฎหมาย มิใช่
กระทํากันตามอําเภอใจหรื ออํานาจของบุคคล
2. หลักคุณธรรม คือ การยึดถื อและเชื อมันในความถูกต้องดี งาม โดยการรณรงค์เพือ
สร้างค่านิยมทีดีงามให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานในองค์กรหรื อสมาชิ กของสังคมถือปฏิบตั ิ ได้แก่ ความซื อสัตย์
สุ จริ ตความเสี ยสละ ความอดทนขยันหมันเพียร ความมีระเบียบวินยั เป็ นต้น
3. หลักความโปร่ งใส คือ การทําให้สัง คมไทยเป็ นสัง คมที เปิ ดเผยข้อ มูล ข่าวสารอย่าง
ตรงไปตรงมา และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้โดยการปรับปรุ งระบบและกลไกการทํางาน
ขององค์การให้มีความโปร่ งใส มีการเปิ ดเผยข้อมูลข่า วสารหรื อ เปิ ดให้ป ระชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารได้สะดวก ตลอดจนมีระบบหรื อกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลทีมีประสิ ทธิ ภาพ
ซึ งจะเป็ นการสร้างความไว้วางใจซึ งกันและกัน และช่วยให้การทํางานของภาครัฐและภาคเอกชน
ปลอดจากการทุจริ ตคอรัปชัน
4. หลักความมีส่วนร่ วม คือ การทําให้สังคมไทยเป็ นสังคมทีประชาชนมีส่วนร่ วมรับรู ้
และร่ วมเสนอความเห็นในการตัดสิ นใจสําคัญ ๆ ของสังคม โดยเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีช่องทาง
ในการเข้ามามีส่วนร่ วม ได้แก่ การแจ้งความเห็ น การไต่สวน สาธารณะ การประชาพิจารณ์ การ
แสดงประชามติ หรื ออืน ๆ และขจัดการผูกขาดทังโดยภาครัฐหรื อโดยภาคธุ รกิจเอกชน ซึ งจะช่วย
ให้เกิดความสามัคคีและความร่ วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน
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5. หลักความรั บ ผิด ชอบ ผู บ้ ริ ห าร ตลอดจนคณะข้า ราชการ ทังฝ่ ายการเมืองและ
ข้าราชการประจํา ต้องตังใจปฏิ บตั ิภาร กิ จตามหน้าทีอย่างดียิง โดยมุ่งให้บริ การแก่ผมู้ ารับบริ การ
เพืออํานวยความสะดวกต่าง ๆ มีความรับผิดชอบต่อความบกพร่ องในหน้าทีการงานทีตนรับผิดชอบอยู่
และพร้อมทีจะปรับปรุ งแก้ไขได้ทนั ท่วงที
6. หลักความคุ้มค่ า ผูบ้ ริ หาร ต้องตระหนักว่ามีทรัพยากรค่อนข้างจํากัด ดังนันในการ
บริ หารจัดการจําเป็ นจะต้องยึดหลักความประหยัดและความคุม้ ค่า ซึ งจําเป็ นจะต้องตังจุดมุ่งหมาย
ไปทีผูร้ ับบริ การหรื อประชาชนโดยส่ วนรวม
แนวคิดของ “การปกครอง” “การบริ หารจัดการ” หรื อ governance ไม่ใช่เรื องใหม่ แต่
เป็ นสิ งทีมีมาพร้อมกับการมีอารยธรรมของมนุษย์ ดังนันเราอาจให้ความหมายของ “การปกครอง”
หรื อ “การบริ หารจัดการ” ว่า เป็ นกระบวนการของการตัดสิ นใจและกระบวนการทีมีการนําผลของ
การตัดสิ นใจไปปฏิบตั ิ คําว่าการปกครองหรื อการบริ หารจัดการอาจถูกใช้ไปในหลายสถานะ เช่ น
ในเรื องของการปกครองหรื อ การบริ ห ารงานเอกชน การปกครองหรื อ การบริ หารงานในระดับ
นานาชาติ ระดับชาติ หรื อระดับท้องถิน
อย่างไรก็ดี บวรศักดิ อุวรรณโณ กล่าวว่ามีคนจํานวนมากทีไม่เข้าใจเรื องของธรรมาภิ
บาลแม้กระทังคําจํากัดความของธรรมาภิบาล ซึงไม่ใช่เรื องแปลกแต่อย่างใด คําว่า governance เป็ น
เรื องของ การอภิบาล เป็ นวิธีการใช้อาํ นาจ ขณะที good governance เป็ นการรวมคําของ ธรรม และ
อภิบาล เป็ น ธรรมาภิบาล เป็ นวิธีการทีดีในการอํานาจ เพือบริ หารจัดการทรัพยากรขององค์กร โดย
หลักธรรมาภิบาลสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ในภาคต่างๆ อาทิ ภาครัฐ ธุ รกิจ ประชาสังคม ปัจเจกชน
และองค์กรระหว่างประเทศ โดยมีเป้ าหมายของการใช้หลักธรรมาภิบาลคือเพือการมีความเป็ นธรรม
ความสุ จริ ต ความมีประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิผล ซึ งวิธีการทีจะสร้างให้เกิดมีธรรมาภิบาลขึนมา
ได้ก็คือ การมีความโปร่ งใส มีความรับผิดชอบ ถูกตรวจสอบได้ และการมีส่วนร่ วมเป็ นสําคัญ แต่
อาจประกอบไปด้วยหลักการอืนๆอีกได้ดว้ ยแล้วแต่ผนู้ าํ ไปใช้ โดยสภาพแวดล้อมของธรรมาภิบาล
อาจประกอบไปด้วยกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ประมวลจริ ยธรรม ประมวลการปฏิบตั ิทีเป็ นเลิศและ
วัฒ นธรรม ซึ งล้ว นเอื อหรื อไม่เ อื อต่อการบริ ห ารจัดการที ดี 29 และถวิล วดี บุ รีกุ ล และคณะ มี
ความเห็ นว่า ธรรมาภิบาลเป็ นเรื องของหลักการบริ หารแนวใหม่ ทีมุ่ง เน้นหลักการ โดยมิใช่
หลักการทีเป็ นรู ปแบบทฤษฎีการบริ หารงาน แต่เป็ นหลักการการทํางาน ซึงหากมีการนํามาใช้เพือ
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การบริ หารงานแล้ว จะเกิดความเชือมันว่าจะนํามาซึงผลลัพธ์ทีดีทีสุ ดคือ ความเป็ นธรรมความสุ จริ ต
ความมีประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผล30
การกํากับดูแลองค์ การ (Corporate Governance: CG) หรื ออาจเรี ยกว่า ธรรมภิบาลใน
องค์การนัน หมายถึ ง ระบบหรื อกลไกทีดีทีกรรมการของบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั
ใช้ในการกํากับดูแลการทํางานขององค์การ หรื ออาจหมายถึงระบบของโครงสร้างและกระบวนการ
จัดการระหว่างฝ่ ายบริ หาร คณะกรรมการและผูถ้ ือหุ ้น เพือผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทีสําคัญ
อันได้แ ก่ เจ้า ของกิ จ การหรื อ ผูถ้ ื อ หุ ้น พนัก งาน ลูก ค้า และเจ้า หนี เป็ นต้น เพือให้เกิ ดความ
สอดคล้อง ไม่ขดั แย้งกัน ภายใต้หลักการทีสําคัญคือการทํางานต้องมีการแบ่งแยกหน้าทีต้องถ่วงดุล
อํานาจ มีความรับผิดชอบในหน้าที รับผิดชอบต่อผลงาน ยุติธรรม โปร่ งใส และมีการตรวจสอบ
ด้วย
หลักสําคัญของการกํา กับ ดู แ ลกิ จ การ องค์ก ารเพื อความร่ ว มมื อ และพัฒนาเศรษฐกิจ
(OECD) ได้กาํ หนดหลักการสําคัญของ CG Framework ไว้ดงั นี
1. สิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ (right of shareholder) CG ควรป้ องกันสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุน้
2. การปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกันต่อผูถ้ ือหุ ้น (equitable treatment of shareholder) ควรให้
ความมันใจว่าองค์การจะปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ น้ ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
3. บทบาทของผูม้ ี ส่ ว นได้เ สี ย ในการกํา กับ ดู แ ล (role of stakeholders in corporate
governance) CG ควรให้ความมันใจว่าผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายได้รับการปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรม
4. การเปิ ดเผยและความโปร่ งใส (disclosure and transparency) CG ควรให้ความมันใจ
ว่ามีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างทันการณ์และถูกต้อง เช่นสถานการณ์และผลการดําเนิ นงาน วัตถุประสงค์
ของกิจการ ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร ปั จจัยความเสี ยง โครงสร้างการกํากับดูแลเป็ นต้น
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (responsibility of the board) CG ควรให้ความ
มันใจว่า แนวทางเชิงกลยุทธ์ของกิจการช่ วยให้เกิดการติดตามดูแลอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ตามความ
รับผิดชอบต่อผลการปฏิบตั ิตามหน้าทีของคณะกรรมการต่อกิจการและผูถ้ ือหุน้ 31
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ถวิลวดี บุรีกุลและคณะ, โครงการศึกษาเพือพัฒนาดัชนีวัดผลการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการทีดี (นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, ), 6-8.
31
สุ พานี สฤษฎ์วานิช, การบริ หารเชิ งกลยุทธ์ : แนวคิด ทฤษฎี, พิมพ์ครังที 3 (กรุ งเทพฯ :
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553), 36-37.
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รูปแบบโครงการความร่ วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
การเพิมบทบาทภาคเอกชนในโครงการลงทุนภาครัฐเป็ นการเปิ ดให้เอกชนเข้ามีส่วนร่ วม
ดําเนินการในกิจการต่างๆ ของรัฐ เช่น โครงสร้างพืนฐาน (infrastructure) การให้บริ การสาธารณะ
(public services) และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของรัฐ เป็ นต้น โดยมีขอบเขตและรู ปแบบการ
ดําเนิ นการทีหลากหลาย ซึ งในหลายประเทศ รวมทัง World Bank และ Asian Development Bank
เรี ยกการดําเนิ นการในลักษณะดังกล่าวว่า Public-Private Partnerships (PPPs) โดยมีวตั ถุประสงค์
เพือลดภาระการลงทุ น ของภาครั ฐ และเพิ มประสิ ท ธิ ภ าพการลงทุ น และการบริ หารจัดการ การ
ถ่ายทอดความรู ้และเทคโนโลยี รวมทังขยายขอบเขตและเพิมคุณภาพการให้บริ การสาธารณะ ซึ งมี
การดําเนินการได้ในหลายรู ปแบบ32
แนวทางการสร้างธรรมาภิบาลในความร่ วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (Guidebook
on Promoting Good Governance in Public-Private Partnerships) จัดทําโดยคณะกรรมาธิ การ
เศรษฐกิ จสําหรับยุโรปองค์กรสหประชาชาติได้แบ่งรู ปแบบ PPPs ตามประเภทของสัญญาและ
การโอนความเสี ยงทีแตกต่างกันดังนี
1. Buy-Build-Operate (BBO): การโอนสิ น ทรัพ ย์ข องรัฐ ไปยังเอกชน หรื อรัฐเป็ น
เจ้าของกึงหนึง มักจะอยูภ่ ายใต้สัญญาว่าทรัพย์สินทีจะได้รับการปรับปรุ งสภาพให้ดีขึนและดําเนินการ
ภายในระยะเวลาทีกําหนด รัฐควบคุมการดําเนินการผ่านสัญญาภายใต้ระยะเวลาของการถ่ายโอน
2. Build-Own-Operate (BOO): ภาคเอกชนเป็ นผูล้ งทุนสร้าง เป็ นเจ้าของและดําเนินการ
สิ งอํานวยความสะดวกหรื อการให้บริ การ โดยภาครัฐอาจระบุขอ้ จํากัดไว้ในสัญญาและใช้อาํ นาจใน
การกํากับดูแล
3. Build-Own-Operate-Transfer (BOOT) : ภาคเอกชนได้รับสัมปทานให้เข้ามาลงทุน
ออกแบบ สร้าง และดําเนินการโครงการ (และเก็บค่าบริ การจากผูใ้ ช้บริ การ) ภายในช่วงเวลาทีได้รับ
สัมปทาน หลังจากนันโอนกรรมสิ ทธ์กลับมาเป็ นของรัฐ
4. Build-Operate-Transfer (BOT) : ภาคเอกชนออกแบบ ลงทุน และสร้างโครงการใหม่
ภายใต้สัญญาสัมปทานระยะยาว ดําเนิ นงานโครงการนันในช่ วงระยะเวลาของสัมปทาน หลังจาก
นันกรรมสิ ทธ์จะถูกโอนกลับไปยังภาครัฐ หรื อมิฉะนันจะโอนไปเมือการก่อสร้างสิ นสุ ด รู ปแบบ
BOOT และ BLOT มีความแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือความมีกรรมสิ ทธ์ในโครงการ
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, “โครงการศึกษาการ
เพิมบทบาทภาคเอกชนในโครงการลงทุนภาครัฐ,” สิ งหาคม 2553, 4.
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5. Build-Lease-Operate-Transfer (BLOT): ภาคเอกชนได้รับสัมปทานให้เข้ามาลงทุน
ออกแบบ สร้าง และดําเนินการโครงการเช่าซื อ (และเก็บค่าบริ การจากผูใ้ ช้บริ การ) ภายในช่วงเวลา
ทีได้รับสัมปทาน และจ่ายค่าเช่าให้รัฐ
6. Design-Build-Finance-Operate (DBFO): ภาคเอกชนออกแบบ ลงทุนและก่ อสร้ าง
โครงการใหม่ภายใต้ภายใต้สั ญ ญาเช่ า ระยะยาว และดํา เนิ น งานโครงการในช่ ว งระยะเวลาของ
สัญญาเช่านัน ภาคเอกชนจะโอนสิ นทรัพย์นนไปยั
ั
งภาครัฐเมือสิ นสุ ดระยะเวลาสัญญาเช่านัน
7. Finance Only: ภาคเอกชนเป็ นผูอ้ อกเงินทุนเพียงอย่างเดียว มักจะเป็ นบริ ษทั ทีให้
บริ หารด้านการเงิน จัดหากองทุนเพือโครงการใดโครงการหนึงโดยตรงหรื อใช้ กลไกอืนเช่นสัญญา
เช่าระยะยาวหรื อการออกพันธบัตร
8. Operation & Maintenance Contract (O & M): ภาคเอกชนเข้าดําเนินกิจการ/สิ นทรัพย์
ของรัฐภายใต้ระยะเวลาสัญญาดําเนินการ กรรมสิ ทธิ ของสิ นทรัพย์ทียังคงอยูก่ บั รัฐ (หลายฝ่ ายเห็ น
ว่าสัญญาประเภทนีไม่เข้าข่าย PPPs และคิดว่าเป็ นเพียงรู ปแบบสัญญาจ้างเหมาทีเอกชนทํากับรัฐ)
9. Design-Build (DB): ภาคเอกชนเป็ นผูอ้ อกแบบและสร้ า งโครงสร้ า งพืนฐานให้ได้
มาตรฐานตามทีรัฐกําหนด มักเป็ นราคาแน่นอนตายตัวครอบคลุ มครบวงจร ดังนันความเสี ยงของ
ต้นทุนทีเพิมขึนจะตกอยูท่ ีภาคเอกชน (หลายฝ่ ายเห็นว่าสัญญาประเภทนี ไม่เข้าข่าย PPPs และคิดว่า
เป็ นเพียงรู ปแบบสัญญาจ้างเหมาทีเอกชนทํากับรัฐ)
10. Operation License: ภาคเอกชนได้รับอนุญาตให้เข้าดําเนินการ หรื อได้รับสิ ทธิ ใน
การดําเนิ นกิจการของรัฐภายใต้ร ะยะเวลาที กํา หนด โดยปกติม กั ใช้ใ นโครงการสารสนเทศ (IT
Projects)33
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United Nations Economic Commission for Europe, Guidebook on Promoting
Good Governance in Public-Private Partnerships (Geneva: United Nations Publications,
2008), 2-4.
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แผนภูมิที ระดับความเข้มของความร่ วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
ทีมา : United Nations Economic Commission for Europe, Guidebook on Promoting Good
Governance in Public-Private Partnerships (Geneva: United Nations Publications, 2008), 2-4.
ธนาคารเพือการพัฒนาเอเซี ย (Asian Development Bank: ADB) ได้แบ่งประเภทของ
สัญญาออกเป็ น 5 ประเภทหลัก ไว้ในหนังสื อคู่มือการทําสัญญาความร่ วมมือภาครัฐและเอกชน34
มีดงั นี
1. การว่าจ้างเอกชน (management contract) ภาครัฐว่าจ้างเอกชนทีเป็ นมืออาชี พเข้ามา
บริ หารจัดการโครงการซึงรัฐเป็ นเจ้าของโครงการ โดยภาครัฐอาจกําหนดโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทน
ให้เอกชนผูกพันกับผลประกอบการเพือจูงใจให้ดาํ เนินงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ
2. การให้เอกชนเช่าทรัพย์สินของรัฐไปดําเนินการ (lease contract) ภาครัฐให้เอกชนเช่า
ทรัพย์สินไปดํา เนิ น งาน โดยเอกชนรั บ ผิด ชอบเงิ น ทุ น หมุ น เวีย น ตลอดจนความเสี ยงจากผล
ประกอบการ และจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ภาครัฐในการใช้ทรัพย์สิน
3. Build-Operate-Own (BOO) เอกชนเป็ นผูล้ งทุนพัฒนาและดําเนินโครงการ รับความ
เสี ยงจากผลประกอบการ และไม่จาํ เป็ นต้องส่ งมอบกรรมสิ ทธิ ทรัพย์สินให้แก่ภาครัฐ โดยภาครัฐ
34

Asian Development Bank and unicef, Public-Private Partnerships Handbook
(Manila: ADB, 2008).

63
อาจกําหนดสิ ทธิ พิเศษเพือจูงใจเอกชน เช่ น สิ ทธิ ในการให้บริ การ หรื อสัญญาซื อขายบริ การเพือ
ประกันรายได้เป็ นต้น และอาจกําหนดให้เอกชนจ่ายค่าตอบแทนในรู ปแบบต่างๆ
4. Build-Operate - Transfer (BOT) หรื อ Build-Transfer-Operate (BTO) เอกชนเป็ น
ผูล้ งทุนพัฒนาและดํา เนิ น โครงการ รับ ความเสี ยงจากผลประกอบการ และต้อ งมีก ารส่ งมอบ
กรรมสิ ทธิ ทรัพย์สินของโครงการให้แก่ภาครัฐเมือพร้อมเริ มเปิ ดให้บริ การ (BTO) หรื อเมือสิ นสุ ด
ระยะเวลาสัญญา (BOT) โดยภาครัฐ อาจกํา หนดสิ ท ธิ พิเ ศษเพือจูงใจเอกชน เช่ น สิ ท ธิ ในการ
ให้บ ริ ก าร หรื อ สัญ ญาซื อขายบริ ก ารเพื อประกัน รายได้ เป็ นต้น และอาจกําหนดให้เอกชนจ่าย
ค่าตอบแทนในรู ปแบบต่างๆ
5. ภาครัฐร่ วมมือกับเอกชนในลักษณะหุ ้นส่ วนเพือดําเนิ นกิจการ (joint venture) โดยรับ
ความเสี ยงจากการลงทุน และการดําเนินงานร่ วมกัน35
นอกจากนีธนาคารเพื อพัฒ นาเอเชี ย (ADB) มี คาํ แนะนํา เพิ มเติ ม ว่า การดําเนินการ
โครงการ PPPs สามารถนํา รู ปแบบสัญญาใดไปใช้ก็ได้ แต่ควรมีคุณลัก ษณะสําคัญ ประการคือ
) สัญญาต้องระบุรายละเอียดบทบาทและหน้าทีรับผิดชอบของคู่สัญญาให้ชดั เจน ) ควรกระจาย
ความเสี ยงอย่างเป็ นธรรมระหว่างภาครัฐและเอกชน ) ผลตอบแทนให้กบั ภาคเอกชนต้องจูงใจใน
การดําเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ ตามเป้ าหมายทีตังไว้36
อย่างไรก็ตาม สําหรับกรณี ประเทศไทย สุ รจิต ลักษณะสุ ต และคณะ กล่าวว่ารัฐบาลมี
นโยบายทีจะเพิมบทบาทของการร่ วมลงทุนของภาคเอกชนในโครงการลงทุนของภาครัฐต่อไป ซึ ง
อยูร่ ะหว่างการจัดทําแนวทาง (guidelines) สําหรับ การดําเนิ น โครงการลงทุน ภาครัฐในรู ปแบบ
PPPs ซึ งจะเป็ นการกําหนดกรอบการดําเนินงานของโครงการ PPPs ในระยะต่อไป ซึ งหากมีความ
ชัดเจนมากยิงขึนจะสามารถทําให้เกิดโครงการ PPPs มากยิงขึนกว่าในปั จจุบนั อันจะเป็ นการเพิม
ประสิ ทธิ ภาพการดํา เนิ น โครงการลงทุ น ต่า งๆ ส่ ง เสริ ม บทบาทภาคเอกชน และท้า ยที สุ ด ภาค
ประชาชนและผูร้ ับบริ การจะได้รับประโยชน์จากโครงสร้างพืนฐานและบริ การภาครัฐทีดีขึนใน
อนาคต37
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Asian Development Bank, Public-Private Partnerships Handbook (Manila: ADB,
2008), 32-42.
36
Ibid., 16.
37
สุ รจิต ลักษณะสุ ต และคณะ, “ความท้าทายของนโยบายการคลัง : สู่ ความยังยืนและ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจระยะยาว” (เอกสารในการสัมนาวิชาการประจําปี 2553 BOT Symposium
2010, กันยายน 2553), 42.
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โครงการความร่ วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที 6 (พ.ศ. 2530-2534) การพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศได้ขยายตัวอย่างต่อเนืองในอัตราเฉลียสู งถึงร้อยละ 10.9 ต่อปี ส่ งผลให้ภาครัฐ
ไม่สามารถลงทุนโครงสร้ างพืนฐานและขยายการให้บริ การสาธารณะได้เพียงพอและทันกับความ
ต้องการ (bottle neck) ดังนันในช่วงดังกล่าว ภาครัฐจึงได้เปิ ดโอกาสให้เอกชนเข้าร่ วมดําเนินการใน
กิ จการของรัฐ โดยส่ วนใหญ่จะเป็ นโครงการลงทุนด้านโครงสร้ างพืนฐานขนาดใหญ่ เช่ น ระบบ
รถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชน ระบบทางพิเศษและทางยกระดับ และระบบโทรศัพท์สือสาร เป็ นต้น โดย
ในช่วงก่อนปี พ.ศ.
ได้มีการดําเนินโครงการทีสําคัญ เช่น
1. โครงการเช่าทีดินบริ เวณสามเหลียมย่านพหลโยธิ นของ รฟท. (ศูนย์การค้าเซ็ นทรัล
ลาดพร้าว) (พ.ศ. 2521) โดยการรถไฟแห่ งประเทศไทย (รฟท.) ได้ใ ห้เอกชนเช่ า พืนทีบริ เวณ
ดังกล่าวเพือพัฒนาเชิงพาณิ ชย์ อายุสัญญา 30 ปี
2. โครงการศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ (พ.ศ. 2532) โดยภาครัฐได้ลงทุนก่อสร้ าง
โครงการบนทีดินราชพัสดุบริ เวณโรงงานยาสู บ และกระทรวงการคลังได้วา่ จ้างเอกชนเพือบริ หาร
จัดการโครงการฯ ในรู ปแบบสัญญาว่าจ้างบริ หารงาน (management contact)
3. โครงการทางยกระดับอุตราภิมุข (โครงการดอนเมืองโทลเวย์) (พ.ศ. 2532) โดย
กระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวง) ได้ให้เอกชนดําเนิ นการทางยกระดับ เก็บค่าผ่านทางบนถนน
วิภาวดี จากบริ เวณแยกดินแดงถึ งท่าอากาศยานดอนเมือง ในรู ปแบบ Build Transfer Operate
(BTO) ระยะเวลาสัมปทาน 25 ปี โดยมีมูลค่าโครงการประมาณ 12,000 ล้านบาท (ราคา ณ ปี พ.ศ.
2532)
4. โครงการถนนและทางรถไฟยกระดับ (โครงการ Hopewell) (พ.ศ. 2533) โดย
กระทรวงคมนาคม (รฟท.) ได้ให้เอกชนร่ วมดําเนินการก่อสร้างถนนและทางรถไฟยกระดับบนเขต
ทางของ รฟท. ระยะทาง 61 กิ โลเมตร มูล ค่า โครงการประมาณ 3,000 ล้า นเหรี ย ญสหรั ฐ โดย
ภายหลังได้มีขอ้ พิพาทเรื องความล่าช้าในการก่อสร้างและการส่ งมอบพืนทีระหว่าง รฟท.และเอกชน
ประกอบกับปั ญหาวิก ฤตการณ์ ท างเศรษฐกิ จในปี พ.ศ. 2540 ซึ งต่อมาคณะรั ฐมนตรี ได้มีม ติใ ห้
ยกเลิกโครงการในปี พ.ศ. 2541
5. โครงการรถไฟฟ้ าเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา (โครงการรถไฟฟ้ าสายสี
เขีย วพ.ศ. 2535) โดยกรุ งเทพมหานครได้ให้เอกชนดํา เนิ นการออกแบบ ลงทุน ก่ อสร้ าง และ
ดําเนิ นงานระบบรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชนจํานวน 2 เส้นทาง ได้แก่ สายสุ ขุมวิท (หมอชิ ต-อ่อนนุ ช)
และสายสี ลม (สนามกี ฬาแห่ งชาติ-สะพานสาธร) ในรู ปแบบ Build Operate Transfer (BOT)
ระยะเวลาสัมปทาน 30 ปี
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6. โครงการในสาขาสื อสารโทรคมนาคม เช่น โครงการโทรศัพท์ประจําที 2.6 ล้านเลข
หมายในเขตนครหลวงและ 1.5 ล้านเลขหมายในเขตภูมิภาค โครงการโทรศัพท์เคลือนทีระบบ900
MHz ของบริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) โครงการดาวเทียมสื อสารภายในประเทศ (ดาวเทียมไทยคม)
ของกระทรวงคมนาคม และบริ การวิทยุโทรคมนาคมระบบเซลลูล่าของบริ ษทั กสท โทรคมนาคม
จํากัด (มหาชน) เป็ นต้น ซึ งดําเนินการในรู ปแบบ BTO 38
และ 7. โครงการรถไฟฟ้ า BTS ของกรุ งเทพมหานคร ทีได้ให้สัมปทานแก่บริ ษทั ระบบ
ขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) เพือพัฒนาและดําเนิ นการโครงการรถไฟฟ้ า โดยมี อายุ
สัญญา 30ปี โดยทีบริ ษทั เอกชนเป็ นผูล้ งทุนโครงการในรู ปแบบ BTO ในขณะทีบริ ษทั ฯ สามารถ
จัดเก็บรายได้ตลอดช่วงอายุสัมปทาน
ในปั จจุบนั แนวทาง PPPs ยัง คงใช้อ ย่า งต่ อ เนื องโดยเฉพาะในการลงทุ น ภายใต้
แผนปฏิ บตั ิการไทยเข้มแข็ง 2555 เช่ น โครงการรถไฟฟ้ าสายสี ม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื อ วงเงิ น
60,185 ล้านบาท โดยภาครัฐจะลงทุนในงานโยธาร้อยละ 80 และภาคเอกชนลงทุนระบบรถไฟฟ้ า
ตัวรถไฟฟ้ าและการเดินรถ ซึงคิดเป็ นร้อยละ 20 ของวงเงินทังหมด เป็ นต้น39
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กรอบการดําเนินงานด้ านความร่ วมมือรัฐร่ วมเอกชน
ธนาคารเพื อการพัฒนาเอเชี ย (ADB) ได้วางแนวทางการดําเนิ นการโครงการ PPPs
ว่าควรจะครอบคลุ มกรอบกฎหมายกฎระเบีย บและนโยบายที มี อยู่รวมถึ งประเด็นต่างๆ เหล่านี
1) กฎหมายทีใช้บงั คับและระบอบการปกครองที มี อ ยู่ สาํ หรั บ การกํา หนดอํา นาจและการตังค่า
มาตรฐานการทํา งาน 2) การคาดการณ์ ไ กลให้ ค รอบคลุ ม เนื อหากฎระเบี ย บข้อ บัง คับ ต่ า งๆ
3) สถาบันหลักและหน่วยงานภาครัฐทีเกียวข้องกับภาคความร่ วมมือ 4) นโยบายด้านภาษีและเงิน
อุดหนุน5) การมีอยูจ่ ริ งและการบังคับใช้กฏหมายให้เกิดการบริ การทีมีคุณภาพได้มาตรฐาน 6) การ
ปกป้ องทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการความต้องการจําเป็ นทีมีความสําคัญต่อผลการปฏิบตั ิงาน

38

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, “โครงการศึกษาการ
เพิมบทบาทภาคเอกชนในโครงการลงทุนภาครัฐ,”สิ งหาคม 2553, 4-5.
39
สุ รจิต ลักษณะสุ ต และคณะ, “ความท้าทายของนโยบายการคลัง : สู่ ความยังยืนและ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจระยะยาว” (เอกสารในการสัมนาวิชาการประจําปี 2553 BOT Symposium
2010, กันยายน 2553), 41.
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7) กฎระเบียบด้านสิ งแวดล้อมและสุ ขภาพ 8) กฎหมายแรงงานทีเกียวข้อง 9) ข้อจํากัดในการให้
ชาวต่างชาติถือครองกรรมสิ ทธิ การเข้าร่ วมลงทุน เช่นกฎหมายการให้ต่างชาติเข้าร่ วมลงทุน40
กรอบด้ านกฎหมายและการกํากับดูแล
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ดาํ เนินการ
ศึกษาการเพิมบทบาทภาคเอกชนในต่างประเทศ พบว่าการพัฒนากรอบด้านกฎหมายและการกํากับ
ดูแล การเพิมบทบาทภาคเอกชนในต่างประเทศพบว่ามีแนวทางสําคัญดังนี
1. กรอบด้านกฎหมายและการกํากับดูแลมี 2 แนวทาง ได้แก่ การบัญญัติกฎหมาย PPPs
ควบคู่กบั การกําหนดแนวทางการดําเนินโครงการ PPPs และไม่มีการบัญญัติกฎหมาย PPPs แต่
กําหนดเป็ นแนวทางการดําเนินโครงการ PPPs เพียงอย่างเดียว ยกตัวอย่างเช่น
สหราชอาณาจัก ร: ไม่มีก ารบัญญัติก ฎหมาย PPPs แค่กาํ หนดแนวทางการดําเนิน
โครงการ PPPs เช่น คู่มือการดําเนินการทีกํานดมาตรฐานไว้ (HMT PFI Guidance: Standardisation
ofPFI Contracts Version 4 (SoPC4)) คู่มือการลงทุน การประเมินความคุม้ ค่าโครงการ (HMT PFI
Guidance: Value for Money, Assessment Guidance) แนวทางการดําเนินโครงการ PPPs ด้าน
การศึกษา(Education: School Standard Form PFIContracts) รู ปแบบสัญญาโครงการทีอยู่อาศัย
(Housing: Housing (HRA) Model Contract) แนวทางการบํา บัดนําเสี ย (Waste: Waste
Infrastructure Delivery, Programme guidance documents)
ไอซ์แลนด์: มีกฎหมาย PPPs ระดับชาติเรี ยกว่า National Development Finance Agency
(Amendment) Act และพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการบริ หารรัฐกิจ ค.ศ. 2002 (State Authorities Public
Private Partnership Arrangements) Act และแนวทางการดําเนินโครงการ PPPs เรี ยกว่า Framework for
Public Private Partnerships
รัฐวิกตอเรี ย(ออสเตรเลีย): ไม่มีกฎหมาย PPPs แต่กาํ หนดเป็ นแนวทางระดับชาติ คือ
The National PPP Policy and PPPGuidelines (December 2008) นโยบายและหลักปฏิบตั ิเรี ยกว่า
Australian Government Policy Principlesfor the Use of Public Private Partnerships(December
2006) และแนวทางระดับท้องถินคือ Partnerships Victoria Requirements
รัฐบริ ติชโคลัมเบีย(แคนนาดา): ไม่มีกฎหมาย PPPs แต่กาํ หนดเป็ นแนวทางการดําเนิ น
โครงการดังนี แนวทางการจัดซื อจัดจ้างเรี ยกว่า Procurement Related Disclosure forPublic Private
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Asian Development Bank, Public-Private Partnerships Handbook (Manila: ADB,
2008), 13-14.
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Partnerships คําแนะนําการบริ หารจัดการความเสี ยงเรี ยกว่า An Introduction to Risk Management
inPublic Private Partnership
ญีปุ่ น: มีกฎหมาย PFI Law และแนวทางการดําเนิ นการเรี ยกว่า VFM Guideline
แนวทางการกระจายความเสี ยงเรี ยกว่า Risk Sharing Guideline แนวทางการดําเนิ นการเรี ยกว่า
Process Guideline (ตังแต่ปี.
& แก้ไขเพิมเติมปี
) คู่มือการทําสัญญา เรี ยกว่า Contract
Guideline และ คู่มือการติดตามดูแล เรี ยกว่า Monitoring Guideline
สิ งคโปร์ : ไม่มีกฎหมาย PPPs แต่มีแนวทางการดําเนิ นงานเรี ยกว่า Public-Private
Partnership Handbook
เกาหลี ใ ต้: มีก ฎหมาย PPPs ตราเป็ นพระราชบัญ ญัติ The Act on Private
Participation onInfrastructure (PPI) (1998)พระราชบัญญัติ PPPs แก้ไขเพิมเติม ค.ศ. 2005(The
Amendment of PPP Act พระราชกฤษฎีกา (Enforcement Decree on PPP Act) และคู่มือแนว
ทางการดําเนินงานเรี ยกว่า Annual PPI Plan และ PPI Guidelines
มาเลเซี ย: ไม่มีกฎหมาย PPPs แต่มีแนวทางการดําเนินโครงการ คือ Public Private
Partnership Unit Guideline
ฟิ ลิปปิ นส์ : มีกฎหมาย PPPs เรี ยกว่า Republic Act No. 6957, Republic Act No.
7718 and its IRR (Amended BOT Law ) Section 6 of Government Appropriation Act และ
กฎหมายส่ งเสริ มการลงทุน(BOT Law) และแนวทางการดําเนิ นงานเรี ยกว่า ICC Guidelines on
BOT-ICT Projects
แอฟริ กาใต้: มีกฎหมาย PPPs ตราเป็ นพระราชบัญญัติเรี ยกว่า Public Finance
Management Act และมี แ นวทางการดําเนิ นงานเรี ย กว่า Municipal Service Delivery and PPP
Guidelines
2. ประเภทของกฎหมาย PPPsจากการศึกษาประเภทของกฎหมายการร่ วมดําเนินงานใน
ต่างประเทศของธนาคารโลกสามารถแบ่งประเภทของกฎหมายออกเป็ น ประเภทหลักได้แก่
2.1 การบัญญัติกฎหมายทีมีผลบังคับทัวไป กลุ่มประเทศทีบัญญัติกฎหมายประเภทนี
ต้องการให้กฎหมายการร่ วมดําเนินงานมีผลบังคับใช้ในการกําหนดและกํากับดูแลการลงทุนในทุก
สาขาทางเศรษฐกิจ เช่น The Act on Private Participation inInfrastructure (PPI) ของประเทศเกาหลีใต้
2.2 การบัญญัติกฎหมายเฉพาะโครงการ กลุ่ ม ประเทศที บัญญัติกฎหมายประเภทนี
ต้องการให้กฎหมายมีผลบังคับใช้ในการดําเนินโครงการใดโครงการหนึ งโดยเฉพาะเท่านัน เช่น the
Western Harbor Crossing Ordinance ของฮ่องกง
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2.3 การบัญญัติกฎหมายรายสาขา กลุ่มประเทศทียึดแนวทางนี จะบัญญัติกฎหมายใน
แต่ละสาขา และกําหนดบทย่อยของกฎหมายให้รองรับการร่ วมดําเนิ นการ เช่น TheFederal Roads
Act ของประเทศมาเลเซีย ทีกําหนดให้ภาคเอกชนเป็ นผูจ้ ดั เก็บค่าผ่านทาง โดยมีประเทศอืนทีใช้การ
บัญญัติกฎหมายรายสาขา เช่น สหราชอาณาจักร และประเทศออสเตรเลีย เป็ นต้น
3. หลักการของสัญญา PPPs จากกรณี ศึกษาหลักการของสัญญา PPPs ในหลายประเทศ
คณะกรรมาธิ การเศรษฐกิจสําหรับยุโรป องค์กรสหประชาชาติ (Guidebook on Promoting Good
Governance in Public-Private Partnerships) ธนาคารโลก และธนาคารเพือการพัฒนาแห่งเอเชี ย
(Public-Private Partnership Handbook) ได้ให้ขอ้ คิดเห็นเกียวกับหลักปฏิบตั ิทีดีในการจัดทําสัญญา
PPPs ดังนี ) การระบุพนั ธะบริ การทีชัดเจน (specified service obligations) เป็ นหลักเกณฑ์หนึงทีจะ
ช่วยสร้างความเข้าใจและลดข้อผิดพลาดให้กบั ภาคเอกชนในการส่ งมอบบริ การหรื อผลผลิต ตามที
ภาครั ฐได้กาํ หนดไว้ ดัง นันจึ งควรมีก ารกํา หนดไว้ในหนัง สื อเชิ ญชวนตังแต่ตน้ อย่า งไรก็ตาม
ไม่ควรระบุถึงรู ปแบบวิธีการส่ งมอบ เพราะอาจจะลดทางเลือกของภาครัฐในการจ้างภาคเอกชนลง
) โครงสร้างราคาและกําหนดการชําระค่าใช้จ่ายตามสัญญา (contract payment /pricing structure)
เป็ นอีกหลักเกณฑ์หนึ งที ภาครัฐควรระบุใ ห้ช ัดตังแต่เ ริ มต้น เพื อเพิ มประสิ ท ธิ ภ าพของการร่ วม
ดําเนินการ เพราะหากสามารถกําหนดหลักเกณฑ์ในเรื องราคาและกําหนดชําระตามสัญญาได้อย่าง
เหมาะสมจะมีผลดี คือ ( ) ภาคเอกชนสามารถประมาณการรายรับรายจ่ายได้อย่างชัดเจนและลด
ความเสี ยง รวมทังต้น ทุ น ทางการเงิ น และ ( ) สร้ า งความมันใจให้แ ก่ ภาคเอกชนในด้านการ
ประมาณการรายได้รายจ่ายทีชัดเจน ) การกระจายความเสี ยง (risk allocation adjustment) ภายใต้
นโยบายการเพิมบทบาทภาคเอกชน ภาครัฐ ควรคํา นึ ง ถึ ง ต้น ทุน ความเสี ยง (risk premium)ที
ภาคเอกชนต้องแบกรับความเสี ยงต่างๆ ที คาดว่าจะเกิ ดจาการดําเนินโครงการว่ามีความคุม้ ค่าทาง
การเงินหรื อไม่อย่างไร หรื อภาครัฐมีประสิ ทธิ ผลต่อค่าใช้จ่าย(cost effectiveness) ในการแบกรับ
ความเสี ยงเหล่านันดีกว่าภาคเอกชนหรื อไม่
ดังนัน การบริ หารความเสี ยงควรต้อ งคํา นึ ง ถึ ง องค์ป ระกอบดังต่อไปนี 1) ความเสี ยง
ทังหมดของโครงการ 2) ความเสี ยงในส่ วนที ไม่ส ามารถโอนให้ภ าคเอกชนได้เนืองจากเป็ นความ
เสี ยงทีเกิดจากกิจกรรมหลักของโครงการ 3) ตรวจสอบความเสี ยงและแบ่งแยกความเสี ยงให้ภาครัฐ
หรื อภาคเอกชนทีสามารถบริ ห ารความเสี ยงนันได้ดี ก ว่า เพื อให้ก ารบริ ห ารความเสี ยงระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชนมีประโยชน์สูงสุ ด (optimal) 4) ตรวจสอบความเสี ยงทีเหลืออยู่ว่ามีความ
จําเป็ นต้องร่ วมบริ หารระหว่างภาครัฐและเอกชนหรื อไม่ 5) ดําเนินการปรับการกระจายความเสี ยงที
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มีอยูใ่ นโครงสร้าง PPPs ทัวไปและใช้สัญญาจ้างเป็ นเครื องมือในการสะท้อนการกระจายความเสี ยง
เหล่านัน41
กรอบพระราชบัญญัติการให้ เอกชนร่ วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.
: กรณีประเทศไทย
สําหรับกรณี การร่ วมลงทุนระหว่างภาครั ฐและเอกชนในประเทศไทยต้องปฎิบตั ิตาม
กรอบด้านกฎหมายและมีการกํากับดูแล มีการตราพระราชบัญญัติฉบับแรกเกี ยวกับการให้เอกชน
ร่ วมลงทุนในกิ จ การของรั ฐ ฉบับ แรก คื อ พระราชบัญ ญัติ ว่า ด้วยการให้เอกชนเข้าร่ วมงานหรื อ
ดําเนิ นการในกิ จการของรั ฐ พ.ศ.
หรื อทีเรี ยกกันโดยทัวไปว่า “พ.ร.บ. ร่ วมทุน” เนื องจาก
ในช่วงก่อนปี พ.ศ.
กฎหมายว่าด้วยการให้สัมปทานหรื อให้สิทธิ แก่เอกชนหรื อการร่ วมลงทุน
ระหว่างรัฐกับเอกชน ส่ วนใหญ่จะกําหนดให้เป็ นอํานาจการพิจารณาของบุคคลเดียวหรื อหน่วยงาน
เดียวและในเรื องสํา คัญจะกํา หนดให้เป็ นอํานาจของรัฐมนตรี ทําให้การพิจารณาอาจเป็ นไปโดย
ไม่มีห ลัก เกณฑ์ ที แน่ น อน จึ ง ได้มี ก ารตราพระราชบัญ ญัติ ว่า ด้วยการให้เอกชนเข้าร่ วมงานหรื อ
ดําเนิ นการในกิจการของรัฐพ.ศ.
ขึน เพือกําหนดขันตอนการดําเนินงานของโครงการทีจะให้
เอกชนเข้าร่ วมลงทุนให้เป็ นมาตรฐานเดียวกัน ข้อกําหนดหลักเกณฑ์และขันตอนการให้เอกชนเข้า
ร่ วมดําเนิ นการในกิจการของรัฐ โดยกําหนดให้โ ครงการที มี ว งเงิ น หรื อ ทรั พ ย์สิ น มากกว่า ,
ล้านบาท ทีหน่วยงานเจ้าของโครงการมีความประสงค์ให้เอกชนเข้าร่ วมดําเนินการจะต้องดําเนินการ
ตามขันตอนทีกําหนดไว้ในกฎหมายดังกล่าว ซึ งพ.ร.บ. ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่ วมงานฯ พ.ศ.
มี
หลักการสําคัญ ได้แก่ ) มี การจัดเตรี ยมโครงการอย่างเป็ นระบบ มีการศึกษาความเหมาะสมของ
โครงการ(feasibility study) ทีครบถ้วนสมบูรณ์ เพือใช้เป็ นข้อมูลพืนฐานประกอบการพิจารณา
ตัด สิ น ใจของคณะรั ฐ มนตรี แ ละหน่ ว ยงานที เกี ยวข้อ ง ) มี ก ระบวนการกลันกรองโครงการ
โดยละเอียดก่อนพิจารณาอนุมตั ิให้ดาํ เนินโครงการรวมทังมีการกําหนดกลไกการกํากับดูแลขันการ
ดําเนินการและติดตามประเมินผล ) มีหน่วยงานทีเกี ยวข้อ งหลายฝ่ ายเข้า ร่ ว มพิ จ ารณาคัดเลือก
เอกชนเข้า ร่ ว มงานในรู ป แบบคณะกรรมการ เพื อให้เ กิ ด ความรอบคอบและโปร่ ง ใส โดยการ
ตัดสิ นใจไม่ได้ขึนกับหน่วยงานใดหน่วยงานหนึง42
ต่อมาจึงได้มีการยกร่ างพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่ วมลงทุนในกิจการของรัฐ ขึนมาใหม่
คื อ พระราชบัญ ญัติ ก ารให้เ อกชนร่ ว มลงทุ น ในกิ จ การของรั ฐ พ.ศ. 2556 ประกาศลงใน
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, “โครงการศึกษาการ
เพิมบทบาทภาคเอกชนในโครงการลงทุนภาครัฐ,”สิ งหาคม 2553, 12-20.
42
เรื องเดียวกัน, 6.
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ราชกิจจานุเบกษา เมือวันที 3 เมษายน พ.ศ. 2556 โดยมีทงสิ
ั น มาตรา มีหลักเกณฑ์การให้เอกชน
ร่ วมลงทุนในกิจการของรัฐต้องคํานึงถึงหลักการสําคัญดังนี 1) ประสิ ทธิ ภาพและความคุม้ ค่าในการ
ดําเนินกิจการและการใช้ทรัพยากรของรัฐ 2) การยึดถือวินยั การเงินการคลัง 3) ประโยชน์ต่อสังคม
และเศรษฐกิจจากการดําเนินโครงการ 4) ความโปร่ งใสในกระบวนการตัดสิ นใจทีเกียวข้อง 5) การ
จัดสรรความเสี ยงทีเหมาะสมของโครงการระหว่างรัฐกับเอกชน 6) สิ ทธิ และประโยชน์ของผูร้ ับบริ การ
และผูใ้ ห้บริ การ 7) การส่ งเสริ มการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมระหว่างเอกชนทีประสงค์จะร่ วมลงทุน43
จะเห็นได้วา่ กระบวนการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่ วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556ที
เพิมเติมขึนจากการดําเนิ นการตามกรอบของพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการให้เอกชนเข้าร่ วมงานหรื อ
ดําเนิ นการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 เพือให้ภาครัฐมีกลไกในการกําหนดนโยบายเกียวกับ PPPs
ทีมีประสิ ทธิ ภาพ อีกทังเพิมเติมกลไกให้มีความชัดเจนและครอบคลุมทุกกระบวนการมากขึน ตาม
แผนภูมิที
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การดําเนิ นการตามกรอบของพระราชบัญญัติว่าด้ว ยการให้เอกชนเข้าร่ ว มงานหรื อ
ดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535

แผนภูมิที กระบวนการทีเพิมเติมขึนในพระราชบัญญัติการให้เอกชนเข้าร่ วมลงทุนในกิจการของ
รัฐ พ.ศ. 2556
ทีมา: เสรี นนทสู ติ, “มาตรการพิเศษตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่ วมลงทุนในกิจการของรัฐ
พ.ศ.
” (เอกสารประกอบการบรรยาย Public Private Partnership และ พระราชบัญญัติการให้
เอกชนร่ วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ณ โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการ, 22 พฤษภาคม 2556), 13.

43

“พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่ วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556,” ราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 130, ตอน 31 ก (3 เมษายน 2556): 3-19.
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นอกจากนียังมีมาตรการพิเศษทีเพิมขึนจากพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่ วมลงทุนใน
กิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 คือได้กล่าวถึงลักษณะเอกชนทีไม่สมควรให้ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
และหลักเกณฑ์กรณี โครงการทีมีวงเงินตํากว่า 1,000 ล้านบาท ตลอดจนระบบฐานข้อมูลสัญญา
ร่ วมลงทุนไว้ดงั นี
1. ให้ PPPs Committee ประกาศลักษณะเอกชนและทีปรึ กษาทีไม่สมควรให้ร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ กล่าวคือเอกชนทีไม่มีสิทธิ ได้รับคัดเลือกเป็ นคู่สัญญาหรื อเป็ นทีปรึ กษา
2. ให้ PPPs Committee กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้เอกชนร่ วมลงทุนในโครงการ
ทีมี วงเงิ นต่ากว่า , ล้านบาทกรณี ที สคร. เห็ นว่าโครงการใดมีความสําคัญหรื อสอดคล้องกับ
แผน PPPs และควรดําเนิ นการตาม พ.ร.บ. นี ให้ สคร. เสนอPPPs Committee เพือกําหนดให้
ดําเนินการตามขันตอนใน พ.ร.บ.นีต่อไป
3. ให้หน่ วยงานเจ้าของโครงการจัดส่ ง สํา เนาสั ญญาจ้า งและเอกสารที เกี ยวข้องกับ
โครงการทีมีมูลค่าต่ากว่า 1,000 ล้านบาทต่อ สคร. ภายใน 30 วันนับจากวันทีลงนามในสัญญาหรื อ
สัญญาทีแก้ไขเปลียนแปลง
4. ให้สคร. จัดทําระบบฐานข้อมูลสัญญาร่ วมลงทุนซึ งประมวลและแสดงข้อมูลสัญญา
ร่ วมลงทุนทังทีมีมูลค่าตังแต่ 1,000 ล้านบาทขึนไป และสัญญาทีมีมูลค่าต่ากว่านัน44
สําหรับกรณี พิพาทและการระงับข้อพิพาทระหว่างภาครัฐและเอกชนทีผ่านมาในอดีตมี
การระงับข้อพิ พาทโดยอนุ ญาโตตุ ล าการได้รั บ ความนิยมอย่างแพร่ หลาย โดยเฉพาะอย่างยิงการ
ระงับข้อพิพาททางการพานิชย์ระหว่างประเทศ โดยนํากฎหมายแม่แบบว่าด้วยอนุญาโตตุลาการทาง
พานิ ชย์ระหว่างประเทศของคณะกรรมธิ การว่าด้วยกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่ งสหประชาชาติ
ซึงเป็ นทียอมรับและรู ้จกั อย่างกว้างขวางมาเป็ นหลักเพือพัฒนาระบบอนุญาโตตุลาการในประเทศไทย
ให้ทดั เทียมอารยประเทศ และส่ งเสริ มให้มีการใช้กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการในการระงับข้อ
พิพาททางแพ่งและพานิ ชย์ระหว่างประเทศให้แพร่ หลายยิงขึน อันจะเป็ นการลดปริ มาณคดี ทีจะ
ขึนมาสู่ ศาลอี กทางหนึ ง จึ ง จํา เป็ นต้องตราพระราชบัญญัติอนุ ญาโตตุ ลาการ พ.ศ. 254545 แต่ใ น
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เสรี นนทสู ติ, “มาตรการพิเศษตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่ วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ.
” (เอกสารประกอบการบรรยาย Public Private Partnership และ พระราชบัญญัติ
การให้เอกชนร่ วมลงทุ นในกิ จการของรัฐ พ.ศ. 2556 จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ ณ โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการ, 22 พฤษภาคม 2556), 13.
45
“พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119, ตอน 39ก
(29 เมษายน 2545): 18.
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ปั จจุบนั ได้มีการเปลี ยนแปลงไปดังคํากล่าวของพฤฒิพร เนติโพธิ ทีว่า หากเกิ ดกรณี พิพาทระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน ตามมติคณะรัฐมนตรี ไ ม่ ใ ห้มี ก ารระงับ ข้อ พิ พ าทโดยอณุ ญ าโตตุ ล าการแล้ว
ดังนันการโต้แย้งสิ ทธิให้ยดึ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55 มีใจความสําคัญ
ว่าเมือมี ขอ้ โต้แย้งเกิ ดขึ นเกี ยวกับสิ ทธิ หรื อหน้าทีของบุ คคลใดตาม กฎหมายแพ่ง หรื อบุคคลใด
จะต้องใช้สิทธิ ทางศาล บุคคลนันชอบทีจะเสนอคดีของตนต่อศาลส่ วนแพ่งทีมีเขตอํานาจได้ ตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายแพ่งและประมวลกฎหมายนี โดยปกติแล้วอาจเป็ นศาลปกครองหรื อศาลแพ่ง
ทังนีขึนอยูก่ บั มูลคดี ไม่จาํ เป็ นต้องระบุในสัญญาก็ได้เพราะไปตามข้อบังคับตามกฎหมายอยูแ่ ล้ว46
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กรอบนโยบาย
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ (สศช.) ได้ดาํ เนิ นการ
ศึกษาการเพิมบทบาทภาคเอกชนในต่างประเทศ จากการศึกษากรอบนโยบายการเพิ มบทบาท
ภาคเอกชนของต่ า งประเทศพบว่า ปั จ จัย ที มี ค วามสํา คัญ ต่ อ การกําหนดกรอบนโยบาย(policy
framework) สรุ ปได้ดงั นี
1. ความชัดเจนและความต่อเนืองของการสนับสนุ นของภาครัฐในการเพิมบทบาทของ
ภาคเอกชน ปั จจัยหนึงทีหลายประเทศให้ความสําคัญคือ ความชัดเจนในการสนับสนุนของภาครัฐ
ซึ งจะช่ ว ยสร้ า งความต่ อ เนื องของนโยบายการเพิ มบทบาทของภาคเอกชนในระยะยาว ซึ งแรง
สนับสนุนของภาครัฐทําให้การขับเคลือนนโยบายมีความก้าวหน้าและบังเกิดผลอย่างเป็ นรู ปธรรม
และสร้างความเชือมันให้กบั ภาคธุรกิจ รวมถึงนักลงทุนทังในและต่างประเทศ ซึ งเป็ นปั จจัยบวกต่อ
การพัฒนาช่องทางในการเพิมบทบาทภาคเอกชนเข้าร่ วมในโครงการลงทุนภาครัฐให้เกิดความเข็ม
แข็งในอนาคตความชัดเจนและความต่อเนืองในการสนับสนุนของภาครัฐทีมีต่อกรอบนโยบายการ
เพิมบทบาทภาคเอกชนในต่างประเทศ มีดงั นี
สหราชอาณาจักร : สหราชอาณาจักรถือเป็ นประเทศแรกๆ ทีริ เริ มและสนับสนุ นการ
ดําเนินนโยบาย Public-Private Partnership (PPP) / Private Finance Initiative (PFI) โดยตังแต่ปี
ค.ศ.
เป็ นต้นมา การดําเนินนโยบาย PPP / PFI ได้รับการสนับสนุ นโดยตลอดทังจากพรรค
อนุ รักษ์นิยม (ค.ศ.
- ) และพรรคแรงงาน(ค.ศ.
) ทังนี วัตถุประสงค์หลักของ
รัฐบาลสหราชอาณาจักรในการสนับสนุนนโยบาย PPPs / PFI สามารถสรุ ปได้ ประเด็น ได้แก่
) บริ การสาธารณะและความคุม้ ค่าทางการเงิน (Value for Money: VfM) ทีเพิมขึน ) การใช้
46

สัมภาษณ์ พฤฒิพร เนติโพธิ, รองอธิบดีอยั การสํานักงานทีปรึ กษากฎหมาย สํานักงาน
อัยการสู งสุ ด, 21 กรกฏาคม 2557.
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ประโยชน์ทรัพย์สินสาธารณะ รวมถึงทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจอย่างเต็มที ) ให้ผมู้ ีส่วนได้เสี ย เช่น
ผูใ้ ช้บริ การ ได้รับผลประโยชน์ทีเป็ นธรรมจากการดําเนินโครงการ PPPs
ออสเตรเลีย: รัฐบาลออสเตรเลี ยได้กาํ หนด National PPPs Policy and Guidance
(December 2008) เพือใช้เป็ นแนวทางในการดําเนิ นนโยบาย PPPs โดยได้มีการออก Finance
Circular No. 2009/02: The National Public Private Partnerships (PPPs) Policy Framework and
National PPPs Guidelines (30 May 2009) เพือให้หน่วยงานนําแนวทางดังกล่าวมาปฏิบตั ิ และให้
เกิดมาตรฐานเดียวกันในการดําเนินงาน ทังนี รัฐบาลท้องถินสามารถเพิมกฎระเบียบให้กบั นโยบาย
PPPs ในอาณาเขตของตนเองได้
ญีปุ่ น : การดําเนินนโยบาย PPPs เริ มตังแต่ปี ค.ศ. 1985 โดยได้มีการตังบริ ษทั เฉพาะ
กิจ (Project-Based Company) ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการดําเนิ นโครงการด้านการพัฒนา
ต่าง เช่น การพัฒนาเมือง การพัฒนาศูนย์สันทนาการ และ การพัฒนาด้านการขนส่ งและการสื อสาร
เป็ นต้น โดยภายหลังได้มีการกําหนดกฎหมายและแนวทางการเพิมบทบาทภาคเอกชนขึนเพือให้มี
ทิศทางทีชัดเจน โดยจํานวนโครงการภายใต้ PFI ได้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื อง โดยในปั จจุบนั มี
มากกว่า 350 โครงการ
เกาหลีใต้ :เกาหลีใต้ดาํ เนินนโยบาย PPPs ตังแต่ปี ค.ศ. 1994 แต่ในระยะแรก (ค.ศ.
1994-1999) ยังไม่ประสบความสําเร็ จมากนัก สาเหตุจากการขาดระบบการวางแผนโครงการและ
สถาบันทีเข็มแข็งในการสนับสนุนการดําเนินนโยบาย PPPs ดังนัน เกาหลีใต้ได้ดาํ เนิ นการปรับปรุ ง
แก้ไขกฎหมายทีเกียวข้องกับ PPPs อย่างต่อเนื อง และได้จดั ตังหน่วยงานด้าน PPPs โดยเฉพาะเพือ
ทําหน้าทีส่ งเสริ มและสนับสนุนโครงการ PPPs นอกจากนี เกาหลีใต้ยงั ได้จดั ทําแผน PPPs ในแต่ละปี
พัฒนาแนวทางการดําเนินโครงการในรู ปแบบ PPPs แ ล ะ จัด ทํา แ ผ น ก า ร ล ง ทุน ด้า น โ ค ร งส ร้า ง
พืน ฐ า น ภ า ย ใ ต้รูป แ บ บ PPPs ระยะยาว (ค.ศ. 2007 - 2011) เพือให้การขับเคลือนนโยบาย/โครงการ
PPPs มีทิศทางทีชัดเจนและมีความโปร่ งใส
มาเลเซีย : รัฐบาลมาเลเซี ยมีความต้องการทีจะเพิมประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิ ผลของ
โครงการก่ อสร้ างต่า งๆ โดยต้องการลดระยะเวลาดําเนิ นการ ลดการการใช้เงิ นงบประมาณ ลด
ค่าใช้จ่ายทีสู งกว่างบประมาณที ตังไว้และเพิ มคุ ณภาพของผลผลิต ดังนัน รัฐบาลมาเลเซี ยจึงนํา
รู ปแบบ PPPs ของสหราชอาณาจักรเข้าไว้ใน The Eighth Malaysia Plan (ค.ศ. 2001 - 2005) และได้
กําหนดรู ปแบบ PPPs ทีชัดเจนภายใต้หลักการของ Public Finance Initiative (PFI) ใน The Ninth
Malaysia-Plan (ค.ศ. 2006 - 2010) ให้เป็ นวิธีการในการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ และได้มีการ
พัฒนาโครงสร้างกลไกอืนๆ เพือรองรับการดําเนินงานของ PFI เช่น การจัดตังหน่วย PPPs เป็ นต้น

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

74
2. ผลประโยชน์และความคุม้ ค่าในการลดภาระงบประมาณในระยะยาวทีผ่านมาภาครัฐ
กําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ภาคเอกชนเข้ามาร่ วมลงทุนโดยให้ความสําคัญกับภาคเอกชนที
เสนอค่าใช้จ่ายโครงการและต้นทุนตําทีสุ ด หรื อเสนอส่ วนแบ่งรายได้ (revenue sharing) สู งทีสุ ด
ซึ งวิธีดงั กล่าวไม่ได้ตอบสนองความต้องการของทังภาครัฐ ภาคเอกชน และผูร้ ับบริ การในระยะยาว
ดังนัน การพิจารณาควรปรั บ เปลี ยนเป็ นการพิจารณาจากผลประโยชน์และความคุม้ ค่าในการลด
ภาระงบประมาณในระยะยาวจากการอนุ ญาตให้ภาคเอกชนเข้ามาร่ วมลงทุนทังในเชิงคุณภาพการ
ให้บริ การและต้นทุนการดําเนินการซึ งเป็ นวิธีการพิจารณาทีใช้กนั อย่างแพร่ หลายในต่างประเทศ
ทังนี หลายประเทศได้ส ะท้อนผลประโยชน์แ ละความคุ ้ม ค่า ของโครงการ PPPs
ดังกล่าวในรู ปแบบของความคุม้ ค่าทางการเงิน (Value of Money : VfM) โดยวิธีการคํานวณทีใช้
โดยทัวไป คือการเปรี ยบเทียบค่าใช้จ่ายระหว่างรัฐดําเนินการเองและรู ปแบบ PPPs (Public Sector
Comparator: PSC) ซึงวิธีการคํานวณแบบ PSC นัน จะสะท้อนให้เห็นถึงข้อแตกต่างของสถานภาพ
ทางการเงิ นของโครงการจากการใช้วิธี ก ารดําเนิ นการที ต่ า งกัน โดยการประมาณการค่าใช้จ่าย
รายได้ และความเสี ยง ในรู ปแบบของกระแสเงินสด (cash flow) แล้วคํานวณด้วยอัตราดอกเบียเป็ น
มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (net present value) ซึ งนําผลทีได้มาเทียบกับมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของกรณี ทีมีการ
ปรับการประมาณการค่าใช้จ่าย รายได้และความเสี ยง
ประเทศทีใช้วิธีการ PSC ในการประเมินความคุม้ ค่าทางการเงินของโครงการ PPPs
ได้แก่สหราชอาณาจักร ประเทศออสเตรเลีย ประเทศแคนนาดา ประเทศญีปุ่ น ประเทศแอฟริ กาใต้
และประเทศไอซ์แลนด์ เป็ นต้น ทังนี ในการคํานวณ PSC สามารถแบ่งออกเป็ น 4 องค์ประกอบ
หลัก ได้แก่ ค่าใช้จ่ายพืนฐาน (base cost) มูลค่าความเสี ยงทีสามารถถ่ายโอนได้ (transferable risk)
ความเสี ยงคงเหลือ (retained risk) และการปรับฐานความได้เปรี ยบในการแข่งขันของภาครัฐให้เป็ น
กลาง (competitive neutrality)
3. การดําเนิ นโครงการ PPPs ในต่างประเทศจะครอบคลุ มในหลายสาขา ทังในสาขา
ขนส่ งทรัพยากรและสิ งแวดล้อม สาธารณสุ ข การศึกษา และการกีฬา เป็ นต้น นอกจากนี ได้มีการ
เพิ มบทบาทภาคเอกชนไปสู่ ก ารสนับ สนุ น ภารกิ จ ใหม่ ข องภาครั ฐ เพื อเพิมประสิ ทธิ ภาพการ
ให้บริ การกับประชาชน เช่น ระบบ e-Government เป็ นต้นมีตวั อย่างจากการดําเนินโครงการ PPPs
ในสาขาต่างๆในต่างประเทศดังนี
3.1 สาขาขนส่ ง มีประเทศทีดําเนิ นโครงการ PPPs คือสหราชอาณาจักร มีโครงการ
ดังนี1) โครงการ A Thames Gateway เป็ นโครงการ PFI แบบ Design Build Finance Operate
(DBFO) เพือปรับปรุ งสภาพถนนและจุดเชื อมต่างๆ เพือเพิมประสิ ทธิ ภาพการขนส่ งของอุตสาหกรรม
ตามเส้นทาง สัญญามีอายุ ปี 2) โครงการ M เป็ นโครงการ PPPs แบบ DBFO เพือขยายถนน
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วงแหวนมอเตอร์ เวย์ M สัญญามีอายุ ปี โครงการ Deep Tube Lines - Jubilee, Northern &
Piccadilly Lines (JNP) เป็ นโครงการ PPPs แบบ DBFO เพือบํารุ งและปรับปรุ งรถไฟ ราง และ
โครงสร้างโยธา ต่างๆ สัญญามีอายุ ปี
3.2 สาขาทรัพยากรและสิ งแวดล้อมและสาธารณูปโภคมีประเทศทีดําเนิ นโครงการ
PPPs คือ สิ งคโปร์ มีโครงการดังนี 1) โครงการ Desalination Project เป็ นการนําเทคโนโลยีที
ภาคเอกชนเลือกภายใต้รูปแบบ PPPs – Design Build Own Operate (DBOO) เพือจัดหานําจืด
ล้านแกลอน ต่อวันให้กบั Public Utilities Board สัญญามีอายุ ปี (ค.ศ.
)2) โครงการ
Provision of Refuse Incineration Services เป็ นโครงการ PPPs แบบ DBOO ในการให้บริ การ
อุตสาหกรรมกําจัดขยะ (Waste Management Industry) สัญญามีอายุ ปี (ค.ศ.
- )
3.3 สาขาสาธารณสุ ข ประเทศที ดํา เนิ นโครงการ PPPs คื อ สหราชอาณาจัก ร มี
โครงการดังนี 1) โครงการ Walsall Extra Care Housing เป็ นโครงการ PPPs แบบ DBFO ในการ
จัดหาบ้านพักสําหรับผูส้ ู งอายุ และศูนย์ดูแลผูส้ ู งอายุ สัญญามีอายุ ปี 2) โครงการ National
Health Service (NHS) เป็ นโครงการ PFI ทีจัดหาโรงพยาบาลให้กบั ภาครัฐ โดยมีกองทุน (Trusts)
เป็ นผูช้ าํ ระเงิ นในรู ปแบบของค่าธรรมเนี ยมรายปี หรื อค่า Unitary ซึ งรวมค่าจัดหา (Availability
Charge) อาคารและอุปกรณ์ และค่า ให้บ ริ ก าร (service charge) ออสเตรเลี ย มีโครงการดังนี
1) โครงการ Royal North Shore Hospital Stage 2 Redevelopment เป็ นโครงการ PPPs แบบ DBFO
เพือพัฒนาโรงพยาบาล สิ งอํานวยความสะดวกด้านสุ ขภาพสําหรับชุมชน และปรับปรุ งและต่อขยาย
อาคารและอาคารจอดรถ ทังนีภาคเอกชนทีเข้าร่ วมจะต้องให้บริ การสนับสนุ นอืนๆทีนอกเหนือจาก
การให้บริ การทางการแพทย์ (non-clinical support) ในบางรายการด้วยมาเลเซี ย มีโครงการดังนี
1) โครงการ Medical City @ Enstek เป็ นโครงการ PFI เพือก่อสร้าง medical complex โรงพยาบาล
และศูนย์การวิจยั สุ ขภาพ โดยภาคเอกชนร่ วมลงทุนร้อยละ 20 ของวงเงิน ทุน 1.7 พันล้านริ งกิต
2) โครงการ 9Bio เป็ นศูนย์วิจยั เพือการพัฒนาวัคซี นท้องถิน ซึ งให้นิติบุคลเฉพาะกิจ (Special Purpose
Vehicle: SPV) ออกแบบ ก่อสร้าง และบริ หารศูนย์วจิ ยั โดยได้รับสัมปทาน 30 ปี
3.4 สาขาการศึกษา ประเทศทีดําเนินโครงการ PPPs คือสหราชอาณาจักร มีโครงการ
Heathcote School - Music Centre Project เป็ นโครงการPPPs เพือก่อสร้างศูนย์ดนตรี ของโรงเรี ยน
มัธยม ซึ งภาคเอกชนสามารถคิ ดอัตราค่าบริ การใช้ห้องอัดเสี ยง และห้องฝึ กซ้อมดนตรี นอกเวลา
เรี ยนและ สิ งคโปร์ มีโครงการITE College West (Institute of Technical Education) เป็ นโครงการ
ก่อสร้างอาคารเรี ยน ทีพัก และอาคารอืนๆ ของ ITE College โดยเป็ นโครงการ PPPs แบบ DBFO
ซึงถือเป็ นโครงการ PPPs ทีเกี ยวข้องกับโครงสร้ า งพื นฐานด้า นสังคมโครงการแรกของสิ งคโปร์
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(ลงนามสัญญาเมือพฤศจิกายน ค.ศ.
วงเงินโครงการ ล้านดอลลาร์ สิงคโปร์ ) สัญญามีอายุ
ปี
3.5 สาขาการกี ฬา ประเทศทีดําเนิ นโครงการ PPPs คือ 1) จีน มีโครงการ Beijing
Olympics Stadium เป็ นโครงการ PPPs แบบ DBFO ทีให้ภาคเอกชนออกแบบลงทุน ก่อสร้ าง
บริ หาร บํารุ ง และซ่ อมแซม the Beijing Olympics Stadium ถือเป็ นโครงการ PPPs สาขาการกีฬา
ครังแรกในจีน โดยภาคเอกชนทีเข้าร่ วมสามารถหารายได้จากค่าเช่าสถานที ค่าเช่าโฆษณา ค่าเช้าชม
ค่าเช่าพืนทีพาณิ ชย์ และอืนๆ สัญญามีอายุ ปี อย่างไรก็ตาม ในช่วงการจัดงาน the
Beijing
Olympics ภาคเอกชนทีเข้าร่ วมจะได้รับเฉพาะค่าเช่าสถานทีเท่านัน 2) สิ งคโปร์ มีโครงการ Singapore
Sports Hub เป็ นโครงการก่อสร้างศูนย์กีฬาทางบกและทางนํา โดยเป็ นโครงการ PPPs แบบ DBFO
ซึ งถือเป็ นโครงการ PPPs สาขาการกีฬาทีมีขนาดใหญ่ทีสุ ดในโลก (สิ นสุ ดกระบวนการจัดจ้างเมือ
มกราคม ค.ศ.
) วงเงิ นค่าก่อสร้างประมาณ . พันล้านเหรี ยญสิ งคโปร์ ซึ งสิ งคโปร์ เตรี ยม
โครงการดังกล่าวเพือรองรับการจัดมหกรรมกีฬาระดับภูมิภาคและระดับโลกในอนาคต 3) สหราช
อาณาจักร มีโครงการ Leisure Options Project เป็ นโครงการ PPPs แบบ (Design Finance
Construction Operate: DFCO) ของศูนย์นนั ทนาการ โดยเป็ นการพัฒนาแทนทีศูนย์กีฬาทีมีอยูเ่ ดิม
สัญญามีอายุ ปี
3.6 สาขาอืนๆ ประเทศทีดําเนินโครงการ PPPs คือ 1) สหราชอาณาจักร มีโครงการ
urban regeneration vehicle เป็ นโครงการ PPPs ทีหน่วยงานท้องถิน (Croydon Borough Council)
ต้องการสร้างพันธมิตรทางอสังหาริ มทรัพย์กบั ภาคเอกชนในการพัฒนาทางกายภาพและการลงทุน
ของท้องถิ น เพือให้การพัฒนาท้องถิ นมีการปรับตัวอย่างสมําเสมอและเกิดความความยังยืน โดย
หน่วยงานท้องถินมีแนวคิดทีจะให้ สิ ทธิกบั พันธมิตรดังกล่าวในการพัฒนาอาคารใหม่ต่างๆ ก่อนให้
ภาคเอกชนรายอืน สัญญามีอายุ ปี 2) สิ งคโปร์ มีโครงการ e-Procurement (GeBIZ) เป็ นโครงการ
PPPs ทีจัดหาและดูแลระบบเพือใช้บริ หารการจัดซื อจัดจ้างของภาครัฐภายในจุดเดียว (One-Stop
Service)3) อินเดีย มีโครงการ MCA (Ministry of Company Affairs) เป็ นโครงการ PPPs แบบ
BOOT เพือจัดหาและบริ หารระบบ online ของ Ministry of Company Affairs ซึ งจะทําให้
ผูใ้ ช้บริ การสามารถเข้าถึงบริ การของ Ministry of Company Affairs บนหน้าจอเดียว
4. การบริ ห ารจัด การความเสี ยงการบริ ห ารความเสี ยงถื อเป็ นปั จจัยสําคัญทีมีผลต่อ
ความสําเร็ จของโครงการ PPPs โดยในหลายประเทศ เช่น สหราชอาณาจักร ประเทศออสเตรเลีย
และประเทศมาเลเซี ยได้กาํ หนดแนวทางการบริ หารความเสี ยงภายใต้รูปแบบ PPPs อย่างชัดเจนว่า

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

77
เป็ นการบริ หารความเสี ยงร่ วมกันระหว่างภาครั ฐและภาคเอกชน มิใช่ ให้ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ งรับภาระ
ความเสี ยงทังหมด47
ซึ งสอดคล้องกับหลักการทํานโยบาย PPPs ทีระบุไว้ในหนังสื อแนะนําการสร้างธรร
มาภิบาลในความร่ วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (Guidebook on Promoting Good Governance
in Public-Private Partnerships) จัด ทํา โดยคณะกรรมาธิ ก ารเศรษฐกิ จ สํา หรั บ ยุโรปองค์กร
สหประชาชาติทีแนะนําว่า ก่อนทีรัฐบาลจะนําโครงการ PPPs มาใช้ ควรมีการจัดทํานโยบาย PPPs
ทีมีเป้ าประสงค์ชดั เจนเสี ยก่อนเพือหลีกเลียงปั ญหาทีอาจเกิดขึนได้ โดยคํานึงถึงหลักการสําคัญดังนี
หลักการที - กระบวนการ PPPs ต้องมีน โยบายที สอดคล้องกัน ตังแต่วตั ถุประสงค์ที
ชัดเจน หลักการ รายละเอียดโครงการ เป้ าหมายและตัวชี วัดความสําเร็ จ จําเป็ นต้องนํานโยบาย
PPPs มากําหนดเป็ น roadmap เพือนํานโยบายสู่ การปฏิบตั ิ และเป็ นกลไกการดําเนินงานให้เป็ น
รู ปธรรม
หลักการ – รัฐบาลสามารถสร้ า งสมรรถนะที จํา เป็ นให้เ กิ ด ขึ นได้ จากการนํา เอา
แนวทางประสมประสานมาใช้ ด้วยการตังสถาบันขึนมาใหม่และฝึ กอบรมเจ้าหน้าทีรัฐ ขณะเดียวกันก็
ใช้ผเู้ ชียวชาญภายนอกด้วย
หลักการที – ผูล้ งทุนในโครงการ PPPs ต้องการสิ งทีคาดการณ์ได้และมีกรอบกฎหมายที
มีความมันคง นอกจากนี ภายในกรอบกฎหมายจําเป็ นต้องคํานึงถึงประโยชน์ทีจะได้รับและการให้
อํานาจพวกเขามีส่วนร่ วมในกระบวนการทางกฎหมายเพือปกป้ องสิ ทธิ และให้หลักประกันได้ว่า
พวกเขาจะมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
หลักการที – โครงการ PPPs อาจมีความเสี ยงเกิดขึน ภาครัฐและเอกชนจําเป็ นต้อง
ร่ วมกันเฉลียรับความเสี ยงทีเกิดขึนอย่างเหมาะสม
หลักการที – การเลือกผูช้ นะการประมูลควรดําเนินการด้วยความโปร่ งใส เป็ นกลาง
และไม่เลือกปฏิบตั ิมีบรรยากาศที ส่ ง เสริ มการแข่งขันเพือให้ได้รับข้อเสนอทีดีทีสุ ด ขณะเดียวกัน
ต้องมีการลงโทษหากมีกรณี ทุจริ ตเกิดขึน 48
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, “โครงการศึกษาการ
เพิมบทบาทภาคเอกชนในโครงการลงทุนภาครัฐ,”สิ งหาคม 2553, 12-15.
48
United Nations Economic Commission for Europe, Guidebook on Promoting
Good Governance in Public-Private Partnerships (Geneva: United Nations Publications,
2008), 18-46.
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การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ให้ เอกชนร่ วมลงทุนในกิจการของรัฐ
การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การให้เอกชนร่ วมลงทุนในกิจการของรัฐ ให้มีแผนยุทธศาสตร์
เพือกําหนดนโยบายการให้เอกชนร่ วมลงทุนในกิ จการของรั ฐทีสอดคล้องกับบทบัญญัติว่าด้วย
แนวนโยบายพืนฐานแห่ งรัฐของรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทยและแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและ
สังคมแห่ ง ชาติ ซึ งมี ร ะยะเวลาครั งละห้า ปี 49 เสรี นนทสู ติ ได้อ ธิ บ ายเพิ มเติม ถึ งทีมาของแผน
ยุทธศาสตร์ การให้เอกชนร่ วมลงทุนในกิจการของรัฐว่ามาจาก 1) แนวนโยบายพืนฐานแห่ งรัฐของ
รัฐธรรมนูญ 2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 3) กรอบนโยบายการให้เอกชนร่ วมลงทุน
จัดทําโดยกระทรวงเจ้าสังกัด ประกอบด้วยเนือหาภาพรวมของโครงการ ลักษณะของโครงการ และ
ลําดับความสําคัญของกิ จการของรัฐ ในความรั บ ผิดชอบของกระทรวงทีจําเป็ น หรื อเหมาะสมให้
เอกชนร่ วมลงทุน นอกจากนี แผนยุทธศาสตร์ ดงั กล่าวอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 1) นโยบายการ
ลงทุนในกิจการของรัฐในสาขาต่างๆ / ประเภทและลักษณะของกิจการทีสมควรให้เอกชนมีส่วนร่ วม
ในการลงทุน 2) เป้ าหมายในการให้เอกชนร่ วมลงทุนและกรอบระยะเวลาในการดําเนินการ 3) ประมาณ
การลงทุนของภาครัฐและเอกชน 4) ความเชือมโยงระหว่างกิจการทีสมควรให้เอกชนมีส่วนร่ วมใน
การลงทุน50 โดยมีรายละเอียดการดําเนินงานตามแผนภูมิที
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49

“พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่ วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556,” ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 130, ตอน31 ก (3 เมษายน 2556): 3-19.
50
เสรี นนทสู ติ, “ขันตอนตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่ วมลงทุนในกิจการของรัฐ
พ.ศ.
” (เอกสารประกอบการบรรยาย Public Private Partnership และ พระราชบัญญัติการให้
เอกชนร่ วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ณ โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการ, 22 พฤษภาคม 2556), 10.
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แผนภูมิที ทีมาของแผนยุทธศาสตร์ การให้เอกชนร่ วมลงทุนในกิจการของรัฐ
ทีมา: เสรี นนทสู ติ, “กระบวนการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่ วมลงทุนในกิจการของรัฐ
พ.ศ. 2556” (เอกสารประกอบการบรรยาย Public Private Partnership และ พระราชบัญญัติการให้
เอกชนร่ วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ณ โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการ, 22 พฤษภาคม 2556), 8-9.
กรอบกลไกการดําเนินการ
ธนาคารเพือการพัฒนาเอเซี ย (ADB) ได้ให้ขอ้ คิดเห็นในการกําหนดหน่วยงานรับผิดชอบ
เพื อขับเคลื อนและเป็ นกลไกการดําเนิ น งานไว้ว่า การปรับโครงสร้ า งบทบาทภาคความร่ วมมือ
ถือเป็ นส่ วนหนึงของกระบวนการ PPPs ขณะทีภาคเอกชนเข้าไปมี ส่วนร่ วมในการดําเนินการใน
กิจการของรัฐภาครัฐจะกลายเป็ นผูก้ าํ กับดูแลหรื อตรวจสอบการดําเนินงานตามโครงการ หลายประเทศ
ส่ วนใหญ่เริ มหน่ ว ยงานหลัก ที เป็ นกลไกการดําเนิ น การ และขาดสมรรถนะในการทําหน้าทีจัด
โครงสร้างองค์การ บริ หารจัดการและดําเนินการตามกระบวนการ PPPs หน่วยงานกลไกดังกล่าว
จําเป็ นทีจะต้องพัฒนาขีดความสามารถในการทําหน้าที ในฐานะหน่วยงานใหม่ ทีก่อตังขึนมาเพือ
สนับสนุ นการดําเนินงาน PPPs อาจก่อตังในรู ปของ หน่วยงาน PPPs (PPPs Units) สํานักงาน/
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หน่วยงานบริ หารโครงการ (project implementation office/project implementation unit ) และศูนย์
ให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค (technical assistance)51
การศึกษากรอบกลไกการดําเนิ นการในการเพิมบทบาทภาคเอกชน (PPPs Unit) ของ
ต่า งประเทศโดยสํา นัก งานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิ จ และสังคมแห่งชาติ (สศช.) สรุ ป
สาระสําคัญออกเป็ น 1) หน่ ว ยงานรับ ผิด ชอบด้า น PPPs ในต่า งประเทศ และ 2) บทบาทของ
หน่วยงาน PPPs
1. หน่วยงานรับผิดชอบด้าน PPPs ในต่างประเทศหลายประเทศได้มีก ารจัดตังหน่วยงาน
PPPs ขึนโดยเฉพาะเพือขับเคลือนนโยบาย PPPs โดยส่ วนใหญ่กาํ หนดให้หน่วยงาน PPPs อยูใ่ น
สังกัดกระทรวงการคลัง หรื อรู ปแบบของผูถ้ ือหุน้
สหราชอาณาจักร : มีหน่วยงาน PPPs เรี ยกว่า Partnership UK ภายใต้สังกัด ความร่ วมมือ
ระหว่างภาครัฐและเอกชน ภาคเอกชน ถือหุ ้นร้อยละ กระทรวงการคลังอังกฤษ ถือหุ ้นร้อยละ
ภาครัฐสกอตแลนด์ ถือหุน้ ร้อยละ
รัฐบาลกลางออสเตรเลีย: มีหน่วยงาน PPPs เรี ยกว่า PPPs Unit สังกัด The Department
of Finance andDeregulation
รัฐบาลท้องถิ นรั ฐวิกตอเรี ย ออสเตรเลี ย: มีหน่วยงาน PPPs เรี ยกว่า Partnership
Victoria สังกัด The Department of Treasury and Finance
ไอซ์แลนด์: มีหน่วยงาน PPPs เรี ยกว่า Central PPPs Unit สังกัด The Department of
Finance
รัฐบาลกลางแคนนาดา: มีหน่วยงาน PPPs เรี ยกว่า Public-Private Partnerships
Canada ดําเนินการภายใต้การกํา กับ ดู แ ลของรั ฐ สภาผ่า นทางรั ฐ มตรี ว่า การกระทรวงการคลัง
(Parliament through theMinister of Finance)
รัฐบาลท้องถินรัฐบริ ติชโคลัมเบีย แคนนาดา: มีหน่วยงาน PPP เรี ยกว่าPartnerships
British Columbia โดยมีกระทรวงการคลังเป็ นผูถ้ ือหุน้
แอฟริ กาใต้: มีหน่วยงาน PPPs เรี ยกว่า PPPs Unit ภายใต้การกํากับดูแลของสํานัก
ทรัพย์สินแห่งชาติ (The National Treasury)
เกาหลีใต้: มีหน่วยงาน PPPs เรี ยกว่า Private Infrastructure Investment Management
Center (PIMAC) ภายใต้การกํากับดูแลของ Korean Development Institute
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Asian Development Bank, Public-Private Partnerships Handbook (Manila: ADB,

2008), 52.
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ญีปุ่ น: มีหน่วยงาน PPPs เรี ยกว่า PFI Promotion Office ภายใต้การกํากับดูแลของ
The Cabinet Office
มาเลเซี ย: มีหน่วยงาน PPPa เรี ยกว่า Public Private Partnership Unit : 3PU ภายใต้
การกํากับดูแลของสํานักนายกรัฐมนตรี (The Prime Minister Department)
ฟิ ลิปปิ นส์ : มีหน่วยงาน PPPs เรี ยกว่า BOT Center ภายใต้การกํากับดูแลของกรมการค้า
และอุตสาหกรรม (The Department of Trade and Industry)
2. บทบาทและภารกิ จ ของหน่ ว ยงาน PPPs จากการศึ ก ษาบทบาทและภารกิ จของ
หน่ วยงาน PPPs ในต่างประเทศพบว่าสามารถแบ่งบทบาทและภารกิ จออกเป็ น 4 ด้าน โดยแต่ละ
ด้านมีสาระสําคัญดังนี
2.1 พัฒนานโยบายและแนวทางการดําเนินโครงการภายใต้รูปแบบ PPPs หน่วยงาน
PPPs ส่ วนใหญ่ดาํ เนิ นบทบาทในการพัฒ นาแนวทางการดํา เนิ น โครงการภายใต้รูปแบบ PPPs
Guideline ซึงครอบคลุมถึงการพัฒนามาตรฐานของสัญญา ข้อตกลงเรื องสัมปทาน รายละเอียดของ
กระบวนการคัด เลื อ ก ประเมิ น และการจัด จ้า งเอกชน รวมทังการสนับสนุ นด้านกฎหมายและ
ระเบียบทีเกี ยวข้อง ตลอดจนการจัดเก็บรวบรวมข้อ มู ล ต่ า งๆ ที เกี ยวข้อ งกับการดําเนินโครงการ
ร่ วมลงทุน
2.2 ให้คาํ ปรึ กษาเกี ยวกับ การเตรี ย มโครงการภายใต้รู ป แบบ PPPs นอกจากการ
รวบรวมข้อมูลต่างๆทีเกียวข้องกับโครงการ PPPs แล้ว หน่วยงาน PPPs ส่ วนใหญ่มีการพัฒนา
บุ ค ลากรให้ มี ค วามเชี ยวชาญเพื อทํา หน้า ที ให้ คาํ ปรึ ก ษาและข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานทีสนใจ
ดําเนินโครงการภายใต้รูปแบบ PPPs เช่น การให้ขอ้ มูลโครงการสู่ สาธารณะ ความช่วยเหลือด้าน
เทคนิค (technical assistance) และการพัฒนากลยุทธ์ สําหรับหน่วยงานเพือดึงดูดนักลงทุน เป็ นต้น
ทังนี หน่วยงาน PPPsอาจดําเนินบทบาทในด้านการพัฒนาโครงการ (project developer) ร่ วมกับ
หน่วยงานเจ้าของโครงการตังแต่เริ มกระบวนการหรื อเป็ นผูต้ ิดตามผลการดําเนิ นการตามสัญญา
(contract monitoring) อีกด้วย
2.3 พิจารณาความเหมาะสมของโครงการ ในบางประเทศ เช่ น สหราชอาณาจัก ร
ประเทศอินเดีย ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ และประเทศแอฟริ กาใต้ เป็ นต้น หน่วยงาน PPPs นอกจากทํา
หน้าทีทีปรึ กษาให้ ก ับ หน่ ว ยงานเจ้า ของโครงการแล้ว ยัง มี ห น้า ที พิ จ ารณาความเหมาะสมของ
โครงการด้วย
2.4 สนับสนุนงบประมาณเพือเตรี ยมโครงการภายใต้รูปแบบ PPPs หน่วยงาน PPPs
บางประเทศ เช่ น สหราชอาณาจักร ประเทศอินเดีย ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ และประเทศแอฟริ กาใต้
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เป็ นต้น จะทําหน้าทีการเป็ นทีปรึ กษาโดยตรงให้กบั หน่วยงาน หรื อสนับสนุ นงบประมาณในการ
จ้างทีปรึ กษาให้กบั หน่วยงานเจ้าของโครงการ52
องค์ ประกอบคณะกรรมการนโยบายการให้ เอกชนร่ วมลงทุนในกิจการของรัฐกรณีประเทศไทย
คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่ วมลงทุนในกิจการของรัฐเรี ยกว่า PPPs Plan /
Committee มีจาํ นวน 17 คน ประกอบด้วย 1) นายกรัฐมนตรี เป็ นประธาน 2) รัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงการคลัง เป็ นรองประธาน 3) ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
เป็ นกรรมการและเลขานุ ก าร 4) ปลัดกระทรวงการคลัง 5) เลขาธิ ก ารคณะกรรมการกฤษฎีกา
6) เลขาธิ การคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 7) ผูอ้ าํ นวยการสํานักงบประมาณ
8) อธิบดีกรมบัญชีกลาง 9) อํานวยการสํานักงานบริ หารหนีสาธารณะ10) อัยการสู งสุ ด 11) ผูท้ รงคุณวุฒิ
จํานวนไม่เ กิ น เจ็ด คน เป็ นกรรมการและ 12) ข้า ราชการของ สคร. อี ก ไม่ เกิ นสองคน เป็ น
ผูช้ ่วยเลขานุการ
อํานาจหน้า ที ของคณะกรรมการนโยบายการให้เ อกชนร่ วมลงทุนในกิจการของรัฐ
มีดงั นี 1) จัดทําแผนยุทธศาสตร์ (PPPs Plan) ) อนุมตั ิโครงการ PPPs ) เสนอแนะมาตรการหรื อ
แนวทางด้านการเงินของโครงการ PPPs ต่อ คณะรัฐมนตรี 4) พิจารณาอนุมตั ิหรื อตัดสิ นการไม่ใช้
วิธีการประมูล 5) กําหนดหลัก เกณฑ์แ ละวิธี ก ารให้ก ับ โครงการ PPPsที ตํากว่า หนึงพันล้านบาท
6) วินิจฉัยปัญหาเกียวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมาย53
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กองทุนส่ งเสริมการให้ เอกชนร่ วมลงทุนในกิจการของรัฐ
กองทุนส่ งเสริ มการให้เอกชนร่ วมลงทุนในกิจการของรัฐมีวตั ถุประสงค์ ดังนี 1) เพือ
สนับ สนุ น การจัด ทํา แผนยุท ธศาสตร์ ก ารให้เ อกชนร่ ว มลงทุ น ในกิ จ การของรั ฐ 2)สนับ สนุ น
หน่ ว ยงานของรัฐในการเสนอโครงการที สอดคล้องกับแผน PPPs และในการจัดทําผลการศึกษา
และวิเคราะห์ โครงการและการจ้า งที ปรึ ก ษา นอกจากนี ลัก ษณะทัวไปของกองทุนส่ งเสริ มการ
52

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, “โครงการศึกษาการ
เพิมบทบาทภาคเอกชนในโครงการลงทุนภาครัฐ,” สิ งหาคม 2553, 12-20.
53
เสรี นนทสู ติ, “กระบวนการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่ วมลงทุนในกิ จการ
ของรัฐ พ.ศ. 2556” (เอกสารประกอบการบรรยาย Public Private Partnership และ พระราชบัญญัติ
การให้เอกชนร่ วมลงทุนในกิ จการของรัฐ พ.ศ. 2556 จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ ณ โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการ, 22 พฤษภาคม 2556), 8-9.
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ให้เอกชนร่ ว มลงทุ น ในกิ จ การของรัฐ มี ร ายละเอี ย ดดัง นี 1) กองทุน ไม่มีสถานะเป็ นนิติบุคคล
2) จัดตังคณะกรรมการกองทุน โดยมีองค์ประกอบดังนีปลัดกระทรวงการคลัง เป็ นประธานเลขา สศช.
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงบประมาณ และอธิบดีกรมบัญชีกลางเป็ นกรรมการผอ. สคร. เป็ นกรรมการและ
เลขานุ ก าร 2) การบัญ ชี ข องกองทุ น ให้จ ดั ทํา ตามมาตรฐานการบัญ ชี สํา หรั บ หน่วยงานภาครัฐ
3) สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็ นผูส้ อบบัญชี และให้รายงานผลการตรวจสอบบัญชีเสนอต่อ
PPPs Committee
รายรับของกองทุนส่ งเสริ มการให้เอกชนร่ วมลงทุนในกิจการของรัฐ มาจาก 1) เงินอุดหนุน
จากรัฐบาลหรื อที ได้รับ จากงบประมาณรายจ่า ยประจํา ปี 2) ค่า ธรรมเนี ย มการขายเอกสารและ
การประเมินข้อเสนอการร่ วมลงทุน3) ค่าธรรมเนี ยมการลงนามในสัญญาร่ วมลงทุน 4) เงินอืนๆ
เช่น เงินหรื อทรัพย์สินทีได้จากการดําเนินงานของกองทุน เงินหรื อทรัพย์สินทีมีผบู้ ริ จาคให้กองทุน
เป็ นต้น ส่ วนรายจ่ายของกองทุ น ฯได้แ ก่ 1) การสํา รวจข้อ มูล และการจัดทํา PPPs Plan 2) การ
ประเมินความเป็ นไปได้ของโครงการและการว่าจ้างทีปรึ กษาเพือจัดทํารายงานและผลการวิเคราะห์
กรณี ทีสํานักงานเสนอให้หน่วยงานใดจัดให้เอกชนร่ วมลงทุนและ 3) ค่าใช้จ่ายบริ หารของกองทุนฯ54
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คณะกรรมการร่ วมภาครัฐและเอกชนเพือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)
จุดเริ มต้น กรอ. เกิดจากความพยายามทีจะจัด ระบบและกลไกการประสานงานกัน
ระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยมีแนวทางทีสําคัญคือการสนับสนุ นให้สถาบันภาคเอกชนมีบทบาท
และมีส่ ว นร่ ว มในการพัฒ นาประเทศมากขึ น กรอ. ก่ อ เป็ นรู ป ร่ า งที ชัด เจนในปี 2524 รั ฐ บาล
พลเอก เปรม ติณสู ลานนท์ ได้จดั ตัง คณะกรรมการร่ วมภาครัฐบาลและเอกชนเพือแก้ไขปั ญหาทาง
เศรษฐกิ จ(กรอ.) ขึ น ตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื อวันที 30 มิถุนายน 2524 โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็ น
ประธาน และมอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ หรื อ
สภาพัฒน์ ทําหน้าทีฝ่ ายเลขานุการ โดยทีกรรมการจากภาครัฐ ประกอบด้วยรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิ จ
และหัวหน้าส่ วนราชการทีเกียวข้อง กรรมการภาคเอกชนประกอบด้วยผูแ้ ทนจาก 3สถาบัน คือ สภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ทังนี กรอ.
ได้ถูกคาดหวังให้เป็ นองค์กรทีมีหน้าทีในการเสนอแนะนโยบายแนวทางแก้ไขปั ญหาอุปสรรคทาง
เศรษฐกิจ แม้จะไม่ใช่องค์กรทีมีอาํ นาจตัดสิ นใจเชิงนโยบายและสังการโดยตรง
ต่อมากลไกนี ได้ถูกขยายออกไปสู่ ส่วนภูมิภาค ซึ งนําไปสู่ การจัดตัง กรอ. จังหวัดทีเป็ น
การจําลองรู ปแบบมาจากคณะกรรมการ กรอ. ส่ วนกลาง มีกระทรวงมหาดไทยเป็ นหน่วยงานหลัก
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ในการประสานงาน โดยมีผวู ้ า่ ราชการจังหวัดเป็ นประธานมีหน้าทีเสนอแนะนโยบาย แนวทางและ
มาตรการทังในด้านการแก้ไขปั ญหาและพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัด การทีภาครัฐและเอกชนได้มี
โอกาสมาหารื อร่ วมกันโดยตรง ทําให้ปัญหาต่างๆ ทีเกิ ดขึนนัน ได้รับการนําไปพิจารณาแก้ไขได้
อย่างตรงจุด รวดเร็ ว ทันเหตุการณ์และมีประสิ ทธิ ภาพมากขึน โดยเฉพาะในช่วงที พลเอก เปรม
ติณสู ลานนท์ ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสําคัญสู งสุ ดกับการพัฒนากระบวนการ กรอ.
โดยมีการจัดประชุ มคณะกรรมการ กรอ. ทุกเดือน ทําให้การดําเนิ นการของคณะกรรมการ กรอ.
เป็ นไปอย่างต่อเนื อง มีผลงานทีเป็ นรู ปธรรมทีสําคัญใน 3 ประการ ดังนี ประการแรก มีการจัดทํา
โครงการร่ ว มของภาครั ฐบาลและเอกชน ประการทีสอง มีการปรั บปรุ งแก้ไขกฎ ระเบี ยบ และ
ขันตอนของรัฐ เพือให้เอืออํานวยต่อการประกอบธุรกิจยิงขึน ประการทีสาม มีการพิจารณาประเด็น
ปั ญหารายสาขา ได้แก่ การจัดตังกองทุน เพือพัฒนาการส่ งออก พัฒนาระบบการจัดส่ งสิ นค้าและ
แก้ไข ปัญหาค่าขนส่ งสิ นค้าออก การพัฒนากําลังคนเพือสนับสนุนการลงทุนในภาคธุรกิจ
การมีส่วนร่ วมของภาคเอกชนในการทํางานร่ วมกับภาครัฐในปั จจุบนั ในรู ปแบบของ
คณะกรรมการ กรอ. ได้ถูกใช้เป็ นโมเดลตัว อย่า ง และขยายไปสู่ ก ารทํา งานของคณะกรรมการ
ระดับชาติอีกหลายชุ ดทังในระะดับประเทศ และในระดับระหว่างประเทศ เพือทําหน้าทีเสนอแนะ
และขับเคลื อนนโยบายการปรับโครงสร้ างเศรษฐกิจและเพิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ นโยบายการพัฒนาระบบโลจิ สติ กส์ ทีช่ วยลดขันตอน ลดเวลา และต้นทุน รวมทังเพิม
ความเร็ วในการประกอบการ ซึ งช่วยให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ดีขึน55
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ประโยชน์ จากความร่ วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
เสรี นนทสู ติ ได้ให้ความเห็น เกี ยวกับ ประโยชน์ข องการให้เ อกชนร่ วมลงทุนไว้ดงั นี
1) ประหยัดต้นทุน (cost-saving)ทําให้เกิดแรงจูงใจของคู่สัญญาเอกชนในการพัฒนาการให้บริ การ
ทําให้ตน้ ทุนโดยรวมลดลง 2) พิจารณาต้นทุนครบวงจร (whole of life cycle) ทําให้การกําหนด
หน้าทีของคู่สัญญาเอกชนหลายประการไว้ในสัญญาทําให้เอกชนต้องบริ หารจัดการให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ
เพือให้ได้ผลตอบแทนสู งสุ ด 3) สัญญากําหนดเป้ าหมาย (output-based contract) สัญญา PPPs จะ
กําหนดเป้ าหมายด้านคุณภาพของสิ นค้าหรื อบริ การทีต้องจัดให้กบั ประชาชนทําให้คู่สัญญาเอกชน
สามารถใช้วธิ ี การทีมีนวัตกรรมใหม่ๆ เพือลดต้นทุน 4) การจัดสรรความเสี ยงระหว่างคู่สัญญา (risk
sharing) มีการจัดสรรความเสี ยงอย่างเหมาะสมให้กบั คู่สัญญาฝ่ ายทีสามารถจัดการความเสี ยงได้ดีทีสุ ด
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, กรอ.กลไกการขับเคลือน
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5) การส่ งมอบงานตรงเวลา (on time delivery) ความล่าช้าก่อให้เกิดต้นทุนกับคู่สัญญาเอกชน จึง
เป็ นแรงจูงใจให้ตอ้ งจัดทําบริ การให้ตรงเวลา 6) พัฒนาการบริ หารงานภาครัฐ (enhancing public
management) การทีคู่สัญญาเอกชนรับผิดชอบการบริ หารจัดการโครงการ ทําให้หน่วยงานภาครัฐ
สามารถใช้เวลาเพือปรับปรุ งนโยบายด้านอืนๆ เช่นการกํากับดูแล หรื อการวางแผนการพัฒนา56
บรรยง พงษ์พานิชกล่าวว่าPPPs จะให้ประโยชน์ทีเห็นได้ชดั ได้แก่ 1) ช่วยบรรเทาภาระ
งบประมาณและหนีสาธารณะ ซึ งจะทําให้ป ระเทศมีทรัพ ยากรเหลื อไว้ทาํ ประโยชน์ในเรื องอืนๆ
ต่อไป 2) การให้กลไกตลาดเข้ามามีส่วนร่ วมในบริ การสาธารณะจะทําให้เกิดการศึกษาความเป็ นไป
ได้และความคุม้ ค่าของโครงการทีจะยิงเพิมประสิ ทธิ ภาพในการตัดสิ นใจให้มากขึน 3) เมือเอกชน
เข้ามามีส่ ว นร่ ว มในการทํา งานร่ ว มกับ รั ฐ บาล ก็ จ ะบัง คับ ให้ก ระบวนการบริ หารจัดการต้องมี
ประสิ ทธิ ภาพตามไปด้วย และหากเปิ ดให้มีการแข่งขันเพือให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่ วม ก็จะยิง
ช่วยสร้างประสิ ทธิ ภาพของสิ นค้าและต้น ทุน ทํา ให้ป ระชาชนผูไ้ ด้รับ บริ การและผูใ้ ช้โครงสร้าง
พืนฐานเพือสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศได้รับประโยชน์เพิมขึนด้วยเช่นกัน 4) การให้
เอกชนเข้ามามีส่วนร่ วมเป็ นกลไกทีสําคัญมากในการสร้างความโปร่ งใส และถ้ายิงเป็ นเอกชนทีดีมี
ธรรมาภิบาลก็จะยิงเพิมความโปร่ งใสในทุกขันตอนได้ดีขึน57
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แนวทางการเพิมบทบาทภาคเอกชนในโครงการลงทุนภาครัฐ
เพือให้การลงทุนด้านโครงสร้างพืนฐานและการให้บริ การสาธารณะเกิดความต่อเนื อง
สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิ จ และลดภาระงบประมาณ รวมทัง เพิ มประสิ ท ธิ ภ าพ
การบริ หารจัดการและคุณภาพการให้บ ริ ก ารได้ดี ยิ งขึ น จึ ง ควรพิจ ารณาแนวทางการเพิมบทบาท
ภาคเอกชนในโครงการลงทุนของภาครัฐ ดังนี
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เสรี นนทสู ติ, “ประโยชน์ของ PPP” (เอกสารประกอบการบรรยาย Public Private
Partnership และ พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่ วมลงทุ นในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 จัดโดย
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ณ โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการ, 22 พฤษภาคม
2556), 6-7.
57
มูลนิ ธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา, “โครงการ 2 ล้านล้านกับอนาคตประเทศไทย”
(เอกสารประกอบการสัมนา Conference Volume โครงการ 2 ล้านล้าน จัดโดยสถาบันอนาคตไทย
ศึกษา, 24 เมษายน 2556), 13.
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1. ด้านนโยบาย ภาครัฐควรกําหนดนโยบายการเพิ มบทบาทภาคเอกชนในโครงการ
ลงทุนภาครัฐทีชัดเจน เพือให้เกิดความต่อเนื องและสร้างความเชื อมันให้แก่ภาคเอกชนในการเข้าร่ วม
ดําเนินการโดย
1.1 ขยายขอบเขตการเพิมบทบาทภาคเอกชนในสาขาอืนๆ นอกจากโครงสร้างพืนฐาน
โดยเฉพาะสาขาการให้บริ การสาธารณะของหน่วยงานราชการซึ งจําเป็ นต้องพึงพางบประมาณ
แผ่นดินเป็ นหลัก เช่น สาขาการศึกษา และสาธารณสุ ข เป็ นต้น
1.2 กําหนดกลุ่มโครงการหรื อกิจการของรัฐทีจะสนับสนุ นการเพิมบทบาทภาคเอกชน
เช่น ) โครงการลงทุนต่อเนืองหรื อโครงการใหม่ ทีภาครัฐให้สิทธิ หรื ออํานาจหน้าทีตามกฎหมาย
แก่เอกชนในการดําเนิ นการ โดยเอกชนอาจดําเนินการในส่ วนงานก่อสร้าง การบริ หารจัดการ และ
การจัดหาแหล่งเงินทุน เป็ นต้น ) โครงการหรื องานซึ งเป็ นภารกิจประจําของภาครัฐ เช่น สาธารณสุ ข
การศึ ก ษา การจัดการด้า นสิ งแวดล้อม เป็ นต้น โดยภาครัฐอาจดําเนิ น การในลักษณะการว่าจ้าง
(outsource services) และ ) โครงการพัฒนาทรัพย์สินของภาครัฐ เพือให้เกิ ดประโยชน์ รวมทัง
สร้ างมูลค่าเพิมและรายได้แก่ภาครัฐ เช่ น การให้เอกชนเช่าทีดินหรื ออสังหาริ มทรัพย์ของรัฐเพือ
พัฒนาและดําเนินกิจการในเชิงพาณิ ชย์ เป็ นต้น
1.3 ให้ความสําคัญกับการเพิมบทบาทภาคเอกชนโดยมุ่งเน้นทีคุ ณภาพการบริ การ
และผลประโยชน์ ต่อประชาชนเป็ นสํา คัญ รวมทัง ส่ งเสริ มให้มีการกํา กับ ดูแล และมีก ลไกการ
คุม้ ครองผูใ้ ช้บริ การ
1.4 กําหนดหลักการกระจายความเสี ยงของโครงการอย่างเหมาะสมและเป็ นธรรม
ระหว่างภาครัฐ เอกชน และผูใ้ ช้บริ การ และมุ่งเน้นความคุม้ ค่าทางการเงิน (Value for Money:VfM)
ในการเพิมบทบาทภาคเอกชน เพือให้การบริ หารจัดการมีประสิ ทธิ ภาพและการดําเนิ นโครงการเกิด
ประโยชน์สูงสุ ด
2. ด้านกฎหมายและการดําเนินการ
2.1 ควรพิจ ารณาในประเด็น ที สํา คัญ ได้แ ก่ (1) พิจ ารณาคํา นิ ย ามต่า งๆให้ชดั เจน
(2) หลักเกณฑ์การคํานวณมูลค่าโครงการ ควรพิจ ารณากํา หนดไว้ใ นกฏกระทรวงการคลัง และ
(3) เพิมเติมขันตอนในการแก้ไข และการต่ออายุสัญญา
2.2 เห็ น ควรปรั บ ปรุ ง ประกาศหัว ข้อ ในการนํา เสนอผลการศึ ก ษาและวิเ คราะห์
โครงการโดยพิจารณาเพิมเติมประเด็นทีสําคัญ เพือให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ทีเปลียนแปลงไป
เช่น (1) การวิเคราะห์ความเสี ยงของโครงการ (2) การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความคุม้ ค่าและรู ปแบบ
การร่ วมดําเนิ นงานโดยกําหนดให้หน่ วยงานเจ้าของโครงการนําเสนอรู ปแบบทางเลื อกที เห็ นว่า
เหมาะสมและเป็ นประโยชน์สู ง สุ ด (3) กําหนดให้มีก ารจัดทํา marketsounding และ (4) การมี
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ส่ วนร่ วมของประชาชนและผูม้ ีส่วนได้เสี ย เป็ นต้น เพือให้หน่วยงานเจ้าของโครงการใช้เป็ นแนวทาง
ในการศึกษาวิเคราะห์โครงการ
3. ประเด็นด้านกลไกสนับสนุน
3.1 เห็นควรพิจารณาการจัดตังกลไกรับผิดชอบหลักในการเพิมบทบาทภาคเอกชนใน
โครงการลงทุนภาครัฐ เพือให้การดําเนิ นการต่างๆ ทีเกียวข้องเป็ นไปอย่างมีเอกภาพ โดยมีหน้าที
จัดทํานโยบายการเพิมบทบาทภาคเอกชน ศึ ก ษาความเป็ นไปได้ใ นเบื องต้น ให้คาํ แนะนํากับ
หน่วยงานราชการ รัฐ วิส าหกิ จ และองค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ น กําหนดมาตรฐานสัญญาและ
เงือนไขการร่ วมลงทุนในกิจการลักษณะต่างๆ ตลอดจนประชาสัมพันธ์กบั ภาคเอกชน นักลงทุนจาก
ทังในและต่างประเทศ เป็ นต้น ทังนี ในระยะเริ มต้นกระทรวงการคลังควรพิจารณากําหนดกลไก
ดํา เนิ น การเพื อให้เ กิ ด ความต่ อ เนื องในการขับ เคลื อนนโยบายการเพิมบทบาทภาคเอกชนใน
โครงการลงทุนภาครัฐต่อไป
3.2 ควรเร่ งสร้างความรู้และความเข้าใจในวัตถุประสงค์การเพิมบทบาทภาคเอกชน
ในโครงการลงทุนภาครัฐ และการจัดเตรี ยมโครงการของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิน58
แนวทางดังกล่าวเป็ นไปในทิศทางเดียวกับคําแนะนําของ องค์กรความร่ วมมือและพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ หรื อทีเรี ยกว่า OECD (Organization for Economic Cooperation and Development)
ได้วางหลักธรรมาภิบาลแห่ งรัฐในความร่ วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (Principles forPublic
Governance of Public-Private Partnerships) ไว้ดงั นี
1. ผูน้ าํ ทางการเมืองควรให้ประชาชนได้ตระหนักถึงค่าใช้จ่ายทีเกียวข้อง ผลประโยชน์
และความเสี ยงของการเป็ นหุ ้นส่ วนระหว่างรัฐและเอกชน รวมทังระเบียบการจัดซื อจัดจ้าง และ
จําเป็ นต้องมีการให้คาํ ปรึ กษาเชิงรุ กให้มีความเข้าใจทัวไปเรื องความร่ วมมือระหว่างรัฐและเอกชน
และให้มีการเข้าร่ วมจากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยตลอดจนการมีส่วนร่ วมของผูใ้ ช้บริ การในการกําหนด
รายละเอียดโครงการและการกํากับดูในการตรวจสอบคุณภาพการให้บริ การ
2. ควรมีการทบทวนบทบาทและความรับผิดชอบของหน่วยงานกํากับดูแลอยูต่ ลอดเวลา
การมอบหมายหน้าทีรับผิดชอบให้ผมู้ ีหน้าทีหลัก ประกอบด้วย เจ้าหน้าทีจัดซื อจัดจ้าง หน่วยงาน
ด้านความร่ วมมือภาครัฐร่ วมเอกชน เจ้าหน้าทีงบประมาณแผ่นดิน ผูต้ รวจสอบระดับสู ง ผูก้ าํ กับ
ดูแลกฎระเบียบ ต้องกระทําด้วยคําสังทีชัด เจนอย่า งเป็ นทางการและจัด ให้มี ท รั พ ยากรเพี ย งพอ
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, “โครงการศึกษาการ
เพิมบทบาทภาคเอกชนในโครงการลงทุนภาครัฐ,” สิ งหาคม 2553, 22-23.
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เพือให้แน่ ใจว่ามีกระบวนการจัดซื อจัดจ้างที รอบคอบและมีความชัดเจนในสายความรับผิดชอบ
ตรวจสอบได้
3. ต้องให้แน่ใจว่ากฎระเบียบทีสําคัญทีมีผลกระทบต่อการปฎิบตั ิงานในโครงการความ
ร่ วมมือภาครัฐร่ วมเอกชน มีความชัดเจน โปร่ งใสและบังคับใช้ได้จริ ง
4. ควรมีการจัดเรี ยงความสําคัญของโครงการลงทุนทังหมดโดยภาคการเมืองระดับสู ง
หากมีการลงทุนทีมีการแข่งขันสู ง ถือเป็ นหน้าทีรับผิดชอบของฝ่ ายรัฐบาลในการกําหนดเป้ าหมาย
เชิงกลยุทธ์ การตัดสิ นใจในการลงทุน ควรขึ นอยู่ก บั มุม มองของคณะรัฐมนตรี และลงรายละเอียด
แยกเป็ นวิธีการจัดซือจัดจ้างและการจัดการด้านการเงิน ไม่ควรมีความอคติโอนเอียงในการดําเนินการ
ในแต่ละกระบวนการของโครงการความร่ วมมือภาครัฐร่ วมเอกชน
5. ควรมีการวินิจฉัยตรวจสอบโครงการการลงทุนอย่างละเอียดรอบคอบโดยคํานึ งถึ ง
ความคุม้ ค่าด้านการเงิน ควรมีการประเมินปัจจัยเสี ยงและคุณลักษณะของโครงการทีกําหนดไว้ เพือ
เป็ นข้อมูลทีเป็ นประโยชน์ให้รัฐบาลประกอบการตัดสิ นใจก่อนดําเนินการจริ ง
6. ควรประเมิน ความเสี ยงโดยผู เ้ กี ยวข้อ ง มีก ารบริ ห ารความเสี ยงทีดี ทีสุ ด และการ
กระจายความเสี ยงอย่างเหมาะสม
7. ควรจัดเตรี ยมเจ้าหน้าทีจัดซื อจัดจ้างไว้ในขันตอนการปฎิบตั ิการของโครงการความ
ร่ วมมือภาครัฐร่ วมเอกชนด้วย การสร้างความมันคงให้เกิดความคุม้ ค่าในการใช้จ่ายเงินต้องใช้ความ
ระมัดระวังและใช้ความพยายามเช่นเดียวกับช่วงขันตอนการเตรี ยมการ ควรให้ความสําคัญและให้
ความเอาใจใส่ ดูแลในช่วงเปลียนถ่ายไปสู่ ขนตอนการปฏิ
ั
บตั ิงาน
8. ควรคํานึงถึงความคุม้ ค่าของเงินเมือต้องมีการเจรจาต่อรองใหม่ โดยเฉพาะในกรณี ที
มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขอัน เนื องมาจากมี ก ารเปลียนแปลงนโยบายสาธารณะ รัฐบาลควรจ่าย
ค่าชดเชยความเสี ยหายให้กบั ภาคเอกชน การเจรจาต่อรองใหม่ควรกระทําด้วยความโปร่ งใสและ
เป็ นไปตามขึนตอนปกติของกระบวนการอนุมตั ิโครงการ PPPs นอกจากนีควรใช้หลักความชัดเจน
คาดการณ์ได้ และความโปร่ งใสในการระงับข้อพิพาท
9. ควรแน่ ใจว่า ได้เ ปิ ดให้มี ก ารแข่ง ขัน อย่า งเพี ย งพอในกระบวนประกวดราคา และ
ควบคุมกระบวนการจัดซื อจัดจ้างให้เป็ นไปอย่างรัดกุม ทังนี เพือสร้างกลไกในตลาดให้มีการแข่งขัน
อย่างต่อเนือง
10. ควรมี การดํา เนิ นการโครงการให้ส อดคล้องกับนโยบายงบประมาณของรั ฐบาล
สํานักงบประมาณควรแน่ใจว่ามีงบประมาณเพียงพอใช้จ่ายตลอดโครงการได้อย่างยังยืน
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11. ควรมีการดําเนินการกระบวนงบประมาณอย่า งโปร่ ง ใส ควรมี ก ารเปิ ดเผยเอกสาร
ข้อมูลด้านงบประมาณ เงิ น ลงทุ น และค่า ชดเชยที อาจเกิ ดขึ น ควรมีก ารควบคุ ม ดู แลการเบิกจ่าย
งบประมาณอย่างโปร่ งใสและให้แน่ใจว่ามีงบประมาณเพียงพอครอบคลุมทังโครงการ
12. รัฐบาลควรทําหน้าทีปกป้ องการทุจริ ตคอรัปชันโดยให้ความเชื อมันว่ามีกระบวนการ
จัดซื อจัดจ้างทีซื อสัตย์สุจริ ต ควรมีการมอบอํานาจและกําหนดหน้าทีรับผิดชอบหลักทีสําคัญให้กบั
เจ้าหน้าทีผูร้ ับผิดชอบโครงการอย่างชัดเจน59
ความร่ วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการจัดการศึกษา
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ความร่ วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการจัดการศึกษามีอยูใ่ นบางประเทศมานาน
ก่อนทีคําว่าPublic- Private Partnerships : PPPsจะแพร่ หลาย ซึ งสะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์
ของแต่ละประเทศและกระบวนการทางการเมือง อย่างไรก็ดีในช่วงสามทศวรรษทีผ่านมาได้มี PPPs
ประเภทต่างๆเพิมขึนอีกมากมายซึ งถื อเป็ นกลยุทธ์ทางเลือกทีนําไปสู่ การรับมือกับความท้าทายที
เผชิ ญหน้ากับระบบการศึกษาทางเลือกดังกล่าวได้เริ มต้นในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมและได้แผ่
ขยายไปในประเทศกํา ลัง พัฒ นาโดยหน่ ว ยงานด้า นความช่วยเหลื อเช่ นธนาคารโลกและ OECD
ความร่ วมมือดังกล่าวจึงกลายเป็ นการถ่ายโยงทีสําคัญในเรื องของบทบาทของรัฐและทังเอกชนที
เป็ นผูใ้ ห้บริ การของบริ การสาธารณะด้านการศึกษา60
เจเนวัวส์ (Ilona Genevois) ได้ให้ความหมายว่าความร่ วมมือภาครัฐและเอกชนเป็ น
รู ปแบบของการพัฒนาความร่ วมมือในการทีผูม้ ีบทบาทสําคัญจากภาคเอกชน (บริ ษทั เอกชน มูลนิธิ
องค์กร กลุ่ม หรื อสมาคมธุรกิจ) และภาครัฐ (กระทรวงศึกษาธิ การและองค์การบริ หารส่ วนท้องถิน
และโรงเรี ยน) ในการใช้ความเชียวชาญและทรั พ ยากรที มี อ ยู่เ อื อประโยชน์ ต่ อ กัน เพื อให้ บรรลุ
เป้ าหมายการพัฒนา ทังนี ภาครัฐและเอกชนอาจกําหนดคุณลักษณะทีโดดเด่นเป็ นไปตามวิธีการที
พวกเขาร่ วมมือกันในการบริ หารจัดการ และบริ หารงบประมาณ อาจเป็ นรู ปแบบทีให้รัฐบาลเป็ น
59

Organization for Economic Cooperation and Development, Recommendation of
the Council on Principles for Public Governance of Public-Private Partnerships (OECD
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ผูบ้ ริ หารจัดการภาครัฐ และค่าใช้จ่ายได้มาจากการเก็บภาษีในขณะทีรายได้ของภาคเอกชนได้มาจาก
ค่าธรรมเนี ยมและเงิ นสมทบจากเอกชนเอง และผูใ้ ห้บ ริ ก ารมี อิ ส ระในการกําหนดประเภทการ
บริ หารด้านการศึกษา61 ส่ วนความเห็นของเข็มชัย ชุ ติวงศ์ กล่าวว่าความหมายของ PPPs ในทาง
ปฏิบตั ิของภาครัฐหรื อกระทรวงการคลัง หรื อ ภายใต้พ ระราชบัญ ญัติ การให้เอกชนร่ วมลงทุน
ในกิ จการของรัฐ พ.ศ. 2556 ไม่ได้รวมถึง การทีเอกชนจะเข้ามารับจ้างจากภาครัฐ หากภาครัฐจ้าง
เอกชนสร้างโรงเรี ย นก็ ถื อ เป็ นสั ญ ญาจ้า งก่ อ สร้ า ง หรื อ ภาครั ฐ จ้า งให้เ อกชนจัดซื อจัดหาอุปรณ์
ครุ ภณ
ั ฑ์ หรื อการทีภาครัฐจ้างภายนอกทีเรี ยกว่า contract-out หรื อ outsourcing เช่น การจ้างให้
เอกชนจัดหารถรั บส่ งมาบริ การ เป็ นต้น เหล่านี ล้วนอยู่ในบริ บทของการจ้างทําของ เป็ นเอกเทศ
สัญญา ซึ งในบริ บ ทการจัด ซื อจัด จ้า งเป็ นไปตามกฎเกณฑ์ กฎระเบี ย บของหน่ ว ยงานอยู่แล้ว
แต่อย่างไรก็ดี PPPs ในทางทฤษฎีอาจรวมถึงการจ้างหรื อมีความหมายกว้างกว่านัน แต่ขณะนี ยัง
ไม่ชดั เจนในการรับรู ้ของคนไทยโดยทัวไป มองเรื องผลประโยชน์ได้เสี ย กําไร-ขาดทุน ว่าเอกชน
เข้ามาแล้วร่ วมรับความเสี ยงด้วยหรื อไม่ ถ้าดําเนินการร่ วมกันรับความเสี ยงร่ วมกันก็ถือเป็ น PPPs
ถ้าเข้ามาดําเนินการได้ค่าจ้างแต่ไม่ร่วมรับความเสี ยงก็ไม่ใช่ PPPs62
จากการสนับ สนุ น การจัด การศึ ก ษาแบบรั ฐ ร่ ว มเอกชนและเป็ นที ปรึ ก ษาให้ก ับ
ธนาคารโลก ลาร๊ อคก์ (Larocque: ) กล่าวว่า การจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชนมีหลากหลาย
คุ ณ ลัก ษณะ ซึ งมัก มีค วามเป็ นทางการ เกี ยวข้อ งกับ การพัฒ นาความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่าง
หุ ้นส่ วนทีจะมุ่งเน้นไปทีผลลัพธ์ทางการศึกษา รวมทังองค์ประกอบของความเสี ยงร่ วมกันระหว่าง
หุน้ ส่ วนและยังเป็ นได้ทงในบทบาทของอาสาสมั
ั
ครและหุน้ ส่ วนทางการค้าภาคเอกชน บทบาทของ
ภาครัฐมีความสําคัญในการกําหนดขอบเขตของการดําเนิ นงานเพือระบุลาํ ดับความสําคัญ เป้ าหมาย
และผลลัพธ์ตลอดจนการกําหนดมาตรฐานการปฏิบตั ิงานเพือจูงใจให้เกิดความร่ วมมือแบบรัฐร่ วม
เอกชน บทบาทสําคัญและความรับผิดชอบของภาคเอกชนคือการส่ งมอบวัตถุประสงค์การดําเนินงาน
ภายใต้ระยะเวลาแห่งสัญญาและนําเสนอให้ภาครัฐเห็นความคุม้ ค่าของเงิน63
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กล่าวโดยสรุ ปการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชนหมายถึงความร่ วมมือระหว่าง
ภาครั ฐและภาคเอกชนในการผนึ กกําลังร่ วมกันบริ หารจัดการศึกษาให้มีขึนภายใต้ขอ้ ตกลงหรื อ
พันธสัญญาทีทําขึนร่ วมกัน มีสาระสําคัญเกียวกับความรับผิดชอบแบกรับความเสี ยงร่ วมกัน การ
บริ หารจัดการทรัพยากรเพือการศึกษาร่ วมกันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมีความคุม้ ค่าทางการเงินการ
แบ่ง ปั น ผลประโยชน์ร ะหว่า งกัน อย่า งเป็ นธรรม โดยมี เ ป้ าหมายสู ง สุ ด ร่ ว มกัน เพื อก่ อ ให้เ กิ ด
นวัตกรรมทางการศึกษาทีเป็ นประโยชน์สาธารณะแก่การศึกษาของชาติ
แนวคิดสํ าคัญของความร่ วมมือแบบหุ้นส่ วนภาครัฐร่ วมเอกชนในการจัดการศึกษา
เป็ นทีรับรู้โดยทัวไปว่า การจัดการศึก ษาเป็ นอํานาจหน้าทีของรัฐบาล หากรัฐบาลขาด
สมรรถนะด้านการเงิ นและการบริ หารจัดการย่อมทําให้ไม่สามารถบรรลุภารกิจในการสร้างระบบ
การศึกษาแห่ งชาติได้ แนวคิดหุ ้นส่ วนทางการศึกษาจึงสามารถนํามาชดเชยข้อบกพร่ องในการจัด
การศึกษาของรัฐได้อีกวิธีหนึง ขณะเดียวกันการยกระดับคุณภาพการศึกษาทัวโลกถือเป็ นเรื องอยูใ่ น
ความสนใจระยะยาวของภาคธุ รกิจ เนืองจากภาคธุ รกิจได้ประโยน์จากการเข้าไปมีส่วนร่ วมในการ
ปรับปรุ งทักษะของคนงาน การสร้างแบรนด์และการสร้ า งความเข้ม แข็ง ในความสัม พันธ์ ชุมชน
ถึงแม้ว่าธุ รกิ จหลักของภาคเอกชนจะมิได้มีความสัมพันธ์โดยตรงกับหน่วยงานด้านการศึกษา แต่
บริ ษทั เอกชนหลายแห่งพบว่าด้วยสมรรถนะหลักของพวกเขาสามารถช่วยสร้างคุณค่าทีสําคัญให้กบั
สังคมได้ ข้อจํากัดด้านการเงิ นที เป็ นปั ญหาเรื อรังในประเทศกําลังพัฒนากอรปกับประสบการณ์ เชิ ง
บวกทําให้เกิดความร่ วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนขึนมาซึ งนําไปสู่ การบริ หารจัดการระหว่าง
ชุ มชนกับเอกชน การเงิ น และการลงทุ น ด้า นการศึ ก ษา องค์ป ระกอบ สําคัญของการประสบ
ความสําเร็ จทีดึงดูดภาคเอกชนเข้าร่ วมคือกรอบนโยบายทีกว้างและแผนกลยุทธ์ การรณรงค์ในวงกว้าง
หรื อ ภาระผูก พัน ด้า นการศึ ก ษาในระดับ โลกอาจหมายถึ ง ปฏิ ญ ญาการศึ ก ษาเพือปวงชนหรื อ
เป้ าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ ในระดับชาติมีจุดการเข้าแทรกแซงระบบการศึกษาจํานวนมาก
โดยนํา ศัก ยภาพของภาคเอกชนที มี คุ ณ ค่า เข้า ร่ ว มกับ ความสามารถของภาครั ฐ ภาคเอกชน
จะกลายเป็ นพันธมิตรที สํา คัญ ในการส่ ง เสริ ม การศึก ษา มีค วามคิด ริ เ ริ มจํา นวนมากและมีความ
หลากหลายด้านความร่ วมมือภาครัฐและเอกชนทีมีการดําเนิ นการในหลายประเทศ ในช่วงไม่กีปี
ทีผ่านมาจํานวนของพันธมิตรยูเนสโกจากภาคเอกชนได้เพิมขึนอย่างมากมาย ตังแต่บริ ษทั ข้ามชาติ
ผูป้ ระกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง หน่วยงานการกุศล มูลนิธิสมาคมเศรษฐกิจและธุ รกิจ64
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ผูร้ ิ เริ มแนวคิด PPPs มีความเห็ นว่าความร่ วมมื อด้านการศึ กษา มี แรงผลักดันมาจาก
ความต้องการด้า นการเงิ นเพือนํา ไปดําเนิ นงานในระบบโรงเรี ยนและต้องการปรับปรุ งคุ ณภาพ
การศึกษาผ่า นการยกระดับ มาตรฐานการบริ ห ารจัด การในโรงเรี ย น (Fennell) จากแนวคิ ด
ของ OECD เชือว่าการนําแนวคิดการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชนมาใช้ ทําให้เกิดประเด็น
ทีนํามากล่าวถึ งมากมาย เช่ น การจัดการด้านการเงินเพือให้ภาครัฐดําเนินการโครงการต่างๆต่อไปได้
และบรรลุความต้องการของโครงการใหม่ๆ นํามาซึ งทักษะการทํางานแบบใหม่ และลดความซับซ้อน
ของกฎระเบียบ โดยมุ่งเน้นทีการวางแผนและการส่ ง มอบโครงการที สร้ า งขึนและงานบริ การที
เกียวข้อง ทําให้เกิดนวัตกรรมในการวางแผนและส่ ง มอบบริ ก ารโดยเฉพาะอย่า งยิงในการจัดการ
ด้านการเงิ น และทําให้เกิ ดวินยั ในกระบวนการจัดซื อจัดหา IFC ระบุว่าสภาพไร้ การแข่งขันใน
ภาครัฐทําให้ขาดแรงจูงใจในการทํางานให้มีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิ ผลในขณะทีภาคเอกชน
มีปัญหาด้านข้อมูล ปั ญหาพฤติกรรมฉวยโอกาสมากเกิ นไปและการเข้าถึ งทีไม่เท่าเทียมกัน (IFC
Handbook on PPPs,
) จากแนวคิดในแง่นีจึงเกิ ดเป็ นความร่ วมมือขึน เพือให้แน่ใจว่าการ
จัดบริ การสาธารณะของภาครัฐ และสัญญาจัดซือจัดจ้าง จะเกิดขึนโดยคํานึงถึงวินยั ในการให้บริ การ
ผ่านแรงกดดันการแข่งขันในตลาด ในทํานองเดียวกัน OECD ( ) เห็นว่าการเกิดขึนของ PPPs
เป็ นแนวโน้มส่ วนหนึงของรัฐบาลทีจะพึงพาตลาดมากขึน ทังด้านปัจจัยนําเข้าและการจัดให้มีสินค้า
และบริ การขึนโดยตรง แนวคิดความร่ วมมือแบบรัฐร่ วมเอกชนด้านการศึกษาจึงถูกนํามาใช้แก้ไข
) ธนาคารโลกเชื อว่าเหตุผล
ปัญหาการจัดการศึกษาของภาครัฐให้มีประสิ ทธิ ภาพ (Patrinos ,
ในการนําความร่ ว มมื อ แบบรั ฐ ร่ ว มเอกชนด้า นการศึ ก ษามาใช้ใ นกลุ่ ม ประเทศกําลังพัฒนานัน
เพือให้เกิดการเข้าถึงการศึกษาและความจําเป็ นในการระดมทรัพยากรด้านการศึกษาจากภาคเอกชน
เมือภาครัฐไม่สามารถจัดการศึกษาได้อย่างทัวถึง65
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ผลการศึกษาของธนาคารโลกพบว่า หุ ้น ส่ ว นทางการศึกษาระหว่างภาครัฐและเอกชน
สามารถเอือประโยชน์ต่อการจัดการศึก ษา นํา ไปสู่ การจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาเพิมขึน
สามารถเพิมการเข้าถึงการศึกษาและคุณภาพการศึกษาของรัฐได้อย่างไรพร้อมทังนําเสนอแนวทาง
ทีดีทีสุ ดในการนําแนวคิดดังกล่าวไปสู่ การปฏิบตั ิปัจจุบนั กลไกภาครัฐยังคงมีบทบาทสําคัญในการ
จัดการศึกษา แต่การจัดการศึกษาอย่างทัวถึงและมีคุณภาพ จําเป็ นต้องอาศัยความคิดริ เริ ม การสร้าง
นวัตกรรมการศึกษา และการนําองค์กรควบคู่ไปกับการจัดสรรทรัพยากรด้านการศึกษา ซึ งส่ งผล
ให้อ งค์ ก รภาครั ฐ และเอกชนต้ อ งผนึ ก ความร่ วมมื อ ในการจัดการศึกษา รวมถึงการให้ความ
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ช่วยเหลือประเทศกํา ลัง พัฒ นาให้บ รรลุ เ ป้ าหมายการจัด การศึ ก ษาตามเป้ าหมายการพัฒนาแห่ ง
สหัสวรรษของสหประชาชาติ ซึ งปั จจุบ นั แม้ว่า อัตราการเข้าเรี ย นของประชากร ทัวโลกจะเพิม
สู งขึน แต่ประชาชนในครอบครัวยากจน สตรี คนพืนเมืองและชนริ มขอบยังคงประสบปั ญหาการ
ได้รับการศึกษาในระดับไม่ได้มาตรฐาน เช่น ประชากรในทวีปแอฟริ กาและเอเชี ยใต้หลาย แห่ งยัง
ไม่สามารถเข้าเรี ยนในระดับประถมศึกษา ในขณะทีนักเรี ยนในประเทศกําลังพัฒนายังมีผลคะแนน
ในระดับตําเมือเปรี ยบเทียบกับ ประเทศอื นๆ การนําแนวคิดหุ ้นส่ วนทางการศึกษาระหว่างภาครัฐ
และเอกชน (PPPs)มาใช้โดยรัฐบาลเป็ นผูก้ าํ หนดนโยบายและให้การสนับสนุ นงบประมาณ และ
ว่าจ้างภาคเอกชนให้เป็ นผูจ้ ดั การศึกษาเพือเพิมจํานวนผูเ้ ข้าเรี ยน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
ระยะเวลาทีกําหนด โดยภาคเอกชนทีรับจ้างดําเนินการ ต้องร่ วมรับผิดชอบผลงานทีเกิดขึน รวมถึง
ความเสี ยงจากการดําเนิ นการร่ วมกับภาครัฐ การว่าจ้างมีลกั ษณะทีหลากหลาย ทังในรู ปแบบการ
ก่อสร้างอาคาร การบริ หารจัด การ หรื อการซ่ อมแซมโครงสร้ า งพื นฐานต่างๆ การศึกษาพบว่า
ในช่วง ปี ทีผ่านมา ภาคเอกชนมีบทบาทสําคัญในการจัดการศึกษามากขึน เช่น การอบรมครู การ
บริ หารจัดการ การพัฒนาหลักสู ตร รวมถึงการจัดการศึกษาให้แก่นกั เรี ยนเฉพาะกลุ่ม มีการกําหนด
บทบาทชัดเจนระหว่า งภาครั ฐ และเอกชน เช่ น รั ฐ เป็ นผูส้ นับ สนุ น งบประมาณ และเอกชนเป็ น
ผูจ้ ดั การศึก ษา เช่ น ในประเทศเนเธอร์ แ ลนด์ รั ฐ เป็ นผูส้ นับ สนุ น งบประมาณการจัดการศึกษา
ทังหมด รวมทังโรงเรี ย นเอกชน ซึ งมีน ัก เรี ย นเข้า เรี ย นมากกว่า ถึง ใน ในขณะทีประเทศชิ ลี
รัฐบาลให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่นกั เรี ยนเพียงบางคน รัฐบาลในประเทศกําลังพัฒนาหลาย
แห่ งมีรูปแบบการการจัดการศึกษาร่ วมกับเอกชนแตกต่างกันไป ในประเทศทีได้รับการสนับสนุ น
จากองค์กรเพือความร่ ว มมือทางเศรษฐกิ จและการพัฒนา (OECD)รายจ่า ยเพือสาธารณะจํานวน
ใน ได้ถู กโอนไปให้แก่สถาบันเอกชนทังโดยทางตรง หรื อจ่ายให้แก่ครอบครัวเพือสนับสนุ น
ค่าใช้จ่ายในโรงเรี ยนทีผูเ้ รี ยนเลือกศึกษา ประเทศกลุ่ มทีได้รับการสนับสนุ นจาก OECD ใช้จ่าย
งบประมาณร้อยละ ให้แก่สถาบันการศึกษาซึ งจัดโดยภาคเอกชน ในสหรัฐอเมริ กา บริ ษทั เอกชน
ให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาเพิมขึนในอัตราถึงร้อยละ ระหว่างปี ค.ศ.
ซึ งเป็ น
อัตราทีเพิมขึนอย่างรวดเร็ ว อันเป็ นผลสื บเนืองจากการทีรัฐบาลกลางให้การสนับสนุ นค่างบประมาณ
ด้านการศึ ก ษาเพิมขึ น ในอัตราร้ อยละ ระหว่า งปี ค.ศ.
นอกจากนี ภาคเอกชนมี
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บทบาทสําคัญเพิมขึ นในการจัดการศึ กษาให้แก่ค รอบครัวที ยากจน ดังเช่ น บางประเทศในทวีป
แอฟริ กา และเอเชียใต้ นักเรี ยนสามารถเข้าเรี ยนในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาของเอกชนในราคาตํา66
งานวิจ ัย และวรรณกรรมที สนับ สนุ นความร่ ว มมื อแบบรั ฐ ร่ ว มเอกชนมัก มุ่ง เน้น ให้
ความสําคัญทีความสําเร็ จของการเข้าถึงการศึกษาของปวงชนนันก็คือหนึงในเป้ าหมายการพัฒนา
แห่งสหัสวรรษ (MDGs)ผลการดําเนิ นงานของประเทศต่างๆ ในเวทีเศรษฐกิจโลกมาถึงจุดทีเผชิ ญ
ปัญหาข้อจํา กัดด้านการเงิ นเพือใช้ใ นระบบการศึ ก ษาข้อ จํา กัด ด้า นงบประมาณของภาครัฐและ
ทรัพยากรมนุษย์เพืองานบริ การด้านสาธารณสุ ขและการศึกษา แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลจําเป็ นต้องหา
วิธีการทีมีประสิ ทธิ ภาพในการเชิ ญชวนภาคเอกชนและองค์การไม่แสวงหากําไรมาร่ วมมือในการ
ส่ งมอบบริ การและปรับปรับการให้บริ การสาธารณะทีดีทีสุ ดโดยภาครัฐไม่ใช่ผรู้ ับภาระด้านงบประมาณ
(เว็บไซต์ของธนาคารโลกใน PPPs)ความร่ วมมือแบบหุ ้นส่ วนนี ถื อเป็ นแนวคิดเชิ งอุดมคติในการ
นํามาใช้เพือแก้ปั ญ หารั ฐ บาลที ประสบความล้ม เหลว ทุจ ริ ตหรื อ บริ หารงานไม่มีประสิ ทธิ ภาพ
จากบริ บทนีทําให้เกิดความการมีส่วนร่ วมจากภาคเอกชนทังการแสวงหาผลกําไรหรื อไม่แสวงหา
ผลกําไรขึนมาเป็ นทางเลือกเพือสร้างความมันใจในการเข้าถึงการศึกษาและยังเป็ นการเพิมความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศอีกด้วย ดังนันสาเหตุทีทําให้รัฐบาลตัดสิ นใจใช้สัญญาแบบความร่ วมมือ
ภาครัฐและเอกชนจึงประกอบด้วยเหตุผลดังต่อไปนี 1) เพือปรับปรุ งคุณภาพของการใช้จ่ายโดย
ยกระดับประสิ ทธิ ภาพของการให้บริ การและโดยกําหนดเป้ าหมายทีดีขึนของการใช้จ่าย 2) ช่วยให้
รัฐบาลได้ใช้ประโยชน์จากทักษะเชียวชาญพิเศษจากภาคเอกชน 3) ช่วยให้รัฐบาลเอาชนะข้อจํากัด
ด้านปฏิบตั ิการเรื องขันเงินเดือนทีไม่ยืดหยุน่ และระเบียบการรับราชการ 4) ช่วยให้รัฐบาลตอบสนอง
ความต้องการใหม่ๆ และอํานวยความสะดวกให้มีการนํานวัต กรรมด้า นงานบริ ก ารสาธารณะมา
ทดลองใช้ 5) เป็ นการเพิมขนาดของเศรษฐกิจ 6) ช่วยให้รัฐบาลมีเวลาไปให้ความสําคัญกับภารกิจ
หลักทีมีประโยชน์กว่า 7) เพิมการเข้าถึ งการบริ ก ารโดยเฉพาะอย่า งยิงสํา หรับ กลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาส
8) เพิมความโปร่ งใสในการใช้จ่ายของรัฐบาลโดยการทําให้ค่าใช้จ่ายด้านบริ การสาธารณะมองเห็น
ได้มากขึน

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

66

แฮร์ รี แอนโธนี แพทริ นอส และคณะ, บทบาทและผลกระทบของหุ้นส่ วนการศึ กษา
ระหว่ างภาครัฐกับเอกชน, แปลจาก The Role and Impact of Public and Private-Partnership in
Education, แปลโดย ฉลองบุญญานันต์ (กรุ งเทพฯ: สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553), 3.
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จากเหตุผลดังกล่าวจึงทําให้เกิด การชดเชยข้อจํากัดของรัฐด้านงบประมาณ การปลดเปลือง
ข้อจํากัดทางการเมืองทีกําหนดระดับการขาดดุลทีรัฐบาลมีอาํ นาจทําได้ การระดมทรัพยากรกรณี ที
ไม่มีระบบทีมีประสิ ทธิ ภาพในการเก็บภาษีโดยเฉพาะอย่างยิงในประเทศกําลังพัฒนาIMF ยอมรับว่า
ยังไม่สามารถสรุ ปได้ว่าความร่ วมมือแบบรัฐร่ วมเอกชนมีประสิ ทธิ ภาพกว่าการลงทุนภาครัฐและ
กาจัดบริ การของรัฐบาลIMF ยังกล่าวถึงความกังวลเพิ มเติ ม ว่า ความร่ ว มมื อ แบบรั ฐ ร่ วมเอกชน
สามารถนํามาใช้เพือหลีกเลียงการควบคุ ม การใช้จ่ า ย และย้า ยการลงทุ น ภาครั ฐ ให้เป็ นเงินนอก
งบประมาณและไม่จดั เป็ นหนีสาธารณะตามบัญชีงบประมาณ อย่างไรก็ดีรัฐบาลยังคงรับภาระความ
เสี ยงทีเกียวข้องมากทีสุ ดและเผชิญกับงบประมาณแผ่นดินในภาพรวมอยู67่
การนําแนวคิดความร่ วมมือระหว่างรัฐและเอกชนในการศึกษานีมาใช้เปรี ยบเสมือนเป็ น
การยอมรับกลาย ๆ ว่า ยังมีทางเลือกอืนในการให้บริ การทางการศึกษาแก่ประชาชน นอกเหนื อไปจาก
การทีรัฐเป็ นทังผูใ้ ห้เงินสนับสนุ นและผูใ้ ห้บริ การในเวลาเดียวกัน วิธีหนึ งทีจะทําให้แนวคิดนีใช้
ได้ผลก็คือ รัฐทําหน้าทีเป็ นผูผ้ ลักดันนโยบายการศึกษาแห่งชาติต่อไปและจัดหาเงินทุนสนับสนุ น
อย่างต่อเนื อง แต่ในขณะเดียวกัน ก็เปลี ยนบทบาทของภาคเอกชนให้เ ป็ นผูใ้ ห้บ ริ ก ารการศึ ก ษา
ภายใต้สัญญาแทน สัญญาว่าจ้างเหล่านี โดยปกติ จ ะระบุ ป ริ ม าณและคุ ณ ภาพของการศึ ก ษาทีรัฐ
ต้อ งการ มี ก ารกํา หนดราคาและเงื อนไขเพื อให้ ก ารดํา เนิ น งานของเอกชน บรรลุ เ ป้ าหมาย
มี รายละเอียดครอบคลุมทังการให้ค่าตอบแทนในกรณี ทีเอกชนมีผลงานดี และบทลงโทษหากการ
ดําเนินงานไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ทีตังไว้ วิธีการเดียวกันนียังสามารถนําไปใช้กบั สัญญาเพือจัดสร้าง
และดูแลรักษาอาคารเรี ยนและศูนย์การเรี ยนการสอนต่าง ๆ ในระยะยาวได้ดว้ ย
แนวคิด PPPs in Education อาจช่วยส่ งเสริ มคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้
ขณะนี มีโครงการทีส่ งเสริ มความร่ วมมือระหว่างรัฐและเอกชนด้านการศึกษาเกิดขึนแล้วกว่า
โครงการใน ประเทศทัวโลก ซึ งยังประโยชน์ให้แก่ครอบครัวทังทีเป็ นครอบครัวรายได้สูงและ
รายได้ตาํ ตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผูก้ าํ หนดนโยบายการศึ ก ษาทัวโลกเริ มจะตระหนัก ดีถึง
ความจริ งทีว่า แม้การให้บริ การด้านการศึกษาจะเป็ นหน้าทีและความรับผิดชอบของภาครัฐทังใน
วันนีและวันหน้า แต่รัฐก็ไม่จาํ เป็ นที จะต้องเป็ นเจ้าของโรงเรี ยนหรื อผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน รวมทัง
ผูก ขาดการให้บ ริ ก ารศึก ษาแต่เ พีย งผูเ้ ดี ย วในทางตรงกันข้าม รัฐอาจจะประสบความสําเร็ จมาก
ขึนเสี ยอีกหากรั ฐจะทํา หน้า ที เป็ นเพีย ง “ผูซ้ ื อ” บริ ก ารการศึ ก ษา ในขณะที ดู แ ลให้บ ริ ก ารและ
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Education International, Public-Private Partnership in Education (Brussels:
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96
โครงสร้างพืนฐานทางการศึกษาซึ งมีเอกชนเป็ นผูจ้ ดั หานัน มีคุณภาพสอดคล้องกับภาวะการณ์และ
ความต้องการของประเทศ68
จากแนวคิดดังกล่าว พฤฒิพร เนติโพธิ ได้ให้ความเห็นต่อกรณี ความเป็ นไปได้ของการ
จัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชนในประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่ วมลงทุนใน
กิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ระบุ ว่า ต้องดูนิยามใน มาตรา 4 มีใจความสําคัญว่า “กิ จการของรัฐ”
หมายความว่า กิจการทีมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ ง ดังต่อไปนี (1) กิจการทีส่ วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หน่วยงานอืนของรัฐ หรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถินหน่วยใดหน่วยหนึงหรื อหลายหน่วยรวมกัน
มีอาํ นาจหน้าทีต้องทําตามกฎหมาย (2) กิจการทีจะต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติหรื อทรัพย์สินของ
ส่ วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอืนของรัฐ หรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถินหน่ วยใดหน่ วยหนึ ง
หรื อหลายหน่วยรวมกัน “ร่ วมลงทุน” หมายความว่า ร่ วมลงทุนกับเอกชนไม่วา่ โดยวิธีใด หรื อมอบ
ให้เอกชนลงทุนแต่ฝ่ายเดียวโดยวิธีการอนุ ญาต หรื อให้สัมปทาน หรื อให้สิทธิ ไม่วา่ ในลักษณะใด
“โครงการ” หมายความว่า การลงทุนในกิจการของรัฐ “หน่วยงานเจ้าของโครงการ” หมายความว่า
ส่ วนราชการทีมีฐานะเป็ นกรมหรื อเทียบเท่ารัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอืนของรัฐ หรื อองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้อ งถิ นซึ งจะให้เ อกชนร่ ว มลงทุ น ในกิ จ การของรั ฐ ดัง นันเบืองต้นการดูตามคํานิยามแล้ว
พ.ร.บ. นี ก็เปิ ดโอกาสให้เอกชนเข้ามาลงทุนในกิจการของรัฐได้ทงั (1) และ(2) การร่ วมลงทุนก็
หมายความว่า ร่ ว มลงทุ นกับเอกชนไม่ว่าโดยวิธีใ ด หรื อมอบให้เอกชนลงทุ นแต่ฝ่ ายเดี ยว โดย
วิธีการอนุ ญาต หรื อให้สัมปทาน หรื อให้สิทธิ ไม่ว่าในลักษณะใดดังนันหากตีความตามตัวอักษร
แล้ว พ.ร.บ.การให้เอกชนเข้าร่ วมลงทุนในกิจการของรัฐ ฉบับนีจึงมีความเป็ นไปได้ในการนําไปใช้
ในการจัดการศึกษา หากการลงทุนเกิน 1,000 ล้าน ก็ตอ้ งปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ.นี ทังนีก็เพือให้โครงการ
มีความโปร่ งใส รอบคอบรัดกุมขึน โดยมีขนตอนตั
ั
งแต่หนังสื อเชื อเชิ ญให้เอกชนเข้ามาลงทุน มี
รายละเอียดแต่ละขันตอนทีเอือให้เกิดความเป็ นหุ ้นส่ วนทีดีต่อกันสิ งทีต้องคํานึ งต่อไปคือหากการ
ลงทุนไม่เกิน 1,000 ล้าน อาจใช้หรื อไม่ใช้ ไม่ปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ. นี ก็ได้ แต่ถา้ ปฎิบตั ิตามก็ทาํ ให้เกิด
ประโยชน์ ทําให้การร่ วมทุนถึงแม้จะมูลค่าน้อยก็มีความโปร่ งใส รอบคอบ รัดกุมในแต่ละขันตอน
ควรนําวิธีการใน พ.ร.บ. ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ อย่างไรก็ดีการให้เอกชนเข้ามาร่ วมลงทุนด้าน
การศึกษามีความเป็ นไปได้ แต่ตอ้ งมาดูวา่ ภาครัฐมีความจําเป็ นขนาดไหนทีต้องให้ภาคเอกชนเข้ามา
ลงทุน ภาครัฐมีความขาดแคลนอะไรแค่ไหน อาจเป็ นการประหยัดทรัพยากรบางส่ วนแต่ภาครัฐจะ
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เสี ยอะไร มีความคุม้ ค่าหรื อไม่มาตราการป้ องกันทุจริ ต คอรัปชันต้องชัดเจนเพือไม่ให้เกิด นิติกรรม
อําพราง ทีทําเพือหลี กเลียงกฎระเบียบการจัดซื อจัดจ้างเหมือนในอดีตทีผ่านมาประเด็นสําคัญต้อง
อยูท่ ีความสุ จริ ตเป็ นทีตัง ต้องอยูบ่ นพืนฐานประโยชน์ร่วมกันจริ งๆ แนวทางการกํากับดูแล ติดตาม
ตรวจสอบต้องเข้มแข็ง 69 และ เข็มชัย ชุ ติวงศ์ ได้ให้ความเห็ นในเชิ งลึกลงไปอีกว่า PPPs ภายใต้
พระราชบัญญัติก ารให้เอกชนร่ ว มลงทุ นในกิ จการของรัฐ พ.ศ. 2556 มี ส าระสํา คัญ 2 ประการ
คือ 1) รัฐเอากิจการทีเป็ นอํานาจหน้าทีของรัฐตามกฎหมายไปให้เอกชนทํา มักจะเป็ นกิจการผูกขาด
ทีโดยปกติเอกชนทําไม่ได้ เว้นแต่จะได้สิทธิ หรื ออํานาจจากรัฐ หรื อโดยการรับสัมปทานจากรัฐไป
ดําเนินการ สําหรับด้านการศึกษามีพระราชบัญญัติโรงเรี ยนเอกชน พ.ศ. 2550 ทีเปิ ดช่องให้เอกชน
เข้ามาร่ วมจัดการศึกษาภายใต้พระราชบัญญัตินี ดังนันเอกชนจึงอาจไม่มีค วามจําเป็ นต้องเข้ามาทํา
PPPs กับรัฐ แต่จะเข้ามาก็ได้ ยกตัวอย่างเช่น รัฐมีโรงเรี ยนอยูแ่ ล้วแต่บริ หารอย่างไรก็ขาดทุน จึง
ต้องการให้เอกชนเข้ามาลงทุน ก็มีความเป็ นไปได้ แต่ยงั ไม่พบกรณี ตวั อย่าง 2) รัฐให้เอกชนเข้ามา
ครอบครองและใช้ป ระโยชน์ใ นทรัพ ย์สิ น ของรัฐ ภายใต้ร ะยะเวลาที ตกลงกัน ซึ งส่ ว นมากจะ
เป็ น “สัญญาเช่ าพัฒนา” รู ปแบบนี สถานศึกษาทํากันมากแต่อาจไม่ใช่เพือการศึกษาโดยตรง เช่ น
จุฬาลงกรณ์ ม หาวิทยาลัย ให้เอกชนเช่ าพืนทีทํา ศูนย์การค้าจามจุ รีสแควร์ มาบุ ญครองเซ็ นเตอร์
สยามเซ็นเตอร์ หรื อแม้กระทังหอพัก เหล่านีดําเนินการภายใต้ PPPs กรณี ต่างจังหวัดมีให้เห็นมาก
เช่นการให้เอกชนเข้ามาเช่ า ที ดิ น ของรั ฐ พัฒ นาพื นที ให้เ กิ ด ประโยชน์ ภายใต้ร ะยะเวลา 20 ปี
ผลประโยชน์ทีได้แล้วแต่จะตกลงกัน หรื อกรณี ทีรัฐมีทรัพย์สิน ทีดิน ตึกอาคารเรี ยน ให้เอกชนเข้า
มาประกอบการเสมือนเป็ นผูบ้ ริ หาร จัดหาครู มาสอน ทําห้อง Lab จัดระบบการเรี ยนการสอนทีดี
นํามาจากต่างประเทศ ภายใต้ระยะเวลา 10-20 ปี ภายใต้การกํากับดูแลจากภาครัฐ เช่นนี ก็เรี ยกว่า
PPPs แต่จะมีเส้นแบ่งเล็กๆ คือ “การจ้างบริ หาร” อาจจัดว่าเป็ น outsourcing หรื อ PPPs ก็ยงั ไม่มี
ความชัดเจน70 ในขณะทีเสรี นนทสู ติ ได้ยกตัวอย่างการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชนใน
ระดับสากลว่ามี รู ปแบบใหญ่ทีนิ ยมใช้แพร่ หลาย แบบที การสร้างโครงสร้ าง ตัวตึก ตัวอาคาร
จัดหาเครื องอํานวยความสะดวกต่างๆเรี ยกว่า availability คือทําให้โรงเรี ยนเกิดขึน ภาครัฐยังเป็ น
ผูด้ าํ เนินการด้านครู ผูส้ อน แบบที การสร้ า งโครงสร้ า งและเพิ มการบริ การการศึกษาโดยให้
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ภาคเอกชนจัดหาครู มาด้วย เรี ยกว่า availability plus หมายความว่า นอกจากมีตึกแล้วยังมีครู โดย
ภาครัฐเป็ นผูค้ วบคุมคุณภาพการศึกษา71
ประเภทของสั ญญาความร่ วมมือภาครัฐและเอกชนในการจัดการศึกษา
ประเภทของความร่ ว มมื อ ด้า นการศึ ก ษาอาจแตกต่า งกันไป ขึ นอยู่ก บั ผูเ้ ข้า ร่ วมหรื อ
ประเภทของการเป็ นหุ ้น ส่ ว นภาคเอกชนที เข้า ร่ ว มเองก็ มี ค วามหลากหลายในตัวเอง มาจากทัง
หน่ วยงานธุ รกิ จ องค์ก ารไม่มุ่ งหวังผลกําไร องค์การการกุศล (Fennell) จากความแตกต่างของ
ผูเ้ ข้าร่ วมดําเนินการเหล่านีจึงมีแนวโน้มให้เกิดความหลากหลายของประเภทสัญญาทางการศึกษา
คําว่า “หุ น้ ส่ วน”ยังเกียวข้องกับคําอืนๆอีกเช่น“ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยหลายฝ่ าย” หรื อ “รัฐร่ วมเอกชน”
ยังสามารถนํามาใช้ตามนัยของการจัดทําสัญญาขึนเพือเป็ นข้อตกลงระหว่างคู่สัญญาสองฝ่ ายทีต้อง
เข้ามาดําเนิ นงานร่ วมกัน มีโครงสร้างและครอบคลุ มรายละเอียดการดําเนิ นงานทีแสดงให้เห็ นถึ ง
ประโยชน์ต่างตอบแทนกันระหว่างคู่สัญญา (Draxler)72
เหตุผลหลักของการพัฒนาหุ น้ ส่ วนทางการศึกษาระหว่างภาครัฐและเอกชนให้มีขึน คือ
การเพิมศักยภาพเพือให้เกิ ดความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษามากทีสุ ดและปรับปรุ งผลลัพธ์
ทางการศึกษาให้ดีขึน โดยเฉพาะกลุ่ ม ประชากรชายขอบ รายงานของธนาคารโลกได้ศึกษาและ
ชีให้เห็นว่าสัญญาแต่ล ะประเภท ช่ ว ยให้บ รรลุ เ หตุ ผ ลหลัก ทังสองประการ ภายใต้บริ บททาง
เศรษฐกิจสังคมและการเมืองทีแตกต่างกันนันได้อย่างไร การออกแบบสัญญาทีระบุถึงกลไกความ
รับผิดชอบ เงือนไขการส่ งมอบบริ การด้านการศึกษาตามปริ มาณและคุณภาพ ภายใต้ระยะเวลาที
กําหนด
จากการศึ ก ษาของธนาคารโลกในรายงานการพัฒ นาโลกปี ค.ศ. 2004 สรุ ป ว่า
การจัด บริ ก ารสาธารณะให้แ ก่ บุ ค คลยากจนได้ท วถึ
ั ง และประสบความสําเร็ จมากทีสุ ดก็ต่อเมือ
ผูจ้ ดั บริ การและภาครัฐต่างมีความรับผิดชอบร่ วมกัน มีการกําหนดความรับผิดชอบทีชัดเจนระหว่าง
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย มีการระบุวตั ถุประสงค์และผลลัพธ์ทีต้องการ มีการรวบรวมข้อมูลการปฏิบตั ิงาน
และติดตามความก้าวหน้าของคู่สัญญา และมีการบังคับให้ดาํ เนินการตามสัญญา
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การทํา สัญ ญาหุ ้ นส่ วนทางการศึ ก ษาที ใช้ก ัน แพร่ ห ลายมี ล ัก ษณะแตกต่า งกันไปใน
ประเด็นของปั จจัยนําเข้า กระบวนการ และผลผลิต ทังนีแบ่งออกได้เป็ น 7 ประเภทดังนี
1. สัญญาการบริ หารจัดการ หมายถึงการให้ภาคเอกชนเข้ามาบริ หารจัดการโรงเรี ยนของ
รัฐให้มีผลการดําเนิ นงานที ดี ขึน ความรับผิดชอบภายใต้สัญญานี แบ่งออกเป็ น 4 งานหลัก ได้แก่
การบริ หารงานการเงิน การบริ หารงานบุคคล การวางแผนระยะยาวและความเป็ นผูน้ าํ ภายใต้สัญญา
นี บุคลากรทีไม่ใช่ฝ่ายบริ หารยังคงสภาพเป็ นลูกจ้างของภาครัฐต่อไป ประโยชน์ของสัญญานี ทีมีต่อ
การศึกษาของรัฐคือ การนําทักษะวิชาชี พและแนวคิดใหม่ๆ จากภาคเอกชนมาใช้ในการบริ หารจัด
การศึ กษา การให้อิสระแก่ผูบ้ ริ หารในการดําเนิ นงาน การลดความยุ่ง ยากซับ ซ้อนในการทํางาน
การเสริ มสร้างการแข่งขันระหว่างองค์การต่างๆ เพือให้ชนะการประมูลสัญญาบริ หารจัดการนี และ
การให้อาํ นาจผูบ้ ริ หารทางการศึ ก ษากําหนดเงื อนไขหลัก เกณฑ์ทีจําเป็ นในการเปลี ยนคู่สั ญญา
ภาคเอกชนได้ หากว่าผลการปฏิงานไม่เป็ นทีน่าพอใจ
ข้อยุง่ ยากและอุปสรรคในดําเนินการภายใต้สัญญาประเภทนีคือ การกําหนดหลักเกณฑ์
และการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูจ้ ดั การให้แยกส่ วนออกไปจากภาพรวมขององค์การ
ดังนันจึงเป็ นการยากทีจะประเมินผลโดยภาพรวมว่าผลงานของโรงเรี ยนทีมีการเปลียนแปลงเป็ นผล
มาจากการทําสัญญาการบริ หารจัดการหรื อไม่ อย่างไรก็ตาม พบว่าหลายประเทศได้รับประโยชน์
จากการทําสัญญาประเภททีให้เอกชนดําเนินงานบริ หารจัดการด้านปั จจัยนําเข้าเพิมขึนเรื อยๆ
2. สัญญาการพัฒนาวิชาชีพ หมายถึงการให้ภาคเอกชนเข้ามาให้บริ การด้านวิชาชีพ เช่น
การฝึ กอบรม การจัดหาแบบเรี ยน การออกแบบหลักสู ตรการสอน การประกันคุ ณภาพ และงาน
สนับสนุนการสอน ประโยชน์ของสัญญาประเภทนีคือ ภาครัฐมีโอกาสได้นาํ เอาความเชียวชาญของ
ภาคเอกชนมาใช้ในการปรับปรุ งการศึกษาให้ดีขึน โดยภาครัฐสามารถกําหนดมาตรฐานคุณภาพ
การบริ การตลอดจนบทลงโทษไว้ในสัญญา จึงทําให้การติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิงานทําได้
ไม่ยาก นอกจากนี แรงกดดันจากสภาพการแข่งขันทําให้ผดู้ าํ เนินงานมีแรงจูงใจทีจะปฏิบตั ิงานให้
ได้ผลงานที ดี ที สุ ด สั ญ ญาการให้ บ ริ ก ารด้า นปั จ จัย นํา เข้า นี มี อ ยู่ม ากมายหลายประเทศ และ
ภาคเอกชนหนึงรายสามารถทําสัญญาลักษณะเดียวกันกับโรงเรี ยนต่างๆ ได้หลายแห่ ง จึงอาจทําให้
งานบริ การมีตน้ ทุนลดลงและมีคุณภาพเพิมขึน จะเห็นได้วา่ สัญญาประเภทนี ทําให้ภาครัฐประหยัด
การลงทุน มีคุณภาพงานทีดี ขึน และบุคลากรในโรงเรี ยนมีเวลาเพือการเรี ยนการสอนอย่างจริ งจัง
มากขึน
3. สัญญาบริ การงานสนับสนุ น หมายถึ ง การให้ภ าคเอกชนเข้า มาดําเนิ นงานต่างๆ ที
นอกเหนื อจากงานด้า นการเรี ยนการสอนเช่ น งานซ่ อ มบํา รุ ง อาคารสถานที การรั บ ส่ ง นักเรี ยน
โครงการอาหารกลางวัน จากการวิเคราะห์ต้น ทุ น พบว่า งานบริ ก ารเหล่ า นี ในโรงเรี ย นของรั ฐ มี

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

100
ค่าใช้จ่ายสู งกว่าโรงเรี ยนเอกชน จํานวนเจ้าหน้าทีฝ่ ายสนับสนุนของโรงเรี ยนรัฐมีจาํ นวนมากกว่าใน
โรงเรี ยนเอกชน และจากการศึ ก ษาเงิ น เดื อ นในหลายประเทศ พบว่า ค่ า จ้า งของเจ้าหน้าทีฝ่ าย
สนับสนุ นในโรงเรี ยนของรัฐมีอตั ราสู งกว่ากลุ่มเดียวกันในภาคเอกชน ผูก้ าํ หนดนโยบายในหลาย
ประเทศจึงทําสัญญากับภาคเอกชนให้เข้ามาดําเนินงานสนับสนุนเหล่านีแทน เพือเพิมประสิ ทธิ ภาพ
ต่อต้นทุนและการบริ หารจัดการทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า ให้ครู ผสู้ อนมีเวลาทุ่มเทไปทีการสอนมากขึน
4. สัญญางานปฏิบตั ิการ หมายถึงการให้ภาคเอกชนเข้ามาดําเนินงานทังหมดในโรงเรี ยน
ของรัฐ ภายใต้สัญญาประเภทนีภาคเอกชนมีหน้าทีบริ หารจัดการโรงเรี ยนรวมทังงานบริ หารบุคคลด้วย
เพือต้องการให้โรงเรี ยนมีอิสระ มีอาํ นาจตัดสิ นใจในการบริ หารตนเอง และสามารถพัฒนาปรับปรุ ง
โรงเรี ยนโดยอาศัย ความร่ ว มมื อ ของผูป้ กครอง และชุ ม ชนในการสนับ สนุ น การก่ อสร้ าง การ
บํารุ งรักษา หรื อการปรับปรุ งสิ งอํานวยความสะดวกต่างๆให้ดีขึน โดยปกติสัญญางานปฏิบตั ิการนี
มักทําในท้องที ทีมี ปัญหายากต่อการเข้าถึ ง หรื อใช้ในกลุ่มประชากรด้อยโอกาส เพือเป็ นกลไกที
ทําให้เกิดความร่ วมมือในชุมชนและตอบสนองความต้องการโรงเรี ยนทีมีปัญหาในการปฏิบตั ิงาน
5. สัญญาบริ การจัดการศึกษา หมายถึงการให้ภาคเอกชนจัดการศึกษาให้กบั นักเรี ยนที
ได้รับทุนการศึกษาจากรั ฐ ให้เ ข้า เรี ย นในโรงเรี ย นเอกชนได้ ทํา ให้นัก เรี ย นได้รั บ การศึกษาทีมี
คุณภาพในโรงเรี ยนเอกชนทีมีอยูแ่ ล้ว อีกทังภาครัฐสามารถขยายการเข้าถึงการศึกษาได้อย่างรวดเร็ ว
โดยไม่ตอ้ งสร้างโรงเรี ยนหรื อจัดหาทรัพ ยากรใหม่ บางประเทศทํา สัญญาให้นกั เรี ยนเข้าเรี ยนใน
สถานศึกษาทีภาครัฐไม่ได้จดั ดังนันการทําสัญญาประเภทนี จึงเกี ยวข้องกับการบริ หารทรัพยากร
ทางการศึกษาของภาครัฐ เพือให้นกั เรี ยนได้เข้าถึงการศึกษาในโรงเรี ยนทีมีอยูแ่ ล้ว ซึ งเหมาะสําหรับ
กลุ่มประชากรรายได้ตาํ หรื อกลุ่มนักเรี ยนด้อยโอกาสทางการศึกษา ประโยชน์ทีได้รับจากการเป็ น
หุ ้นส่ วนทางการศึ ก ษาระหว่า งกัน คื อ ทํา ให้เ กิ ด การเชื อมโยงทรัพยาการทางการศึกษาระหว่าง
สถานศึกษาของรัฐและเอกชนและทําให้เกิดการแข่งขันระหว่างโรงเรี ยนมากขึน จึงทําให้โรงเรี ยน
ต้องปรับปรุ งคุณภาพการศึกษาอยูเ่ สมอเพือสร้างแรงจูงใจให้มีผเู้ รี ยนมากขึน
6. สัญญาบริ การสิ งอํานวยความสะดวก หมายถึ ง การให้ภ าคเอกชนจัดหาสิ งอํานวย
ความสะดวกทางการศึกษาให้กบั โรงเรี ยนรัฐ เพือเป็ นการแบ่งเบาภาระความรับ ผิด ชอบและลด
ความเสี ยงในการลงทุ นของภาครั ฐจากปั จจัยทางการเมื องและนโยบาย กล่าวคือภาคเอกชนเป็ น
ผูอ้ อกเงิ นลงทุนจัดหาสิ งอํานวยความสะดวก โดยภาครัฐเป็ นผูช้ าํ ระเงินเป็ นงวดๆ ตามระยะเวลาที
ตกลงไว้ในสัญญา และเมือสิ นสุ ดระยะเวลาแห่งสัญญา ความเป็ นเจ้าของในสิ งอํานวยความสะดวก
ดังกล่าวจะถ่ายโอนกลับไปเป็ นของรัฐบาล หรื อเรี ยกอีกอย่างหนึงว่าแบบสัญญาทีเป็ นการจัดสร้างปฏิบตั ิงาน-ถ่ายโอน ซึ งเป็ นแบบทีใช้กนั มากทีสุ ด
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คุณลักษณะของขันตอนการดําเนิ นงานระหว่างหน่วยงานของรัฐและของเอกชนใน
ประเด็นดังกล่าวมีดงั ต่อไปนี 1) มีการคัดเลือกภาคเอกชนผ่านการแข่งขันด้วยการประมูล 2) ภาคเอกชนที
ชนะการประมูลจะลงทุนเกียวกับโครงสร้างพืนฐาน สิ งอํานวยความสะดวกและบริ การซ่ อมบํารุ งที
เกียวข้อง 3) ภาครัฐยังคงเป็ นผูด้ าํ เนินงานหลักด้านการสอน 4) การดําเนินการได้รับความคุม้ ครอง
จากสัญญาระยะยาว (ประมาณ 25 ถึ ง 30 ปี ) โดยระบุหน้าทีและความรับผิดชอบ มาตรฐานงาน
บริ การทีคู่สัญญาต้องดําเนินการ 5) ภายใต้ระยะเวลาแห่ งสัญญา ภาคเอกชนจะมีหน้าทีหลายประการ
ตังแต่ การออกแบบ การก่อสร้าง การบํารุ งรักษา และการจ้างเจ้าหน้าทีสนับสนุน 6) ค่าตอบแทน
ตามสัญญาเป็ นไปตามมาตรฐานการปฏิบตั ิงานทีได้ตกลงไว้ในสัญญา
ประโยชน์ของสัญญาดังกล่าวคือภาครัฐสามารถจัดให้มีสิงอํานวยความสะดวกทาง
การศึกษาได้รวดเร็ วกว่าการจัด หาตามขันตอนการจัด ซื อแบบเดิ ม ทังนี ภาครั ฐ ต้อ งมี การจัดทํา
รายละเอียดเกียวกับการเงินและการวางแผนงบประมาณไว้เป็ นอย่างดี นอกจากนี ยังทําให้สิงอํานวย
ความสะดวกทางการศึกษาได้รับการบํา รุ ง รั ก ษาให้อยู่ใ นสภาพดีตลอดเวลา อย่างไรก็ตามการทํา
สัญญาระยะยาวเป็ นเรื องยากทีรัฐบาลจะจัดการได้และความเสี ยงทีเกียวกับการจ่ายเงินอาจทําให้การ
กูย้ ืมเงินของภาคเอกชนมีตน้ ทุนสู งมาก หลายรัฐบาลประสบปั ญหาในการกําหนดราคาและการรักษา
ระดับราคาการบริ การให้เหมาะสมเพียงพอทีจะทําให้ภาคเอกชนมีความคุม้ ค่าการลงทุน
7. สั ญ ญาบริ ก ารสิ งอํา นวยความสะดวกพร้ อ มบริ ก ารด้า นการศึกษา (สัญญาแบบ
ครอบคลุ ม) หมายถึ งการให้ภาคเอกชนดําเนินการทังหมดทีเกียวกับการจัดหาโครงสร้างพืนฐานที
จําเป็ นและการบริ การ โดยภาครัฐทําสัญญาขึนสองฉบับกับคู่สัญญารายเดียวกันควบคู่ไป กล่าวคือ
ฉบับหนึงเป็ นสัญญาให้ภาคเอกชนออกเงินลงทุน สร้าง และจัดให้มีสิงอํานวยความสะดวกทีจําเป็ น
ส่ วนอีกฉบับหนึงเป็ นสัญญาระยะยาวเพือให้ภาคเอกชนดําเนินการงานบริ การต่างๆทีมีประสิ ทธิ ภาพ
ทีสุ ดเท่าทีจะทําได้ การจัดทําสัญญาซึ งมอบหน้า ที ความรั บ ผิด ชอบให้ภ าคเอกชนเป็ นผูจ้ ดั หาสิ ง
อํานวยความสะดวกพร้ อ มให้ป ฏิ บ ตั ิ ง านด้ว ยนี เป็ นเรื องที ท้า ทายมาก สํา หรั บ การทํา สัญญา
ครอบคลุมลักษณะนีควรทําขึนระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐโดยกระทรวงการคลัง เพือให้มนใจว่
ั า
ภาครัฐสามารถบริ หารจัดการด้านการเงินและงบประมาณได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และสร้างความ
มันใจให้ ก ับ ภาคเอกชนที มี ศ ัก ยภาพเข้า ร่ ว มดํา เนิ น การภายใต้สั ญ ญาที ส่ ง มอบงานบริ ก ารที มี
คุณภาพสู งด้วยต้นทุนตํา73
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แฮร์ รี แอนโธนี แพทริ นอส และคณะ, บทบาทและผลกระทบของหุ้นส่ วนการศึกษา
ระหว่ างภาครัฐกับเอกชน, แปลจาก The Role and Impact of Public and Private-Partnership in
Education, แปลโดย ฉลอง บุญญานันต์ (กรุ งเทพฯ: สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553),9-14.
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ประเภทของสัญญาดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิ ดของ เจเนวัวร์ (Ilona Genevois)
กล่าวว่าตังแต่ทศวรรษที
ผูก้ าํ หนดนโยบายได้รับการยอมรับมากขึนว่าวิธีการจัดการศึกษา การ
บริ หารการเงิ นและการจัดการแบบดังเดิ มไม่ส ามารถที จะให้ทาํ ให้การจัดการศึกษาขันพืนฐานมี
คุณภาพได้อย่างเท่าเทียมเพือเด็กทุกคน จึงมีแนวคิดให้มี ก ารเพิ มบทบาทความสํา คัญ และการมี
ส่ วนร่ วมในการศึกษาจากภาคเอกชนและผลักดันการดําเนิ นการจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน
ความร่ วมมือภาครั ฐและเอกชนสามารถเติมเต็มและเพิมบทบาทของรัฐบาลในการจัดการศึ กษา
ภารกิจทีภาครัฐและเอกชนสามารถร่ วมกันจัดให้มีขึนได้แก่ แหล่งเงินทุน การพัฒนาสอน การพัฒนา
ทรั พยากรมนุ ษย์ การส่ งมอบบริ การ โครงสร้ างพืนฐาน การจัดการสิ งอํานวยความสะดวกต่างๆ
ด้วยเหตุผลเหล่านีมันเป็ นสิ งสําคัญในการตรวจสอบบทบาททีเหมาะสมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยของ
แต่ละภาระงานในบริ บททีมีตลาดและสถานทีเฉพาะกลุ่ม74 และเป็ นไปในทิศทางเดียวกับแนวคิด
ของบรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (International Finance Corporation : IFC ส่ วนหนึ งของ
ธนาคารโลก) ทีได้กาํ หนดประเภทสัญญาPPPs โดยยึดหลักการมีส่วนร่ วมของเอกชน และมุ่งเน้นที
การส่ งมอบ การบริ หารและการเงินในการจัดการศึกษา ได้แก่ 1) การให้เอกชนดําเนินกิ จการใน
โรงเรี ยนรัฐบาล เป็ นโรงเรี ยนภายใต้สัญญา 2) การให้เอกชนจัดหาปั จจัยนําเข้าให้กบั กระบวนการ
จัดการศึกษาของโรงเรี ยนรัฐบาล 3) การจัดให้มีคูปองการศึกษาและทุนการศึกษา 4) การส่ งมอบ
การศึกษาโดยเอกชนเป็ นผูจ้ ดั 75 ส่ วนลาร๊ อค (Norman LaRoque) ได้จดั ประเภทสัญญา PPPs ในการ
จัดการศึกษาออกเป็ น 7 ประเภทดังนี 1)โครงการการกุศลสนับสนุนโดยภาคเอกชน 2) สัญญาการ
บริ หารจัดการโรงเรี ยนตามที หน่ วยงานด้านการศึกษาทําสัญญาโดยตรงกับผูใ้ ห้บริ การภาคเอกชน
ในการดําเนินงานโรงเรี ยนของรัฐหรื อบริ หารจัดการภารกิจบางเรื องของกิ จการในโรงเรี ยนของรัฐ
ถึงแม้วา่ โรงเรี ยนเหล่านีบริ หารจัดการโดยเอกชน รัฐยังคงเป็ นเจ้าของและสนับสนุ นเงินทุน 3) ภาครัฐ
ทําสัญญากับให้ภาคเอกชนส่ งมอบการศึกษา โดยรัฐเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่าย 4) คูปองการศึกษาที
รัฐเป็ นผูร้ ับผิดชอบจัดให้ผเู้ รี ยนเข้าเรี ยนโรงเรี ยนเอกชน 5) การพัฒนาหลักสู ตรมาใช้ในโรงเรี ยน
โดยภาคเอกชนเป็ นผูอ้ อกทุนหรื อส่ งมอบทรัพยากรให้ภาครัฐไปดําเนินการ 6)โครงการพัฒนาศักยภาพ
โรงเรี ย น โดยภาคเอกชนจัดเป็ นผูจ้ ดั ฝึ กอบรมครู และการพัฒนาหลัก สู ตร 7) สัญญาโครงสร้าง

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

74

Ilona Genevois, Can and should public private partnerships play a role in
education? (International Institute for Educational Planning: UNESCO Publishing, 2008), 6.
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International Finance Corporation, cited in Education International, Public-Private
Partnership in Education (Brussels: Education International, 2009), 17.
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พืนฐานของโรงเรี ยนโดยภาคเอกชนเป็ นผูอ้ อกแบบ จัดหาเงินทุน ก่อสร้างและดําเนิ นการเกียวกับ
โครงสร้างพืนฐานโรงเรี ยนของรัฐภายใต้สัญญาระยะยาวกับรัฐ76
นอกจากนี Education International ได้จดั หน่วยเฉพาะกิจในการศึกษาสัญญา PPPs ใน
การจัดการศึกษาและได้แบ่งประเภทของสัญญา PPPs ในการจัดการศึกษา ดังนี
1. สัญญา PPPs เพื อโครงสร้ า งพื นฐาน คื อ สัญ ญาที ใช้ก ัน แพร่ ห ลายทีสุ ดในการให้
เอกชนเข้ามาจัดการโครงสร้างพืนฐานโดยการ สร้าง ดําเนิ นการ ถ่ายโอน (Build-Operate-Transfer :
BOT) (LaRocque) ภาคเอกชนได้รับแฟรนไชส์ (สัมปทาน) ในการจัดสรรเงินทุน สร้างและดําเนินการ
ด้านสิ งอํานวยความสะดวกด้านการศึกษา ขณะทีรัฐบาลเช่าซื อสิ งอํานวยความสะดวกเหล่านันจาก
ภาคเอกชนโดยกําหนดเป็ นระยะเวลา หลังจากสิ นสุ ดสัญญาก็ถ่ายโอนมาเป็ นของรัฐบาล
2. สัญญาให้เอกชนเข้ามาบริ หารโรงเรี ยนของรัฐ หมายถึงโรงเรี ยนและเงินทุนคงเป็ น
ของรัฐแต่ให้เอกชนเข้ามาบริ หารจัดการโดยมีค่าตอบแทนเป็ นค่าบริ หารจัดการ
3. สัญญาการจ้า งหน่ ว ยงานภายนอกในการบริ ห ารจัดการศึกษา หมายถึงภาครัฐทํา
สัญญากับภาคเอกชนให้เอกชนจัดหาและส่ งมอบการบริ การด้านการศึกษา เช่นการพัฒนาหลักสู ตร
และ/หรื อส่ งมอบ การประเมินหรื อการบริ หารจัดการการสอบ การวัดและประเมินผล การทบทวน
การตรวจสอบและ/หรื อ โครงการเพิ มประสิ ท ธิ ภ าพต่างๆ รวมทังการจัด หาตํา ราเรี ย นและสื อ
การเรี ยนการสอน
4. สัญญาการจ้างหน่วยงานภายนอกในงานสนับสนุนการเรี ยนการสอน หมายถึงบริ การ
ด้านโรงอาหาร การเดินทาง การดูแลสุ ขภาพ หรื องานทําความสะอาด หรื องานอาคารสถานที และ
หอพักนักเรี ยน
5. สัญญางานด้านนวัตกรรมและการวิจยั หมายถึง โครงการของรัฐ บาลที สนับ สนุ น
ความร่ วมมือการศึกษาค้นคว้าวิจยั ด้านอุตสาหกรรมและส่ งเสริ มงานวิจยั เชิงพานิชย์ของรัฐบาล
6. คูปองเล่าเรี ยนและเงินอุดหนุ น หมายถึง รัฐบาลจจัดให้มีคูปองเล่าเรี ย นแก่ นัก เรี ย น
สามารถเข้าเรี ยนในโรงเรี ยนเอกชนได้ หรื อ รับเงินอุดหนุนโดยตรงจากโรงเรี ยนเอกชน77
สําหรับกรณี การจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชนในประเทศไทยได้มีผูท้ รงคุณวุฒิและ
ผูเ้ ชี ยวชาญแสดงความคิดเห็นไว้ดงั นี พฤฒิพร เนติโพธิ กล่าวว่าเงือนไขความสําเร็ จนันต้องขยาย
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บริ การด้านการศึกษาทีมีคุณภาพ มีปริ มาณครอบคลุม มีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นการกระจายการศึกษา
อย่างแท้จริ งเนือหาในพ.ร.บ.ร่ วมทุนเองไม่มีอุปสรรค แต่สิงสําคัญอยูท่ ีข้อมูลทีจะเอาเข้ามาเพียงพอ
ให้ภาครัฐตัดสิ นใจหรื อไม่ การจัดการศึก ษาแบบรั ฐร่ วมเอกชนนี ถื อเป็ นแบบที 3 ไม่ใ ช่ ต่างคน
ต่างจัดและได้ประโยชน์ของตัวเอง แต่ตอ้ งมาร่ วมกันจัด เอกชนก็ตอ้ งได้กาํ ไร เรี ยกเก็บส่ วนต่างจาก
ผูป้ กครองได้การพิจารณาหุน้ ส่ วนการศึกษาต้องสุ จริ ตเป็ นทีตัง การควบคุมให้มีการแบ่งผลประโยชน์
ระหว่างหุ น้ ส่ วนต้องเป็ นธรรม ต้องดูวา่ อะไรดีกบั ประชาชนมากทีสุ ดการแบ่งผลประโยชน์อย่างไร
สัดส่ วนการลงทุน เงื อนไขระยะเวลา ต้องระบุชดั ในสัญญาร่ วมทุน ถื อเป็ นเอกเทศสัญญา78 และ
สมศักดิ ดลประสิ ทธิ กล่าวว่าความเข้มของการทําข้อตกลง/สัญญาPPPs แต่ละรู ปแบบต้องมีสัดส่ วน
ระเบียบ หลักเกณฑ์ทีชัดเจนควรกําหนดสัดส่ วนความเป็ นหุ ้นส่ วนทีชัดเจนในพันธสัญญา มีระบบ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินโครงการทีมี ประสิ ทธิ ภาพ และควรมีการริ เริ มโครงการนําร่ อง
PPPs ในโรงเรี ยนขนาดเล็กทีจะยุบรวมหรื อไม่มีนกั เรี ยน โดยให้ภาคเอกชนเข้าไปลงทุนบริ หารจัด
การศึกษา แล้วนําข้อค้นพบมาสร้างแนวปฎิบตั ิทีดีเพือขยายผลต่อไป และได้มีขอ้ เสนอเพิมเติมว่า
ควรมีการให้เงินอุดหนุนผูเ้ รี ยนผ่านบัตร Smart Card เรี ยกว่า Quality Life Card (QL)เป็ นบัตรทีให้
วงเงินคล้ายบัตรเครดิตกําหนดค่าใช้จ่ายตามรายได้ขนบั
ั นได สิ ทธิ ประโยชน์เปลียนไปตามอายุ และ
จัดให้มีกองทุน QL ให้ธนาคารเป็ นผูด้ าํ เนินการธุรกรรมโดยใช้ฐานเลข หลัก การบริ หารกองทุน
โดยคณะกรรมการพิเศษ ให้มีเงินหมุนเวียนตามสภาพจริ งลดความซําซ้อนและอาจนําเงินไปใช้ให้
เกิดดอกผล79ส่ วนอกนิ ษฐ์ คลังแสงมีความเห็นว่าแผนการพัฒนาการอาชี วศึกษาในอนาคต ควรให้
ภาคเอกชนและภาครัฐเป็ นหุ น้ ส่ วนร่ วมลงทุ น ทางการศึก ษา เพือผลิ ตกํา ลัง คนให้มีคุณสมบัติตาม
ต้องการของภาคเอกชน ตังคณะกรรมการภาครัฐร่ วมเอกชนตามกลุ่มอาชีพ เพือพัฒนากําลังคนภาค
อาชี วศึกษา โดยร่ วมกันคํานวณสิ งทีต้องการ กําหนดปริ มาณ พืนทีและคุณสมบัติร่วมกัน ร่ วมทํา
หลักสู ตร แผนการเรี ยน และร่ วมสอนด้วยกัน นอกจากนี มีการส่ งเสริ มให้เกิดความร่ วมมือในการ
ผสมผสานและเติมเต็มให้เป็ นครู มืออาชีพ การใช้สือ อุปกรณ์การเรี ยนการสอนทีทันสมัย ในการสร้าง
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ ทีดี และร่ ว มกันบริ หารงบประมาณอย่า งคุ ม้ ค่า ยิงไปกว่านันทังภาครัฐ
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และเอกชนต้องร่ วมรับผิดชอบการมีงานทํางานหากผูส้ ําเร็ จการศึกษามีคุณสมบัติตรงตามต้องการ80
รวมทังอัสนี ยา และปานเพชร ก็ใ ห้ค วามสํา คัญกับเรื องนี มากเช่นกันโดยมีความเห็นว่าควรมีการ
ส่ งเสริ มการลงทุนด้านการศึกษาให้มีการลงทุน และสร้างการเรี ยนรู้ร่วมกันระหว่างภาคเอกชนและ
ภาครัฐตลอดจนกระบวนการถ่ายโอนองค์ความรู้จากภาคอุตสาหกรรมไปยังภาคการศึกษาการศึกษา
ในทุกสายอาชี พ ควรมีหน่วยงานรับรองมาตรฐานการปฏิบตั ิงานทีเฉพาะทางและเจาะลึก ก่อนเข้า
ทํางานจริ งในสถานประกอบการ นอกจากนีควรมีความชัดเจนในการแบ่งการเรี ยนการสอนวิชาชี พ
และวิชาเฉพาะ และการสร้างความเชื อมโยงในแต่ละระดับการศึกษาเข้าด้วยกัน81 ส่ วนพิชิต ฤทธิ จรู ญ
กล่าวว่าปั จจัยสู่ ความสําเร็ จอยู่ทีนโยบายของภาครัฐ ทีชัดเจน เข้มแข็ง ไม่เปลี ยนไปตามวาระทาง
การเมืองการสร้างจิตสํานึกความรับผิดชอบทางการศึกษา และการสร้างจรรยาบรรณความเป็ นครู
และธรรมาภิบาลในการทําการศึกษาร่ วมกันdemand side และ supply side ต้องประสานสัมพันธ์กนั
มีขอ้ มูลป้ อนกลับ (feedback) มายังเรื องการเรี ยนการสอน และมีการกําหนดแนวทางการทํางาน
ร่ วมกัน ให้มีระบบ ข้อกําหนด หลักเกณฑ์ มาตรฐานการทํางาน ทีมุ่งเน้นให้ประโยชน์ตกแก่ผเู้ รี ยน
อย่างไรก็ตามต้องปรับแนวคิด PPPs ให้เข้ากับบริ บทของไทย82และยิงไปกว่านัน ธงชัย ชิ วปรี ชา ได้
มีความเห็นว่าภาคเอกชนควรสนับสนุบงบวิจยั เพือให้สถาบันอุดมศึกษาสร้างองค์ความรู้กลับไปใช้
ในภาคอุตสาหกรรม ขณะเดียวกันสถาบันอุดมศึกษาต้องมีศกั ยภาพเพียงพอทีจะนําผลการวิจยั ไป
ขยายผลในเชิงพานิชย์ นอกจากนีภาคประชาสังคมควรมี ส่ ว นร่ ว มในการสร้ า งการศึ ก ษาของชาติ
ร่ ว มบริ จาคเงิ น และสนับ สนุ น ทรั พ ยากรการศึ ก ษาผ่า นระบบการบริ ห ารจัด การทรั พ ยากรที มี
ประสิ ทธิภาพและสะท้อนผลลัพธ์ทางการศึกษาทีมีคุณภาพ และยังกล่าวเสริ มอีกว่าภาคเอกชนควร
มีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาสําหรับผูม้ ีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ เพือ
พัฒนาเต็มศักยภาพให้เป็ นนักวิจยั นักวิทยาศาสตร์ ทีสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในการพัฒนา
และเพิมขี ด ความสามารถด้านการแข่ง ขันของประเทศอย่า งแข็งแกร่ งและยังยืน83 นอกจากนียังมี
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สัมภาษณ์ อกนิษฐ์ คลังแสง, รองเลขาธิ การคณะกรรมการการอาชี วศึกษา สํานักงาน
เลขาธิการอาชีวศึกษา, กรกฎาคม 2557
81
สัมภาษณ์ อัสนียาและปานเพชร, คณะกรรมการบริ หารสถาบันเสริ มสร้างขีดความสามารถ
มนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2 กรกฎาคม 2557.
82
สัมภาษณ์ พิชิต ฤทธิ จรู ญ, คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการจัดการปั ญญาภิวฒั น์,
1 กรกฎาคม 2557.
83
สัมภาษณ์ ธงชัย ชิ วปรี ช า, คณะผูก้ ่อตังและที ปรึ กษาโรงเรี ย นวิทยาศาสตร์ ระยอง
บริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน), 25 มิถุนายน 2557.
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ทรรศนะในมุ ม มองสากลจากวิท ยา จี ร ะเดชากุล ก็ มี ค วามเห็ น สอดคล้อ งว่าควรจัดให้มี PPPs
การศึกษาทังระบบ ตังแต่การศึกษาขันพืนฐาน การอาชี วศึกษา การอุดมศึกษาให้มีความเกียวเนือง
สัมพันธ์กนั จะเกิ ดความร่ วมมือร่ วมใจทํา ให้มีเป้ าหมาย และกล่า วเสริ ม ว่า ระดับนานาชาติ กลุ่ม
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศทีใช้ PPPs ประสบความสําเร็ จคือ สิ งคโปร์ ทีดําเนินการ
ภายใต้การกํากับดูแลโดยภาครัฐ ด้วยการใช้ระบบการควบคุมการบริ หารจัดการภาคเอกชนได้อย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพ สองคือ มาเลเซี ย มีพิมพ์เ ขียว (blueprint) ชัดเจน สามอินโดนีเซี ย เริ มเดินหน้าแต่มี
ปั ญหาความแตกต่างด้านวัฒนธรรม ประเทศไทยอาจแซงเป็ นอันดับ 3 ได้เพราะมีความอดกลัน มี
ความพร้อมของภาคเอกชน ควรใช้ภาคเอกชนเป็ นตัวเร่ ง และได้ต งข้
ั อสัง เกตว่าอุปสรรคทีอาจ
เกิดขึนคือไม่มีใครกล้าลงทุน ถึงแม้มีขอ้ กฎหมายมี พ.ร.บ. แล้วแต่ไม่มีใครกล้าสร้างโมเดล ทีเป็ น
โมเดลทีเข้าไปสนับสนุ นข้อคิดของหลายๆ คน เรื องการบริ หารจัดการศึกษา มีความท้าทายมาก
มุมมองทางการเมืองเป็ นเรื องทีควบคุ มไม่ได้ เข้ามาแล้วทําให้นโยบายโครงการต่างๆ ไม่ต่อเนื อง
ควรมีโครงการนําร่ องในระดับ การศึ ก ษาขันพื นฐาน แต่ร ะดับ การอุ ด มศึ ก ษาก็มีความเกียวข้อง
ภาคเอกชนอาจเข้ามามีส่วนร่ วมโดยเข้ามาช่วยสร้างให้ระดับการศึกษาพืนฐาน มาช่วยกันคิดให้เกิด
think tank ให้มากๆ84แม้แต่เสรี นนทสู ติ ยังได้แสดงความคิดเห็ นว่าภาครัฐต้องประเมินตนเอง
พิสูจน์ทราบว่าขาดอะไรทังเชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพ รวมถึ ง พื นที แล้ว จึ ง กํา หนดรู ปแบบ
ยกตัวอย่างเช่น การศึกษาขันพืนฐาน รัฐเป็ นคนไปซื อตึกจากเอกชนหรื ออาจจะซื อ package การศึกษา
แล้วเอาไปให้ ประชาชน ตามหน้าทีทีรัฐพึงมีโดยทีรัฐไม่ตอ้ งสร้างตึกเองนีคือ PPPs85
สํา หรั บกรณี สั ญญาความร่ ว มมื อระหว่า งภาครั ฐและเอกชนประเภทนวัตกรรมและ
งานวิจยั นันพบว่ามีความแตกต่างกันตามประเภทและลักษณะของผูเ้ ข้าร่ วม ดังนี ) ความร่ วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรม ) ความร่ วมมือระหว่างรัฐบาล (ห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์ )
และภาคอุตสาหกรรม ) ความร่ วมมือระหว่างสถาบันวิจยั และภาคอุตสาหกรรม และ ) การเชื อมโยง
ของความร่ วมมือดังกล่าวข้างต้น เช่น ความร่ วมมือทีเชื อมโยงระหว่างสถาบันวิจยั ของรัฐหลายๆ
แห่ งเข้ากับภาคอุ ต สาหกรรมอื นๆ ในหลายประเทศในกลุ ่ ม OECD ความร่ วมมือด้านการ
อุตสาหกรรมกับสถาบันการวิจยั จะพบมากกว่าความร่ วมมือกับมหาวิทยาลัยหรื อห้องปฏิบตั ิการ
วิทยาศาตร์ ความร่ วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับรัฐบาลจะนํามาใช้ดว้ ยเหตุผลทีค่อนข้างคล้าย
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สัมภาษณ์ วิทยา จีระเดชากุล, Director, SEAMEO Secretariat, Bangkok, Thailand,
11 กันยายน2557.
85
สัมภาษณ์ เสรี นนทสู ติ, ทีปรึ กษากฎหมายสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ,
30 มิถุนายน 2557.
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กับแนวคิดความร่ วมมือภาครัฐร่ วมเอกชนทัวไป OECD ได้สรุ ปปั จจัยหลัก 3 ประการทีผลักดันให้
เกิดความร่ วมมือภาครั ฐร่ วมเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิงการทํางานร่ วมกันระดับมหาวิทยาลัย ดังนี
) การเพิมความเร็ วในการถ่ายโยงความคุม้ ค่าบนฐานความรู้ ) การเพิมขึนของกระแสโลกาภิวตั น์
และการแข่งขันและ ) การเผชิ ญกับการข้อจํากัดด้านงบประมาณของรัฐบาลและความจําเป็ นการ
ระดมทุนของของมหาวิทยาลัยเพืองานวิจยั ทีมีค่าใช้จ่ายทีสู งขึน86
ADB และ Unicef กล่ า วว่า ลัก ษณะความร่ ว มมื อ PPPs โดยทัวไปมัก เกี ยวข้องกับ
โครงการทีตัวแทนรั ฐ บาล เช่ น รั ฐ มนตรี ว่า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร จัด ซื ออาคารเรี ยนสําหรับ
นักเรี ยนในโรงเรี ยนเอกชน การดําเนิ นงานลักษณะนีมักนํา มาใช้ใ นกรณี ที ไม่ มี โ รงเรี ย นเพี ย งพอ
หรื อไม่มีโรงเรี ยนเลยให้นกั เรี ยนโรงเรี ยนรัฐบาลในท้องทีทุรกันดาร ดังนันรัฐบาลอาจใช้การทํา
สัญญากับภาคเอกชนเป็ นทางเลือกทีใช้เงินทุนน้อยกว่าการขยายโรงเรี ยนหรื อสร้ างโรงเรี ยนใหม่
โครงการ PPPs เหล่า นี อาจมีห ลากหลายประเภทดัง นี 1)การจัดทําสัญญาเป็ นทางการระหว่าง
รัฐบาลและโรงเรี ยนอาจเป็ นสัญญาสันและง่ายหรื อยาวและซับซ้อนก็ได้ 2) เงือนไขการชําระเงิน
เป็ นการจ่ายตามจํานวนเด็กทีลงทะเบียนเรี ยน อาจชําระเป็ นรายหัวจํานวนคงที หรื อจํานวนเงินอาจ
แตกต่ า งไปขึ นอยู่ก ับ ระดับ การศึ กษาของนัก เรี ย น หรื อปั จจัย อื น เช่ น เพศ (บางโรงเรี ยนอาจมี
ค่าใช้จ่ายทีสู งขึนสําหรับเด็กนักเรี ยนหญิง) โรงเรี ยนไม่สามารถเรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยมสู งกว่าเงิ น
อุดหนุ น ดังนันจึงเกิดการเรี ยนฟรี สําหรับนักเรี ยน 3)โรงเรี ยนต้องปฏิบตั ิตามเกณฑ์ทีกําหนดไว้ใน
โครงการ ยกตัว อย่า ง ต้อ งลงทะเบี ย นหรื อ บรรลุ มาตรฐานขันตําในเรื องเกี ยวกับครู หรื ออาคาร
สถานที 4)โรงเรี ยนมีภาระหน้าทีรับผิดชอบต่อผลการเรี ยนของนักเรี ยนเป็ นหลัก หากไม่สามารถ
ดําเนินการตามมาตรฐานการเรี ยนการสอนได้อาจถู ก เลิ ก สัญญา ทังนี ดู จากผลการสอบหรื อเกณฑ์
คุณภาพ 5) โครงการอืนๆทีเปิ ดกว้างสําหรับโรงเรี ย นที มุ่ ง หวัง ผลกํา ไรและโรงเรี ยนทีไม่มุ่งหวัง
ผลกําไร87
อย่างไรก็ต ามจากการศึ ก ษาของเจเนวัวร์ พ บว่า รั ฐบาลเป็ นผูม้ ี บ ทบาทสํา คัญในการ
กําหนดว่าการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชนรู ปแบบใดมีความเหมาะสมทีสุ ด เพือให้บรรลุ
เป้ าหมายสาธารณะและนํา ไปสู่ ก ารสร้ า งแรงสนับ สนุ นจากภาคประชาชนในการดําเนินงาน จึง
ไม่ใช่เรื องง่ายทีจะได้รูปแบบทีเหมาะสมทีสุ ด การความสร้างเท่าเทียมซึ งเป็ นหลักพืนฐานในการจัด
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Education International, Public-Private Partnership in Education (Brussels:
Education International, 2009),63-64.
87
Asian Development Bank and unicef, Non-state providers and public-private
partnerships in education for the poor (Bangkok: Keen Media (Thailand),
), 22.
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การศึกษาของภาครัฐอาจถูกทําลายไปโดยวัฒนธรรมการแข่งขันของภาคเอกชน ส่ วนภาคเอกชนเอง
อาจหมดกําลังใจในการดําเนิ นงานกับระบบราชการทีเข้มงวดก็เป็ นได้88และเข็มชัย ชุติวงศ์ ได้ให้
ความเห็นต่อกรณี ความเป็ นไปได้ใ นประเทศไทยว่า ประเด็น สํา คัญ ต้อ งดู ว่า แรงจูงใจหรื อความ
จําเป็ นทีภาครัฐจะเลือกใช้ PPPs คืออะไร มีหรื อไม่ ภายใต้กรอบของกฎหมายของทรัพยากรก็มี
ความเป็ นไปได้ ต้องตังคําถามว่าทําไม่รัฐต้องเลือกทางนี ทังๆ ทีมีทางเลื อกจาก พ.ร.บ. โรงเรี ยน
เอกชนอยูแ่ ล้ว89
ปัจจัยหลักแห่ งความสํ าเร็จและประโยชน์ ในการบริหารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน
บทสรุ ปจากการเสวนาโต๊ะกลมในเวทีเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) เรื อง
ความร่ วมมือแบบหุ น้ ส่ วนระหว่างภาครัฐและเอกชนในการจัดการศึกษาขันพืนฐาน (Public-Private
Partnerships in Basic Education) ณ เมืองบราซิ เลีย ระหว่างวันที - พฤศจิกายน
มีผเู้ ข้าร่ วม
เสวนา คน จากผูม้ ีบทบาทสําคัญในการจัดการศึกษาขันพืนฐาน ได้ขอ้ สรุ ปถึงปั จจัยหลักแห่ ง
ความสําเร็ จในความร่ วมมือแบบหุ ้น ส่ ว น ได้แ ก่ ) การมี ส่ ว นร่ ว มของบุคคลระดับสู งในการ
ดํา เนิ น งาน PPPs ) มี ข ้อ ตกลงวัต ถุ ป ระสงค์ร่ ว มกัน ตังแต่ เริ มต้นความร่ วมมือแบบหุ ้นส่ วน90
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ บอล์ยและบราวน์ ทีกล่าวว่า ปั จจัยสําคัญสู่ ความสําเร็ จของการบริ หาร
จัดการศึกษาแบบรัฐร่ ว มเอกชน คื อ 1) ความแข็ง แกร่ ง ของความมุ่งมันในหมู่หุ้นส่ วนเพือมุ่งสู่
วัตถุ ป ระสงค์ร่ว มกันและโครงสร้ า งการตัดสิ นใจที ชัดเจน 2) ส่ ว นผสมที ลงตัวของทัก ษะและ
ความเชียวชาญของผูใ้ ห้บริ การ3)ความทุ่มเทส่ วนบุคคลในทุกระดับ และ4) การตรวจสอบและการ
ประเมินผล91และงานวิจยั ของ เสตนแบค และโดนาฮู (John Stainback and Michael B. Donahue)
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Ilona Genevois, Can and should public private partnerships play a role in
education? (International Institute for Educational Planning: UNESCO Publishing, 2008), 11.
89
สัมภาษณ์ เข็มชัย ชุติวงศ์, ผูต้ รวจการอัยการ สํานักงานผูต้ รวจการอัยการ สํานักงาน
อัยการสู งสุ ด, 28 พฤศจิกายน 2557.
90
World Economics Forum, Development-Driven Public-Private Partnerships in
Basic Education, accessed June , 2013, available from http://www.weforum.org
91
Bill Boyle and Marie Brown, “Holy Grail or Poisoned Chalice? A Case Study of
Partnership Collaboration Between a University School of Education and a Private Sector
Education Services Company,” School of Education, University of Manchester, UK, Westminster
Studies in Education 23 (2000): 36-38.

109
พบว่าปัจจัยหลักของความสําเร็ จในความร่ วมมือแบบหุ ้นส่ วนคือ การแบ่งปั นความเสี ยงอย่างเป็ นธรรม
ต้นทุน ค่าใช้จ่าย ความรับผิดชอบและผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจ ทีทังสองฝ่ ายต้องบรรลุขอ้ ตกลงทีดี
ทีสุ ดร่ วมกัน92 นอกจากนี การศึกษาของธนาคารโลก (The World Bank) มีขอ้ เสนอแนะว่าการ
ดําเนินการตามแนวทาง PPPs ควรเป็ นไปอย่างคุม้ ค่าใช้จ่าย โปร่ งใส ปราศจากการคอรัปชัน และมี
กรอบการดําเนิ นงานที ชัดเจน ดังนี )กําหนดนโยบายการมี ส่ ว นร่ ว มของภาคเอกชนให้เ ป็ น
ยุทธศาสตร์ ระดับชาติ )กําหนดวัตถุประสงค์ ขันตอนระยะเวลาการดําเนินการ และเกณฑ์การปฏิบตั ิงาน
ทีภาคเอกชนต้องดําเนิ นการอย่างชัดเจน )จัดทําระบบกองทุนโรงเรี ยนของรัฐและเอกชนเข้าด้วยกัน
โดยยึดหลักการเป็ นกลาง ตอบสนองความต้องการ และเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายให้มากทีสุ ด 4)จัดตัง
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทีมีประสิ ทธิ ภาพ
การวางรู ปแบบ PPPs อาจไม่ประสบผลเสมอไป หากปราศจาก การดําเนิ นงานที มี
ประสิ ทธิภาพ การคัดเลือกหน่วยงานเอกชนจะต้องดําเนิ นการอย่างโปร่ งใส มีกระบวนการคัดเลือก
อย่างเป็ นขันตอน มีการกําหนดบทบาทของ ผูว้ ่าจ้างและผูร้ ั บจ้างอย่างชัดเจน นอกจากนี ภาครัฐ
จะต้องจัดตังกลไกในการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา มีการประเมินผลการทํางานของผูร้ ับจ้าง
และสร้ า งแรงจู ง ใจเพื อให้ไ ด้รั บ ผลรับทีน่าพอใจ และควรมีก ารดํา เนิ น การด้า นการศึ ก ษาวิจ ยั
เกียวกับ PPPs และความร่ วมมือกับภาคเอกชนเพิมเติม93
ประโยชน์ทีได้รับการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชนมีมากมายหลายประการ
แต่สิงทีสําคัญทีสุ ดคือการเพิมโอกาสการเข้าถึ งการศึกษาได้อย่างทัวถึงเพือแก้ปัญหาข้อจํากัดของ
ภาครัฐด้านทรัพยากรและการลงทุนเพือการศึกษาPPPs สามารถมีบทบาทในการสนับสนุ นด้าน
เงินทุนแก่สถานศึกษา เช่น รู ปแบบโครงการด้านศึกษา การสนับสนุนทุนการศึกษา เพือช่วยเติมเต็ม
ส่ วนทีภาครัฐขาดเป็ นต้น นอกจากนี PPPs ยังช่วยเพิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาใบบางเขตพืนที
โดยการใช้โรงเรี ยนเอกชน แบ่ง เบานัก เรี ย นส่ วนเกิ นจากโรงเรี ย นรัฐ บาล และเป็ นการลดขนาด
ห้องเรี ยนในโรงเรี ยนรัฐบาลทีมีนกั เรี ยนล้นห้อง โครงการความร่ วมมือ PPPs ในประเทศฟิ ลิปปิ นส์
มุ่งเน้นไปทีกลุ่มโรงเรี ยนรัฐบาลทีมีความแออัด เพือช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยร่ วมมือกับ
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John Stainback and Michael B. Donahue, “Outside the Budget Box—Public/Private
Partnership as a Creative Vehicle for Finance and Delivery,” Journal of Professionalissues in
Engineering Education and Practice © ASCE (October 2005): 292-295.
93
แฮร์ รี แอนโธนี แพทริ นอส และคณะ, บทบาทและผลกระทบของหุ้นส่ วนการศึ กษา
ระหว่ างภาครัฐกับเอกชน, แปลจาก The Role and Impact of Public and Private-Partnership in
Education, แปลโดย ฉลอง บุญญานันต์ (กรุ งเทพฯ: สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553), 5.

110
ภาคเอกชนในการจัดการความรู ้ ทักษะและนวัตกรรม ไม่วา่ เป็ นด้านการสอนหรื อด้านเทคนิค PPPs
อาจนําไปสู่ การเพิมความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาโดยการเพิมทางเลื อกการศึกษาและ
เชือมโยงเงินอุดหนุ นทางการศึกษาไปสู่ ความต้องการ ทังนีเนื องจากภายใต้ความร่ วมมือแบบ PPPs
นันพ่อแม่ผปู ้ กครองเป็ นผูม้ ีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาและร่ วมรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา
โดยตรง ดังแผนภูมิที

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

แผนภูมิที สายความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา
ทีมา : World Bank, 2004, cited in Asian Development Bank and unicef, Non-state providers
and public-private partnerships in education for the poor (Bangkok: Keen Media (Thailand),
2011), 17-18.
PPPs ยัง ช่ ว ยเพิ มประสิ ท ธิ ภ าพในการจัด การศึ ก ษาได้ใ นหลายวิธี ประการแรก
หน่ วยงานที ไม่ใช่ ภาครัฐอาจชี แนะนวัตกรรมในการบริ หารจัดการโรงเรี ยนและครู ในบางพืนที
ประการทีสอง PPPs อาจช่วยให้รัฐบาลได้เอาชนะกรอบกฎระเบียบทีเข้มงวดของโรงเรี ยนรัฐบาล
ในหลายประเทศรวมทังการจ้างงานและค่าตอบแทนทีล้าสมัย ในทีสุ ดความร่ วมมือแบบหุ ้นส่ วนก็
จะช่วยให้รัฐบาลถ่ ายโอนความรับผิดชอบต่อหน้าที การแต่ละอย่างไปยังหน่วยงานเอกชน ขณะที

111
รัฐบาลจะมุ่งเน้นไปทีงานทีมีความสําคัญและก่อให้เกิดประโยชน์ เช่นการวางแผนนโยบายและการ
ประกันคุณภาพ94
ธนาคารโลก (The World Bank) ได้นาํ เสนอประโยชน์ทีภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่ วมใน
การจัดการศึกษา ดังนี ) ความร่ วมมือในลักษณะ PPPs ทําให้เกิดการแข่งขันในตลาดการศึกษาทัง
ภาครัฐและเอกชนต่า งฝ่ ายต่า งแข่ง ขันกันเพิ มคุ ณ ภาพในการจัด การศึกษาของตน ) การบริ หาร
จัดการในรู ปแบบ PPPs มีความยืดหยุน่ กว่าการจัดการศึ ก ษาแบบภาครั ฐ โดยเฉพาะการว่าจ้างครู
และการจัดการองค์การทําให้สามารถตอบสนองความต้องการของสังคม ) การว่าจ้างบริ ษทั เอกชน
มีรูปแบบการทํา สัญญาจัด จ้า ง โดยกระบวนการคัดเลื อ กในลัก ษณะการแข่งขันแบบเปิ ด ทําให้
สามารถจัดทํา ข้อ กํา หนดและระยะเวลาในการดํา เนิ น จัด การศึ ก ษาของเอกชนได้ตามทีภาครัฐ
ต้องการ ) การทําสัญญาจ้างในลักษณะ PPPs ก่อให้เกิดความรับผิดชอบร่ วมกันระหว่างภาครัฐและ
เอกชน
การมีส่วนร่ วมของภาคเอกชนนับเป็ นประโยชน์มากกว่าการจัดการศึกษาโดยรัฐแต่เพียง
ลําพัง หากแต่ป ระโยชน์ที ได้รับ มี ม ากเพีย งใดนัน ย่อมขึ นอยู่ก บั รู ปแบบการจัด การ กรอบการ
ดําเนินการ และศักยภาพของภาครัฐในการดําเนินการร่ วมกับภาคเอกชน นอกจากนี ยังเป็ นการเปิ ด
โอกาสให้ผมู ้ ีทกั ษะและความชํานาญ เข้ามามีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการศึกษามากขึนรวมทังลด
ข้อจํากัดเกี ยวกับระบบ ราชการ เช่น อัตราเงินเดื อน เป็ นต้น95 ขณะที เสรี นนทสู ติ มีความเห็ นว่า
องค์ประกอบหลักที สําคัญที สุ ดของการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน คือนโยบาย และ
นวัตกรรม ทําอย่างไรให้เกิ ดการใช้ทรัพย์สินทีรั ฐมีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด ให้เกิดบริ การ
สาธารณะใหม่ๆการจัดทําบริ การสาธารณะให้เกิดความคุม้ ค่ากับประชาชน อาจเริ มทําเป็ นโครงการ
นําร่ องการจัดการศึ กษาเพือบุ คคลกลุ่ มพิ เศษ คนเป็ นออทิ สติ ค คนมีอจั ฉริ ยภาพมาก 96 และแฮรี
แอนโธนี แพทริ นอสได้แสดงความคิดเห็นต่อกรณี ประเทศไทยว่าความร่ วมมือระหว่างภาครัฐและ
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World Bank, 2004, cited in Asian Development Bank and unicef, Non-state
providers and public-private partnerships in education for the poor (Bangkok: Keen Media
(Thailand), 2011), 17-18.
95
แฮร์ รี แอนโธนี แพทริ นอส และคณะ, บทบาทและผลกระทบของหุ้นส่ วนการศึ กษา
ระหว่ างภาครัฐกับเอกชน, แปลจาก The Role and Impact of Public and Private-Partnership in
Education, แปลโดย ฉลอง บุญญานันต์ (กรุ งเทพฯ: สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553), 4.
96
สัมภาษณ์ เสรี นนทสู ติ, ทีปรึ กษากฎหมายสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ,
30 มิถุนายน 2557.

112
เอกชนในการศึ ก ษาก็ย งั จัดว่า ให้ป ระโยชน์ที เป็ นรู ป ธรรมและมีผ ลลัพ ธ์ ทีมองเห็นได้ชดั เจนใน
หลายด้าน ระบบการศึกษาของไทยกําลังเผชิญหน้ากับความท้าทายหลายประการ การเอาชนะอุปสรรค
เหล่านี จะมีผลต่อชี วิตของนักเรี ยนไทยในอนาคต และยังสําคัญยิงต่อการเติบโตอย่า งต่อเนื องของ
เศรษฐกิ จไทยอีกด้วย ดังนัน ความร่ วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการศึกษาทีออกแบบมา
ให้ส อดคล้องต่อ สภาพการณ์ ท างเศรษฐกิ จและสัง คมของประเทศไทย อาจเป็ นเครื องมือสําคัญ
เครื องมือ หนึ งที ช่ ว ยให้ภ าครัฐสามารถรับ มื อกับ ความท้า ทายที ประเทศกําลังเผชิ ญในวันนีและ
ภายภาคหน้า97
นอกจากนียังมีงานวิจยั ทีชีให้เห็นถึงปัจจัยแห่งความสําเร็ จและประโยชน์จากการบริ หาร
จัดการศึ กษาแบบรัฐร่ วมเอกชนอีกมากมายเช่นผลการวิจยั ของกิ บส์ สัน และเดวีย์ ได้ทาํ วิจยั เรื อง
ผลกระทบของการจัดการศึกษารัฐร่ วมเอกชน: กรณี ศึกษา กลุ่มซี เวลและโรงเรี ยนประถมศึกษาวิค
เตอเรี ยด๊อค พบว่าการจัดการศึกษารัฐร่ วมเอกชนมีผลกระทบในเชิ งบวก นักเรี ยนมีผลการเรี ยนดี
ขึนอย่างมีนยั สําคัญสู งกว่าค่าเฉลียของโรงเรี ยนประถมศึกษาในประเทศ ซึ งมีผลกระทบในเชิงบวก
ต่อทัศนคติ พฤติกรรมและการเข้าเรี ยนปัจจัยแห่งความสําเร็ จของความร่ วมมือมาจาก 1) โครงสร้าง
ความร่ วมมือควรมีความชัดเจนตังแต่ระดับนโยบายทีระบุถึงผูเ้ กียวข้องในแต่ละกระบวนการอย่าง
ชัดเจน 2)โครงสร้ า งองค์ก ารควรเป็ นแบบแบนราบ เพื อให้ เ ส้ น ทางการ ติดต่อสื อสารสันลง
ลดสายงานบังคับบัญชาทีซับซ้อน 3) ขนาดของโครงการควรมีความเหมาะสมเพือความคล่องตัวใน
การบริ หารจัดการและการติดต่อสื อสาร รวมทังการเข้าไปมีส่วนร่ วมของผูเ้ กียวข้อง 4) การปรับเปลียน
ทัศนคติให้เปิ ดรับต่อแนวคิดใหม่ๆ ยอมรับ เชือใจ และไว้ใจซึ งกันและกันเป็ นเรื องสําคัญ 5) การจัด
ให้มีสภาพแวดล้อม อาคารเรี ยน สิ งอํานวยความสะดวกทีใหม่ สะอาด และทันสมัย มีส่วนช่วยให้
ผูเ้ รี ยนมีทศั นคติทีดีดา้ นการเรี ยนและปรับเปลียนพฤติกรรมในเชิงบวก 6) ครู /ผูส้ อนมีแรงจูงใจใน
การทํางานมีสมาธิ มุ่งไปทีการเรี ยนการสอนอย่างเดียว98 สอดคล้องกับคลิฟส์ (Klipsch) ได้ทาํ วิจยั
เรื องสิ งทีทําให้เกิดความร่ วมมือร่ วมใจ : กรณี ศึกษาความร่ วมมือแบบหุ ้นส่ วนระหว่างโรงเรี ยนของ
รัฐและองค์การไม่หวังผลกําไร ผลการวิจยั พบว่า โรงเรี ยนรัฐบาลร่ วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและ
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เอกชน เพือใช้สิงอํานวยความสะดวกร่ วมกันภายในชุ มชน ไม่เพียงประหยัดต้นทุน ค่าบํารุ งรักษา
และค่าปฏิบตั ิการ แต่ยงั เป็ นการเพิมประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการอีกด้วย นอกจากการใช้เครื อง
อํานวยความสะดวกร่ วมกัน หน่วยงานในชุมชนอาจเข้าร่ วมเป็ นหุน้ ส่ วนกับโรงเรี ยนเพือจัดให้มีการ
บริ การขันพืนฐาน การรั กษาพยาบาล การดูแลสายตา ทัณตกรรม ซึ งเป็ นปั จจัยพืนฐานและทําให้
นักเรี ยนมีความพึงพอใจมากขึน บางโรงเรี ยนร่ วมมือกับภาคเอกชนจัดให้มีกิจกรรมก่อนและหลัง
เลิกเรี ยน เพือช่วยเหลือผูป้ กครองในการดูแลบุตรหลาน ตัวแปรสําคัญทีทําให้เกิดความร่ วมมือแบบ
หุ ้นส่ วนมี 5 ประการได้แก่ 1) Climate หมายถึ ง บรรยากาศทางสัง คมและการเมืองในชุมชน
2) Process หมายถึ ง กระบวนการติดต่อสื อสาร กระบวนการแก้ปัญหาเพือกําหนดเป้ าหมาย ให้ทุกคน
เข้าใจตรงกันถึงบทบาทการตัดสิ นใจและการยุติความขัดแย้ง 3) People หมายถึงบุคคลทีมีวิสัยทัศน์
การทุ่มเทความรู ้ความสามารถในการนํา การมีส่วนร่ วมและการนํานโยบายสู่ การปฏิบตั ิ 4)Policies
หมายถึงนโยบายต่างๆ ของภาครัฐทีหุ ้นส่ วนต้องนํามาเป็ นแนวทางในการดําเนินงาน 5) Resources
หมายถึง ทรัพยากรทีมีอยูจ่ ริ ง และนําไปกําหนดเป็ นกระบวนการปฏิบตั ิงาน ขนาดของประชากรที
ได้รับประโยชน์จากความร่ วมมือแบบหุ ้นส่ วน99 และดิมาธิ โน (Catherine Comstock DiMatino) ได้
ทําวิจยั เรื อง ความร่ วมมือแบบรัฐร่ วมเอกชนและความเคลือนไหวของโรงเรี ยนเล็ก : รู ปแบบใหม่
ของการบริ หารจัดการการศึกษา ผลการวิจยั ชี ว่า ปั จจัยสําคัญของความร่ วมมือแบบหุ ้นส่ วนทีผูก้ าํ หนด
นโยบายและผูป้ ฏิ บ ตั ิควรคํา นึ ง ถึ ง คือ 1) การสร้ างแรงจูง ใจและปั จจัย ด้านบริ บทแวดล้อมที มี
ผลกระทบต่อความเป็ นหุ ้นส่ วน 2) ความเข้าใจถึงประวัติความเป็ นมาของสถานศึกษา บริ บทของ
สถานศึกษาในด้านต่างๆ เช่น กฎหมาย การเงิน การเมือง บุคคลากร และโครงสร้างองค์การ 3) การกําหนด
พันธกิ จ และกรอบการดํา เนิ น งานร่ ว มกัน โดยคํา นึ ง ถึ ง เป้ าหมายทางการศึกษาและรู ปแบบการ
บริ หารงาน 4) การเป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ นวัตกรรมทางการศึกษาทีเกิดขึนภายใต้ความร่ วมมือแบบ
หุน้ ส่ วน 5) การจัดสรรอํานาจและทรัพยากรทางการศึ ก ษาระหว่า งกลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มผูม้ ี
ส่ วนได้ส่ ว นเสี ย 6) ตัว ชี วัด ความสํา เร็ จ ของความร่ ว มมื อ แบบหุ ้ น ส่ ว น และ ตัวชีวัดผลลัพธ์
ทางการศึกษา 7) กระบวนการตัดสิ นใจทีมีขอบข่ายอํานาจชัดเจน 8) ความโปร่ งใสในการกําหนด
อัตตาลักษณ์ บทบาท และความรับผิดชอบ 9) ความเข้มงวดของระเบียบการรับนักเรี ยน/นักศึกษา
ให้เกิดความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงการศึกษา 10) การเพิมขนาดโครงการอย่างค่อยเป็ นค่อยไปให้
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สอดคล้องกับการพัฒนาบุคลากรทีมีความรู้ความสามารถ100 แม้แต่ผลการวิจยั ของพาเรนเต้ (Parente)
ก็มีความสอดคล้องเช่นกันจากการทําวิจยั เรื อง กรณี ศึกษาโทโนมุนโด: ความร่ วมมือแบบรัฐร่ วม
เอกชนในการจัดการศึกษาในประเทศบราซิล ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยทีส่ งผลต่อความสําเร็ จของการ
นําความร่ ว มมือ แบบรั ฐร่ ว มเอกชนในการจัดการศึ ก ษาไปปฏิ บ ตั ิ มีดงั นี 1) โครงสร้ างพืนฐาน
ประกอบด้ว ย (1) พื นที ใช้ส อยที เอื อต่อ การเรี ย นรู ้ เช่ น ห้อ งสมุด ห้อ งปฏิ บ ตั ิก ารทางภาษา
ห้องปฏิบตั ิการทางคอมพิวเตอร์ (2) สาธารณู ปโภค เช่นไฟฟ้ า โทรศัพท์ อินเทอร์ เน็ต นําอุปโภค
บริ โภค (3) สิ งแวดล้อม เช่นความสะอาด ความพอเพียงของเครื องมือ อุปกรณ์ต่างๆ 2) วัฒนธรรม
โรงเรี ย น ประกอบด้ว ย (1) บรรยากาศในโรงเรี ย น ได้แ ก่ ความสัม พันธ์ แรงจูงใจ การเมือง
การบริ หารจัดการศึกษา (2) ความปลอดภัยทางกายภาพจิตใจและสังคม (3) คุณภาพการเรี ยนการสอน
การเรี ยนรู้ทางสังคม อารมณ์ จริ ยธรรม การพัฒนาอาชี พ และภาวะผูน้ าํ (4) ความสัม พันธ์ ได้แก่
การเคารพในความหลากหลาย ภายในชุมชนโรงเรี ยนและความร่ วมมือร่ วมใจ 3) ความต่อเนืองและ
คงเส้นคงวาในการทํางานของครู ใหญ่ และครู ผสู้ อน4) การติดต่อสื อสาร ควรมีความชัดเจนตังแต่
ขันเตรี ยมการลงนามในสัญญา ประกอบด้วย (1) โครงสร้างระบบราชการทีเอือให้เกิดการบูรณาการ
และการระดมกํา ลัง ดําเนิ นกิจกรรม (2) โครงสร้างการทํางานของรัฐบาลในการประสานงานกับ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย (3) ผูป้ ระสานงานควรมีเครื องมือการบริ หารจัดการเชิงรุ ก เจาะปั ญหาตรงประเด็น
และมีแนวทางแก้ไขปั ญหาทีชัดเจน (4) การนํานโยบายไปปฏิบตั ิควรเริ มต้นด้วยกลไกทีเอือให้เกิด
การติดตามตรวจสอบทุกขันตอน (5) การกําหนดภาระหน้าทีความรับผิดชอบทีชัดเจนรวมทังความ
มีจิตสํานึกรับผิดชอบในหน้าที (6) ควรมีทางเลือกทีชัดเจนกรณี ภาครั ฐไม่ปฏิบตั ิตามข้อบังคับใน
สัญญา101นอกจากนียังมีงานวิจยั ทีสนับสนุนว่าเมือเกิดเป็ นความร่ วมมือแบบหุ ้นส่ วนแล้ว ควรคํานึงถึง
โครงสร้างเพื อธํา รงรัก ษาความร่ ว มมือ ร่ ว มใจไว้ เช่ น งานวิจ ยั ของคาร์ เทอร์ (Karter) พบว่ามี
โครงสร้างที ควรคํา นึ ง ถึ ง เพื อธํา รงรั ก ษาความร่ ว มมือ ร่ ว มใจไว้ 8 ประการดัง นี 1) Individual
Excellence: ทังสองฝ่ ายควรร่ วมกันค้นหาวิธีการปฏิบตั ิทีดี เลิศเพือปรับปรุ งพัฒนาและลดข้อด้อย
ขององค์การ 2) Importance: การให้ความสําคัญกับความร่ วมมือร่ วมใจในการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไป
ตามพันธกิจ วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ 3) Interdependence การพึงพาระหว่างกันและการทํางาน
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ร่ วมกัน 4) Investment: หุ ้นส่ วนทังสองฝ่ ายมีส่ ว นได้ส่ วนเสี ย ในการเป็ นเจ้าของกรรมสิ ท ธิ ใน
ความสําเร็ จทีเกิดจากการลงทุนลงแรง ทุ่มเททรัพยากรและความรู้ ความสามารถ ภายใต้ความร่ วมมือ
แบบหุ น้ ส่ วน 5) Information: หุ น้ ส่ วนควรเต็มใจทีจะสื อสารกันอย่างเปิ ดเผย ตรงไปตรงมา แบ่งปั น
ข้อมูลทีจําเป็ นต่อความสําเร็ จของความร่ วมมือ และมีเป้ าหมายส่ วนบุคคลและวัตถุประสงค์ทีชัดเจน
ทีนําไปสู่ ความร่ วมมือทีดี 6) Integration: การบูรณาการความเชื อมโยงระหว่างบุคคลหลายคนใน
หลายระดับให้เป็ นความร่ วมมือร่ วมใจ 7) Institutionalization: ความสัมพันธ์ทีพัฒนาให้กลายเป็ น
ระบบทีเป็ นทางการและกระบวนการต่างๆทีหลอมรวมเป็ นสถาบัน 8) Integrity: ความซื อสัตย์ การ
ปฏิบตั ิต่อกันอย่า งให้เ กี ย รติ ก นั เชื อใจและนับ ถื อ กัน แบ่ง ปั น ข้อ มูล ทีเป็ นจริ ง102 ซึ งเป็ นไปใน
ทํานองเดียวกับผลการวิจยั ของฟี ลด์ ได้ทาํ วิจยั เรื องความร่ วมมือระหว่างโรงเรี ยนของมหาวิทยาลัย
และหน่วยบริ การด้านการศึกษาของเอกชนพบว่าคุณสมบัติสําคัญทีหุ ้นส่ วนต้องกระทําร่ วมกันและ
ทุ่มเทสู่ ความสําเร็ จ มีอยู่ 4 ประการดังนี 1) ความแข็งแกร่ งของความมุ่งมันในหมู่หุ้นส่ วนทีมีต่อ
วัต ถุ ป ระสงค์ร่ ว มกัน และการตัด สิ น ใจที ชัด เจน สิ งที สํา คัญ ก็คื อ การกํา หนดบทบาทหน้า ที
ความรับผิดชอบทีชัดเจนเพือลดความขัดแย้งและร่ วมกันทุ่มเทให้กบั องค์การให้เกิดการแลกเปลียน
ข้อมูลระหว่างกัน นอกจากนี ควรมีการจัดตังสภาความร่ วมมือร่ วมกันเพือให้คาํ แนะนําในประเด็น
ทีเกี ยวข้อง คุ ณภาพของงานและบรรลุขอ้ ตกลงร่ วมกัน 2) การผสมผสานทีดีของทักษะและความ
เชียวชาญของผูใ้ ห้บริ การ 3) การทุ่มเทอุทิศตนของผูม้ ีส่วนเกียวข้องในทุกระดับ การบริ หารจัดการ
ความเป็ นหุ ้นส่ วนทีประสบความสําเร็ จขึนอยูก่ บั การมีผปู้ ฏิบตั ิงานทีมีแรงจูงใจสู ง 4) การติดตาม
และการประเมินผลทีเหมาะสมเป็ นกุญแจสําคัญในการพัฒนาความสําเร็ จของความคิดริ เริ มทีดี103
และยังมีขอ้ ค้นพบในทํานองเดียวกันเกียวกับความสําคัญของบทบาทภาครัฐ ได้แก่ ราอีส์ และ คณะ
(Zubaida Raees and others) จากการศึกษาเรื อง การประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนความ
ร่ วมมือระหว่างภาครัฐและชุมชนทีออกแบบโดยรัฐบาลของรัฐปัญจาบ ปากีสถาน ผลการวิจยั พบว่า
ผลการดํา เนิ น การตามแผนการจัด การศึก ษาของโรงเรี ย นเป็ นทีน่ าพอใจและควรขยายผลไปยัง
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Jake Mueller Klipsch, “What Works in Collaboration: A Case Study of a Facilities
Partnership between a Public School District and a Nonprofit Organization,” (the Graduate
College of The University of Iowa, 2011), 52-53.
103
Bill Boyle and Marie Brown, “Holy Grail or Poisoned Chalice? A Case Study of
Partnership Collaboration Between a University School of Education and a Private Sector Education
Services Company,” School of Education, University of Manchester, UK, Westminster
Studies in Education 23 (2000): 31-39.
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โรงเรี ยนอืนๆในปากี สถาน โดยมีขอ้ เสนอแนะดังนี 1) รัฐบาลควรให้ควรสําคัญกับโครงการความ
ร่ วมมือแบบรัฐร่ วมเอกชน 2) รัฐบาลควรมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์
อย่างใกล้ชิด 3) รัฐบาลควรจัดให้มีการฝึ กอบรมความรู ้ ก ารปฏิ บ ัติ ง านให้ก ับ ครู ผสู้ อนเป็ นระยะ
รวมทังให้ความรู ้กบั สาธารณะชนให้ตระหนักถึงความสําคัญของความร่ วมมือแบบหุ ้นส่ วน 4) รัฐบาล
ควรมีการพัฒ นาความไว้วางใจเชื อถื อระหว่า งหุ ้นส่ วนภาครัฐและเอกชนให้ยงยื
ั น 5) รัฐบาลควร
ดําเนิ นนโยบายด้านความร่ วมมือแบบหุ ้นส่ วนภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายทีเกียวข้องและมีการ
กําหนดหน่วยงานรับผิดชอบทีชัดเจน 6) รัฐบาลควรกําหนดสิ ทธิ ประโยชน์ทางการเงินหรื อด้าน
ภาษี เพือจูงใจให้ภาคเอกชนเข้าร่ วมเป็ นหุ ้นส่ วน104 สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ซูห์ (Huiquan Zhou)
ได้ทาํ วิจยั เรื องบทบาทขององค์การไม่แสวงหากําไรในการส่ งเสริ มการศึกษาภาคบังคับในชทบท
ของประเทศจีน: การประยุกต์ใช้รูปแบบผสมผสานระหว่างภาครัฐและเอกชน ผลการวิจยั พบว่า
1) ภาครัฐยังคงเป็ นเจ้าภาพหลักในการจัดการศึกษาภาคบังคับในชนบทของจีน โดยจัดการศึกษาทัง
ทางตรงและทางอ้อมผ่านองค์การทีไม่มุ่งหวังผลกําไร 2) ความสําเร็ จในการดําเนินงานแบบภาครัฐ
ร่ วมเอกชน คือการติดต่อสื อสาร การประสานงานทีจําเป็ น และความมีประสิ ทธิ ภาพในการจัดสรร
ทรัพยากร 3) ภาครัฐควรกําหนดกฎระเบียบเพื อป้ องกั น การโกงและทุ จ ริ ตคอรั ป ชั นภายใน
หน่วยงานไม่มุ่งหวังผลกําไร 4) ภาครัฐควรบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด หากพบความผิดควรเพิก
ถอนความเป็ นหุ ้นส่ วนกับหน่วยงานนันทันที 5) ผูร้ ับบริ การควรมี โ อกาสได้ ป ระเมิ น ผลการ
ปฏิ บ ตั ิ งานของหน่ ว ยงานไม่ มุ่ ง หวัง ผลกําไรที เข้า มาเป็ นหุ ้นส่ วนการจัดการศึกษา105 และยังมีผล
การศึกษาของเชอร์ ปิ ง ลิม และคณะได้ทาํ วิจยั เรื อง การใช้เทคโนโลยีมาสนับสนุ นการเรี ยนการ
สอนในโรงเรี ยนภายใต้ความร่ วมมือแบบหุ ้นส่ วนระหว่างภาครัฐและเอกชน: กรณี ศึกษาของ 5
ประเทศอาเซี ยน ผลการวิจยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี 1) ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยหลักของโครงการความร่ วมมือ
แบบรัฐร่ วมเอกชนควรมีความรู ้ความเข้าใจในภาพรวมของการดําเนิ นการแบบ PPP ก่อนทีจะนํา
นโยบายไปสู่ การปฏิบตั ิ 2) ควรมีการวิเคราะห์ความต้องการและสถานการณ์ให้ถูกต้องแม่นยําก่อน
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Zubaida Raees and others, “Evaluative Study of Community Public Partnership
Schools Designed by the Government of Punjab in Pakistan,” The International Journal of
Learning 17, 11 (2011): 429-441.
105
Huiquan Zhou, “The Role of Private Nonprofit Organziations in Promoting
Compulsory Education in Rural China : Appplying the Public-Private Mix Model,”
(A Dissertation in Social Welfare Presented to the Faculty of the University of Pennsylvania,
New York: ProQuest LLC., 2011), 224-249.
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การดําเนินงานเพือให้แน่ใจว่ามีการจัดสรรทรัพยากรทีมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผล 3) ควรมี
การติดตามผลการดําเนินงานเป็ นระยะ106 ยิงไปกว่านันยังพบว่าความร่ วมมือแบบภาครัฐและเอกชน
ยังมีป ระโยชน์ ต่อการศึ ก ษาทางเลื อกอี ก ด้ว ย จากการศึ ก ษาของซุ ป เปอร์ แ ละเมอร์ เรย์ ได้เขียน
บทความเรื อง การผลักดันการปฏิรูปการศึกษาภายในท้องถิน: รู ปแบบการผสมผสานคุณลักษณะ
ของความร่ วมมือแบบรัฐร่ วมเอกชนไปสู่ ขอ้ ตกลงหุ ้นส่ วนทางธุ รกิจ พวกเขาได้นาํ คุณลักษณะของ
PPPs ไปใช้ในการบริ หารจัดการศึกษาแบบเส้นทางลัด (advancepath acedemy) ให้กบั บุคคลเหล่านี
1) ผูท้ ีไม่สามารถจบการศึกษาได้ทนั ตามกําหนดเวลาของหลักสู ตร 2) ผูท้ ีไม่สามารถเข้าเรี ยนใน
ระบบการศึกษาปกติ เนืองด้วยเหตุผลทางครอบครัว หรื อการดําเนินชีวิต 3) ผูท้ ีต้องย้ายถินฐานทีอยู่
ระหว่างการศึกษาและไม่ส ามารถโอนย้า ยหน่ ว ยกิ จ ได้ครบ 4) ผูท้ ี ลาออกกลางคัน และต้องการ
กลับไปเรี ยนอีกครัง 5) ผูท้ ีต้องพักการเรี ยนเพราะมีปัญหาทางสังคม หรื อมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
ต้องโทษตามคําพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัว107
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อุปสรรคและผลกระทบเชิงลบของการบริหารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน
จากการเสวนาโต๊ะกลมในเวทีเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) เรื องความ
ร่ วมมือแบบหุ ้น ส่ ว นระหว่า งภาครั ฐ และเอกชนในการจัดการศึกษาขันพืนฐาน (Public-Private
Partnerships in Basic Education) ได้ขอ้ สรุ ปถึงอุปสรรคสําคัญในการไปสู่ ความสําเร็ จในความ
ร่ วมมือแบบหุน้ ส่ วน ดังนี ) ความยากลําบากในการเจรจาและบรรลุขอ้ ตกลงระหว่างกัน ) การบรรลุ
เจตนารมณ์ทางการเมืองและการสนับสนุนจากภาครัฐในการเข้าร่ วมลงทุนกับภาคเอกชน ) การบรรลุ
ข้อตกลงเรื องเป้ าหมายผลการดําเนินงานทีสําคัญ ) ความโปร่ งใสและจิตสํานึกความรับผิดชอบใน
หน้าทีร่ วมกัน108

106

Cher Ping Lim and others, “Supporting Technology Use in Schools with a Public–
Private Partnership: A collective case study of five Asian countries,” Educational Media
International 44, 3 (September 2007): 267–285.
107
John Super and John Murray, “Driving Education Reform From Within School
Districts: A Model for Incorporating “Characteristics” of a Public–Private Partnership Into
Business Partner Agreements,” Journal of School Choice (2010): – .
108
World Economics Forum, Development-Driven Public-Private Partnerships in
Basic Education, accessed June 6, 2013, available from http://www.weforum.org
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จากการศึกษาของธนาคารโลก (The World Bank) พบว่ายังมีขอ้ ถกเถียงถึงผลกระทบใน
เชิงลบเกียวกับการดําเนินการดังกล่าว ดังนี )ความร่ วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนทําให้เกิดการ
แปรรู ป ทําให้รัฐบาลสู ญเสี ยอํานาจในการควบคุมการจัดการศึกษา )การเพิมทางเลือกทางการศึกษา
ให้แก่นกั เรี ยนอาจเป็ นผลให้เกิด ปั ญหาช่องว่างทางเศรษฐกิจและสังคม เนืองจากนักเรี ยนบางกลุ่ม
อาจเลือกเรี ยนในโรงเรี ยนทีมีคุณภาพสู งและเป็ นผลให้เกิดการสร้างรายได้เพิมมากขึน ) PPPs อาจ
ทําให้เด็กยากจนทียังคงต้องศึกษาในโรงเรี ยนของรัฐ ประสบปั ญหาการขาดแคลนความช่ วยเหลื อ
ในการสนับสนุ นการศึกษาจากครอบครัวทีมีฐานะเศรษฐกิจ 4) PPPs อาจได้รับการต่อต้านจากผูม้ ี
ส่ วนได้ส่วนเสี ย อาทิ ครู และลูกจ้าง เนื องจากมีความเห็ นว่าโครงการอาจส่ งผลกระทบต่อความ
มันคงทางอาชีพ ผูก้ าํ หนดนโยบายการศึกษาของภาครัฐ จึงควรมีการปรึ กษาหารื อกับผูม้ ีส่วนเกียวข้อง
และร่ วมแลกเปลียนข้อคิดเห็นในการจัดการศึกษา และสร้ างความเข้าใจเกียวกับผลประโยชน์ทีจะ
ได้รับ เพือลดปัญหาข้อขัดแย้งซึ งอาจเกิดขึน109
ADB และ Unicef มีความเห็นว่าความเสี ยงในการทํา PPPs ย่อมมีอยูโ่ ดยทัวไป ความ
กังวลในเบืองต้นเกียวกับ PPPs คือ 1) การทําสัญญาทีผูกมัดอาจซับซ้อน จําเป็ นต้องการออกแบบให้
เหมาะสมและผ่านการพิจารณาโดยรัฐบาล การนําสัญญาไปสู่ การปฏิบตั ิและการกํากับดูแลเพือให้
เกิดประโยชน์อย่างแท้จริ ง อาจเป็ นข้อห่วงใยในประเทศทีรัฐบาลมีประสบการณ์ค่อนข้างจํากัดใน
การร่ วมทุนกับเอกชน และอาจเกิ ดความเสี ยงด้านเงิ นทุนและคุณภาพ 2) ภาคเอกชนไม่ได้รับการ
พัฒนาอย่างเพียงพอหรื อไม่กว้างขวางพอในการจัดการศึกษาแบบ PPPs โดยเฉพาะอย่างยิงในพืนที
ยากไร้ รัฐบาลควรคํานึงถึงประสิ ท ธิ ภ าพและความสามารถของภาคเอกชนในการทําสัญญาจัด
การศึกษา กรอบข้อบังคับและนโยบายทีเหมาะสมตลอดจนระบบการบริ หารงานในประเทศกําลัง
พัฒนาอาจเป็ นสิ งขัดขวางการนํา PPPs ทีมีประสิ ทธิ ภาพไปใช้ปฏิบตั ิ และการจัดการศึกษาทีมี
คุณภาพ
มี นั ก วิ จ ารณ์ อ้ า งว่ า ความสามารถของรั ฐ บาลและกรอบนโยบายที อ่ อ นแอย่ อ ม
หมายความว่า PPPs อาจทําให้ภาคเอกชนขาดความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที (accountability) ทีมี
ต่อรัฐบาล นอกจากนีพบว่ารัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การส่ วนใหญ่มีลกั ษณะอนุรักษ์นิยมมี

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

109

แฮร์ รี แอนโธนี แพทริ นอส และคณะ, บทบาทและผลกระทบของหุ้นส่ วนการศึกษา
ระหว่ างภาครัฐกับเอกชน, แปลจาก The Role and Impact of Public and Private-Partnership in
Education, แปลโดย ฉลอง บุญญานันต์ (กรุ งเทพฯ: สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553), 4-5.
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บทบาทในการควบคุ มหลักสู ตร นโยบายด้านการใช้ภาษาและเนื อหามาแต่ดงั เดิ ม ดังนันจึ งอาจ
ไม่เต็มใจทีจะปล่อยการควบคุมไปสู่ คู่สัญญาทีเป็ นหน่วยงานเอกชน110
งานวิจยั หลายต่อหลายชิ นชี ให้เห็นว่า โครงการทีส่ งเสริ มความร่ วมมือระหว่างรัฐและ
เอกชนในการศึกษาบางโครงการอาจส่ งผลให้นกั เรี ยนถูกแบ่งแยกตามระดับรายได้และผลการเรี ยน
โดยไม่ได้ทาํ ให้ผลการศึกษาโดยรวมดีขึนแต่อย่างใด ในงานศึกษาชินอืน ๆ พบว่า โครงการคูปอง
โรงเรี ยนทีทํากันเป็ นโครงการขนาดใหญ่อาจทําให้นกั เรี ยนทีมีผลการเรี ยนดีเท่านันทีได้รับประโยชน์
และไม่ใช่พอ่ แม่ทุกคนทีจะเลือกโรงเรี ยนของลูกจากมาตรฐานการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยนเพียง
อย่างเดียว และแม้วา่ เอกชนจะเข้ามามีส่วนในการให้บริ การทางการศึกษาระดับประถมและมัธยม
มากขึ นอย่า งเห็ นได้ช ัดในช่ ว งสองทศวรรษที ผ่า นมาในรู ป ของสัญญาแบบต่าง ๆ แต่ขณะนี ยัง
ไม่มีงานวิจยั ใดทีมีรายละเอียดมากพอในแง่ของผลการทําสัญญาว่าจ้างเพือให้บริ การด้านการศึกษา
ทีจะทําให้เราสามารถใช้สรุ ปผลได้อย่างแน่ชดั ในภาพรวม111 จากข้อโต้แย้งดังกล่าวพบว่ามีงานวิจยั
จํา นวนหนึ งที ชี ให้เ ห็ น ว่า ความร่ ว มมือ ระหว่า งรั ฐ และเอกชนด้านการศึกษายังมีอุปสรรคและ
ข้อจํากัดอยู่ ขณะทีนักวิจยั ยังมุ่งศึกษาหาข้อดีขอ้ เสี ยเพือนําไปเป็ นแนวปฎิบตั ิทีดี อยู่ได้แก่งานวิจยั
ของยิน หวัง ได้ทาํ วิจยั เรื อง A Broken Fantasy of Public–Private Partnerships ได้กล่าวถึ ง
สาระสําคัญของความร่ ว มมื อ แบบรัฐ ร่ ว มเอกชนที ควรต้อ งนํา มาศึกษาต่อไปว่า มี ประเด็นที มี
ความสําคัญต่อการประเมินเชิ งระบบของความร่ วมมือแบบรัฐร่ วมเอกชน ทียังไม่มีการนํามาศึกษา
เชิ งประจักษ์ ได้แก่ 1)ขาดข้อมูลทีสร้ างความเข้าใจโครงการ PPPs2)ขาดข้อมูลของโครงการทีมี
ลักษณะใกล้เคียงกันเพือนํามาเปรี ยบเทียบแบบ Benchmarking 3) ขาดการประเมินผลทางเศรษฐกิจ
หรื อทางการเงินก่อนทีจะเข้าสู่ ความเป็ นหุ ้นส่ วน 4) ขาดความรู้ เกี ยวกับวิธีการถ่ายโอนความเสี ยง
อย่างมีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผล 5) ขาดการพิจารณาถึงประโยชน์สาธารณะและการคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภค6) ขาดตัวชีวัดประสิ ทธิ ภาพของโครงการความร่ วมมือแบบรัฐร่ วมเอกชน112สอดคล้องกับ
ซิ มเมอร์ และคณะทําวิจยั เรื องทรัพยากรจากภาคเอกชนในโรงเรี ยนรัฐบาล ผลการวิจยั พบว่าสถานภาพ
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Asian Development Bank and unicef, Non-state providers and public-private
partnerships in education for the poor (Bangkok: Keen Media (Thailand),
), 19-20.
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Harry Anthony Patrinos, Public-Private Partnerships in Education: An Option
for Thailand, accessed May 22, 2013, available from http://www.worldbank.org/en/news/ opinion /
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ทางเศรษฐกิจสังคมมีผลกระทบต่อรู ปแบบของการให้ การดึงดูดใจให้สนับสนุ น ประเภทของการให้
และการใช้พรสวรรค์ร่วมกันข้ามพืนทีและโรงเรี ยน หากโรงเรี ยนทีตังอยู่ในชุ มชนทีมีความมังคัง
กว่ามักมีเงินสนับสนุนและได้รับความร่ วมมือจากผูป้ กครองมากกว่า อย่างไรก็ตามโรงเรี ยนทีตังอยู่
ในเขตทีมีรายได้ตาก็
ํ มีโอกาสได้รับความช่วยเหลือจากเครื อข่ายความร่ วมมือและองค์การด้านการ
กุศลมากกว่า ดังนันจึงไม่พบหลักฐานทีแข็งแกร่ งพอทีจะสรุ ปได้วา่ การทุ่มเทของภาคเอกชนจะช่วย
แก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมในโรงเรี ยนรัฐบาลได้อย่างมีนยั สําคัญ แต่ก็ปรากฎชัดว่าการสนับสนุ น
จากภาคเอกชนเป็ นส่ วนสําคัญในกระบวนการจัดการศึกษาและควรดําเนินการเชิ งนโยบายและการ
วิจยั 113 รวมทังงานวิจยั ของเสตนแบค และโดนาฮู (John Stainback and Michael B. Donahue) เรื อง
นอกกล่ อ งงบประมาณ-ความร่ ว มมือระหว่า งภาครัฐ และเอกชนเสมือนเป็ นกลไกสร้างสรรค์ที
ขับ เคลื อนการเงิ น และการส่ ง มอบสิ งอํา นวยความสะดวกในโรงเรี ยนรัฐบาล พวกเขากล่าวว่า
โรงเรี ย นของรั ฐประสบปั ญหาแรงกดดันที ไม่ส ามารถทัดทานได้ในการเพิมและขยายสิ งอํานวย
ความสะดวกและการส่ งมอบการศึกษาทีมีคุณภาพสู งและก้าวลํากว่าเดิมได้ ขณะภาษีและงบประมาณ
หดตัวลงในแต่ละปี ขนาดของห้องเรี ยนและสิ งอํานวยความสะดวกเริ มล้าสมัย นอกจากนี โรงเรี ยน
เองก็มีทรัพยากรจํากัดในการจัดหาสิ งเหล่านีมาเติมเต็ม อีกทังภาครัฐก็ให้การสนับสนุ นด้านเงินทุน
น้อยมาก อย่า งไรก็ต าม มี ว ิธี แ ก้ปั ญ หาดัง กล่ า วได้โ ดยการใช้เ งิ น ทุน ภาครัฐน้อยกว่าโครงการ
แบบเดิม ความร่ วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเป็ นรู ปแบบทีได้นาํ มาใช้ในโครงการสาธารณูปโภค
ขนาดใหญ่ในประเทศกําลังพัฒนา ในปี ทีผ่านมา ความร่ วมมือในลักษณะนี ได้รับการยอมรั บใน
ประเทศยุโรปและประเทศสหรัฐอเมริ กา ในงานวิจยั ได้ศึกษาหลักพืนฐานของ PPPsและวิธีการ
หลากหลายทีนําไปใช้ในการส่ งมอบสิ งอํานวยความสะดวกด้านการศึกษาตลอดจนได้ศึกษาข้อดี
ข้อเสี ยของการนํา PPPs ไปใช้114และทิโมเธ เจ สวีท ฮอล์พ (Timothy J. Sweet-Holp) ได้ทาํ วิจยั เรื อง
ความร่ วมมือแบบหุน้ ส่ วนระว่างภาครัฐและเอกชนในการจัดการศึกษา ผลการวิจยั พบว่า ข้อค้นพบ
ต่างๆสนับสนุ นเส้นทางสมมติฐานหลายเส้นและแสดงให้เห็นความสําคัญของการสร้างเป้ าหมาย
การบรรลุสู่เ ป้ าหมาย และภาวะผูน้ าํ ต่อ ความสํา เร็ จ ในความร่ ว มมื อ แบบหุ ้นส่ วนทางการศึกษา
รู ป แบบความสําเร็ จความร่ วมมื อแบบหุ ้นส่ ว นทางการศึ กษาเชิ งประจักษ์มกั มาจากศาสตร์ ด้า น
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Ron W. Zimmer and others, “Private Resources in Public Schools: Evidence from a
Pilot Study,” Journal of Education Finance 28 (Spring 2003): 1-3.
114
John Stainback and Michael B. Donahue, “Outside the Budget Box—Public/Private
Partnership as a Creative Vehicle for Finance and Delivery,” Journal of Professionalissues in
Engineering Education and Practice © ASCE (October 2005): 292-295.
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นโยบาย งานวิจยั นีได้ก่อให้เกิดวรรณกรรมทีเป็ นการเชือมโยงหลักทฤษฎีเข้ากับความแข็งแกร่ งเชิ ง
ประจักษ์ คําแนะนําสําหรับการทําวิจยั ครังต่อไปคือ งานวิจยั นีได้เปิ ดประตูสําหรับงานวิจยั ต่อไปใน
ส่ วนของนโยบายทียังไม่ได้นาํ มาใช้เป็ นต้นแบบของการวิเคราะห์ดว้ ยศาสตร์ ทางนโยบาย การทํา
วิจยั เกียวกับเรื องนโยบายทีซับซ้อนต้องอาศัยความเป็ นนามธรรมในระดับสู งและมาตรวัดทีถูกต้อง
แม่นยํา สองเป้ าหมายนีมักเป็ นเรื องยากทีจะบรรลุได้115
กรณีตัวอย่างความร่ วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนด้ านการศึ กษาในต่ างประเทศ
1. สาธารณรัฐโคลัมเบียในปี 2538 สาธารณรัฐโคลัมเบียเริ มส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนทีมาจาก
ครอบครัวยากจนมีโอกาสเข้ารับการศึกษาในโรงเรี ยนมัธยมของเอกชนด้วยการนําโครงการคูปอง
โรงเรี ยน (school voucher program) มาใช้ สี ปี ต่อมารัฐบาลโคลัมเบียเริ มจัดสรรเงินให้เปล่าต่อ
นักเรี ยน 1 คนแก่โรงเรี ยนของรั ฐ 25 โรงซึ งบริ หารจัดการโดยหน่วยงานหรื อบริ ษทั เอกชน (ซึ ง
เรี ยกว่า concession schools ในภาษาอังกฤษ) โครงการทังสองนีต่างก็มีเป้ าหมายเดียวกัน คือการ
ขยายโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาทีมีคุณภาพให้กบั เด็กและเยาวชนผูด้ อ้ ยโอกาส ซึ งโดยรวมแล้ว
ถือว่าประสบความสําเร็ จพอสมควร ทังสองโครงการดังกล่าวเป็ นตัวอย่างของแนวคิดใหม่ทีเรี ยกว่า
ความร่ วมมือระหว่างรัฐและเอกชนในการศึ กษา (Public-Private Partnerships หรื อ PPPs in
Education) แนวคิดนีเปิ ดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่ วมสนับสนุนความพยายามของรัฐทีจะ
ให้บริ การทางการศึกษาแก่ป ระชาชนทัวไป รวมทังความพยายามที จะเพิ มโอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาให้แก่เด็กหญิงจากครอบครัวยากจนในประเทศกําลังพัฒนาต่าง ๆ และปรับปรุ งคุณภาพ
การเรี ยนรู้ ข องนัก เรี ย นในทุ ก ระดับ ด้ว ย แนวคิ ด ดัง กล่ า วกํา ลัง ได้รั บ ความสนใจจากผูก้ าํ หนด
นโยบายการศึกษาทัวโลก รวมทังในประเทศไทยโคลัมเบียได้แสดงให้เห็นแล้วว่า โครงการทีเปิ ด
โอกาสให้เอกชนเข้ามีส่วนร่ วมในการศึกษานันจะสัมฤทธิผลได้เมือมีเป้ าหมายชัดเจน นักเรี ยนชาว
โคลัมเบียทีได้รับคูปองมีโอกาสได้เข้าเรี ยนในโรงเรี ยนเอกชนซึ งอาจมีมาตรฐานการเรี ยนการสอน
ดีกว่าโรงเรี ยนของรัฐ ในขณะเดียวกัน การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐก็ทาํ ให้นกั เรี ยนทีมาจากครอบครัว
ยากจนสามารถเรี ยนต่อได้ในระดับสู ง ๆ แทนทีจะต้องออกจากโรงเรี ยนกลางคันเพราะครอบครัว
ไม่อยูใ่ นฐานะทีจะส่ งเสี ยได้ นักเรี ยนทีได้รับประโยชน์จากโครงการสองโครงการในโคลัมเบียนัน
ต่างก็มีผลการเรี ยนทีดีกว่าเดิ มและมีโอกาสทีจะเข้าเรี ยนต่อในระดับอุดมศึกษามากกว่านักเรี ยนที
ไม่อยูใ่ นโครงการ
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2. เนเธอร์ แลนด์ เป็ นประเทศทีมีนกั เรี ยนทําคะแนนได้สูงมากทุกครังทีมีการประเมินผล
การเรี ยนในกลุ่มประเทศ OECD ก็วา่ ได้ ความสําเร็ จนีเกิดขึนได้เพราะมีการเปิ ดโอกาสให้ภาครัฐนํา
งบประมาณไปใช้อุดหนุ นโรงเรี ยนทีบริ หารงานโดยเอกชน นอกจากนี นโยบายดังกล่าวยังเพิม
การแข่งขันในระบบโรงเรี ยน ซึ งนําไปสู่ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยรวมอีกด้วย เช่นเดียวกับ
ประเทศทีมีรายได้ระดับปานกลางอืนๆ
3. ประเทศในกลุ่ม OECD หลายประเทศใช้วธิ ีจดั สรรงบประมาณของรัฐให้กบั โรงเรี ยน
เอกชนโดยตรงหรื อแก่ครอบครัวต่างๆ ด้วยการให้คูปอง (ซึ งมีค่าเทียบเท่าเงินสด) สําหรับครอบครัว
ไปใช้ในการจ่า ยค่า เล่ า เรี ย นของบุต รหลาน เพื อให้ท างเลื อกในการส่ ง บุต รหลานเข้า ศึกษาใน
โรงเรี ยนใดก็ได้ตามความต้องการของแต่ละครอบครัว ในประเทศกําลังพัฒนาบางประเทศ ภาครัฐ
จัดสรรงบประมาณไปใช้อุดหนุ นโรงเรี ย นเอกชนด้ว ยการทําหน้า ที เป็ นผูจ้ ่ายเงินเดือนครู จัดหา
หนังสื อเรี ยนให้แก่เด็ก ๆ หรื อจ่ายเงินให้กบั โรงเรี ยนตามจํานวนนักเรี ยนทีโรงเรี ยนนัน ๆ รับเข้า
มาเรี ยน116
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องค์ การระหว่ างประเทศทีสนับสนุนแนวคิดความร่ วมมือภาครัฐและเอกชนด้ านการศึกษา
1. ธนาคารโลก (The World Bank) ได้ให้การสนับสนุนให้มีความร่ วมมือระหว่างภาครัฐ
และเอกชน (PPPs) ในการจัด การศึ ก ษาในประเทศกํา ลัง พัฒ นา ได้เ ผยแพร่ ข ้อ มูล แนวทาง
ดําเนินการ รวมทังเข้าไปมีส่วนร่ วมในหลายโครงการที มี วตั ถุ ป ระสงค์ใ นการสร้ า งความร่ ว มมื อ
ระหว่างภาครั ฐ และเอกชนเพื อการจัด การศึก ษา เช่ น ประเทศชิ ลี บูร์ กิ น่ า ฟาโซ่ อิน โดนี เ ซี ย
เอล ซาวาดอร์ แคมเมอรู นและเอธิ โอเปี ย เป็ นต้น ธนาคารโลกได้เขาไปมี บทบาทในการสร้ า ง
ประเภทของ PPPs และช่วยสร้างสภาพแวดล้อมทางสถาบันสําหรับ PPPs เช่น ตูนิเซี ย เลบานอน
เม็กซิ โก และอาเจนตินา อีกลักษณะหนึ งคือธนาคารโลกได้เข้าไปเกียวข้องกับ องค์กรไม่หวังผล
กําไร (Non-Government Organization :NGOs)ในการจัดการศึกษาในประเทศ Senegal, Ghana,
Burkina Faso, Chad, Guinea, Niger and the Gambia บทบาทของธนาคารโลกและบรรษัทการเงิน
ระหว่างประเทศ (International Finance Corporation : IFC) โดยทัวไปคือการให้ความช่วยเหลื อ
ด้านการเงินและด้านเทคนิคในการสร้างระบบ PPPs ในลักษณะองค์กรไม่หวังผลกําไร
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2. องค์ การเพือความร่ วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic
Cooperation and Development :OECD) เป็ นอีกหน่ วยงานทีให้การสนับสนุ น PPPs และได้
ทําการศึกษาค้นคว้าวิจยั กว่า 300 เรื อง จัดกิจกรรมต่างๆ เสวนาโต๊ะกลม และ เวทีแลกเปลียนเรี ยนรู ้
เรื อง PPPs มาอย่างต่อเนือง โดยมุ่งศึกษาการจัดการศึกษาแบบ PPPs ในประเทศต่างๆ เหล่านี อัลบาเนี ย
บัลกาเรี ย เม็กซิ โก นิ การากัว แอฟริ การใต้ ไทย ตุรกี อูกนั ดา และเวียดนาม พร้อมให้คาํ แนะนําใน
การดํา เนิ น การ PPPs เพื อรั ก ษาและยกระดับ ขี ด ความสามารถในการแข่ง กันบนเวทีโลก จาก
การศึกษาความร่ วมมือภาครัฐกับอุตสาหกรรมในประเทศเนเธอร์ แลนด์ พบว่า PPPs สามารถเพิม
ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและความคุ ้ม ค่า ในการใช้เ ทคโนโลยีต ลอดจนช่วยกระตุน้ นโยบายด้าน
นวัตกรรม (OECD) สหภาพยุโรป (The European Union : EU ได้ให้ความสนใจเป็ นพิเศษในการ
กระตุน้ PPPs เมือเดือนเมษายน พ.ศ. 2547 ได้จดั ทํารายงานความคิดริ เริ มและการขยายบทบาท
ภาคเอกชนในกิจการของรัฐ โดยการนํา PPPs มาใช้ ซึ งเป็ นแนวคิดในการระดมทุนผ่านการจูงใจ
ด้านการบริ หารจัดการและการเงิน กระตุน้ ความสนใจภาคเอกชนให้เข้ามาลงทุน จากงานวิจยั มี
ข้อแนะนําว่าควรมีการออกกฏหมายเพือให้เอกชนเข้ามาร่ วมการดําเนินการในกิจการของรัฐ
3. กองทุนการเงินระหว่ างประเทศ (International Monetary Fund : IMF) IMF ก็เป็ นอีก
หน่วยงานทีให้การสนับสนุนการนํา PPPs มาใช้ โดยได้จดั ทํารายงานและโฆษณาความเสี ยงด้าน
การเงินและ PPPs ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคในการจัดการด้านความเสี ยงในประเทศแถบยุโรป
และแอฟริ กา ในปี 2548 IMF ได้จดั สัมนาเรื องการลงทุนในภาครัฐและการทํา PPPs ในละติน
อเมริ กา เอเซีย แอฟริ การและในยุโรป (Cottarelli)
4. องค์ กรเพือการพัฒนาระหว่ างประเทศของสหรัฐอเมริกา (United States Agency for
International Development : USAID) USAID คือผูม้ ีบทบาทสําคัญในการผลักดันความร่ วมมือ
แบบหุ ้นส่ วนทัวไป และ โดยเฉพาะความร่ วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการจัดการศึกษา มี
สํานักงานชือว่า the Global Development Alliance (GDA) ซึ งดูแลรับผิดชอบในการจัดการศึกษา
หลักและกําหนดรู ป แบบการให้ค วามช่ ว ยเหลื อ พัฒ นาความร่ ว มมื อ ระหว่า งภาครั ฐ และเอกชน
USAID ได้พฒั นาโครงการ 5 ปี ในการให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบ PPPs ทัวโลก รวมทัง
แอฟริ กาใต้ อิ นเดี ย จอร์ แดน แองโกล่ า และเปรู นอกจากนี ยังให้การสนับสนุ น WEF/UNESCO
Partnerships for Education and MSPEs
5. องค์ การยูเนสโก และองค์ การยูนิเซฟ (UNESCO and UNICEF) ได้ให้การสนับสนุน
และทุ่มเทให้เกิดความร่ วมมือแบบ PPPs สถาบันระหว่างประเทศเพือการวางแผนด้านการศึกษา
ขององค์การยูเนสโก (UNESCO’s International Institute for Education Planning : IIEP) ได้เริ ม
ศึก ษา PPPs ในการจัด การศึก ษา และตังใจที จะจัด เตรี ย มโปรแกรมการฝึ กอบรมให้ก ับ
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รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การให้ประเทศกลุ่มสมาชิก สิ งสําคัญก็คือมีเครื อข่ายความร่ วมมือ
เพิมขึนระหว่า งองค์ก ารยูเนสโก เวที เศรษฐกิ จ โลก องค์ก รเพื อการพัฒ นาระหว่า งประเทศของ
สหรัฐอเมริ กา และองค์การภาคเอกชนใหญ่ๆ เช่น Microsoft, Intel and Cisco เป็ นต้น117
กรณีตัวอย่างความร่ วมมือภาครัฐและเอกชนด้ านการศึกษาในประเทศไทย
1. สมาคมสหกิจศึกษา (Thai Association for Cooperative Education) ได้เริ มการจาก
กลุ่มบุคคลทีเห็นความสําคัญของการจัดสหกิจศึกษา จึงได้มีการประชุมกันขึน ณ โรงแรมสยามซิ ตี
กรุ งเทพฯ เมือวันที พฤษภาคม
เพือพิจารณายกร่ างข้อบังคับสมาคม จนได้รับอนุญาตให้
จัดตังเมื อวันที สิ งหาคม
และได้รับการจดทะเบียนตังแต่วนั ที สิ งหาคม
โดยมี
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรี สอ้าน เป็ นประธานและได้รับบริ จาคจากกองทุนพัฒนาการศึกษาไทย ใน
มูล นิ ธิ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิ ต ร ศรี ส อ้า น เป็ นทุน เริ มต้น , บาท เพือเป็ นค่าบํารุ งของ
สมาชิ กเริ มการมี ก ารประชุ ม ใหญ่ส ามัญ ครั งแรกเมื อวัน ที เมษายน
ณ ศู น ย์ป ระชุ ม
สถาบันวิจยั จุฬาภรณ์ เพือคัดเลือกกรรมการสมาคมชุดแรก จํานวน คน และได้ดาํ เนิ นกิจกรรม
ตังแต่บดั นันเป็ นต้น
โดยมีวตั ถุประสงค์ของสหกิจศึกษาดังนี ) เตรี ยมความพร้อมของนักศึกษา ด้านการ
พัฒนาอาชีพ (career development) และเสริ มทักษะ และ ประสบการณ์ให้พร้อมทีจะเข้าสู่ ระบบการ
ทํางาน (employability) ) เพิมเติมประสบการณ์ทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และการพัฒนาตนเองแก่
นักศึกษาในรู ปแบบทีมีคุณค่าเหนื อกว่าการฝึ กงาน ) เปิ ดโอกาสให้สถานประกอบการทังภาคเอกชน
และภาครัฐได้มีส่วนร่ วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ) ให้เกิดการพัฒนาหลักสู ตรและการเรี ยน
การสอนที ทันสมัยได้มาตรฐานและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานมากยิงขึน ) เพือสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างสถานประกอบการ และสถาบันอุดมศึกษาผ่า นนัก ศึก ษาสหกิ จ ศึ ก ษาและ
คณาจารย์นิเทศ อันจะนําไปสู่ ความร่ วมมือทีกว้างขวางยิงขึน118
ความสําคัญและประโยชน์ของสหกิจศึกษา มีดงั นี ) สหกิจศึกษาทวีความสําคัญมาก
ขึน มีสถาบันอุดมศึกษา ในประเทศต่าง ๆ ทัวโลก ใช้สหกิจศึกษาเป็ นแนวการจัดการศึกษาระดับ
ปริ ญญากว้างขวางขึนในเกื อ บจะทุ ก สาขาวิช า โดยมีเป้ าประสงค์ต รงกัน คือ การเสริ มคุณภาพ
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Education International, Public-Private Partnership in Education (Brussels:
Education International, 2009), 25-27.
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สมาคมสหกิจศึกษา, เกียวกับสมาคมสหกิจศึกษาไทย, เข้าถึงเมือ 11 มิถุนายน 2556,
เข้าถึงได้จาก http://www.tace.or.th/about .asp
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บัณ ฑิ ต ผ่า นประสบการณ์ ทาํ งานในสถานประกอบการ เพื อการพัฒ นาคุ ณ ภาพบัณ ฑิ ต ตาม
มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ รวมทังตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ถือเป็ นส่ วนสําคัญของ
การเตรี ยมบัณฑิ ตให้พร้ อมทีจะเลือกอาชี พ และเข้าสู่ ระบบการทํางานทันทีทีจบการศึ กษา ทําให้
บัณฑิตสหกิจศึกษา “รู้จกั ตน รู้จกั คน และรู้จกั งาน” )ผูท้ ีได้ประโยชน์จากสหกิจศึกษา ประมวลได้
จากผลการจัดสหกิจศึกษาในประเทศไทย ของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ดังต่อไปนี (2.1) นักศึกษา
ได้ประสบการณ์วิชาชีพตรงตามสาขาวิชาเอกมีผลการเรี ยนในสถาบันอุดมศึกษาหลังสหกิจศึกษาดีขึน
เกิดการพัฒนาตนเอง มันใจในตนเองมากขึนเกิดทักษะการสื อสารรายงานข้อมูลมีโอกาสได้รับการ
เสนองานก่อนสําเร็ จการศึกษาเลือกสายงานอาชีพได้ถูกต้องได้รับค่าตอบแทนขณะศึกษาและเป็ น
บัณฑิตทีมีศกั ยภาพและความพร้อมในการทํางานสู ง (2.2) สถาบันอุดมศึกษาเกิดความร่ วมมือทาง
วิชาการและความสัมพันธ์ทีดีกบั สถานประกอบการได้ขอ้ มูลย้อนกลับมาปรับปรุ งหลักสู ตรและการ
เรี ยนการสอนสหกิจศึกษาช่วยให้สถาบันอุดมศึกษาได้รับการยอมรับจากตลาดแรงงาน (2.3) สถาน
ประกอบการมีนกั ศึกษาช่วยปฏิบตั ิงานตลอดปี พนักงานประจํามีเวลาทีจะทํางานสําคัญได้มากขึนใช้
เป็ นวิธีค ดั เลื อ กพนัก งานได้ถู ก ต้อ งเหมาะสมยิงขึ นมี โ อกาสสร้ า งความร่ ว มมื อ ทางวิชาการกับ
สถาบันอุดมศึกษาและเกิ ดภาพพจน์ทีดี ด้านการส่ งเสริ มการศึกษา 3) ผลสัมฤทธิ ของสหกิจศึกษา
ผลประเมินของสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาและสํา นัก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) พบว่า
บัณฑิตสหกิจศึกษาได้งานเร็ วกว่าและมากกว่าบัณฑิตทีไม่ได้ร่วมสหกิจศึกษาผูป้ ระกอบการพอใจ
คุณภาพบัณฑิตสหกิจศึกษาสู งกว่าบัณฑิตทีไม่ได้ร่วมสหกิจศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาเห็นว่า ผูท้ ี
ผ่านสหกิจศึกษามีวฒ
ุ ิภาวะ ความรับผิดชอบและมีวนิ ยั สู งขึน119
เสริ มศักดิ พงษ์พานิ ช กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายทีจะมุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพ ซึงในการส่ วนของสหกิจศึกษานานาชาติก็เป็ นอีกหนึงรู ปแบบของการจัดการศึกษา ทีสกอ.
ซึ งเป็ นหน่วยงานทีรับผิดชอบได้ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม และเครื อข่ายมหาวิทยาลัย ร่ วมกันพัฒนา
นิสิตนักศึกษาให้มีทกั ษะความรู ้ความสามารถในการปฎิบตั ิงานได้จริ ง เพือนําไปสู่ การผลิตบุคลากร
ทีมีทกั ษะด้านวิชาการและด้านปฎิบตั ิ เป็ นการเตรี ยมพร้อมบุคลากรของประเทศให้สนองตอบความ
ต้องการของสถานประกอบการทังในและต่างประเทศ ดังนันนักศึกษาทีเข้าร่ วมในโครงการสหกิ จ
ศึกษานานาชาติจะต้องตังใจเรี ยน และเก็บเกียวประสบการณ์จากการทํางานในสถานประกอบการ
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ทังภายในและภายนอกประเทศอย่างเต็มที อย่าปล่อยเวลาให้ผา่ นเลยไป120 สอดคล้องกับคํากล่าวของ
วิจิตร ศรี สอ้าน ว่าสถาบันอุดมศึกษาไทยได้ดาํ เนิ นงานสหกิ จศึ ก ษาในประเทศมาระยะหนึงแล้ว
จึงเห็นควรพัฒนาไปสู่ การจัดสหกิ จศึ กษานานาชาติ โดยการแลกเปลี ยนนัก ศึก ษาสหกิจศึกษากับ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่ ม อาเซี ย นพลัส แล้วจึง ขยายต่อ ไปยัง ประชาคมโลก ซึ งการจัด
งานสหกิจศึกษาไทยในครังนี นอกจากจะเป็ การนําเสนอกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ มากมาย ไม่ว่า
จะเป็ นการมอบรางวัล สหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ รางวัล และการเสวนาจากนักวิชาการระดับ
นานาชาติแล้ว ยังเป็ นการแสดงให้บณ
ั ฑิตไทยได้เล็งเห็ นถึงความสําคัญในการเข้าร่ วมสหกิจศึกษา
ทีจะทําให้พวกเขาได้ความรู ้ ความสามารถในการทํางานมากขึน และยังรองรับการเข้าสู่ ประชาคม
อาเซียนในปี
อีกด้วย121
ผลการดําเนินการระบบสหกิจศึกษาหรื อความร่ วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการสอดคล้องกับผลการศึ ก ษาวิจ ยั ดัง นี สุ ภ าวดี ลาภเจริ ญ ได้ทาํ วิจ ยั เรื องภาพอนาคต
เครื อข่ายความร่ วมมือด้านการวิจยั ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ใน 10 ปี ข้างหน้า (พ.ศ. 2552-2561)
ผลการวิจยั พบว่า ภาพอนาคตเครื อข่ายความร่ วมมือด้านการวิจยั ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาประกอบด้วย
4 ประเด็น ดัง นี 1) ความร่ ว มมื อในการผลิ ตบัณ ฑิ ตด้า นการวิจ ยั มุ่ง ให้ผูเ้ รี ย นมีโลกทัศน์และ
วิสัยทัศน์ทีกว้างไกล รู้จกั คิด วิเคราะห์ แสวงหาความรู้ สถาบันอุดมศึกษาต้องผลิตบัณฑิตทีมีทกั ษะ
ทางด้านเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มี ค วามรู ้ ภ าษาอัง กฤษ ภาษาจี น มี จิ ต สาธารณะ มีทกั ษะใน
กระบวนการคิด และควรจัดการเรี ยนการสอนแบบทีม เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนร่ วมกันใน
แต่ละโปรแกรมได้ 2) ความร่ วมมือด้านโครงสร้างและเครื อข่ายความร่ วมมือการวิจยั สถาบันอุดมศึกษา
แต่ละแห่งต้องกําหนดเป้ าหมายวัตถุประสงค์ แผนงาน และแนวปฏิบตั ิของตนเองให้สอดคล้องกับ
หลักการความร่ วมมือระหว่างสถาบัน เสริ มสร้างกระบวนการเรี ยนรู้โดยผ่านการทํางานร่ วมกัน ซึ ง
เป็ นการทํา งานแนวราบไม่มี ก ารสั งการจากฝ่ ายใดรวมทังสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาต้องยอมรับการ
ตรวจสอบจากสังคม 3) การจัดและดําเนินกิจกรรมความร่ วมมือการวิจยั เป็ นการสร้างความรู้และ
ประสบการณ์ใหม่ในลักษณะบูรณาการกิจกรรมต่างๆ ให้เข้ากับชีวิตจริ ง ตลอดจนเน้นให้นกั ศึกษา
มีกิจกรรมร่ วมกับชุมชนให้มากขึน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาควรมีบทบาทในการ
ประสาน และสนับสนุ นงบประมาณบางส่ วน กระตุน้ ให้จดั กิจกรรม สร้ างความสัมพันธ์ระหว่าง
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เสริ มศักดิ พงษ์พานิ ช, 'เสริมศักดิ' หนุนสหกิจศึกษาไทยเก็บเกียวประสบการณ์ นอก
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บุคคลากรทีรับผิดชอบงานความร่ วมมือ เช่ น จัดนําเสนอผลการวิจยั ร่ วมกัน ศึ กษาดู งานร่ วมกัน
สร้างเครื อข่ายทีหลากหลาย การเข้าร่ วมเครื อข่ายควรเป็ นนักวิจยั ทีอยูใ่ นสาขาเดียวกัน 4) หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ ผูบ้ ริ หารและบุคคลากรทางการศึกษาของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาควรให้ความสําคัญ
กับงานวิจยั มากขึ น รวมถึ ง มี ก ารจัดตังหน่ ว ยงานเครื อข่า ย โดยมี ผูร้ ั บ ผิด ชอบเครื อข่ายทําหน้าที
ประสานงานช่วยเหลือติด ตามและประเมิน ผลความร่ ว มมือ จัดทํา รายงานการประเมินอย่างเป็ น
ทางการประจําปี ตามระยะวลาดําเนินโครงการ122 ส่ วนเพ็ชรี รู ปะวิเชตร์ ได้ทาํ วิจยั เรื องความร่ วมมือ
ของสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการเพือพัฒนาทักษะการทํางานของบุคคลากรในองค์กร
ธุ รกิจแบบระบบอุตสาหกรรม ผลการศึกษา พบว่า 1)ความร่ วมมือของสถาบันอุดมศึกษาและสถาน
ประกอบการทีเป็ นองค์กรธุ รกิ จแบบระบบอุตสาหกรรมเพือพัฒนาทักษะการทํางานของหัวหน้าใหม่
ด้วยกระบวนการฝึ กอบรมอยู่ใ นระดับ ที ดี ม าก โดยวิท ยากรจากสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาได้ทาํ หน้าที
ครอบคลุมกระบวนการฝึ กอบรมทุกขันตอน ตังแต่ร่วมคิด ร่ วมวางแผน และร่ วมกระทํา รวมทังได้
เสนอขันตอนการติดตามหลังการฝึ กอบรมและการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ซึ งสถานประกอบการ
ให้การยอมรับและความร่ วมมือ 2) กระบวนการฝึ กอบรมหลักสู ตร ทักษะการบริ หารจัดการสําหรับ
หัวหน้าใหม่ พบข้อมูลทัวไปของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นหัวหน้างานส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุ 31-35 ปี
ระดับการศึกษามัธยมศึกษาปี ที 6 ทํางานในบริ ษทั แห่ งนี เป็ นเวลา4-6 ปี รายได้ระหว่าง 10,10012,000 บาท ความคาดหวังในการเข้ารับการฝึ กงานอบรมเพือนําไปใช้ในชีวิตการทํางานจริ งได้ การ
ประเมินผลการอบรมแยกเป็ น 2 ระดับคือระดับปฏิกิริยา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการ
ฝึ กอบรมร้อยละ 100 ส่ วนระดับการเรี ยนรู้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างผ่านการทดสอบข้อเขียนทุกคนและ
เข้ารับการฝึ กอบรมครบทุกชัวโมง 3)การติดตามหลังการฝึ กอบรมผ่านไปเป็ นเวลา 4 เดือนพบว่า
การปฏิบตั ิงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก เนื อหาในหลักสู ตรช่วยการทํา งานในตํา แหน่ ง หัวน้างาน
ทําให้มนใจมากขึ
ั
น ทํางานมีแบบแผน แต่ยงั ไม่เพียงพอกับการทํางานให้ดีขึน กลุ่มตัวอย่างต้องการ
เวลาอบรมเพิม กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นต่อการติดตามหลังการฝึ กอบรมในทางทีดีกว่าวิทยากรและ
บริ ษทั เห็นความสําคัญของการฝึ กอบรม ส่ วนการประเมินผลการปฏิบตั ิงานทีกลุ่มตัวอย่างประเมิน
ตนเองเป็ นรายบุคคลพบว่า โดยรวม 7 ด้านคือ ปริ มาณงาน คุณภาพงาน ความรู้ในงาน คุณลักษณะ
ส่ วนตัว ความร่ วมมือ ความน่าไว้วางใจ ความริ เริ มสร้างสรรค์อยูใ่ นระดับปานกลาง (3.49) ส่ วนการ
ประเมิ นผลการปฏิ บ ตั ิ งานของหัวหน้า งานใหม่ใ นภาพรวมจากผูจ้ ดั การฝึ กอบรมโดยรวมอยูใ่ น
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สุ ภ าวดี ลาภเจริ ญ, “ภาพอนาคตเครื อข่ า ยความร่ ว มมื อ ด้ า นการวิ จ ัย ระหว่ า ง
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ระดับมาก (3.50) ส่ วนการทํากิจกรรมสนทนากลุ่มกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชาของหัวหน้างานทีเข้ารับการ
ฝึ กอบรมพบว่า ในภาพรวมหลังการฝึ กอบรมหัวหน้างานมีการเปลี ยนแปลงในทิศทางทีดี ทักษะ
การสังการ การควบคุ มงาน มีความชัดเจนด้วยท่าทางและคําพูด รั บฟั งลู กน้องมากขึน 4) แนวทาง
การพัฒนาความร่ วมมือของสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการเพือพัฒนาทักษะการทํางาน
ของบุคคลากรในองค์กรธุ รกิจแบบระบบอุ ต สาหกรรม ทังสองฝ่ ายควรต้อ งมีการทํางานร่ วมกัน
อย่างใกล้ชิดในส่ ว นของการพัฒ นาทัก ษะของบุค คลากร วิท ยากรจากสถาบันอุดมศึก ษาควรมี
ความรู้ดา้ นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเน้นพัฒนาทักษะด้านสติปัญญา ความสามารถ มีโลกทัศน์
กระบวนการฝึ กอบรม ส่ วนสถานประกอบการควรมีการติดตามหลังการฝึ กอบรมและสร้างวัฒนธรรม
การจัดการทีมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การจัดการความรู้ โดยเป็ นความร่ วมมือของสถาบัน
อุดมศึกษและสถานประกอบการเพือความถูกต้อง การยอมรับของบุคคลากร และการพัฒนาทักษะ
ทียังยืนขององค์กรและประเทศต่อไป123 และยังมีผลการศึกษาของ วรวิชญ์ จันทร์ ฉาย ได้ทาํ วิจยั
เรื อง การพัฒนากรอบการศึกษาแบบความร่ วมมือโดยใช้วิธีการ องค์กรแห่ งการเรี ยนรู้ งานวิจยั นี
เสนอกรอบการศึกษาแบบความร่ วมมือ (ระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ)โดยใช้ทฤษฎี
องค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ เพือใช้สําหรั บหลักสู ตร การจัดการสมัยใหม่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยศิลปะ สื อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ในการพัฒนานักศึกษาเพือเป็ นหัวหน้า
งานระดับกลางในองค์กรอุตสาหกรรม โดยต้นแบบของกรอบการศึกษาดังกล่าว นํามาจากสถาบัน
IUT Lumière ประเทศฝรังเศส ซึ งหลักการสําคัญทีนํามาใช้ประกอบด้วย Personal and Professional
Project (PPP) เพือช่ วยเตรี ยมความพร้อมในการทํางานให้แก่นกั ศึ กษา ระบบการประเมินและ
ติดตามนักศึกษา วิธีการทํางานร่ วมกับบริ ษทั และพีเลียงของนักศึกษา ฯลฯ พร้อมกันนีได้นาํ ทฤษฎี
องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้มาใช้ประกอบกัน เพือช่วยนักศึกษาให้พฒั นาความสามารถในการสะท้อนคิด
เกียวกับประสบการณ์ การตังเป้ าหมายการทํางานในอนาคต และ ฝึ กฝนการคิดอย่างเป็ นระบบใน
งานอุ ตสาหกรรม งานวิจยั นี ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึ กษา คน และ บริ ษทั
แห่ ง ใน
จังหวัดลําพูน เป็ นเวลาต่อเนื องมากกว่า ปี โดยใช้เทคนิ คการเก็บข้อมูล ที หลากหลาย อาทิเช่น
การสัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถาม การใช้แบบประเมินนักศึกษา และการสังเกตหลังจากทีได้ลงมือ
ปฏิ บ ตั ิตามกรอบการศึก ษาฯ ที ได้พ ฒั นาขึ น งานวิจ ยั นี ได้ผ ลลัพ ธ์ อย่า งหลัก ประกอบด้ว ย
ผลลัพธ์แรก คือ สมรรถนะของนักศึกษาทังในด้านพฤติกรรมและการปฏิ บตั ิงานมีการพัฒนาขึน
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เพ็ชรี รู ปะวิเชตร์ , “ความร่ วมมือของสถาบันอุดมศึกาและสถานประกอบการเพือพัฒนา
ทักษะการทํา งานของบุคคลากรในองค์ก รธุ รกิ จแบบระบบอุตสาหกรรม” (งานวิจยั สาขาวิชา
บริ หารธุ รกิจ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554), ข-ค.
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อย่างต่อเนือง นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริ งและมีความเข้าใจอย่างแท้จริ งว่าควรปฏิบตั ิงานเช่ น
ไรในสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมทีแตกต่างตลอดช่วงระยะเวลาการทํางานทียาวนานในบริ ษทั
ผลลัพธ์ทีสอง คือ โครงงานด้านอาชี พ (professional project) ของนักศึกษา สามารถใช้เป็ นงาน
เริ มต้นของการวิจยั เพือพัฒนากระบวนการทํางานของบริ ษทั โดยนักศึกษาได้ร่วมมือกับพีเลียงใน
สถานประกอบการและอาจารย์ทีปรึ กษาจากมหาวิทยาลัย ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และความรู ้ใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหาและพัฒนาระบบงานของบริ ษทั ผลลัพธ์ทีสาม คือ ระบบการฝึ ก
การทํางานของนักศึ กษาทีมีความร่ วมมือกันอย่างเหนี ยวแน่นระหว่างหลักสู ตรฯและบริ ษทั ทีรั บ
นักศึกษาเข้าทํางาน กิจกรรมต่าง ๆ ทีเกิดขึนในระหว่างการดําเนินงานกรอบการศึกษาฯ ได้ผลักดัน
ให้ท ังสองฝ่ ายทํา งานร่ ว มกัน อย่า งใกล้ชิ ด ส่ ง ผลให้ หลัก สู ต รฯ เข้า ใจความต้อ งการของ
ภาคอุตสาหกรรมเป็ นอย่างดี และสามารถนํามาปรับกระบวนการสอนและการฝึ กนักศึกษาให้มี
ความสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม ผลลัพธ์ต่าง ๆ เหล่านี แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ
ของกรอบการศึกษาฯ ทีจะเป็ นหนึงในกลยุทธ์สําคัญในการแก้ปัญหาทีเกิดขึนในนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ และช่วยเพิมประสิ ทธิ ภาพในการเตรี ยมความพร้อมให้กบั นักศึกษาเพือสามารถทํางานใน
บริ ษทั ต่าง ๆ โดยเฉพาะบริ ษทั ในระดับนานาชาติได้124
2. ความร่ วมมือภาครั ฐและเอกชนผ่ านระบบอาชี วศึ ก ษาทวิภาคี จากการเปิ ดเผยของ
ชัย พฤกษ์ เสรี รั ก ษ์ ระบุ ว่า เนื องจากรั ฐ บาลมี น โยบายในการเพิมปริ มาณผูเ้ รี ยนสายอาชีพให้มี
สัดส่ วนเพิมมากขึน เพือให้สอดคล้องกับความต้องการกําลังคนในภาคเศรษฐกิจของประเทศ และ
เตรี ยมความพร้อมในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน ซึ งเป็ นภารกิ จสํา คัญของการอาชีวศึกษาทีจะต้อง
ผลิตกําลังคนทีมีคุณภาพ มีทกั ษะฝี มือ มีสมรรถนะในการทํางาน เพือสร้างความเข้มแข็งให้ประเทศ
ทังนีการจัดการศึกษาทีจะตอบโจทย์สาํ คัญนี ได้ จะต้องเป็ นการศึก ษาที เกิ ดขึ นจากความร่ วมมือที
เข้มแข็งของ 2 ฝ่ าย คือ ภาครัฐและเอกชน ร่ วมกันจัดการศึกษา โดยใช้ยทุ ธศาสตร์ การพัฒนาคนผ่าน
ระบบการจัดการอาชี ว ศึ ก ษารู ป แบบทวิภ าคี ซึ งความร่ ว มมื อ ในการขับ เคลื อนและพัฒนาจะมี
เครื อข่ายความร่ วมมือจาก สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ ม
การศึกษาเอกชน กระทรวงแรงงาน กระทรวงการคลัง และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ รวมไปถึงองค์กร
ซึ งเป็ นภาคของ ผูใ้ ช้กาํ ลังคน ได้แก่ สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้าไทย และสถานประกอบการ
ภาคธุ รกิจบริ ก าร ภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ซึ งที ผ่า นมาอาชี ว ศึ ก ษาได้บทสรุ ปแล้วว่า
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วรวิชญ์ จันทร์ ฉาย, “การพัฒนากรอบการศึกษาแบบความร่ วมมือโดยใช้วิธีการ องค์กร
แห่งการเรี ยนรู ้” (วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการจัดการความรู้ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554), 6-7.
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การศึกษาด้านวิชาชี พทีจะประสบผลสําเร็ จ สร้ างงาน สร้างรายได้ สร้างความมันคงในอาชี พ และ
สร้ างความเจริ ญ ก้า วหน้า ให้ป ระเทศ ต้อ งเป็ นการศึก ษาในรู ป แบบทวิภ าคี เ ท่า นัน และถาวร
ชลัษเฐี ยร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย กล่าวเสริ มว่า ปั ญหาทางเศรษฐกิ จที
ท้าทายของประเทศขณะนี คือการขาดแคลนกําลังคนระดับฝี มือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เป็ นการศึกษาทีตอบโจทย์และทะลุทะลวงปั ญหาการขาดแคลน
กําลังคนได้ ในฐานะทีเป็ นภาคเอกชนขอเชิ ญชวนให้สถานประกอบการ ทีเป็ นกําลังการผลิตสําคัญ
ของประเทศและมีความต้องการกําลังคนทีมีฝีมือ ได้มาร่ วมกันส่ งเสริ มสนับสนุ นการอาชี วศึกษา
ระบบทวิภาคี ทังในรู ปแบบการให้ทุนการศึกษา การสนับสนุ นเครื องมือ ครุ ภณ
ั ฑ์ทีทันสมัย การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี การจัดห้องเรี ยนสาธิตของสถานประกอบการในสถานศึกษา และการจัดระบบ
การฝึ กทักษะอาชี พ ฝึ กประสบการณ์จริ งในสถานประกอบการ ซึ งจะสามารถสร้างคน ผลิตคนทีมี
คุณภาพตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และภาคการบริ การ ซึ งขณะนี
การขับเคลื อนการอาชี วศึกษาระบบทวิภาคีโดยเครื อข่ายความร่ วมมือของภาคเอกชน ทีได้ดาํ เนิ นการ
ไปแล้วอย่างเป็ นรู ปธรรม 4 กลุ่มอาชี พ และประสบความสําเร็ จอย่างดี คือ กลุ่มยานยนต์และ
ชิ นส่ วน กลุ่มโรงแรมและท่องเทียว กลุ่มอัญมณี และเครื องประดับ กลุ่มแม่พิมพ์ ดังนันการจัดงาน
ครังนี ถื อได้ว่าเป็ นโอกาสสําคัญของประเทศ ในการเดินหน้าจัดการศึกษาด้านอาชี วศึกษาร่ วมกัน
โดยภาคีเครื อข่ายความร่ วมมือ เพือเป็ นการสร้างภาพลัก ษณ์ แ ละค่า นิ ย มให้มีผูส้ นใจมาเรี ย นสาย
อาชีพมากขึ น และเมื อกํา ลัง คนเหล่ า นี ได้รั บ การพัฒ นาให้มี ท กั ษะฝี มื อ แน่ น อนว่า ในอนาคต
อันใกล้นีประเทศของเราก็จะมีกาํ ลังคนทีมีศกั ยภาพเพียงพอต่อการพัฒนาประเทศให้กา้ วกระโดดสู่
ความทันสมัยและความเจริ ญทียังยืนไม่มีทีสิ นสุ ด125
นอกจากการจัดการศึกษาทีเป็ นความร่ วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนแล้ว จะพบว่าใน
ปั จจุบนั ภาคเอกชนทีมิได้ป ระกอบธุ ร กิ จ หลัก ด้า นการศึก ษา ก็เ ริ มหัน มาให้ค วามสํา คัญ กับการ
พัฒนาการศึกษาของชาติ โดยการร่ วมจัดการศึกษาด้วยเงินทุนของตนเองเพือผลิตกําลังคนเป็ นกําลัง
สําคัญของประเทศและพัฒนาฝี มือแรงป้ อนกลับไปยังภาคอุตสาหกรรม ได้แก่
1. โรงเรี ยนวิทยาศาสตร์ ระยอง (Rayong Science Academy ; RASA)ดร.ไพริ นทร์
ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าทีบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริ ษทั ปตท.จํากัด (มหาชน) จัด
แถลงข่า วโครงการ สามประสาน กลางเดื อนเมษายน
โดยกล่ า วว่า ปตท.กํา ลัง จะจัด ตัง
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กระทรวงศึกษาธิ การ, อาชี วะจัดงานใหญ่ ทวิภาคีไทย ตอบโจทย์ การพัฒนาประเทศ,
เข้าถึงเมือ 3 ธันวาคม 2557, เข้าถึงได้จาก http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID
=39412&Key=news2.
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มหาวิทยาลัยทีเน้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตังเป้ าว่าจะเปิ ดการเรี ยนการสอนเทอมแรกในปี
อี ก ห้า ปี ถัดมาต้องติ ดอันดับท็อปไฟว์ของประเทศ ปี
ติ ดอันดับท็อปเท็นในภูมิ ภาค
อาเซี ยน และปี
ต้องเป็ น ใน ของมหาวิทยาลัยชันนําระดับโลกส่ วนนักเรี ยนได้มาจาก
โรงเรี ยนวิทยาศาสตร์ ระยอง (Rayong Science Academy ; RASA) โรงเรี ยนมัธยมปลาย ที ปตท.
ลงทุนสร้างใหม่อีกเช่นกันโดยมี ดร.ธงชัย ชิ วปรี ชา ผูอ้ าํ นวยการคนแรกของโรงเรี ยนมหิ ดลวิทยา
นุ สรณ์ (มวส.) เป็ นผูร้ ับผิดชอบ มีเป้ าหมายเดียวกับโรงเรี ยนเดิม คือส่ งเสริ มเด็กทีมีความสามารถ
พิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะเปิ ดการศึกษาภาคแรกในปี
มีเงือนไขว่าต้องเป็ น
โรงเรี ยนมัธยมปลายทีดี ทีสุ ดจะพัฒนาเด็กเก่งให้ได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ
บนฐานคิดที ว่าพวกเขาคือ สิ นทรัพย์ ทีมีคุณค่ายิงของประเทศไทย หากเด็กเหล่านี เรี ยนจบระดับ
ปริ ญญาเอก อาชีพหลังจากนันคือนักวิจยั นักวิทยาศาสตร์ ซึ งจะได้คิดค้น วิจยั ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และ
จดสิ ทธิ บตั ร ประเทศไทยจะได้มี มูลค่าเพิมจากสิ นค้าทีเกิดจากปั ญญา เขากล่าวว่าเด็กทีเกิ ดมาทุก
คน มี คนหรื อ เปอร์ เซ็นต์เป็ นเด็กมีศกั ยภาพทางทางวิทย์ คณิ ต คือคิดได้ เร็ วและลึ กซึ งกว่า
เด็กในวัยเดี ยวกัน เด็กสามเปอร์ เซ็ นต์นีคือกลุ่ มเป้ าหมาย และต้อ งหาทางส่ ง เสริ ม ทางการศึกษา
เนืองจาก ) ถ้าดูแลเหมือนเด็กกลุ่มกลางๆ เด็กกลุ่มสามเปอร์ เซ็นต์จะเสี ยโอกาส ถ้าสอนยากไปเด็ก
กลุ่มกลาง-ไม่รู้เรื อง คือเด็กทุกคนควรมีสิทธิ พืนฐานได้รับการพัฒนาจากรัฐเต็มศักยภาพด้านนันๆ
) เด็กกลุ่มนีมีศกั ยภาพสู ง หากได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และใส่ อุดมการณ์เข้าไป เด็กจะ
เป็ นทรัพย์สินทีมีคุณค่ามหาศาลตัวเลขทีมีอยู่คือทุกประชากร หมืนคน เรามี คน จากการวิจยั
พบว่าหากต้องการใช้วิทยาศาสตร์ เพือพัฒนาประเทศควรมีนกั วิจยั คนในประชากร หมืนคน
ปัจจุบนั ประเทศไทยผลิตบัณฑิตปริ ญญาเอกทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกร ประมาณ คน
ต่อปี ขณะทีญีปุ่ นมีนกั วิจยั แสนคน เกาหลีเกือบ แสนคน ไทยมีประมาณ หมืนคน เราต้อง
สร้ างคนให้ตระหนักว่าเราต้องทําได้เอง เราอยากเพิมนักวิจยั จาก เป็ น เปอร์ เซ็ นต์ เพือผลิ ต
สิ นค้าทีมีมูลค่าทางปั ญญาเพิมขึนและโรงเรี ยนวิทยาศาสตร์ ระยอง จะใช้ภาษาอังกฤษเป็ นหลักใน
การเรี ยนการสอน นันหมายความว่าครู ผสู้ อนต้องเก่งและภาษาอังกฤษต้องดีดว้ ย ตรงนี ต้องพิจารณา
ค่าตอบแทนให้เหมาะสมดร.ธงชัย ยําว่าในการก่อตังโรงเรี ยนจะมีขอ้ บังคับเขียนไว้เลยว่าไม่รับเด็ก
ฝากโดยเด็ดขาด ซึ งตรงนี ถือเป็ นข้อดีสําหรับตนและผูบ้ ริ หาร ปตท. ทีไม่ตอ้ งลําบากใจ เป้ าหมาย
คือ ต้องเป็ นโรงเรี ยนวิทยาศาสตร์ ชนนํ
ั าของโลก โดย ปตท. ให้การสนับสนุนงบประมาณและปั จจัย
ด้านอืนๆ อย่างเต็มที
กล่าวโดยสรุ ป โรงเรี ยนวิทยาศาสตร์ แห่ งนี เป็ นโรงเรี ยนประจํา ใช้โครงสร้างหลักสู ตร
ของกระทรวงศึกษาธิ การ แต่มีกิจกรรมและรายวิชาให้เลือกจํานวนมาก ตามความต้องการและความ
ถนัดของนักเรี ยน การเรี ยนการสอนและสื อเป็ นภาษาอังกฤษ มีครู คน ต่อนักเรี ยน คนต่อห้อง
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เน้นการเรี ยนการสอนรายบุคคล นักเรี ยนจะได้รับมอบหมายงานตามศักยภาพของตน และจะได้รับ
การปลูกฝังอุดมการณ์และจริ ยธรรม ซึงมีความสําคัญมาก126
2. วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็ นสถานศึกษาประเภทอาชี วศึกษาเอกชน สังกัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึก ษาประถมศึก ษานนทบุรี เขต 1 สํา นัก งานคณะกรรมการส่ งเสริ ม
การศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิ การ ก่อตังโดย บริ ษทั ซี พี ออลล์ จํากัด (มหาชน) โดยซื อกิจการ
มาจากโรงเรี ยนกรุ งเทพเทคนิคนนท์ และตังในนาม บริ ษทั ศึกษาภิวฒั น์ จํากัด เมือวันที 5 ตุลาคม
2547 และได้เปลียนชือจากโรงเรี ยนกรุ งเทพเทคนิคนนท์ เป็ น โรงเรี ยนปั ญญาภิวฒั น์ เทคโนธุ รกิจ
เมือวันที 5 พฤศจิกายน 2547 ต่อมา วันที 11 มกราคม 2551 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
โรงเรี ยนเอกชน พ.ศ. 2550 ให้โรงเรี ยนฯ มีฐานะเป็ นนิติบุคคลและมีคณะกรรมการบริ หาร และเมือ
วันที 4 มกราคม 2555 ได้ขอเปลียนแปลงรายการในตราสารจัดตังโรงเรี ยน หมวด 1 ชือประเภท
ระดับการศึกษา เปลียนชือจากโรงเรี ยนปัญญาภิวฒั น์ เทคโนธุ รกิจ เป็ น วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวฒั น์
วิทยาลัย ได้ดาํ เนินการเปิ ดรับนักเรี ยนนักศึกษาใหม่ตงแต่
ั ภาคเรี ยนที 1 ปี การศึกษา 2548 เป็ นต้นมา
โดยจัดการเรี ยนการสอนในรู ปแบบทวิภาคี ซึ งเป็ นการเรี ยนการสอนโดยความร่ ว มมื อ ระหว่า ง
สถานศึกษากับสถานประกอบการ เรี ยนทฤษฎีควบคู่กบั การปฏิบตั ิงานจริ งในสถานประกอบการ
ตลอดเวลาของหลักสู ตร
วัตถุประสงค์ข องวิท ยาลัย เทคโนโลยีปั ญญาภิวฒั น์ มีดงั นี 1) เปิ ดโอกาสทางการ
ศึกษาให้กบั นักเรี ยนทีสําเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปี ที 3 ได้มีโอกาสศึกษาต่อ 2) สร้างงานสู่
ท้องถิน 3) พัฒนาการศึกษาเพือสร้างเยาวชนสู่ ภาคธุ รกิจ และสร้างผูเ้ รี ยนสู่ การเป็ นเจ้าของธุ รกิจ
4) สร้างองค์ความรู ้ดา้ นธุ รกิจ แบบครบวงจรให้แก่ผเู้ รี ยน 5) สนับสนุนเยาวชนทีด้อยโอกาสทีจะ
เรี ยนต่อ และผูข้ าดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสได้ศึกษาต่อและมีงานทํา127
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สิ นีพร มฤคพิทกั ษ์, “คอลัมน์คุยนอกกรอบ ดร.ธงชัยกับพันธกิจ (ใหม่)ปั นร.ร.วิทยา
ศาสตร์ ,” คมชัดลึก (10 มิถุนายน 2556), 7.
127
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวฒั น์, ประวัติวิทยาลัย, เข้าถึงเมือ 17 กุมภาพันธ์ 2557,
เข้าถึงได้จาก http://www.panuapiwat.ac.th.

บทที 3
การดําเนินการวิจัย
การวิจ ยั ครั งนี มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื อทราบองค์ป ระกอบของการบริ หารจัดการศึกษา
แบบรัฐร่ วมเอกชนทราบรู ปแบบของการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน และทราบผลการ
ยืนยันองค์ประกอบและรู ปแบบของการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน ใช้ระเบียบวิธีวิจยั
แบบผสมผสาน ( Mixed Methods) ซึ งใช้ทงระเบี
ั
ยบวิธีวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research)
และระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ(Qualitative Research) โดยใช้ผใู้ ห้ขอ้ มูลเป็ นหน่วยวิเคราะห์ (Unit
of Analysis) ประกอบด้วยขันตอนการดําเนินการวิจยั และระเบียบวิธีการวิจยั ดังนี
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เพือให้การดําเนินการวิจยั เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ทีตังไว้ ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดขันตอนการ
ดําเนินงานวิจยั ออกเป็ น 3 ขันตอน ดังนี
ขันตอนที 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย
ผูว้ ิจยั จัดเตรี ยมโครงการวิจยั โดยการศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที
เกียวข้องกับการบริ หารจัดการศึ ก ษาแบบรั ฐร่ วมเอกชน ทังในประเทศไทยและต่างประเทศ จาก
เอกสาร ตํารา ข้อมูล สถิ ติ ผลงานวิจยั บทความวิช าการ วารสาร และเวบไซด์ต่างๆ และนํามา
กําหนดกรอบแนวคิดการวิจยั เสนอโครงการวิจยั เพือขออนุมตั ิโครงการวิจยั
ขันตอนที 2 การดําเนินการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดขันตอนของการดําเนินการวิจยั ดังต่อไปนี
ขันที 1 การศึกษาองค์ประกอบของการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน ผูว้ ิจยั ได้
กําหนดวิธีการดําเนินการวิจยั ดังนี
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1. ศึกษาวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมทีเกี ยวข้อง และการบริ หารจัดการศึ กษา
แบบรัฐ ร่ วมเอกชน จากเอกสาร ตํารา ข้อมูล สถิ ติ ผลงานวิจยั บทความวิช าการ วารสาร และ
เวบไซด์ต่างๆ ทังในประเทศและต่างประเทศ และจากการสัมภาษณ์ผเู้ ชี ยวชาญและผูท้ รงคุณวุฒิ
ทีมาจากองค์การทางการศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน องค์การรัฐมนตรี ศึกษาแห่ งเอเชี ยตะวันออก
เฉี ยงใต้ (South East Asia Ministers of Education Organization: SEAMEO) องค์การภาคเอกชนที มี
แนวปฏิบตั ิทีดีในการจัดการศึกษาร่ วมกับภาครัฐ และผูเ้ ชียวชาญด้านกฎหมาย โดยใช้วิธีการคัดเลือก
แบบเจาะจง มีเกณฑ์การพิจารณาจากคุณวุฒิ และประสบการณ์ทีเกียวข้องกับงานวิจยั ครังนีจํานวน
10 คน ใช้วธิ ีการสัมภาษณ์แบบปฏิสัมพันธ์ (Interactive Interview)
2. นําบทสรุ ป ตัว แปรของการบริ ห ารจัด การศึ ก ษาแบบรัฐร่ วมเอกชน จากการศึกษา
เอกสารงานวิจยั ทีเกียวข้อง (document study) และการสัมภาษณ์ (interview) มาวิเคราะห์เนือหา
(content analysis) เพือไปสร้างข้อคําถามของแบบสอบถามความคิดเห็น
ขันที 2 การวิเคราะห์อ งค์ป ระกอบและรู ป แบบการบริ ห ารจัด การศึ ก ษาแบบรัฐร่ วม
เอกชน โดยใช้ระเบียบวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research Methodology) มีขนตอนดั
ั
งนี
1. นําตัวแปรของการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน มาจัดทําเป็ นแบบสอบถาม
ความคิดเห็น (Opinionair) เพือวัดระดับความคิดเห็นแบบลิ เคอร์ ท (Likert Scale)1ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลที
เป็ นบุคลากรสังกัดใน 5 หน่วยงานหลักตามโครงสร้างการบริ หารราชการในกระทรวงศึกษาธิการ
2. ตรวจสอบคุณภาพเครื องมือการวิจยั โดยการตรวจสอบความตรง (content validity)
ของแบบสอบถามความคิดเห็ น โดยหาค่าดัชนี ความสอดคล้องรายข้อ ทีเรี ยกว่า IOC (Index of
Item-Objective Congruence) นํามาปรับปรุ งแก้ไขเครื องมือ และทดลองใช้เครื องมือ (try out) กับ
กลุ่มตัวอย่างทีไม่ ใ ช่ ก ลุ่ ม ที ใช้วิจยั และนํา มาวิเ คราะห์ ห าค่า ความเทียง (reliability) โดยวิธีหาค่า
สัมประสิ ทธิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)2
3. นําแบบสอบถามความคิ ด เห็ น ฉบับ สมบู ร ณ์ ไ ปเก็ บ ข้อ มู ล ความคิดเห็นเกียวกับ
องค์ประกอบและรู ปแบบของการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลคือ บุคคลากร
ในสังกัดของ หน่วยงานหลักตามโครงสร้างการบริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 250 คน
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1

Rensis Likert, The Human Organization (New York: McGraw-Hill, 1961), 74.
2
Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Testing, 4thed. (New Yor : Harper &
Row Publishers, 1984), 161.
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4. นําแบบสอบถามความคิดเห็ นทีได้กลับคืนมาวิเคราะห์หาองค์ประกอบเชิ งสํารวจ
(Exploratory Factor Analysis: EFA) ของการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน และรู ปแบบ
การบริ หารจัดการศึ ก ษาแบบรั ฐ ร่ ว มเอกชน ด้ว ยการวิเ คราะห์ ห าความสั ม พัน ธ์ เชิงสาเหตุของ
องค์ประกอบ (Path Analysis)
ขันที 3 การยืนยันองค์ประกอบและรู ป แบบของการบริ ห ารจัด การศึ ก ษาแบบรัฐร่ วม
เอกชน เป็ นขันตอนการนําผลการวิจยั ทีได้จากการศึ ก ษาเอกสาร และการเก็บ ข้อมูล เชิงปริ มาณ
มายืนยันความเหมาะสม (propriety standards) ความเป็ นไปได้ (feasibility standards) ความเป็ น
ประโยชน์ (utility standards) และความถูกต้องครอบคลุม (accuracy standards) ด้วยวิธีการวิจยั เชิง
คุณภาพ จากการสัมภาษณ์ผทู้ รงคุณวุฒิและผูเ้ ชียวชาญจํานวน 8 ท่านเพือยืนยันองค์ประกอบและ
รู ปแบบของการบริ ห ารจัด การศึ ก ษาแบบรั ฐ ร่ ว มเอกชนขันตอนการดําเนินการวิจยั ดังแสดงใน
แผนภูมิที
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ขันตอนที การรายงานผลการวิจัย
ผูว้ ิจยั นําผลการวิจ ยั ข้อ ค้น พบ และข้อ เสนอแนะมาจัด ทํา รายงานการวิจยั นําเสนอ
คณะกรรมการผูค้ วบคุม วิท ยานิ พ นธ์ ต รวจสอบความถู ก ต้อ ง ปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขข้อ บกพร่ อ งตาม
ข้อเสนอแนะ จัดทํารายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์เสนอบัณฑิตวิทยาลัย เพือขออนุมตั ิเป็ นส่ วนหนึ ง
ของการศึกษาตามหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาการบริ หารการศึกษาต่อไป
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ขันที 1 การศึกษาองค์ประกอบของการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน
ศึกษาเอกสาร วรรณกรรม
ทฤษฎี งานวิจยั ทีเกียวข้อง
ทังในและต่างประเทศ และ
สัมภาษณ์ผทู้ รงคุณวุฒิและ
ผูเ้ ชียวชาญ

ตัวแปรของการบริ หารจัดการศึกษาแบบ
รัฐร่ วมเอกชน

วิเคราะห์เนือหาด้วยวิธี
Content Analysis
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ขันที 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบและรู ปแบบการบริ
บการ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน
นําตัวแปรทีเกียวข้องกับ
การบริ หารจัดการศึกษา
แบบรัฐร่ วมเอกชน มา
จัดทําเป็ นแบบสอบถาม
ความคิดเห็น
(Opinionair) เพือวัด
ระดับความคิดเห็นแบบ
ลิเคอร์ท (Likert Scale)

ตรวจสอบความตรง
หหาค่า IOC
ททดลองใช้ เ ครื องมื อ
(Try Out)
ห า ค่ า ค ว า ม เ ที ย ง
(Reliability)

เก็บข้อมูลเชิิงปปริ มาณ
จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลจํานวน
250 คน

วิวเคราะห์หา
อองค์ประกอบเชิงสํารวจ
(Exploratory Factor
Analysis :EFA)

วิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ขององค์ประกอบ (Path
Analysis)

องค์ประกอบ
และรู ปแบบ
การบริ หารจัด
การศึกษาแบบ
รัฐร่ วมเอกชน

ขันที 3 การยืนยันองค์ประกอบและรู ปแบบการบริ
การบ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน
องค์ประกอบและรู ปแบบ
การบริ หารจัดการศึกษา
แบบรัฐร่ วมเอกชน

แผนภูมิที

ยืนยันความเหมาะสม ความ
เเป็ นไปได้ ความเป็ นประโยชน์
แและความถูกต้องครอบคลุม โดย
ผูท้ รงคุณวุฒิและผูเ้ ชียวชาญ
จํานวน 8 คน

แสดงขันตอนการดําเนินการวิจยั

ผลการยืนยันองค์ประกอบและรู ปแบบ
การบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วม
เเอกชนจากผูท้ รงคุณวุฒิและผูเ้ ชียวชาญ
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ระเบียบวิธีวจิ ัย
เพือให้การวิจยั ครังนีเป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์ของการวิจยั ผูว้ ิจยั จึงกําหนดรายละเอียด
เกี ยวกับระเบี ย บวิธีวิจยั ซึ งประกอบด้วยแผนแบบการวิจยั ประชากร ตัวแปรทีศึ กษา การสร้ า ง
เครื องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูลและสถิติทีใช้ในการวิจยั ดังนี
แผนแบบการวิจัย
การวิจยั ครังนีใช้ระเบีย บวิธี วิจยั แบบผสมผสาน (mixed method) ที มีก ารศึก ษากลุ่ม
ตัวแปรเดียว โดยศึกษาจากทฤษฎีและงานวิจยั ทีเกียวข้อง การสัมภาษณ์ และสอบถามระดับความ
คิดเห็น แบบกลุ่มตัวอย่างเดียว ศึกษาสภาวการณ์ไม่มีการทดลอง (the one shot, non- experimental
case study design) ซึงแสดงเป็ นแผนผัง (diagram) ได้ดงั นี
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R

แผนภูมิที

X

แผนแบบการวิจยั

เมือ R
หมายถึง กลุ่มตัวอย่างทีได้จากการสุ่ ม
X
หมายถึง ตัวแปรทีศึกษาได้แก่ ตัวแปรที เกียวข้องกับการบริ หาร
จัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน
O
หมายถึง ข้อมูลทีได้จากการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรที ใช้ใ นการวิจ ยั คื อ 5 หน่ ว ยงานหลัก ตามโครงสร้ า งการบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ 1) สํานักงานปลัดกระทรวง (สป.)2) สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา
(สกศ.) 3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.)4)สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และ 5) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
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สําหรับการแบ่ ง ส่ ว นราชการของหน่ ว ยงานหลัก ตามโครงสร้ า งการบริ หารราชการ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเป็ นไปตาม มาตรา 6 แห่ ง พระราชบั ญ ญัติ ร ะเบี ย บบริ หารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มีสาระสําคัญว่า ให้จดั ระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิ การดังนี (1)
ระเบียบบริ หารราชการส่ วนกลาง (2) ระเบียบบริ หารราชการเขตพืนทีการศึกษา (3) ระเบียบบริ หาร
ราชการในสถานศึกษาของรัฐทีจัดการศึกษาระดับปริ ญญาทีเป็ นนิติบุคคล3
ในการวิจยั ครังนีผูว้ ิจยั กําหนดผูใ้ ห้ขอ้ มูลจาก 5 หน่วยงานหลักตามโครงสร้างการบริ หาร
ราชการกระทรวงศึก ษาธิ ก ารโดยแบ่ งเป็ นผูใ้ ห้ข ้อมูล จากระเบี ย บบริ หารราชการในส่ ว นกลาง
จํานวน 20 คน และทีสังกัดในระเบียบบริ หารราชการส่ วนอืนอีก 30 คนคิดเป็ นหน่วยงานละ 50 คน
รวมผูใ้ ห้ขอ้ มูลทังสิ น คน มีรายละเอียดดังนี
1. จากระเบียบการบริ หารราชการในส่ วนกลางจํานวนหน่วยงานละ 20 คน แบ่งออกเป็ น
1.1 ผูบ้ ริ หารระดับนโยบาย ได้แก่ เลขาธิ การ รองเลขาธิ การ ผูช้ ่ วยเลขาธิ การ ทีปรึ กษา
ผูอ้ าํ นวยการสํานัก ผูเ้ ชียวชาญ เป็ นต้น
1.2 ผูป้ ฏิบตั ิงานในหน่วยงานนัน ได้แก่ บุคคลากรทีปฏิบตั ิงานในสํานักนโยบายและ
แผนการศึกษาหรื อยุทธศาสตร์การศึกษาหรื อสํานักงานอืนทีมีหน้าทีโดยตรงเกียวกับงานด้านความ
ร่ วมมือภาคเอกชน
2. จากระเบียบบริ หารราชการอืน จํานวนหน่วยงานละ 30 คน ประกอบด้วย
2.1 ผูบ้ ริ หารระดับนโยบาย
2.2 ผูป้ ฏิ บตั ิ งานในหน่ วยงานนัน ได้แก่ บุคคลากรที ปฏิ บ ตั ิง านในหน่ ว ยงานด้า น
นโยบายและแผนการศึกษาหรื อยุทธศาสตร์ การศึกษาหรื อหน่ วยงานอืนทีมีหน้าทีโดยตรงเกียวกับ
งานด้านความร่ วมมือภาคเอกชน
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี ยวชาญทีใช้ ในการสั มภาษณ์ ความคิดเห็น
การเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ความคิดเห็ นของผูท้ รงคุณวุฒิและผูเ้ ชี ยวชาญเพือ
นํามาสรุ ปรวมกับหลักการแนวคิด ทฤษฎี ในการกําหนดตัวแปรทีศึกษาได้แก่ ผูท้ รงคุ ณวุฒิ และ
ผูเ้ ชียวชาญ ทีมาจากองค์การทางการศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน องค์การรัฐมนตรี ศึกษาแห่งเอเชี ย
ตะวันออกเฉี ยงใต้ (South East Asia Ministers of Education Organization : SEAMEO)องค์การ
ภาคเอกชนทีมีแนวปฏิ บ ตั ิ ที ดี ใ นการจัดการศึก ษาร่ วมกับ ภาครัฐ ผูเ้ ชี ยวชาญด้า นกฎหมายกลุ่ม
ตัวอย่างได้จากการเลื อกแบบเจาะจง (purposive samplings) จํานวน 10 คน โดยมีเกณฑ์ในการ
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3

“พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิ การ พ.ศ. 2546,” ราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 120, ตอนที 62 ก (6 กรกฎาคม 2546), 2.
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เลือก 1) เป็ นตัวแทนจากองค์การทีมีภารกิจเกียวกับการมีส่วนร่ วม/เครื อข่ายการจัดการศึกษา 2) มี
ส่ วนเกียวข้องในการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน 3) จบการศึกษาวุฒิปริ ญญาโทขึนไป
4) เป็ นผูม้ ีทศั นคติทีดีและมีวสิ ัยทัศน์ดา้ นการบริ หารจัดการศึกษา โดยผูว้ ิจยั มีวตั ถุประสงค์ในการ
นําแนวคิดทีมาจากความเชี ยวชาญ และประสบการณ์ทีเกียวข้อง นําไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ผนวก
เข้ากับแนวคิ ด ทฤษฎี แ ละเอกสารงานวิจ ยั ที เกี ยวข้อ งตามวัต ถุ ป ระสงค์ก ารวิจ ยั เพื อสรุ ป เป็ น
ข้อกระทงคําถามในแบบสอบถามความคิดเห็นในการเก็บข้อมูลเชิงปริ มาณ
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี ยวชาญทีใช้ ในการยืนยันผลการวิจัย
การยืนยันองค์ประกอบและรู ปแบบการบริ หารแบบรัฐร่ วมเอกชน จากผูท้ รงคุณวุฒิและ
เชี ยวชาญ โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Samplings) จํานวน 8 คน โดยมีเกณฑ์ดงั นี
1) เป็ นตัวแทนจากองค์ก ารที มี ภ ารกิ จเกี ยวกับ การมีส่ วนร่ วม/เครื อข่ายการจัดการศึ ก ษา 2) มี
ส่ วนเกียวข้องในการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน 3) จบการศึกษาวุฒิปริ ญญาโทขึนไป
4) เป็ นผูม้ ีทศั นคติทีดีและมีวสิ ัยทัศน์ดา้ นการบริ หารจัดการศึกษา
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ตัวแปรทีศึกษา
ตัวแปรทีศึกษาวิจยั ครังนีประกอบด้วยตัวแปรพืนฐานและตัวแปรศึกษาดังนี
1. ตัวแปรพืนฐาน คือตัวแปรทีเกียวกับสถานภาพส่ วนตัวของผูใ้ ห้ขอ้ มูล ได้แก่ ตําแหน่ง
หน่วยงานทีสังกัด ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทํางาน
2. ตัวแปรศึกษา คือตัวแปรทีเกียวข้องกับการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชนซึ ง
ได้จากการสรุ ปผลการวิเ คราะห์ เ อกสาร การวิเ คราะห์ อ งค์ป ระกอบเชิ ง สํารวจ การวิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุของรู ปแบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ และการยืนยันองค์ประกอบ
และรู ปแบบจากผูท้ รงคุณวุฒิและเชียวชาญ โดยสามารถจัดเป็ นกลุ่มตัวแปรได้ดงั นี
ตัวแปรเกียวกับธรรมาภิบาลประกอบไปด้วยตัวแปรย่อยอีก ตัวแปร ดังนีตัวแปรย่อยที
เกียวกับหลักประสิ ทธิ ภ าพและความคุ ม้ ค่าประกอบด้วย การปฏิ บ ตั ิต่อ กันด้วยความซื อสัตย์ ให้
เกียรติ เชื อใจนับถือกัน และแบ่งปั นข้อมูลทีเป็ นจริ งจนเป็ นความสัมพันธ์ทียังยืน การพัฒนากลไก
การประกันคุณภาพการศึกษาทีมีประสิ ทธิ ภาพ การสร้างกลไกการบริ หารงบประมาณและทรัพยากร
ทางการศึกษาทีสะท้อนผลลัพธ์ทางการศึกษาทีมีคุณภาพ การกําหนดวัตถุประสงค์หรื อเป้ าหมายใน
การปฏิ บตั ิงานร่ วมกันระหว่างผูบ้ ริ หารและผูม้ ีส่วนเกี ยวข้องโดยคํานึ งถึ งเป้ าหมายทางการศึกษา
ร่ วมกัน การกําหนดตัวชี วัดความสําเร็ จ และตัวชี วัดผลลัพธ์ทางการศึกษาทังเชิ งคุณภาพและเชิ ง
ปริ มาณ นโยบายของภาครัฐ ทีชัดเจน เข้มแข็ง ไม่เปลียนแปลงตามวาระทางการเมือง ความร่ วมมือ
ทวิภาคีระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ เพือการลงทุนด้านการศึกษา ผลิตกําลังคนให้มี
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คุ ณ สมบัติ ต ามต้อ งการของตลาดแรงงาน การกํา หนดแนวทางการทํา งานร่ ว มกัน ให้มีร ะบบ
ข้อกําหนด หลักเกณฑ์ และมาตรฐานการทํางาน ทีมุ่งเน้นให้ประโยชน์ตกแก่ผเู้ รี ยน กระบวนการ
แปลงกลยุทธ์และนโยบายไปสู่ แผนการดําเนินงานภายในองค์การ โดยคํานึงถึงวัฒนธรรม โครงสร้าง
หรื อระบบการบริ หาร การบริ หารจัดการความเสี ยงทีดีทีสุ ด และการกระจายความเสี ยงระหว่าง
ภาครัฐและเอกชนอย่า งเหมาะสม โดยคํา นึ ง ถึ ง ต้น ทุ น ความเสี ยง ความคุ ้ม ค่ า ทางการเงิน และ
ประสิ ทธิ ผลต่อค่าใช้จ่าย การประเมินผลการปฏิบตั ิงานและสร้างแรงจูงใจให้ได้รับผลลัพธ์ทีน่าพอใจ
การกําหนดกลยุทธ์ทีดี ทีสุ ดให้เหมาะสมกับองค์การทัง ระดับ คือ ระดับองค์การ ระดับบริ หาร
และระดับปฏิบตั ิการ การประสานความเชือมโยงระหว่างอุปสงค์และอุปทานให้มีขอ้ มูลป้ อนกลับ
มายังกระบวนการเรี ยนการสอนในสถานศึกษา การกํากับดูแลการนําสัญญาไปสู่ การปฏิบตั ิให้เกิ ด
ประโยชน์อย่า งแท้จริ ง การมี ส่ วนร่ ว มของผูม้ ีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย และผูใ้ ช้บริ การในการตรวจสอบ
คุณภาพการให้บ ริ ก าร โครงสร้ า งองค์ก ารที เหมาะสมมี ค วามคล่ อ งตัว ในการบริ หารจัดการ การ
ติดต่อสื อสาร และการมี ส่วนร่ วม การประเมินผลกลยุทธ์ที นําไปปฏิ บ ตั ิ ให้แน่ ใจว่ากลยุทธ์นัน
ก่อให้เกิดผลการปฏิบตั ิงานทีตรงตามแผนทีตังไว้ ความชัดเจนในการแบ่งการเรี ยนการสอนวิชาชี พ
และวิช าเฉพาะ และการสร้ า งความเชื อมโยงในแต่ล ะระดับ การศึ ก ษาเข้าด้วยกัน กระบวนการ
แก้ปัญหา การยุติความขัดแย้ง และการกําหนดทางเลือก การประเมินองค์การและสภาพแวดล้อม
ภายนอก และภายใน ให้ท ราบถึ ง จุ ด แข็ง จุ ด อ่อ น โอกาส และอุ ป สรรค ก่ อ นกําหนดกลยุทธ์
การบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชนทีมีความยืดหยุ่นตอบสนองความต้องการของสังคมได้
ความรับผิดชอบในการส่ งมอบงานภายใต้ระยะเวลาทีกําหนดโดยคํานึ งถึงหลักความคุม้ ค่า การกําหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ รู ปแบบการบริ หารจัดการ และกรอบการดําเนินงาน การใช้ทกั ษะ ความเชียวชาญ
และทรัพยากรทีมีอยูเ่ อือประโยชน์ต่อกัน การพัฒนาระบบบริ หารจัดการการศึกษาให้มีประสิ ทธิ ภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล บนพืนฐานของผลประโยชน์ร่วมกัน การมีหน่วยงานพัฒนาและขับเคลือน
นโยบาย PPPs ตลอดจนแนวทางการดําเนินงานภายใต้รูปแบบ PPPs ทีกําหนด ประสิ ทธิ ภาพของ
ระบบการบริ ห ารงานภาครั ฐ ในการนํา นโยบายสู่ ก ารปฏิ บ ัติ กระบวนการติดต่อสื อสาร และ
กระบวนการตัดสิ นใจที มีขอบข่ายอํานาจชัดเจน ตามโครงสร้ าง และ การผสมผสานทักษะและ
ความเชี ยวชาญร่ วมกัน ให้เป็ นแนวปฏิบตั ิทีดีตวั แปรย่อยทีเกียวกับหลักการสร้างความรับผิดชอบ
ต่อการศึกษาประกอบด้วย การสร้างแรงจูงใจให้ผมู้ ีส่วนเกียวข้องในทุกระดับ มีวิสัยทัศน์ ทุ่มเท
ความรู ้ความสามารถ ให้เกิดความร่ วมมือร่ วมใจในการปฏิบตั ิงาน การสร้างความเข้าใจทีแท้จริ งถึง
เป้ าหมายร่ วมกันในการสร้างประโยชน์เพือการศึ ก ษาของชาติ การบริ ห ารจัดการงบประมาณทีมี
ความโปร่ งใสตรวจสอบได้ มีความเพียงพอครอบคลุ มค่าใช้จ่ายทังโครงการ และค่าชดเชยทีอาจ
เกิดขึน ความโปร่ งใสและการสร้างจิตสํานึกความรับผิดชอบต่อการศึกษาของชาติร่วมกัน การสร้าง
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ทัศนคติทีดีของผูม้ ี ส่ ว นได้ส่ วนเสี ย ต่อ แนวคิดการบริ หารจัดการศึก ษา PPPs การจัดทําระบบ
กองทุนโรงเรี ย นของรั ฐ และเอกชนที มี ค วามเป็ นกลาง ตอบสนองความ ต้องการ และเข้าถึ ง
กลุ่ ม เป้ าหมาย การสร้ า งกระบวนการเรี ยนรู้ ก ารทํา งานร่ ว มกัน ระหว่ า งภาครั ฐ และเอกชน
การมีระบบการจ้างงานและค่าตอบแทนทีทันสมัยของการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน
การแต่ง ตังคณะกรรมการ กําหนดมาตรการหรื อแนวทางด้านการเงิ นของโครงการ PPPs ต่อ
คณะรัฐมนตรี การมีระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินโครงการทีมีประสิ ทธิ ภาพ การปรับเปลียน
กระบวนทัศน์ต่อแนวคิด PPPs และการสร้างความรู้ ค วามเข้า ใจในหลัก การความเป็ นหุ ้นส่ วน
การศึกษา การสร้างความสัมพันธ์อย่างยังยืนระหว่างหุน้ ส่ วนในการส่ งเสริ มการศึกษา โดยมุ่งเน้นที
ผลลัพธ์ทางการศึกษาร่ วมกัน การระดมทรั พ ยากรและการสร้ า งภาคี เ ครื อ ข่า ยทางการบริ หารจัด
การศึกษาทีมีกลไกทีชัดเจน การคาดการณ์ไกลและการกําหนดโยบายให้ครอบคลุมเนือหากฎหมาย
ประกาศ และระเบี ย บที เกี ยวข้อง ภาคเอกชนมีส่วนร่ วมในการออกแบบหลักสู ตร เป็ นวิทยากร
สนับสนุนการฝึ กงาน และเรี ย นรู ้ ก ารทํา งานจริ ง ในสถานที ทํา งาน การผสมผสานและเติมเต็ม
คุณสมบัติครู ผสู ้ อนให้มีจรรยาบรรณความเป็ นครู ในการจัดการศึกษาร่ วมกัน และ สถาบันการศึกษา
ภาครัฐทีเข้าร่ วมโครงการ PPPs มุ่งพัฒนาศักยภาพของตนอยูเ่ สมอตัวแปรย่อยทีเกียวกับหลักความ
โปร่ งใสประกอบด้วย กระบวนการคัดเลือกภาคเอกชนมีความโปร่ งใส และมีการแข่งขันประกวด
ราคาอย่างเป็ นธรรม การเพิมประสิ ท ธิ ภ าพต่อต้นทุ นและการบริ ห ารจัด การทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า
ของภาครัฐร่ วมเอกชน กระบวนการจัดซือจัดจ้างของภาครัฐมีความโปร่ งใสตรวจสอบได้ รอบคอบ
รัดกุมและมีความชัดเจนในสายความรับผิดชอบ กระบวนการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษาและ
การกําหนดบทบาท อํานาจหน้าทีความรับผิดชอบทีชัดเจน การบริ หารจัดการงบประมาณการลงทุน
ทีมีผลประโยชน์และความคุม้ ค่าด้านการเงินในระยะยาว การจัดตังกองทุนส่ งเสริ มการให้เอกชน
ร่ วมลงทุนในกิ จการของรัฐ ตามมาตรฐานการบัญชี การมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย และ
ผูใ้ ช้บริ การในการกําหนดรายละเอียดโครงการ ผูป้ ฎิบตั ิงานในสถานศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชนมีการ
ทํางานอย่างต่อเนื องและสมําเสมอ การประเมินเชิ งระบบ และการศึกษาประวัติความเป็ นมาของ
บริ บทสถานศึกษาก่อนการดําเนิ นงานโครงการ PPPs และ การจัดให้มีคณะกรรมการส่ งเสริ มการ
ลงทุนด้านการศึกษา ให้เกิดการเรี ยนรู้ ร่ ว มกัน และมี ก ระบวนการถ่ า ยทอดองค์ความรู้ อย่างเป็ น
ระบบตัวแปรย่อยที เกียวกับหลักนิ ติธรรมและคุ ณธรรมประกอบด้วย คณะกรรมการภาครัฐร่ วม
เอกชนตามกลุ่มอาชี พร่ วมทําหลักสู ตร แผนการเรี ยน และร่ วมสอนด้วยกัน การกําหนดคุณสมบัติ
ของภาคเอกชนไว้ในกลยุทธ์การศึกษาแห่งชาติ ความรับผิดชอบร่ วมกันในการรับประกันการมีงาน
ทําของผูส้ าํ เร็ จการศึกษา การยกระดับคุ ณภาพการศึก ษาการจัดการความรู ้ ทัก ษะและนวัตกรรม
ด้านเทคนิคการสอน การสร้างเครื องมือวัด ผลการปฏิ บ ัติ ง านที เหมาะสมและสะท้อ นผลลั พธ์ที
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ต้องการ การกําหนด roadmap เพื อนํานโยบายสู่ การปฏิ บตั ิ โดยคํานึ งถึ ง การบรรลุ ผลอย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล การประเมินผลร่ วมกันให้เกิ ดผลผลิตทางการศึกษาทีได้มาตรฐาน
ตามทีสถานประกอบการทีได้มาตรฐานต้องการ การแต่งตังคณะกรรมการ พิจารณาอนุมตั ิโครงการ
PPPs หรื อตัดสิ นการไม่ใช้วิธีการประมูล การสร้างตัววัดความสามารถและสิ งจูงใจผูป้ ฎิบตั ิงานที
เหมาะสมไว้ในสัญญา ภาคเอกชนลงทุนสร้างและจัดให้มีสิงอํานวยความสะดวกทีจําเป็ น รวมทัง
ดําเนิ นการงานบริ การต่างๆทีมีป ระสิ ท ธิ ภ าพที สุ ด และการกํา หนดนโยบายการมี ส่วนร่ วมของ
ภาคเอกชนให้เป็ นยุทธศาสตร์ ระดับชาติตวั แปรย่อยทีเกี ยวกับหลักการมีส่วนร่ วมประกอบด้วย
ภาคเอกชนจัดการศึกษาให้กบั นักเรี ยนทีได้รับคูปอง/ทุนการศึกษาจากรัฐให้เข้าเรี ยนในโรงเรี ยน
เอกชนได้ การขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาทีมีคุณภาพในโรงเรี ยนเอกชนทีมีอยูแ่ ล้ว โดยไม่ตอ้ ง
สร้างสถานทีหรื อจัดหาทรัพยากรทางการศึก ษาใหม่ การศึก ษาค้นคว้าวิจยั ด้านอุตสาหกรรมและ
ส่ งเสริ มงานวิจยั เชิ งพาณิ ชย์ในระดับอุดมศึกษา การนํานวัตกรรมการบริ หารจัดการจากภาคเอกชน
มาประยุกต์ใช้ในการกําหนดมาตรฐานการบริ หารจัดการศึ ก ษาของภาครัฐให้มีประสิ ทธิ ภาพ ผู้
มีทกั ษะความเชียวชาญของภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการศึกษา ระบบการทํางาน
และกรอบกฎระเบียบทียืดหยุน่ ของการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน และ การจัดทําระบบ
การให้ทุนการศึกษาแก่ โรงเรี ย นของรั ฐและเอกชน ทีเป็ นธรรม ตอบสนองความต้องการและมี
เป้ าหมายทีชัดเจน
ตัวแปรทีเกียวกับการจัดทํา ข้อ ตกลงและการบริ ห ารสัญญาประกอบด้วย การกําหนด
ขอบข่ายอํานาจควบคุ ม การดํา เนิ น การภายใต้ร ะยะเวลาแห่ ง สั ญ ญา การกํา หนดพัน ธะบริ การ
รายละเอียดบทบาทและหน้าที รั บ ผิด ชอบของคู่สั ญ ญาที มี ค วามชัด เจน การออกแบบสัญญาให้
เหมาะสมและผ่านการพิจารณาโดยรัฐบาล กระบวนการอนุมตั ิโครงการ PPPs การเจรจาต่อรองใหม่
มีความโปร่ งใสและเป็ นไปตามขันตอนปกติ การริ เริ มโครงการ PPPs ทีสอดคล้องกับนโยบาย
งบประมาณของรัฐบาล การแยกบทบาทผูจ้ ดั ซื อออกจากบทบาทของผูจ้ ดั บริ การแต่ประสานการ
ดําเนินงานร่ วมกันภายในองค์การเพือจัดหาสิ งทีดีทีสุ ดและมีความเหมาะสมให้แก่ผจู้ ดั บริ การ และ
การส่ งเสริ มการวิจยั และพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ตัวแปรทีเกียวกับการสร้างนวัตกรรมทางการศึก ษาประกอบด้วย การสร้ า งนวัตกรรม
การบริ หารจัดการศึกษาเพือให้เกิดการใช้ทรัพย์สินของรัฐทีมีอยูใ่ ห้เกิดประโยชน์สูงสุ ด นโยบายที
คํานึ งถึงประโยชน์สาธารณะและการคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภค การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการศึกษาของประเทศ เป้ าหมายเชิงกลยุทธ์และการตัดสิ นใจในการลงทุนของภาครัฐทีมีความ
ชัดเจน กฎระเบียบของภาครัฐทีมีความเข้มงวด ชัดเจน โปร่ งใสและบังคับใช้ได้จริ ง ภาครัฐกํากับ
ดูแลควบคุมการศึกษาเท่า ที จํา เป็ น วางแผนการพัฒ นาเชิ ง นโยบาย และรั ก ษาคุณภาพมาตรฐาน
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มาตรการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาทุจริ ตประพฤติมิชอบทีช่วยสร้ างความเชื อมัน และหลักเกณฑ์
การจดทะเบียนสถานศึกษา PPPs ทีเป็ นจริ งได้ ปฏิบตั ิได้ และบรรลุวตั ถุประสงค์ของนโยบาย
ตัวแปรทีเกียวกับมาตรการส่ ง เสริ ม ประกอบด้ว ย การกํา หนดสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ของ
ผูร้ ับบริ การและผูใ้ ห้บริ การในสัญญา การให้เงินอุดหนุนผูเ้ รี ยนผ่านบัตร Smart Cardโดยกําหนด
วงเงินสิ ทธิ ประโยชน์ตามรายได้ขนบั
ั นไดและอายุของผูร้ ับสิ ทธิ การกําหนดสิ ทธิ ประโยชน์ทีจูงใจ
การลงทุนของภาคเอกชน ในกฎหมายการศึกษาเกี ยวกับการจัดการศึกษาหลังการศึกษาภาคบังคับ
การกําหนดข้อตกลงในการระงับข้อพิพาทระหว่างคู่สัญญาภาครัฐและเอกชน ด้วยหลักความชัดเจน
คาดการณ์ได้ และความโปร่ งใส และ การกําหนดรู ปแบบ PPPs ทีเหมาะสม และสัดส่ วนความเป็ น
หุ น้ ส่ วนทีชัดเจนในสัญญา
ตัวแปรทีเกียวกับนโยบายภาครัฐประกอบด้วย กรอบนโยบายของภาครัฐทีครอบคลุม
ภาระหน้าทีและความรั บ ผิดชอบของภาคเอกชน การกํา หนดนโยบายด้านภาษีและเงินอุดหนุนที
ยึดถือวินยั การเงินการคลังของภาครัฐ และภาครัฐมีความชัดเจนและความต่อเนืองในการสนับสนุ น
การเพิมบทบาทของภาคเอกชน

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
ในการศึกษาวิจยั ครังนี ผูว้ จิ ยั ได้ใช้เครื องมือในแต่ละขัน ดังนี
ขันที 1 การศึกษาตัวแปรของการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาแบบรั ฐ ร่ ว มเอกชน ผูว้ ิจยั ใช้
การศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์ การวิเคราะห์เนือหา
ขันที 2 การวิเคราะห์ องค์ ประกอบและรู ป แบบการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาแบบรัฐร่ วม
เอกชน ผูว้ จิ ยั ใช้แบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaires) สอบถามความคิดเห็นจากผูใ้ ห้ขอ้ มูล ที
สังกัดใน หน่วยงานหลักตามโครงสร้างการบริ หารราชการในกระทรวงศึกษาธิ การ แบ่งเป็ น 2 ส่ วน
ดังนี 1) ผูบ้ ริ หารระดับสู งและผูป้ ฏิบตั ิงานจากการระเบียบบริ หารราชการในส่ วนกลางและ 2) ผูบ้ ริ หาร
และผูป้ ฏิบตั ิงานจากระเบียบบริ หารราชการส่ วนอืนจากนันใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ
และการวิเคราะห์หารู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบ
ขันที 3 การยื น ยั น องค์ ป ระกอบและรู ป แบบของการบริ ห ารจัดการศึกษาแบบรัฐ
ร่ วมเอกชนผูว้ ิจยั ใช้การยืนยันจากผูท้ รงคุณวุฒิและผูเ้ ชียวชาญได้แก่ ผูท้ ีความรู้ ประสบการณ์และ
ความเชียวชาญโดยตรงเกียวกับการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน
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การสร้ างและพัฒนาเครืองมือวิจัย
การสร้างและพัฒนาเครื องมือทีใช้ในการวิจยั โดยใช้ในการวิจยั เชิงปริ มาณ และการวิจยั
เชิงคุณภาพ ผูว้ จิ ยั ดําเนินการดังนี
1. การศึกษาตัวแปรของการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน จากเอกสารแนวคิด
ทฤษฎี งานวิจ ยั ที เกี ยวข้อ ง และการสั ม ภาษณ์ แ บบปฏิ สัม พัน ธ์ (interactive interview) จาก
ผูท้ รงคุณวุฒิและผูเ้ ชียวชาญทีมาจากองค์การทางการศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน องค์การรัฐมนตรี
ศึกษาแห่ งเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ (South East Asia Ministers of Education Organization:
SEAMEO) องค์การภาคเอกชนทีมีแนวปฏิบตั ิทีดีในการจัดการศึกษาร่ วมกับภาครัฐ และผูเ้ ชียวชาญ
ด้านกฎหมาย จากนัน นําตัวแปรทีได้จากแนวคิดทฤษฎีงานวิจยั ทีเกียวข้อง และการสัมภาษณ์แบบ
ปฏิสัมพันธ์จากผูท้ รงคุ ณ วุฒิแ ละผูเ้ ชี ยวชาญมาวิเคราะห์เ นื อหา (content analysis) เพื อให้ได้
กลุ่มตัวแปรองค์ประกอบการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชนและนํามาสร้างเครื องมือภายใต้
การแนะนําของอาจารย์ทีปรึ กษา
2. การวิเคราะห์องค์ประกอบและรู ปแบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบการบริ หารจัด
การศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน เครื องมือในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionaires)
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการสร้างดังนี
2.1 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionaires) ให้ครอบคลุมตัวแปรทีเกียวข้อง
กับการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชนโดยใช้ขอ้ คําถามจากตัวแปรทีได้จากการสรุ ปผล
วิเคราะห์ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเกียวข้อง และข้อมูลทีได้จากการสัมภาษณ์ผเู้ ชี ยวชาญและผูท้ รงคุณวุฒิใน
ขันที 1 และนําเสนอให้อาจารย์ทีปรึ กษาพิจารณา
2.2 นําแบบสอบถามความคิดเห็นทีสร้างขึนให้ผทู้ รงคุณวุฒิและผูเ้ ชี ยวชาญจํานวน
5 คน พิจารณาตรวจสอบความตรง (content validity) แล้วนําไปหาค่าดัชนี ความสอดคล้องรายข้อ
ทีเรี ยกว่า IOC (Index of Item-Objective Congruence) แล้วพิจารณาเลือกข้อคําถามทีมีค่า IOC
มากกว่า 0.05 ขึนไป และนํามาปรับปรุ งแก้ไขแบบสอบถาม ตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี ยวชาญ และ
คําแนะนําของอาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์
2.3 นําแบบสอบถามความคิดเห็นไปทดลองใช้ (try out) แล้วนําผลทีได้มาวิเคราะห์
เพือหาค่าความเทียง (reliability) ของแบบสอบถามทังฉบับ โดยใช้ค่าสัมประสิ ทธิ แอลฟาตามวิธี
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ของครอนบราค (Cronbach’s Alpha Coefficients)4ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่าค่าความเทียงของ
แบบสอบถามทังฉบับ มีค่าเท่ากับ 0.995
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครังนีผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการเก็บข้อมูลโดย
1. การสัมภาษณ์ดว้ ยตนเอง
2. การส่ งแบบสอบถามทางไปรณี ย ์
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การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติทใช้
ี ในการวิจัย
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติทีใช้ในการวิจยั มีดงั นี
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลทีได้จากการศึกษาเอกสาร งานวิจยั ทังในและต่างประเทศ และการ
สัมภาษณ์ดว้ ยการวิเคราะห์เนือหา (content analysis)
2. การวิเคราะห์ความสอดคล้อง IOC (Index of Item Objective Congruence) สําหรับข้อ
คํา ถามในร่ า งแบบสอบถามความคิ ดเห็ นกับองค์ประกอบการบริ หารจัดการศึ ก ษาแบบรั ฐร่ วม
เอกชน
3. การวิเคราะห์ค่าระดับความคิดเห็ นของผูต้ อบแบบสอบถามเกียวกับการบริ หารจัด
การศึ กษาแบบรั ฐร่ วมเอกชน ใช้ส ถิ ติคื อ ค่าเฉลี ย ( X ) และส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation : S.D.) แปลความหมายโดยใช้แนวคิดของเบสท์ (Best)5 โดยมีรายละเอียดดังนี
ค่าเฉลีย . - . แสดงว่า ความเห็ นเกี ยวกับการบริ หารจัดการศึ กษาแบบรัฐร่ วม
เอกชน อยูใ่ นระดับมากทีสุ ด
ค่าเฉลีย . - . แสดงว่า ความเห็ นเกี ยวกับการบริ หารจัดการศึ กษาแบบรั ฐร่ วม
เอกชน อยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลีย . - . แสดงว่า ความเห็ นเกี ยวกับการบริ หารจัดการศึ กษาแบบรั ฐร่ วม
เอกชน อยูใ่ นระดับปานกลาง

4

Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Testing, 4thed. (New York : Harper &
Row Publishers, 1984), 161.
5
John W. Best, Research in Education (Englewood Cliffs: Prentice-Hall Inc., 1970),
190.
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ค่าเฉลีย . - . แสดงว่า ความเห็ นเกี ยวกับการบริ หารจัดการศึ กษาแบบรั ฐร่ วม
เอกชน อยูใ่ นระดับน้อย
ค่าเฉลีย . - . แสดงว่า ความเห็ นเกี ยวกับการบริ หารจัดการศึกษาแบบรั ฐร่ วม
เอกชน อยูใ่ นระดับน้อยทีสุ ด
4. การวิเคราะห์องค์ป ระกอบเชิ งสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) ใช้โปรแกรม
สําเร็ จรู ป โดยใช้การวิเคราะห์ดว้ ยวิธีสกัดองค์ประกอบ PCA (Principle Component Analysis) มี
เกณฑ์การเลื อกตัวแปรทีเข้าอยู่ในองค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งโดยพิจารณาจากค่าความแปรปรวน
ของตัวแปร (Eigenvalue) ทีมากกว่า 1 และถื อเอาค่านําหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ของ
ตัวแปรแต่ละตัวขององค์ประกอบนันมีค่าตังแต่ 0.55 ขึนไปทีบรรยายด้วยตัวแปรตังแต่ 3 ตัวแปร
ขึนไปตามวิธีของไกเซอร์ (Kaiser)6
5. การวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบด้วยการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุขององค์ประกอบ(Path Analysis)
6. การวิเคราะห์เพือยืนยันองค์ประกอบและรู ปแบบการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วม
เอกชนจากการผูท้ รงคุ ณ วุฒิแ ละผูเ้ ชี ยวชาญ ใช้ก ารวิเ คราะห์ด้ว ยค่า ความถี (frequency) ร้อยละ
(percentage) และการวิเคราะห์เนือหา (content analysis)
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สรุป
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ครังนีเพือทราบองค์ประกอบของการบริ หารจัดการศึกษาแบบ
รัฐร่ วมเอกชนทราบรู ปแบบความสัมพันธ์ ขององค์ประกอบการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วม
เอกชนและทราบผลการยืนยันองค์ประกอบและรู ปแบบการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน
การดําเนิ นการวิจยั แบ่งออกเป็ น 3 ขันตอน คือ ขันตอนที 1 การศึกษาตัวแปรของการบริ หารจัด
การศึ กษาแบบรัฐร่ วมเอกชน ขันตอนที 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบและรู ปแบบการบริ หารจัด
การศึกษาแบบรัฐร่ ว มเอกชน ขันตอนที 3 การยืน ยัน องค์ป ระกอบและรู ปแบบการบริ หารจัด
การศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชนจากผูท้ รงคุณวุฒิและผูเ้ ชียวชาญ ในขันตอนที 1 การศึกษาตัวแปรของ
การบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน เป็ นการศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั เกียวข้อง
และการสัมภาษณ์ โดยการวิเคราะห์เนื อหา ขันตอนที 2 การศึกษาองค์ประกอบการบริ หารจัด
6

Kaiser, อ้างถึงใน Barbara G. Tabachnik, and Linda S. Fidell, Using Multivariate
Statistics (New York: Harper & Row, 1983), 411.
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การศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor analysis)
และการศึกษารู ปแบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน
ด้วยการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุขององค์ประกอบ (path analysis) และนํามายืนยัน
องค์ประกอบและรู ปแบบการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชนจากผูท้ รงคุณวุฒิและผูเ้ ชี ยวชาญ
จํานวน 8 คน และขันตอนที 3 การนําเสนอองค์ประกอบและรู ปแบบการบริ หารจัดการศึกษาแบบ
รัฐร่ วมเอกชนเป็ นการนําผลการวิเคราะห์ในขันที 2 มานําเสนอเป็ นองค์ประกอบและรู ปแบบการ
บริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชนและจัดทํารายงานการวิจยั
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บทที 4
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครังนี มีวตั ถุประสงค์เพือทราบองค์ประกอบของการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐ
ร่ วมเอกชน ทราบรู ปแบบความสัมพันธ์ข ององค์ป ระกอบการบริ ห ารจัด การศึ ก ษาแบบรัฐร่ วม
เอกชน และทราบผลการยืน ยัน องค์ป ระกอบและรู ป แบบของการบริ ห ารจัด การศึ ก ษาแบบ
รัฐร่ วมเอกชน ใช้ระเบียบวิธีวิจยั แบบผสมผสาน ( mixed methods) ทังวิธีวิจยั เชิงปริ มาณ (quantitative
research) และวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ(qualitative research) โดยใช้ผใู้ ห้ขอ้ มูลเป็ นหน่วยวิเคราะห์ (unit
of analysis) ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลแบ่งออกเป็ น 3 ตอนดังนี
ตอนที 1 การวิเคราะห์เพือทราบองค์ประกอบการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน
ดังนี
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลสถานภาพทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถามความคิดเห็น
2. การวิเคราะห์ตวั แปรจากเอกสาร งานวิจยั ทีเกี ยวข้อง และการสัมภาษณ์ผทู้ รงคุณวุฒิ
และผูเ้ ชียวชาญ
3. การวิเคราะห์องค์ประกอบของการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน
ตอนที 2 การวิเคราะห์เพือทราบรู ป แบบความสั ม พัน ธ์ ข ององค์ป ระกอบการบริ ห าร
จัด การศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน
ตอนที 3 การวิเคราะห์เพือทราบผลการยืนยันองค์ประกอบและรู ปแบบของการบริ หาร
จัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน จากผูท้ รงคุณวุฒิและผูเ้ ชียวชาญ
รายละเอียดของการวิเคราะห์ขอ้ มูลแต่ละตอน ดังนี
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ตอนที 1 การวิเคราะห์ เพือทราบองค์ ประกอบการบริหารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน ดังนี
1. การวิเคราะห์ ข้อมูลสถานภาพทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็น
ประชากรที ใช้ใ นการวิจ ยั นี คื อ 5 หน่ ว ยงานหลัก ตามโครงสร้ า งการบริ ห าร
ราชการกระทรวงศึกษาธิ การ ได้แก่ ) สํานักงานปลัดกระทรวง ) สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา
) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื นฐาน )สํา นัก งานคณะกรรมการการอุดมศึ ก ษา และ
) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผูว้ ิจยั กําหนดผูใ้ ห้ขอ้ มูล จาก หน่วยงานๆ ละ คน
รวมผูใ้ ห้ขอ้ มูลทังสิ น 250 คนการวิจยั นี ใช้ผใู้ ห้ขอ้ มูลเป็ นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) โดยส่ ง
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แบบสอบถามความคิดเห็นทีมีขอ้ คําถามจํานวน 153 ข้อ ไปยังผูใ้ ห้ขอ้ มูลจํานวน 250 ฉบับ ได้รับ
กลับคืนมาจํานวน 250 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 100 เป็ นแบบสอบถามทีมีความสมบูรณ์ทงหมด
ั
ผูว้ ิจยั
นําแบบสอบถามทีมีความสมบูรณ์มาวิเคราะห์ผล ดังนี
ข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถามความคิดเห็ น จํานวน 250 คน แบ่งออกเป็ น
1) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลจากระเบียบบริ หารราชการในส่ วนกลาง หน่วยงานละ20 คนประกอบด้วย ผูบ้ ริ ห าร
ระดับ นโยบาย ได้แก่ เลขาธิ การ รองเลขาธิ การ ทีปรึ กษา ผูอ้ าํ นวยการสํานัก ผูเ้ ชี ยวชาญ ฯลฯและ
ผูป้ ฏิบตั ิงานในหน่วยงานนัน ได้แก่ บุคคลากรทีปฏิบตั ิงานในสํานักนโยบายและแผนการศึกษาหรื อ
ยุทธศาสตร์ การศึกษาหรื อสํานักงานอืนทีมีหน้าทีโดยตรงเกียวกับงานด้านความร่ วมมือภาคเอกชน
2) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลจากระเบียบบริ หารราชการส่ วนอืน หน่วยงานละ 30 คน ประกอบด้วยผูบ้ ริ หารระดับ
นโยบาย และผูป้ ฏิบตั ิงานในหน่วยงานนัน ได้แก่ บุคคลากรทีปฏิบตั ิงานในหน่วยงานด้านนโยบาย
และแผนการศึก ษาหรื อ ยุท ธศาสตร์ ก ารศึ ก ษาหรื อ หน่ ว ยงานอื นที มีห น้า ที โดยตรงเกียวกับงาน
ด้านความร่ วมมือภาคเอกชน เมือแยกพิจารณาตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และตําแหน่ง โดยการ
แจกแจงความถี (frequency) และหาค่าร้อยละ (percentage)รายละเอียดดังตารางที 3
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ตารางที สถานภาพผูต้ อบแบบสอบถามความคิดเห็น
สถานภาพ

จํานวน

ร้ อยละ

รวม

114
136
250

45.60
54.40
100

รวม

1
34
46
169
250

0.40
13.60
18.40
67.60
100

1. เพศ
1.1 หญิง
1.2 ชาย
2. อายุ
2.1 ไม่เกิน ปี
2.2 31-40 ปี
2.3 41-50 ปี
2.4 51 ปี ขึนไป
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ตารางที สถานภาพผูต้ อบแบบสอบถามความคิดเห็น (ต่อ)
สถานภาพ
จํานวน
3. วุฒิการศึกษา
3.1 ตํากว่าปริ ญญาตรี
3.2 ปริ ญญาตรี
3.3 ปริ ญญาโท
3.4 ปริ ญญาเอก
รวม
4. องค์กรหลักในกระทรวงศึกษาธิการทีสังกัด
4.1 สํานักงานปลัดกระทรวง
4.2 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
4.3 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
4.4 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4.4 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รวม
5. สถานทีปฏิบตั ิงาน
5.1 ราชการส่ วนกลาง
5.2 สํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
5.3 สํานักงานศึกษาธิการภาค
5.4 สถานศึกษา
รวม
6. ตําแหน่งในปั จจุบนั
6.1 ปลัดกระทรวง/รองปลัดฯ/ผูช้ ่วยปลัดฯ
6.2 เลขาธิการ/รองเลขาธิ การ/ผูช้ ่วยเลขาธิการ
6.3 ทีปรึ กษา/ผูต้ รวจราชการ/ผูเ้ ชียวชาญ
6.4 ผอ.สํานัก/รองผอ. สํานัก
6.5 นักวิชาการชํานาญการพิเศษ/ชํานาญการ
6.6 ผอ.สํานักงานศึกษาธิการภาค/รอง ผอ. ฯ
6.7 ผอ. เขตพืนทีการศึกษา/รอง ผอ.เขตฯ

ร้ อยละ

16
180
54
250

6.40
72.00
21.60
100

50
50
50
50
250

20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
100

129
30
30
61
250

51.60
12.00
12.00
24.40
100

3
8
18
28
64
15
10

1.20
3.20
7.20
11.20
25.60
6.00
4.00
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ตารางที สถานภาพผูต้ อบแบบสอบถามความคิดเห็น (ต่อ)
สถานภาพ

จํานวน

ร้ อยละ

44
45
15
250

17.60
18.00
6.00
100

63
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25.20
19.60
11.20
8.00
36.00
100

6.8 ผอ. กลุ่มงาน / หัวหน้ากลุ่มงาน
6.9 ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
6.10 ครู /อาจารย์/บุคคลากรทางการศึกษา
รวม
7. ประสบการณ์การทํางานในตําแหน่งปั จจุบนั
7.1 ไม่เกิน ปี
7.2 - ปี
7.3 - ปี
7.4 - ปี
7.5 ปี ขึนไป
รวม

28
20
90
250

จากตารางที 3 พบว่า มีผูต้ อบแบบสอบถามความคิ ดเห็ นรวมทังสิ น 250 คน เป็ น
เพศหญิง 114 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.60 และเพศชาย 136 คน คิดเป็ นร้ อยละ 54.40 ด้านอายุพบว่า
ส่ วนใหญ่อายุ 51 ปี ขึนไป มีม ากที สุ ดจํานวน 169 คน คิดเป็ นร้ อยละ 67.60 น้อยทีสุ ดอายุไม่เกิน
30 ปี จํานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.40 ด้านวุฒิการศึกษาสู งสุ ดพบว่า ระดับปริ ญญาโทมีมากทีสุ ด
จํา นวน 180 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 72 รองลงมาคื อ ระดับ ปริ ญ ญาเอกมี จาํ นวน 54 คน คิ ด เป็ น
ร้ อ ยละ 21.60 น้อยที สุ ดคื อระดับ ปริ ญญา ตรี มี 16 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 6.40 ด้านองค์กรหลัก ใน
กระทรวงศึกษาธิ การทีสังกัดพบว่าทุกองค์กรมีจาํ นวนเท่ากันองค์กรละ 50 คน คิดเป็ นร้อยละ 20
ต่อองค์กรหรื อรวมทังหมด ร้อยละ 100 ด้านสถานทีปฏิบตั ิงานพบว่า ราชการส่ วนกลางมีมากทีสุ ด
129 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.60 รองลงมาคือส่ วนภูมิภาคโดยแยกออกเป็ น สถานศึกษาจํานวน 61 คน
คิดเป็ นร้อยละ24.40 สํานักเขตพืนทีการศึกษาจํานวน 30 คน คิดเป็ นร้อยละ 12 และสํานักงาน
ศึกษาธิ การภาคจํานวน 30 คน คิดเป็ นร้อยละ 12 ด้านแหน่ งในปั จจุบนั พบว่าตําแหน่งนักวิชาการ
ชํานาญการพิเศษ/ชํานาญการมีมากทีสุ ดจํานวน 64 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.60 รองลงมาคือตําแหน่ง
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีจาํ นวน 45 คน คิดเป็ นร้อยละ 18และน้อยทีสุ ดคือตําแหน่ งปลัดกระทรวง/
รองปลัดกระทรวง/ผูช้ ่วยปลัดกระทรวง มีจาํ นวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.20ด้านประสบการณ์การ
ทํางานในตําแหน่งปั จจุบนั พบว่า ประสบการณ์การทํางาน 20 ปี ขึนไป มีมากทีสุ ดจํานวน 90 คน
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คิดเป็ นร้อยละ 36 รองลงมาคือประสบการณ์ไม่เกิน 5 ปี ซึ งมักเป็ นตําแหน่งผูบ้ ริ หารระดับสู งทีมี
การเปลียนแปลงอยูเ่ สมอมีจาํ นวน 63 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.20 และน้อยทีสุ ดคือประสบการณ์การ
ทํางาน 16-20 ปี มีจาํ นวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 8
ภาพรวมของการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรทีใช้ในการวิจยั กําหนดผูใ้ ห้ขอ้ มูล
จาก 5 หน่วยงานหลักตามโครงสร้างการบริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิ การ เป็ นไปตามการแบ่ง
ส่ วนราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิ การแห่ งพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการ
กระทรวงศึกษาธิ การ พ.ศ. 2546 มาตรา 6 มีสาระสําคัญว่า ให้จดั ระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิ การ
ดังนี (1) ระเบียบบริ หารราชการส่ วนกลาง (2) ระเบียบบริ หารราชการเขตพืนทีการศึกษา (3) ระเบียบ
บริ หารราชการในสถานศึกษาของรัฐทีจัดการศึกษาระดับปริ ญญาทีเป็ นนิติบุคคล ผูว้ ิจยั จึงกําหนด
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลจากระเบียบบริ หารราชการในส่ วนกลาง จํานวน 20 คน และทีสังกัดในระเบียบบริ หาร
ราชการอืน อีก 30 คนคิดเป็ นหน่วยงานละ 50 คน รวมผูใ้ ห้ขอ้ มูลทังสิ น 250 คน แสดงรายละเอียด
ตามตารางที

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ตารางที ภาพรวมของผูใ้ ห้ขอ้ มูลงานวิจยั

ปลัดกระทรวง/รองปลัดฯ/
ผูช้ ่วยปลัดฯ
เลขาธิการ/รองเลขาฯ/
ผูช้ ่วยเลขา
ทีปรึ กษา/ผูต้ รวจราชการ/
ผูเ้ ชียวชาญ
ผอ.สํานัก/รองผอ.สํานัก
นักวิชาการชํานาญการพิเศษ/
ชํานาญการ

3
1

5

รวม

3

-

1

-

6

8

-

8

37

-

5

11

ระเบียบบริ หารราชการส่วนอืน

สอศ.
ระเบียบบริ หารราชการส่ วนกลาง

ระเบียบบริ หารราชการส่ วนอืน

ระเบียบบริ หารราชการส่ วนกลาง

ระเบียบบริ หารราชการส่ วนอืน

ระเบียบบริ หารราชการส่ วนกลาง

สกอ.

-

3

3

สพฐ.

ระเบียบบริ หารราชการส่ วนอืน

ระเบียบบริ หารราชการส่ วนกลาง

สกศ.

ระเบียบบริ หารราชการส่ วนอืน

ตําแหน่งในปัจจุบนั

ระเบียบบริ หารราชการส่ วนกลาง

สป.

3

1

9

1

18

8

4

28

5

8

63
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ตารางที ภาพรวมของผูใ้ ห้ขอ้ มูลงานวิจยั (ต่อ)

15

10

30
50

ระเบียบบริ หารราชการส่วนอืน

-

4

-

10

-

20

50

0

10
4

6
15

50

30

15
20

30
50

รวม

15

20

สอศ.
ระเบียบบริ หารราชการส่วนกลาง

ระเบียบบริ หารราชการส่วนอืน

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ผอ.สํานักงานศึกษาธิการภาค/
รองผอ.
ผอ.เขตพืนทีการศึกา/
รอง ผอ.เขตฯ
ผอ.กลุ่มงาน/หัวหน้ากลุ่มงาน
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ครู /อาจารย์/บุคลากรทาง
การศึกษา
รวม
รวมทังสิ น

สกอ.
ระเบียบบริ หารราชการส่วนกลาง

ระเบียบบริ หารราชการส่วนอืน

ระเบียบบริ หารราชการส่วนกลาง

สพฐ.

ระเบียบบริ หารราชการส่วนอืน

ระเบียบบริ หารราชการส่วนกลาง

สกศ.

ระเบียบบริ หารราชการส่วนอืน

ตําแหน่งในปัจจุบนั

ระเบียบบริ หารราชการส่วนกลาง

สป.

20

30
50

44
45
15

20

30
50

250
250

2. การวิเคราะห์ เอกสาร (content analysis)จากเอกสาร งานวิจยั ทีเกียวข้อง และการสัมภาษณ์
ผูท้ รงคุณวุฒิและผูเ้ ชียวชาญเป็ นการศึกษาข้อมูลเบืองต้นเพือพัฒนาเครื องมือ สรุ ปสาระสําคัญได้ดงั นี
ตารางที 5 แสดงสรุ ปตัวแปรทีได้จากการวิเคราะห์ เอกสาร เพื อความชัดเจนของ
รายการอ้างอิงจากเอกสาร ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดหมายเลขและคําอธิบายไว้ดงั นี
หมายเลข 1 หมายถึง กฎหมาย/พระราชบัญญัติและแผนพัฒนการศึกษาทีเกียวข้อง
หมายเลข 2 หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หมายเลข 3 หมายถึง กระทรวงศึกษาธิการ
หมายเลข 4 หมายถึง สุ รจิต ลักษณะสุ ต และคณะ
หมายเลข 5 หมายถึง เสรี นนทสู ติ
หมายเลข 6 หมายถึง Brian W. Hogwood and Lewis A. Gunn
หมายเลข 7 หมายถึง Janet V. Denhardt, and Denhardt B. Robert
หมายเลข 8 หมายถึง Asian Development Bank
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หมายเลข 9 หมายถึง United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)
หมายเลข 10 หมายถึง Organisation for Economic Co-operation and Development
(OECD)
หมายเลข หมายถึง World Bank/ Patrinos
หมายเลข 12 หมายถึง World Economics Forum
หมายเลข หมายถึง Education International
หมายเลข หมายถึง Norman LaRocque
หมายเลข หมายถึง Ilona Genevois
หมายเลข หมายถึง Unicef
หมายเลข หมายถึง International Monetary Fund (IMF)
หมายเลข หมายถึง สุ พานี สฤษฎ์วานิช
หมายเลข หมายถึง Stephen Goldsmith and William D. Eggers
หมายเลข หมายถึง ผลิน ภู่เจริ ญ
หมายเลข 21 หมายถึง Peter Drucker
หมายเลข 22 หมายถึง วิเชียร วิทยอุดม

ม
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ลาง
ก
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ส

หมายเลข 3

5

หมายเลข 6


หมายเลข 7

4

หมายเลข 8





หมายเลข 9





หมายเลข 10







หมายเลข 12



หมายเลข 13



หมายเลข 14



หมายเลข 15





หมายเลข 16

3



หมายเลข 1

การพัฒนาระบบบริ หารจัดการ

การศึกษาให้มีประสิ ทธิภาพตาม
หลัก ธรรมาภิบาล บนพืนฐานของ
ผลประโยชน์ร่วมกัน
การกําหนดอํานาจ หน้าทีรับผิดชอบ 
ของสถาบันหลักและหน่วยงาน
ภาครัฐทีเกียวข้องกับภาคความ
ร่ วมมือ
การระดมทรัพยากรและการสร้าง

ภาคีเครื อข่ายทางการบริ หารจัด
การศึกษามีกลไกทีชัดเจน
การจัดเรี ยงความสําคัญของ
โครงการลงทุนทังหมด โดยภาครัฐ
การกําหนดเป้ าหมายเชิงกลยุทธ์ การ
ตัดสิ นใจในการลงทุน ควรมีความ
ชัดเจน



หมายเลข 19

2

หมายเลข 2

ตัวแปร


หมายเลข 20

1

ข้อ

ตารางที แสดงสรุ ปตัวแปรทีได้จากการวิเคราะห์เอกสาร
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หมายเลข 22

หมายเลข 21

หมายเลข 18

หมายเลข 17

ม
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ก
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ส

หมายเลข 11

หมายเลข 5

หมายเลข 4

การประเมินปั จจัยเสี ยงและ
คุณลักษณะของโครงการทีกําหนด
ไว้ เพือเป็ นข้อมูลประกอบการ
ตัดสิ นใจก่อนดําเนินการจริ ง
การจัดสรรความเสี ยงระหว่าง
ภาครัฐและเอกชนอย่างเป็ นธรรม
คํานึงถึงต้นทุนความเสี ยง ความ
คุม้ ค่าทางการเงินประสิ ทธิผลต่อ
ค่าใช้จ่าย
การประเมินความเสี ยง การบริ หาร
จัดการความเสี ยงทีดีทีสุด และการ
กระจายความเสี ยงอย่างเหมาะสม
การมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสี ย และผูใ้ ช้บริ การในการกําหนด
รายละเอียดโครงการและการกํากับ
ดูแลในการตรวจสอบคุณภาพการ
ให้บริ การ

6

หมายเลข 5


หมายเลข 6


หมายเลข 7


หมายเลข 9

หมายเลข 8

หมายเลข 1

9

หมายเลข 2




หมายเลข 10

8





หมายเลข 11




หมายเลข 12



หมายเลข 13





หมายเลข 14



หมายเลข 15









หมายเลข 19

7

ตัวแปร

ข้อ

ตารางที แสดงสรุ ปตัวแปรทีได้จากการวิเคราะห์เอกสาร (ต่อ)
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หมายเลข 22

หมายเลข 21

หมายเลข 20

หมายเลข 18

หมายเลข 17

หมายเลข 16

ม
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ก
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ส

หมายเลข 4

หมายเลข 3

หมายเลข 7

หมายเลข 5

หมายเลข 8


หมายเลข 9


หมายเลข 11

หมายเลข 6












ม
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ก
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หมายเลข 10



หมายเลข 12



หมายเลข 13



หมายเลข 14



หมายเลข 15





หมายเลข 19





ตัวแปร

หมายเลข 1

ข้อ

หมายเลข 2

10 การดําเนินการโครงการทีสอดคล้อง
กับนโยบายงบประมาณของรัฐบาล
โดยคํานึงถึงงบประมาณการลงทุนที
มีผลประโยชน์และความคุม้ ค่าด้าน
การเงินในระยะยาว
11 การบริ หารจัดการงบประมาณทีมี
ความโปร่ งใสตรวจสอบได้ มีความ
เพียงพอครอบคลุมค่าใช้จ่ายทัง
โครงการ และค่าชดเชยทีอาจเกิดขึน
12 การกําหนดขอบเขตการดําเนินงาน
หลักการ วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย
กรอบระยะเวลา ผลลัพธ์ เกณฑ์
มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน และ
ตัวชีวัดความสําเร็ จ
13 การกําหนดอํานาจและมาตรฐาน

คุณภาพการปฏิบตั ิงานในสัญญา

ตารางที แสดงสรุ ปตัวแปรทีได้จากการวิเคราะห์เอกสาร (ต่อ)

157

หมายเลข 22

หมายเลข 21

หมายเลข 20

หมายเลข 18

หมายเลข 17

หมายเลข 16

หมายเลข 4

หมายเลข 3

ตัวแปร

หมายเลข 7

หมายเลข 1


หมายเลข 9

หมายเลข 6

หมายเลข 5

หมายเลข 4

หมายเลข 3

หมายเลข 2




หมายเลข 10









หมายเลข 11




หมายเลข 12
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หมายเลข 13



หมายเลข 14



หมายเลข 15







หมายเลข 19

14 ขันตอนการคัดเลือกหน่วยงาน
เอกชนมีความโปร่ งใสการแข่งขัน
ประกวดราคาอย่างเป็ นธรรม
15 กระบวนการจัดซือจัดจ้างทีมีความ
โปร่ งใสตรวจสอบได้ รอบคอบ
รัดกุมและมีความชัดเจนในสาย
ความรับผิดชอบ
16 กระบวนการอนุมตั ิโครงการ PPPSs
การเจรจาต่อรองใหม่กระทําด้วย
ความโปร่ งใสและเป็ นไปตาม
ขันตอนปกติ
17 การจ่ายค่าชดเชยความเสี ยหาย
ให้กบั ภาคเอกชนกรณี มีการ
เปลียนแปลงเงือนไขอันเนืองมาจาก
นโยบายสาธารณะ

ข้อ

ตารางที แสดงสรุ ปตัวแปรทีได้จากการวิเคราะห์เอกสาร (ต่อ)
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หมายเลข 22

หมายเลข 21

หมายเลข 20

หมายเลข 18

หมายเลข 17

หมายเลข 16

หมายเลข 8

ตัวแปร

หมายเลข 9

หมายเลข 8

หมายเลข 1

21 การระงับข้อพิพาทด้วยหลักความ
ชัดเจน คาดการณ์ได้ และความ
โปร่ งใส
22 มาตรการป้ องกันการทุจริ ตคอรัปชัน
มีความเชือมัน

หมายเลข 10






หมายเลข 12



หมายเลข 13



หมายเลข 14



หมายเลข 15





หมายเลข 19

18 การกําหนดบทบาทหน้าทีความ
รับผิดชอบ คําสังการมอบหมาย มี
ความชัดเจนอย่างเป็ นทางการ
19 การคาดการณ์ไกลให้ครอบคลุม
เนือหากฎหมายแรงงานทีเกียวข้อง /
กฎระเบียบด้านสิ งแวดล้อมและ
สุขภาพ/กฎระเบียบข้อบังคับ
ทีเกียวข้อง
20 กฎระเบียบที มีความชัดเจน
โปร่ งใสและบังคับใช้ได้จริ ง

ข้อ

ตารางที แสดงสรุ ปตัวแปรทีได้จากการวิเคราะห์เอกสาร (ต่อ)
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หมายเลข 22

หมายเลข 21

หมายเลข 20

หมายเลข 18

หมายเลข 17

หมายเลข 16
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หมายเลข 11

หมายเลข 7

หมายเลข 6

หมายเลข 5

หมายเลข 4

หมายเลข 3

หมายเลข 2

ตัวแปร

หมายเลข 3

หมายเลข 1


หมายเลข 8








หมายเลข 10
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หมายเลข 2






หมายเลข 16



หมายเลข 5




หมายเลข 17



หมายเลข 7



หมายเลข 11



หมายเลข 12



หมายเลข 13



หมายเลข 14



หมายเลข 15

23 การบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วม
เอกชนทีมีความยืดหยุน่ ตอบสนอง
ความต้องการของสังคมได้
24 การนําเอาทักษะความเชียวชาญของ
ภาคเอกชนมาใช้ในการปรับปรุ ง
การศึกษาให้ดีขึน
25 การใช้ทกั ษะ ความเชียวชาญและ

ทรัพยากรทีมีอยูเ่ อือประโยชน์ต่อ
กันเพือให้บรรลุเป้ าหมายการพัฒนา
ด้านการศึกษา
26 การนํานวัตกรรมการบริ หารจัดการ
จากภาคเอกชนมาประยุกต์ใช้ในการ
บริ หารจัดการศึกษาให้มี
ประสิ ทธิภาพ
27 การสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่ง

การศึกษาอย่างทัวถึง เท่าเทียม และ
การเรี ยนรู ้อย่างต่อเนืองตลอดชีวติ

ข้อ

ตารางที แสดงสรุ ปตัวแปรทีได้จากการวิเคราะห์เอกสาร (ต่อ)
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หมายเลข 16

28 การขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษา
ทีมีคุณภาพในโรงเรี ยนเอกชนทีมีอยู่
แล้ว โดยไม่ตอ้ งสร้างสถานทีหรื อ
จัดหาทรัพยากรทางการศึกษาใหม่
29 ผูม้ ีทกั ษะและความชํานาญ เข้ามามี
ส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการศึกษา
มากขึน
30 การยกระดับคุณภาพการศึกษาการ
จัดการความรู ้ ทักษะและนวัตกรรม
ด้านเทคนิคการสอน
31 การเพิมทางเลือกทางการศึกษาเพือ
ลดปั ญหาทางเศรษฐกิจและสังคม
32 การปรับปรุ งและพัฒนาด้านขีด
ความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ

ข้อ

ตารางที แสดงสรุ ปตัวแปรทีได้จากการวิเคราะห์เอกสาร (ต่อ)
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หมายเลข 16



หมายเลข 14



หมายเลข 15

33 การส่งเสริ มการวิจยั และพัฒนา
ถ่ายทอดองค์ความรู ้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
34 การพึงพาตลาดมากขึน ทังด้าน
ปั จจัยนําเข้า และการแข่งขันใน
ตลาดการศึกษา ให้มีคุณภาพมากขึน
35 การเพิมประสิ ทธิภาพต่อต้นทุนและ
การบริ หารจัดการทรัพยากรอย่าง
คุม้ ค่า ให้ครู ผสู ้ อนมีเวลาทุ่มเทไปที
การสอนมากขึน
36 การศึกษาค้นคว้าวิจยั ด้าน
อุตสาหกรรมและส่งเสริ มงานวิจยั
เชิงพานิชย์
37 การลดข้อจํากัดของระบบราชการ
กฎระเบียบทีเข้มงวด รวมทังการจ้าง
งานและค่าตอบแทนทีล้าสมัย

ข้อ

ตารางที แสดงสรุ ปตัวแปรทีได้จากการวิเคราะห์เอกสาร (ต่อ)
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38 การจัดตังกองทุนส่งเสริ มการให้
เอกชนร่ วมลงทุนในกิจการของรัฐ
ตามมาตรฐานการบัญชี
39 การจัดทําระบบกองทุนโรงเรี ยน
ของรัฐและเอกชนเข้าด้วยกัน โดย
ยึดหลักการเป็ นกลาง ตอบสนอง
ความต้องการ และเข้าถึง
กลุ่มเป้ าหมาย
40 การจัดตังระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาทีมีประสิ ทธิภาพ การ
ประเมินผลการทํางานและสร้าง
แรงจูงใจเพือให้ได้รับผลรับที
น่าพอใจ
41 การยึดถือวินยั การเงินการคลัง ใน
การกําหนดนโยบายด้านภาษีและ
เงินอุดหนุน

ข้อ

ตารางที แสดงสรุ ปตัวแปรทีได้จากการวิเคราะห์เอกสาร (ต่อ)
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หมายเลข 16

42 การพัฒนาความสามารถของ
บุคคลกร ในการบริ หารจัดการศึกษา
อย่างมีประสิ ทธิภาพทันต่อการ
เปลียนแปลง
43 ทัศนคติทีดีของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ต่อแนวคิดความร่ วมมือแบบรัฐร่ วม
เอกชนการบริ หารจัดการศึกษา
44 กรอบนโยบายทีครอบคลุม
ภาระหน้าทีและความรับผิดชอบ
ของภาคเอกชน
45 กรอบนโยบายทีกว้างและแผนกล
ยุทธ์ดา้ นการศึกษาทีชัดเจน ในการ
ดึงดูดภาคเอกชนเข้าร่ วม

ข้อ

ตารางที แสดงสรุ ปตัวแปรทีได้จากการวิเคราะห์เอกสาร (ต่อ)
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หมายเลข 16

46 ภาครัฐกํากับดูแลควบคุมเท่าที
จําเป็ น วางแผนการพัฒนาเชิง
นโยบาย รักษาคุณภาพมาตรฐาน
และสนับสนุนส่งเสริ มให้
ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาท
รับผิดชอบการบริ หารจัดการศึกษา
47 ความชัดเจนและความต่อเนืองของ
การสนับสนุนจากภาครัฐในการเพิม
บทบาทของภาคเอกชน
48 การมีส่วนร่ วมของบุคคลระดับสูง
ในการดําเนินงานการบริ หารจัด
การศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน
49 กลไกการควบคุมดูแลไม่ให้เกิดการ
แปรรู ปการบริ หารจัดการศึกษาของ
รัฐเป็ นของเอกชน

ข้อ

ตารางที แสดงสรุ ปตัวแปรทีได้จากการวิเคราะห์เอกสาร (ต่อ)

165

หมายเลข 22

หมายเลข 21

หมายเลข 20

หมายเลข 19

หมายเลข 18

หมายเลข 17

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

หมายเลข 10

หมายเลข 9

หมายเลข 6

หมายเลข 4

หมายเลข 1

ตัวแปร

หมายเลข 6


หมายเลข 8


หมายเลข 11


หมายเลข 12



หมายเลข 13





หมายเลข 14





หมายเลข 15





หมายเลข 16

50 ความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทาง
การศึกษาและการเชือมโยงเงินอุดหนุน
ทางการศึกษาไปสู่ความต้องการ
51 การสร้างความสัมพันธ์อย่างยังยืน
ระหว่างหุน้ ส่วนในการส่งเสริ ม
การศึกษา โดยมุ่งเน้นทีผลลัพธ์
ทางการศึกษาร่ วมกัน
52 ความโปร่ งใสและการสร้าง
จิตสํานึกความรับผิดชอบในหน้าที
ร่ วมกันระหว่างภาครัฐและเอชน
53 การระบุขอ้ จํากัดในการให้
ชาวต่างชาติถือครองกรรมสิ ทธิ การ
เข้าร่ วมลงทุน
54 การสื บต่อนโยบายและยุตินโยบาย
คํานึงจากผลการประเมินหรื อการ
ทบทวนนโยบาย ว่าจะดําเนินต่อไป
หรื อยกเลิกนโยบาย

ข้อ

ตารางที แสดงสรุ ปตัวแปรทีได้จากการวิเคราะห์เอกสาร (ต่อ)
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55 การกําหนดนโยบายการมีส่วนร่ วม
ของภาคเอกชนให้เป็ นยุทธศาสตร์
ระดับชาติ
56 การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การให้

เอกชนร่ วมลงทุนในกิจการของรัฐ
57 การบริ หารจัดการศึกษาทีเน้นการ

กระจายอํานาจสู่สถานศึกษา มี
เอกภาพด้านนโยบายและมีความ
หลากหลายในการปฏิบตั ิ
58 การบังคับใช้กฏหมาย PPPSs ควบคู่ 
กับการกําหนดแนวทางการดําเนิน
โครงการ
59 การกําหนดหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ
การรับนักเรี ยน/นักศึกษาเข้าเรี ยนใน
สถานศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน

ข้อ

ตารางที แสดงสรุ ปตัวแปรทีได้จากการวิเคราะห์เอกสาร (ต่อ)
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60 การกําหนด Roadmap เพือนํา
นโยบายสู่การปฏิบตั ิให้บรรลุผล
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
61 ประสิ ทธิภาพของระบบการ
บริ หารงานภาครัฐในการนํา
นโยบายสู่การปฏิบตั ิ
62 การกํากับดูแลการนําสัญญาไปสู่
การปฏิบตั ิให้เกิดประโยชน์อย่าง
แท้จริ ง
63 การวิเคราะห์ทางเลือกทีอาจนําไปสู่
การบรรลุวตั ถุประสงค์ของนโยบาย
64 การติดตามความก้าวหน้าของการ
ปฏิบตั ิงานเป็ นระยะ
65 การประเมินผลการปฏิบตั ิงานให้ผล
ลัพธ์เป็ นไปตามวัตถุประสงค์หรื อ
เป้ าหมาย

ข้อ

ตารางที แสดงสรุ ปตัวแปรทีได้จากการวิเคราะห์เอกสาร (ต่อ)
หมายเลข 21




168

หมายเลข 22

หมายเลข 20

หมายเลข 19

หมายเลข 18

หมายเลข 17

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

หมายเลข 11

หมายเลข 7

หมายเลข 5

หมายเลข 4

หมายเลข 3

หมายเลข 2

หมายเลข 1

ตัวแปร

หมายเลข 7

หมายเลข 6

หมายเลข 5

หมายเลข 10












หมายเลข 22



หมายเลข 9


หมายเลข 11



หมายเลข 12



หมายเลข 13



หมายเลข 14



หมายเลข 15



หมายเลข 21

66 การกําหนดรางวัลตอบแทน ให้กบั ผู ้
ทีปฏิบตั ิงานบรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ทีกําหนดไว้
67 การกําหนดทิศทางขององค์การจะ
ประกอบด้วย วิสยั ทัศน์ ภารกิจ และ
เป้ าหมาย
68 การกําหนดวัตถุประสงค์หรื อ
เป้ าหมายในการปฏิบตั ิงานร่ วมกัน
ระหว่างผูบ้ ริ หารและผูม้ ีส่วน
เกียวข้องให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์หลักขององค์การ
69 การกําหนดเป้ าหมายเชิงคุณภาพให้
มีนวัตกรรมทางการศึกษา
70 การประเมินองค์การและ
สภาพแวดล้อมภายนอก และภายใน
ให้ทราบถึง จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรค
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ตารางที แสดงสรุ ปตัวแปรทีได้จากการวิเคราะห์เอกสาร (ต่อ)
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หมายเลข 8

หมายเลข 4

หมายเลข 3

หมายเลข 2

หมายเลข 1

ตัวแปร

หมายเลข 14

หมายเลข 13

หมายเลข 12

หมายเลข 8


หมายเลข 15

หมายเลข 16








หมายเลข 22

71 การกําหนดกลยุทธ์ทีดีทีสุดที
เหมาะสมกับองค์การทีสุด ทัง 3
ระดับ คือ ระดับองค์การ ระดับ
ธุรกิจและระดับปฏิบตั ิการ
72 กระบวนการแปลงกลยุทธ์และ
นโยบาย ไปสู่แผนการดําเนินงาน
ภายในองค์การ โดย คํานึงถึง
วัฒนธรรม โครงสร้าง หรื อระบบ
การบริ หาร
73 การประเมินผลกลยุทธ์ ให้แน่ใจว่า
ก่อให้เกิดผลการปฏิบตั ิงานทีตรง
ตามแผน
74 การออกแบบสัญญาให้เหมาะสม
และผ่านการพิจารณาโดยรัฐบาล

ข้อ

ตารางที แสดงสรุ ปตัวแปรทีได้จากการวิเคราะห์เอกสาร (ต่อ)
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หมายเลข 17
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หมายเลข 11

หมายเลข 10

หมายเลข 9

หมายเลข 7

หมายเลข 6

หมายเลข 5

หมายเลข 4

หมายเลข 3

หมายเลข 2

หมายเลข 1

ตัวแปร

หมายเลข 9

หมายเลข 5










หมายเลข 11



หมายเลข 8







หมายเลข 12


หมายเลข 13





หมายเลข 14



หมายเลข 15

75 การกําหนดขอบข่ายอํานาจควบคุม
การดําเนินการผ่านสัญญาภายใต้
ระยะเวลาของการถ่ายโอนสิ นทรัพย์
ของรัฐไปยังเอกชน
76 การกําหนดระยะเวลาการถ่ายโอน
กรรมสิ ทธิในสิ งอํานวยความ
สะดวกกลับไปเป็ นของรัฐบาล
77 การกําหนดระยะเวลาแห่งสัญญาที
ภาคเอกชนได้รับสัมปทาน หลักเกณฑ์
การจ่ายค่าตอบแทนแก่รัฐ และการ
โอนกรรมสิ ทธ์กลับมาเป็ นของรัฐ
78 การกําหนดโครงสร้างราคาเงือนไข
การชําระเงิน ผลตอบแทนและ
บทลงโทษ
79 การกําหนดค่าตอบแทนให้เอกชน
ผูกพันกับผลประกอบการเพือจูงใจ
ให้ดาํ เนินงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ

ข้อ

ตารางที แสดงสรุ ปตัวแปรทีได้จากการวิเคราะห์เอกสาร (ต่อ)
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หมายเลข 17

หมายเลข 16
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หมายเลข 10

หมายเลข 7

หมายเลข 6

หมายเลข 4

หมายเลข 3

หมายเลข 2

หมายเลข 1

ตัวแปร

หมายเลข 8

หมายเลข 5

หมายเลข 1


หมายเลข 9









หมายเลข 19





หมายเลข 12



หมายเลข 13



หมายเลข 14



หมายเลข 15

80 การระบุพนั ธะบริ การรายละเอียด
บทบาทและหน้าทีรับผิดชอบของ
คู่สญ
ั ญา
81 ความรับผิดชอบในการส่งมอบงาน
ภายใต้กาํ หนดเวลาโดยคํานึงหลักถึง
หลักความคุม้ ค่า
82 การกําหนดสิ ทธิและประโยชน์ของ 
ผูร้ ับบริ การและผูใ้ ห้บริ การ
83 การกําหนดข้อตกลงในการระงับข้อ 
พิพาทระหว่างคู่สญ
ั ญาภาครัฐกับ
เอกชน
84 การระบุขอ้ จํากัดและการใช้อาํ นาจ
กํากับดูแลไว้ในสัญญา
85 การกําหนดรู ปแบบความร่ วมมือ
ระหว่างภาครัฐและเอกชนที
เหมาะสมในสัญญา

ข้อ

ตารางที แสดงสรุ ปตัวแปรทีได้จากการวิเคราะห์เอกสาร (ต่อ)
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หมายเลข 11

หมายเลข 10

หมายเลข 7

หมายเลข 6

หมายเลข 4

หมายเลข 3

หมายเลข 2

ตัวแปร

หมายเลข 11
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หมายเลข 12




หมายเลข 16



หมายเลข 13


หมายเลข 14



หมายเลข 15

86 ภาคเอกชนเข้ามาการบริ หารจัด
การศึกษาทังหมดในโรงเรี ยนของรัฐ
87 ภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุน
ทรัพยากรทางการศึกษาในโรงเรี ยน
รัฐบาลเพือการกุศล
88 ภาคเอกชนจัดหาสิ งอํานวยความ
สะดวกทางการศึกษาให้กบั โรงเรี ยน
รัฐ เพือเป็ นการแบ่งเบาภาระความ
รับผิดชอบและลดความเสี ยงในการ
ลงทุนของภาครัฐ
89 ภาคเอกชนออกเงินลงทุน สร้าง และ
จัดให้มีสิงอํานวยความสะดวกที
จําเป็ น และดําเนินการงานบริ การ
ต่างๆทีมีประสิ ทธิภาพทีสุด

ข้อ

ตารางที แสดงสรุ ปตัวแปรทีได้จากการวิเคราะห์เอกสาร (ต่อ)
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หมายเลข 21
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หมายเลข 19

หมายเลข 18

หมายเลข 17

หมายเลข 10

หมายเลข 9

หมายเลข 8

หมายเลข 7

หมายเลข 6

หมายเลข 5

หมายเลข 4

หมายเลข 3

หมายเลข 2

หมายเลข 1

ตัวแปร

หมายเลข 8

หมายเลข 3


หมายเลข 11
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หมายเลข 16





หมายเลข 12



หมายเลข 13


หมายเลข 14



หมายเลข 15

90 ภาคเอกชนเข้ามาให้บริ การด้าน
วิชาชีพ เช่น การฝึ กอบรม การจัดหา
แบบเรี ยน การออกแบบหลักสูตร
การสอน การประกันคุณภาพ และ
งานสนับสนุนการสอน
91 ภาคเอกชนมีส่วนร่ วมในการ
ออกแบบหลักสูตร เป็ นวิทยากร
สนับสนุนการฝึ กงาน และเรี ยนรู ้
การทํางานจริ งในสถานทีทํางาน
92 ภาคเอกชนเข้ามาดําเนินงานซ่อม
บํารุ งอาคารสถานที การรับส่ง
นักเรี ยน โครงการอาหารกลางวัน
93 ภาคเอกชนจัดการศึกษาให้กบั
นักเรี ยนทีได้รับคูปอง/ทุนการศึกษา
จากรัฐให้เข้าเรี ยนในโรงเรี ยน
เอกชนได้

ข้อ

ตารางที แสดงสรุ ปตัวแปรทีได้จากการวิเคราะห์เอกสาร (ต่อ)
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หมายเลข 22

หมายเลข 21

หมายเลข 20

หมายเลข 19

หมายเลข 18

หมายเลข 17

หมายเลข 10

หมายเลข 9

หมายเลข 7

หมายเลข 6

หมายเลข 5

หมายเลข 4

หมายเลข 2

หมายเลข 1

ตัวแปร

หมายเลข 2


หมายเลข 11



หมายเลข 12



หมายเลข 13


หมายเลข 14



หมายเลข 15

94 ภาคเอกชนดําเนินการด้านโครงสร้าง
พืนฐานทีจําเป็ นและการบริ การด้าน
การศึกษา
95 การแต่งตังหน่วยงาน PPPS ในการ
ขับเคลือนนโยบาย PPPS และพัฒนา
แนวทางการดําเนิน
96 การแต่งตังหน่วยงาน PPPS การ
พัฒนานโยบายและแนวทางการ
ดําเนินโครงการภายใต้รูปแบบ
PPPSs
97 การตังหน่วยงานในการพัฒนา
มาตรฐานของสัญญา ข้อตกลงเรื อง
สัมปทาน รายละเอียดของ
กระบวนการคัดเลือก ประเมิน และ
การจัดจ้างเอกชน

ข้อ

ตารางที แสดงสรุ ปตัวแปรทีได้จากการวิเคราะห์เอกสาร (ต่อ)
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หมายเลข 21
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หมายเลข 17
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หมายเลข 10

หมายเลข 9

หมายเลข 8

หมายเลข 7

หมายเลข 6

หมายเลข 5

หมายเลข 4

หมายเลข 3

หมายเลข 1

ตัวแปร

หมายเลข 12

หมายเลข 5

หมายเลข 2
หมายเลข 1


หมายเลข 13



หมายเลข 14

98

หมายเลข 15

การตังหน่วยงานให้การคําปรึ กษา

ด้านกฎหมายและระเบียบ
ทีเกียวข้อง ตลอดจนการจัดเก็บ
รวบรวมข้อมูลต่างๆ ทีเกียวข้องกับ
การดําเนินโครงการร่ วมลงทุน
99 การตังหน่วยงานให้ขอ้ มูลโครงการ

สู่สาธารณะ ความช่วยเหลือด้าน
เทคนิค และการพัฒนากลยุทธ์
สําหรับหน่วยงานเพือดึงดูด
นักลงทุน
100 การแต่งตังคณะกรรมการ นโยบาย  
การให้เอกชนร่ วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐจากหน่วยงานทีเกียวข้องของ
ภาครัฐ
101 การพิจารณาอนุมตั ิโครงการ PPPSs  
หรื อตัดสิ นการไม่ใช้วธิ ีการประมูล

ข้อ

ตารางที แสดงสรุ ปตัวแปรทีได้จากการวิเคราะห์เอกสาร (ต่อ)
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หมายเลข 11

หมายเลข 10

หมายเลข 9

หมายเลข 8

หมายเลข 7

หมายเลข 6

หมายเลข 4

หมายเลข 3

ตัวแปร

หมายเลข 5

หมายเลข 2
หมายเลข 1


หมายเลข 12



หมายเลข 13



หมายเลข 14

102

หมายเลข 15

การกําหนดมาตรการหรื อแนวทาง  
ด้านการเงินของโครงการ PPPSs ต่อ
คณะรัฐมนตรี
103 การกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
 
ให้กบั โครงการ PPPS ทีมีมูลค่าตํา
กว่าหนึงพันล้านบาท
104 การวินิจฉัยปั ญหาเกียวกับการ
 
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย

ข้อ

ตารางที แสดงสรุ ปตัวแปรทีได้จากการวิเคราะห์เอกสาร (ต่อ)
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หมายเลข 11

หมายเลข 10

หมายเลข 9

หมายเลข 8

หมายเลข 7

หมายเลข 6

หมายเลข 4

หมายเลข 3
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ตารางที 6 แสดงสรุ ปตัวแปรทีได้จากงานวิจยั ทีเกียวข้อง เพือความชัดเจนของรายการ
อ้างอิงจากงานวิจยั ทีเกียวข้อง ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดหมายเลขและคําอธิบายไว้ดงั นี
หมายเลข 23 หมายถึงสุ ภาวดี ลาภเจริ ญ
หมายเลข 24 หมายถึง มัลลวีร์ รอชโฟล
หมายเลข 25หมายถึง Timothy J. Sweet-Holp
หมายเลข 26หมายถึง Catherine Comstock DiMatino
หมายเลข 27หมายถึง เพ็ชรี รู ปะวิเชตร์
หมายเลข 28 หมายถึง Bill Boyle and Marie Brown
หมายเลข 29หมายถึง Cher Ping Lim and others
หมายเลข 30หมายถึง Zubaida Raees and others
หมายเลข 31หมายถึง Huiquan Zhou
หมายเลข 32 หมายถึง วรวิชญ์ จันทร์ฉาย
หมายเลข 33หมายถึง Helen Gibson and Brent Davies
หมายเลข 34หมายถึง Rafael Parente
หมายเลข 35 หมายถึง Jake Mueller Klipsch
หมายเลข 36หมายถึง Ron W. Zimmer and others
หมายเลข 37 หมายถึง Yin Wang
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ตัวแปร

หมายเลข 23

ข้อ

หมายเลข 24

1 การกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ การ

บริ หารจัดการ และกรอบการ
ดําเนินงานโดยคํานึงถึงเป้ าหมาย
ทางการศึกษา
2 การจัดตังเครื อข่าย มีหน้าทีส่ งเสริ ม 
ความร่ วมมือ ประสานงาน ช่วยเหลือ
ติ ด ตามประเมิ น ผลการดํา เนิ น งาน
ตามวัตถุประสงค์
3 การปรับหลักสู ตร กระบวนการสอน
และการฝึ กนักศึกษาให้มีความ
สอดคล้องกับความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม

ตารางที แสดงสรุ ปตัวแปรทีได้จากงานวิจยั ทีเกียวข้อง
หมายเลข 27

หมายเลข 26

หมายเลข 25


หมายเลข 28


หมายเลข 29


หมายเลข 30




หมายเลข 31



หมายเลข 32
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หมายเลข 37

หมายเลข 36

หมายเลข 35

หมายเลข 34

หมายเลข 33

ตัวแปร

แสดงสรุ ปตัวแปรทีได้จากงานวิจยั ทีเกียวข้อง (ต่อ)
หมายเลข 26




หมายเลข 33




หมายเลข 34







หมายเลข 35



หมายเลข 28








หมายเลข 36



หมายเลข 31



หมายเลข 32

4 การจัดสภาพแวดล้อม อาคารเรี ยน
สิ งอํานวยความสะดวกทีใหม่
สะอาด และทันสมัย ให้ผเู้ รี ยนมี
ทัศนคติและพฤติกรรมในเชิงบวก
5 การสร้างแรงจูงใจให้ผรู ้ ่ วมงานทุก
ระดับ มีวสิ ัยทัศน์ ทุ่มเทความรู ้
ความสามารถ ให้เกิดความร่ วมมือ
ร่ วมใจในการปฏิบตั ิงาน
6 การผสมผสานทักษะและความ
เชียวชาญร่ วมกัน ให้เกิดเป็ นแนว
ปฏิบตั ิทีดี
7 การกําหนดโครงสร้างองค์การให้มี
ความคล่องตัวในการบริ หารจัดการ
การติดต่อสื อสาร และการมีส่วนร่ วม

ข้อ

ตารางที
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หมายเลข 29

หมายเลข 27

หมายเลข 25

หมายเลข 24

หมายเลข 23

ตัวแปร

แสดงสรุ ปตัวแปรทีได้จากงานวิจยั ทีเกียวข้อง (ต่อ)
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หมายเลข 23




หมายเลข 28



หมายเลข 29



หมายเลข 31






หมายเลข 34



หมายเลข 32



หมายเลข 33








หมายเลข 35
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8 การสร้างความรู้ความเข้าใจใน
หลักการและการปรับเปลียนทัศนคติ
ต่อแนวคิดของ PPPS
9 การประเมินเชิงระบบ และการศึกษา
ประวัติความเป็ นมาของบริ บท
สถานศึกษา
10 ความเป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ
นวัตกรรมทางการศึกษาความสําเร็ จ
ทีเกิดจากการลงทุนลงแรง การทุ่มเท
ทรัพยากรและความรู้ความสามารถ
11 การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษา
การกําหนดบทบาท อํานาจหน้าที
และความรับผิดชอบทีชัดเจน

ข้อ

ตารางที
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หมายเลข 37

12 การกําหนดตัวชีวัดความสําเร็ จ และ
ตัวชีวัดผลลัพธ์ทางการศึกษา
13 กระบวนการติดต่อสื อสาร และ
กระบวนการตัดสิ นใจทีมีขอบข่าย
อํานาจชัดเจน ตามโครงสร้าง
14 กระบวนการแก้ปัญหา การยุติความ
ขัดแย้ง และการกําหนดทางเลือก
15 การถ่ายโอนความเสี ยงอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผล
16 การคํานึงถึงประโยชน์สาธารณะ
และการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
17 การกําหนดสิ ทธิ ประโยชน์ทาง
การเงินหรื อด้านภาษี เพือจูงใจให้
ภาคเอกชนเข้าร่ วมเป็ นหุน้ ส่ วน
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18 ความซือสัตย์ การปฏิบตั ิต่อกันอย่าง
ให้เกียรติ เชื อใจนับถือกัน และ
แบ่งปันข้อมูลทีเป็ นจริ งจนเป็ น
ความสัมพันธ์ทียังยืน
19 การกําหนดกฎระเบียบและการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
20 ความต่อเนื องและคงเส้นคงวาในการ
ทํางานของผูป้ ฏิบตั ิงาน

ข้อ

ตารางที แสดงสรุ ปตัวแปรทีได้จากงานวิจยั ทีเกียวข้อง (ต่อ)
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ตารางที แสดงสรุ ปตัวแปรที ได้จ ากการสัม ภาษณ์ ผูท้ รงคุ ณ วุฒิแ ละผูเ้ ชี ยวชาญ
เพือความชัดเจนของรายการอ้างอิงจากการสัมภาษณ์ผทู้ รงคุณวุฒิและผูเ้ ชี ยวชาญ ผูว้ ิจยั ได้ กาํ หนด
หมายเลขและคําอธิ บายไว้ดงั นี
หมายเลข 38 หมายถึง ดร. เสรี นนทสู ติ
หมายเลข 39 หมายถึง นายอรรถการ ตฤษณารังสี
หมายเลข 40 หมายถึง นางพฤฒิพร เนติโพธิ
หมายเลข 41 หมายถึง ดร. ปานเพชร ชินินทร
หมายเลข 42 หมายถึง ดร. อัสนียา สุ วรรณศิริกุล
หมายเลข 43 หมายถึง ดร. วิทยา จีระเดชากุล
หมายเลข 44 หมายถึง ดร. อกนิษฐ์ คลังแสง
หมายเลข 45 หมายถึง รศ. ดร. พิชิต ฤทธิ จรู ญ
หมายเลข 46 หมายถึง ดร. ธงชัย ชิวปรี ชา
หมายเลข 47 หมายถึง ดร. สมศักดิ ดลประสิ ทธิ
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ภาคเอกชนสร้างโครงสร้าง ตัวตึก ตัวอาคารเรี ยน และ จัดหาเครื องอํานวย
ความสะดวก โดยภาครัฐยังเป็ นผูจ้ ดั หาครู ผสู ้ อน
ภาคเอกชนสร้างโครงสร้างและเพิมการบริ การการศึกษาจัดหาครู ผสู ้ อนมา
ด้วย โดยภาครัฐเป็ นผูค้ วบคุมคุณภาพการศึกษา
ภาครัฐต้องประเมินตนเอง พิสูจน์ทราบว่าขาดอะไรทังเชิงปริ มาณและเชิง
คุณภาพ รวมถึงพืนที แล้วจึงกําหนดรู ปแบบ PPPS
ภาครัฐจัดให้มีการศึกษาขันพืนฐาน โดยไปซือตึกจากเอกชนหรื ออาจจะซื อ
แพคเกจการศึกษา แล้วเอาไปให้ ประชาชน ตามหน้าทีทีรัฐพึงมีโดยไม่ตอ้ ง
ลงทุนสร้างตึกเอง
การกําหนดข้อตกลงการระงับของพิพาทลงในสัญญา PPPS
นโยบายการจัดทําบริ การสาธารณะให้เกิดความคุม้ ค่า
การสร้างนวัตกรรมการบริ หารจัดการศึกษาเพือให้เกิดการใช้ทรัพย์สินของ
รัฐทีมีอยูแ่ ล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด
การตังโครงการ Pilot Project การจัดการศึกษา PPPSเพือบุคคลกลุ่มพิเศษ
คนเป็ นออทิสติต หรื อคนมีอจั ฉริ ยภาพมาก
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ความร่ วมมือทวิภาคีระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ เพือผลิต
กําลังคนให้มีคุณสมบัติตามต้องการ
การตังคณะกรรมการภาครัฐร่ วมเอกชนตามกลุ่มอาชีพ เพือพัฒนากําลังคน
ภาคอาชีวศึกษา โดยร่ วมกันคํานวณสิ งที ต้องการ กําหนดปริ มาณ พืนที
และคุณสมบัติร่วมกัน
คณะกรรมการภาครัฐร่ วมเอกชนตามกลุ่มอาชีพร่ วมทําหลักสูตร แผนการ
เรี ยน และร่ วมสอนด้วยกัน
การผสมผสานและเติมเต็มคุณสมบัติครู ผสู ้ อนให้มีจรรยาบรรณความเป็ น
ครู และธรรมาภิบาลในการทําการศึกษาร่ วมกัน
การใช้สือ อุปกรณ์การเรี ยนการสอนทีทันสมัย ในการสร้างประสบการณ์
การเรี ยนรู ้ทีดี
การบริ หารงบประมาณร่ วมกันอย่างคุม้ ค่า
การประเมินผลร่ วมกันให้เกิดผลลัพธ์ทางการศึกษาทีได้มาตรฐานตามที
สถานประกอบการทีได้มาตรฐาน
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16 ความรับผิดชอบร่ วมกันในการรับประกันการมีงานทําของ ผูส้ าํ เร็จ
การศึกษา
17 การปรับเปลียนทัศนคติของบุคลากร และการจ่ายผลตอบแทนทีจูงใจ
18 นโยบายของภาครัฐ ทีชัดเจน เข้มแข็ง ไม่เปลียนไปตามวาระทางการเมือง
19 การกําหนดแนวทางการทํางานร่ วมกัน ให้มีระบบ ข้อกําหนด หลักเกณฑ์
และมาตรฐานการทํางาน ทีมุ่งเน้นประโยชน์ผเู ้ รี ยน
20 การกํากับ ติดตาม ประเมิน ตรวจสอบ ทีมีประสิ ทธิภาพ
21 การสร้างจิตสํานึกความรับผิดชอบทางการศึกษาร่ วมกัน
22 การผสมผสานจุดเด่นของแต่ละฝ่ ายมารวมกัน
23 มาตรการจูงใจด้านภาษี เครื องราชย์ CSR ตําแหน่งทางวิชาการ วิทยะฐานะ
24 การประสานความเชือมโยงระหว่างอุปสงค์และอุปทานให้สมั พันธ์กนั และ
มีขอ้ มูลป้ อนกลับมายังการเรี ยนการสอน
25 การแสดงความรับผิดชอบตรวจสอบได้ (Accountability)
26 การจัดให้มีกระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน
27 ความชัดเจนในการแบ่งการเรี ยนการสอนวิชาชีพและวิชาเฉพาะและการ
สร้างความเชือมโยงในแต่ระดับการศึกษา
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หมายเลข 38

การสร้างจิตสํานึกในการตอบแทนคุณแผ่นดิน
กระบวนการถ่ายโอนองค์ความรู ้จากภาคอุตสาหกรรมไปยัง ภาคการศึกษา
การปรับเปลียนกระบวนทัศน์ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
การส่งเสริ มการลงทุนด้านการศึกษาให้มีการลงทุน และสร้างการเรี ยนรู ้
ร่ วมกันตลอดจนกระบวนการถ่ายโอนองค์ความรู ้ ผ่านคณะกรรมการ
ส่งเสริ มการลงทุน (BOI)
การกําหนดสิ ทธิประโยชน์ทีจูงใจภาคเอกชน ในกฎหมายการศึกษา
เกียวกับการจัดการศึกษาหลังการศึกษาภาค
การตังหน่วยงานรับรองมาตรฐานการปฏิบตั ิงานการศึกษาในทุกสายอาชีพ
ทีมีความพิเศษเฉพาะทางและเจาะลึก ก่อนเข้าทํางานจริ งในสถาน
ประกอบการ
การสร้างความเข้าใจทีแท้จริ งถึงเป้ าหมายร่ วมกันในการสร้างประโยชน์
เพือการศึกษาของชาติ
การลงทุนทางการศึกษาเพือพัฒนาขีดความสามารถของประเทศ
การแก้ไ ขปรั บ ปรุ งกฎหมายการศึ กษาที เกี ยวข้องให้สอดคล้อ งกับ การ
บริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน
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32

ตัวแปร

ข้อ
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การให้เงินอุดหนุนผูเ้ รี ยนผ่านบัตร Smart Card เรี ยกว่า Quality Life Card
(QL)เป็ นบัตรที ให้ว งเงิ น คล้ายบัต รเครดิ ต กํา หนดค่ าใช้จ่ ายตามรายได้
ขันบันได สิ ทธิประโยชน์เปลียนไปตามอายุ
การจัดให้มีกองทุน Quality Life ให้ธนาคารเป็ นผูด้ าํ เนิ นการธุรกรรมโดย
ใช้ฐานเลข 13 หลัก
การบริ หารกองทุน PPPSโดยคณะกรรมการพิเศษ ให้มีเงินหมุนเวียนตาม
สภาพจริ งลดความซําซ้อนและอาจนําเงินไปใช้ให้เกิดดอกผล
การริ เริ มโครงการนําร่ อง PPPS ในโรงเรี ยนขนาดเล็กทีจะยุบรวมหรื อไม่มี
นักเรี ยน โดยให้ภาคเอกชนเข้าไปลงทุ นบริ หารจัดการศึ กษา แล้วนําข้อ
ค้นพบมาสร้างแนวปฎิบตั ิทีดีเพือขยายผลต่อไป
การกําหนดสัดส่ วนความเป็ นหุ ้นส่ วน ระเบี ยบ และหลักเกณฑ์ทีชัดเจน
ของ PPPS ในพันธสัญญา
ระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินโครงการทีมีประสิ ทธิภาพ
ภาคเอกชนสนับสนุ บงบวิจัยเพือให้สถาบันอุดมศึ กษาสร้ างองค์ความรู ้
กลับไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม
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หมายเลข 47
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ตัวแปร

ข้อ

ตารางที แสดงสรุ ปตัวแปรทีได้จากการสัมภาษณ์ผทู้ รงคุณวุฒิและผูเ้ ชียวชาญ (ต่อ)
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หมายเลข 39

หมายเลข 38

สถาบันอุดมศึกษาควรมีศกั ยภาพเพียงพอทีจะนําผลการวิจยั ไปขยายผลใน
เชิงพานิชย์
ภาคประชาสังคมมีส่วนร่ วมในการสร้างการศึกษาของชาติ ร่ วมบริ จาคเงิน
และสนับสนุนทรัพยากรการศึกษาผ่านระบบการบริ หารจัดการทรัพยากรที
มีประสิ ทธิภาพ
การสร้างกลไกการบริ หารทรั พยากรทางการศึ กษาที สะท้อนผลลัพธ์ทาง
การศึกษาทีมีคุณภาพ
การจัดตังมูลนิธิหรื อกองทุนเพือการศึกษาของสมาคมศิษย์เก่าแต่ละสถาบัน
ทีมีความเข้มแข็ง
ภาคเอกชนจัดการศึกษาสําหรับผูม้ ีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิ ตศาสตร์ เพือพัฒนาเต็มศักยภาพให้เป็ นนักวิจยั นักวิทยาศาสตร์ ทีสร้าง
องค์ความรู ้และนวัตกรรมในการพัฒนาและเพิมขีดความสามารถด้านการ
แข่งขันของประเทศอย่างแข็งแกร่ งและยังยืน
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191
สรุ ปได้วา่ จากการวิเคราะห์เอกสารงานวิจยั ทีเกียวข้อง และการสัมภาษณ์ผทู้ รงคุณวุฒิ/
ผูเ้ ชียวชาญมีตวั แปรทีได้จากการวิเคราะห์เอกสารจํานวน 104 ตัวแปร ตัวแปรทีได้จากงานวิจยั
ทีเกียวข้องจํานวน20 ตัวแปร และตัวแปรทีได้จากการสัมภาษณ์ผทู้ รงคุณวุฒิ/ผูเ้ ชียวชาญจํานวน 48
ตัวแปร รวมจํานวนตัวแปรทังสิ น 172 ตัวแปร
เนื องจากข้อมูลทีได้จากการวิเคราะห์เอกสารงานวิจยั ทีเกียวข้อง และการสัมภาษณ์
ผูท้ รงคุณวุฒิ/ผูเ้ ชียวชาญมีความสอดคล้องกันหลายประเด็น ผูว้ จิ ยั จึงนํามาบูรณาการเข้าด้วยกัน และ
นํามาจัดทําเป็ นข้อค่าดัชนี ความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ (Index of Item-Objective Congruence :
IOC) ของเครื องมือวิจยั พบว่า ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง 0.60 ขึนไปและผูท้ รงคุณวุฒิได้เสนอให้
ปรับแก้ไขข้อคําถามบางข้อ ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการปรับแก้ จนกระทังได้ขอ้ คําถามรวมทังสิ น 153 ข้อ
ซึงหลังจากนําไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน จํานวน
ทังสิ น 30 คน ทีไม่ใช่กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลจริ ง และหาค่าความเชื อมันของแบบสอบถามความคิดเห็ น
(reliability) โดยใช้วิธีสัมประสิ ทธิ แอลฟ่ าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) พบว่าได้
ค่าความเชือมันเท่ากับ .995 ดังนัน แบบสอบถามความคิดเห็นดังกล่าวจึงมีความเหมาะสมสําหรับ
การนําไปใช้เก็บข้อมูลจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลต่อไป
3. การวิเคราะห์ องค์ ประกอบของการบริหารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการวิเคราะห์องค์ประกอบของการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน
ตามขันตอนดังนี
3.1 การวิเคราะห์ตวั แปรเกี ยวกับองค์ประกอบของการบริ หารจัดการศึกษาแบบรั ฐ
ร่ วมเอกชน ผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์จากค่าค่ามัชฌิมเลขคณิ ต ( x ) และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดย
นําค่ามัชฌิมเลขคณิ ตทีได้มาเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best) รายละเอียดดังตารางที
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ตารางที แสดงค่ า มัช ฌิ ม เลขคณิ ต ส่ ว นเบี ยงเบนมาตรฐาน และระดับ ของแต่ละตัวแปรทีเป็ น
องค์ประกอบของการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน
(n=250)
ข้อที

กรอบนโยบายของภาครัฐทีครอบคลุมภาระหน้าทีและความ
รับผิดชอบของภาคเอกชน
การกําหนดนโยบายด้านภาษีและเงินอุดหนุนทียึดถือวินยั
การเงินการคลังของภาครัฐ
ภาครัฐมีความชัดเจนและความต่อเนืองในการสนับสนุนการ
เพิมบทบาทของภาคเอกชน
วิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริ หารระดับสูงในการดําเนินงานการบริ หาร
จัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน
การสร้างกลไกการควบคุมดูแลไม่ให้เกิดการแปรรู ปการ
บริ หารจัดการศึกษาของรัฐเป็ นของเอกชน
เงือนไขความเป็ นเจ้าของกรรมสิทธินวัตกรรมทางการศึกษา
ความสําเร็ จทีเกิดจากการลงทุนลงแรง การทุ่มเททรัพยากร
และความรู ้ความสามารถ
การวินิจฉัยตรวจสอบโครงการการลงทุนอย่างละเอียด
รอบคอบโดยคํานึงถึงความคุม้ ค่าด้านงบประมาณ
การประเมินปั จจัยเสี ยงและคุณลักษณะของโครงการที
กําหนดไว้เพือการตัดสิ นใจในการลงทุน
เป้ าหมายเชิงกลยุทธ์และการตัดสิ นใจในการลงทุนของ
ภาครัฐทีมีความชัดเจน
ภาครัฐเป็ นผูจ้ ดั เรี ยงความสําคัญของโครงการลงทุนทังหมด

3.62

ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
0.871

3.73

0.858

มาก

3.55

0.957

มาก

3.63

0.945

มาก

3.35

0.946

3.54

0.965

ปาน
กลาง
มาก

3.54

0.994

มาก

3.58

0.955

มาก

3.59

0.861

มาก

3.50

0.911

มาก

การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของ
ประเทศ
นโยบายทีคํานึงถึงประโยชน์สาธารณะและการคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภค
การสร้างนวัตกรรมการบริ หารจัดการศึกษาเพือให้เกิดการใช้
ทรัพย์สินของรัฐทีมีอยูใ่ ห้เกิดประโยชน์สูงสุด

3.64

0.961

มาก

3.66

0.986

มาก

3.66

0.974

มาก

รายการ

ค่ามัชฌิม
เลขคณิ ต
(x)

1
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6
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ตารางที แสดงค่ า มัช ฌิ ม เลขคณิ ต ส่ ว นเบี ยงเบนมาตรฐาน และระดับ ของแต่ละตัวแปรทีเป็ น
องค์ประกอบของการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน (ต่อ)
ข้อที

รายการ

3.78

ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
0.916

3.66

0.998

มาก

3.53

0.945

มาก

3.74

0.958

มาก

3.49

0.966

3.50

0.995

ปาน
กลาง
มาก

3.68

0.841

มาก

3.62

0.899

มาก

3.58

0.950

มาก

3.80

0.830

มาก

3.72

0.999

มาก

3.56

0.896

มาก

ค่ามัชฌิม
เลขคณิ ต
(x)

14
15

16

17
18
19
20

21

22
23
24
25

ภาครัฐกํากับดูแลควบคุมการศึกษาเท่าทีจําเป็ นวางแผนการ
พัฒนาเชิงนโยบาย และรักษาคุณภาพมาตรฐาน
การตังคณะกรรมการภาครัฐร่ วมเอกชนตามกลุ่มอาชีพเพือ
พัฒนากําลังคนภาคการศึกษาทังระบบ โดยร่ วมกันประเมิน
ความต้องการ กําหนดปริ มาณพืนที และคุณสมบัติร่วมกัน
การมีหน่วยงานให้ขอ้ มูลโครงการสู่สาธารณะให้ความ
ช่วยเหลือด้านเทคนิค และพัฒนากลยุทธ์สาํ หรับหน่วยงาน
เพือดึงดูดนักลงทุน
ภาครัฐสนับสนุนส่งเสริ มให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาท
รับผิดชอบการบริ หารจัดการศึกษา
การแต่งตังคณะกรรมการวินิจฉัยปั ญหาเกียวกับการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย
กระบวนการถ่ายโอนองค์ความรู ้จากภาคอุตสาหกรรมไปยัง
ภาคการศึกษา
คําสังในการกําหนดอํานาจหน้าทีรับผิดชอบของสถาบันหลัก
และหน่วยงานทีเกียวข้องจากภาครัฐมีความชัดเจนอย่างเป็ น
ทางการ
การบังคับใช้พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่ วมลงทุนใน
กิจการของรัฐพ.ศ. 2556 ควบคู่กบั การกําหนดแนวทางการ
ดําเนินโครงการ PPPs (Public-Private Partnerships)
กฎระเบียบของภาครัฐทีมีความเข้มงวดชัดเจน โปร่ งใสและ
บังคับใช้ได้จริ ง
ภาคเอกชนทีเสนอตัวเข้าร่ วมโครงการมีสมรรถนะในการ
ปฏิบตั ิงานทีระดับน่าพึงพอใจ
มาตรการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาทุจริ ตประพฤติมิชอบทีช่วย
สร้างความเชือมัน
หลักเกณฑ์การจดทะเบียนสถานศึกษา PPPs ทีเป็ นจริ งได้
ปฏิบตั ิได้ และบรรลุวตั ถุประสงค์ของนโยบาย

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ระดับ
มาก

194
ตารางที แสดงค่ า มัช ฌิ ม เลขคณิ ต ส่ ว นเบี ยงเบนมาตรฐาน และระดับ ของแต่ละตัวแปรทีเป็ น
องค์ประกอบของการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน (ต่อ)
ข้อที

ภาครัฐเป็ นแกนจัดตังศูนย์ประสานงานหรื อเครื อข่ายช่วย
ส่งเสริ มความร่ วมมือ การประสานงานการช่วยเหลือติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์และการจัดทํา
รายงานการประเมิน
การมีหน่วยงาน PPPs พัฒนามาตรฐานของสัญญา ข้อตกลง
เรื อง สัมปทาน รายละเอียดของกระบวนการคัดเลือกประเมิน
และการจัดจ้างเอกชน
หลักเกณฑ์กฎระเบียบการรับนักเรี ยน/นักศึกษาเข้าเรี ยนใน
สถานศึกษาแต่ละแห่งมีความเท่าเทียมกัน
การกําหนดเป้ าหมายเชิงคุณภาพให้มีนวัตกรรมทางการศึกษา

3.61

ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
0.891

3.54

0.896

มาก

3.50

1.088

มาก

3.76

0.948

มาก

การจ่ายค่าชดเชยความเสี ยหายให้กบั ภาคเอกชนกรณี มีการ
เปลียนแปลงเงือนไขอันเนืองมาจากนโยบายสาธารณะ
การปรับหลักสูตรกระบวนการสอนและการฝึ กนักศึกษาให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
การสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งการศึกษาอย่างทัวถึง
เท่าเทียม และการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนืองตลอดชีวติ
การเพิมทางเลือกทางการศึกษาเพือลดปั ญหาทางเศรษฐกิจ
และสังคม
มาตรการจูงใจภาคเอกชนด้านภาษีทีคํานึงถึงสิ ทธิประโยชน์
ทางการเงินการยกย่องเชิดชูเกียรติ และตําแหน่งทางวิชาการ
การส่งเสริ มการวิจยั และพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู ้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ภาคเอกชนสนับสนุนทุนวิจยั ให้สถาบันอุดมศึกษาสร้างองค์
ความรู ้เพือนํากลับไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม
การจ่ายค่าตอบแทนให้ภาคเอกชนผูกพันกับผลประกอบการ
เพือจูงใจให้ดาํ เนินงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ
การจัดให้ครู ผสู ้ อนมีเวลาทุ่มเทพัฒนาศักยภาพผูเ้ รี ยน
อย่างเต็มที

3.19

1.004

3.86

1.026

ปาน
กลาง
มาก

3.92

0.949

มาก

3.81

0.967

มาก

3.71

0.964

มาก

3.89

0.911

มาก

3.74

0.939

มาก

3.60

0.957

มาก

3.86

1.021

มาก

รายการ

ค่ามัชฌิม
เลขคณิ ต
(x)

26

27

28
29
30
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32
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34
35
36
37
38
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ตารางที แสดงค่ า มัช ฌิ ม เลขคณิ ต ส่ ว นเบี ยงเบนมาตรฐาน และระดับ ของแต่ละตัวแปรทีเป็ น
องค์ประกอบของการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน (ต่อ)
ข้อที

รายการ

3.92

ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
0.991

3.70

0.994

มาก

3.59

0.884

มาก

3.65

0.876

มาก

3.59

0.861

มาก

3.73

0.894

มาก

3.70

0.869

มาก

3.93

0.896

มาก

3.77

0.906

มาก

3.78

0.833

มาก

3.82

0.859

มาก

ค่ามัชฌิม
เลขคณิ ต
(x)

39

40
41

42
43
44
45
46
47
48
49

การพัฒนาความสามารถของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในการ
บริ หารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพทันต่อการ
เปลียนแปลง
ความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาและการเชือมโยง
เงินอุดหนุนทางการศึกษาสนองต่ออุปสงค์
การแยกบทบาทผูจ้ ดั ซือออกจากบทบาทของผูจ้ ดั บริ การแต่
ประสานการดําเนินงานร่ วมกันภายในองค์การเพือจัดหาสิ งที
ดีทีสุดและมีความเหมาะสมให้แก่ผจู ้ ดั บริ การ
กระบวนการอนุมตั ิโครงการ PPPs การเจรจาต่อรองใหม่มี
ความโปร่ งใสและเป็ นไปตามขันตอนปกติ
การออกแบบสัญญาให้เหมาะสมและผ่านการพิจารณาโดย
รัฐบาล
การกําหนดพันธะบริ การรายละเอียดบทบาทและหน้าที
รับผิดชอบของคู่สญ
ั ญาทีมีความชัดเจน
การกําหนดขอบข่ายอํานาจควบคุมการดําเนินการภายใต้
ระยะเวลาแห่งสัญญา
การจัดสภาพแวดล้อมอาคารเรี ยน สิ งอํานวยความสะดวกที
ใหม่ สะอาด และทันสมัย
การริ เริ มโครงการ PPPs ทีสอดคล้องกับนโยบายงบประมาณ
ของรัฐบาล
การกําหนดอํานาจการกํากับดูแลมาตรฐานคุณภาพ
การปฏิบตั ิงานในสัญญา
การบริ หารจัดการความเสี ยงทีดีทีสุดและการกระจายความ
เสี ยงระหว่างภาครัฐและเอกชนอย่างเหมาะสมโดยคํานึงถึง
ต้นทุนความเสี ยง ความคุม้ ค่าทางการเงิน และประสิทธิผลต่อ
ค่าใช้จ่าย
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ตารางที แสดงค่ า มัช ฌิ ม เลขคณิ ต ส่ ว นเบี ยงเบนมาตรฐาน และระดับ ของแต่ละตัวแปรทีเป็ น
องค์ประกอบของการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน (ต่อ)

50

การระบุขอ้ จํากัดของการใช้อาํ นาจกํากับดูแลไว้ในสัญญา

3.70

ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
0.860

51

การแก้ไขปรับปรุ งกฎหมายการศึกษาทีเกียวข้องให้
สอดคล้องกับการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน
การกําหนดสิ ทธิประโยชน์ทีจูงใจการลงทุนของภาคเอกชน
ในกฎหมายการศึกษาเกียวกับการจัดการศึกษาหลังการศึกษา
ภาคบังคับ
การตังหน่วยงานรับรองมาตรฐานการปฏิบตั ิงานทุกสาย
อาชีพทีมีความพิเศษเฉพาะทางและเจาะลึกก่อนเข้าทํางาน
จริ งในสถานประกอบการ
การกําหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนแก่รัฐและเงือนไข
การโอนกรรมสิ ทธ์กลับมาเป็ นของรัฐ
การบริ หารกองทุน PPPS โดยคณะกรรมการพิเศษให้มีเงิน
หมุนเวียนตามสภาพจริ งลดความซําซ้อนและอาจนําเงินไปใช้
ให้เกิดดอกผล
การกําหนดระยะเวลาแห่งสัญญาทีภาคเอกชนได้รับสัมปทาน
และระยะเวลาการถ่ายโอนกรรมสิ ทธิกลับไปเป็ นของรัฐ
การกําหนดบทลงโทษสําหรับความล้มเหลวในการ
ปฏิบตั ิงานไว้ในสัญญา
ความรับผิดชอบในการส่งมอบงานภายใต้ระยะเวลาทีกําหนด
โดยคํานึงถึงหลักความคุม้ ค่า
การตังโครงการนําร่ องการจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน
เพือบุคคลกลุ่มพิเศษ คนเป็ นออทิสติค หรื อคนมี
อัจฉริ ยภาพมาก
การสร้างตัววัดความสามารถและสิ งจูงใจผูป้ ฎิบตั ิงาน
ทีเหมาะสมไว้ในสัญญา
การให้เงินอุดหนุนผูเ้ รี ยนผ่านบัตร Smart Cardโดยกําหนด
วงเงินสิ ทธิประโยชน์ตามรายได้ขนบั
ั นไดและอายุของ
ผูร้ ับสิ ทธิ

3.79

0.903

มาก

3.84

0.910

มาก

3.67

1.012

มาก

3.75

2.129

มาก

3.67

0.885

มาก

3.62

0.907

มาก

3.65

0.984

มาก

3.86

0.929

มาก

3.70

1.011

มาก

3.73

0.862

มาก

3.54

0.949

มาก

ข้อที

รายการ

ค่ามัชฌิม
เลขคณิ ต
(x)

52

53

54
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ตารางที แสดงค่ า มัช ฌิ ม เลขคณิ ต ส่ ว นเบี ยงเบนมาตรฐาน และระดับ ของแต่ละตัวแปรทีเป็ น
องค์ประกอบของการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน (ต่อ)
ข้อที

รายการ

3.70

ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
0.958

3.79

0.900

มาก

3.75

0.950

มาก

2.86

1.135

3.56

0.993

ปาน
กลาง
มาก

3.77

1.003

มาก

3.77

0.953

มาก

3.86

0.956

มาก

3.66

0.982

มาก

3.86

1.026

มาก

3.82

0.865

มาก

3.77

0.920

มาก

ค่ามัชฌิม
เลขคณิ ต
(x)

62
63

64
65
66

67

68
69
70
71

72
73

การกําหนดสิ ทธิประโยชน์ของผูร้ ับบริ การและผูใ้ ห้บริ การ
ในสัญญา
การกําหนดข้อตกลงในการระงับข้อพิพาทระหว่างคู่สญ
ั ญา
ภาครัฐและเอกชนด้วยหลักความชัดเจน คาดการณ์ได้ และ
ความโปร่ งใส
การกําหนดรู ปแบบ PPPs ทีเหมาะสม และสัดส่วนความเป็ น
หุน้ ส่วนทีชัดเจนในสัญญา
ภาคเอกชนเข้ามาบริ หารจัดการศึกษาทังหมดในโรงเรี ยน
ของรัฐ
ภาคประชาสังคมร่ วมบริ จาคสนับสนุนทรัพยากรการศึกษา
ผ่านระบบการบริ หารงบประมาณและการจัดการทรัพยากร
ทีมีประสิทธิภาพ
ภาคเอกชนสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาให้กบั
สถานศึกษาของรัฐซึงเป็ นกิจกรรมเพือช่วยเหลือสังคม
และสิ งแวดล้อมโดยไม่มุ่งหวังผลกําไร
การประเมินผลร่ วมกันให้เกิดผลผลิตทางการศึกษาทีได้
มาตรฐานตามทีสถานประกอบการทีได้มาตรฐานต้องการ
การใช้ทกั ษะความเชียวชาญและทรัพยากรทีมีอยูเ่ อือ
ประโยชน์ต่อกัน
ภาคเอกชนลงทุนสร้างและจัดให้มีสิงอํานวยความสะดวกทาง
การศึกษาให้กบั โรงเรี ยนของรัฐ
การบริ หารจัดการศึกษาทีเน้นการกระจายอํานาจสู่
สถานศึกษามีเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลาย
ในการปฏิบตั ิ
กรอบนโยบายทีกว้างและแผนกลยุทธ์ดา้ นการศึกษาทีชัดเจน
ในการดึงดูดภาคเอกชนเข้าร่ วม
การมอบรางวัลตอบแทนให้กบั ผูท้ ีปฏิบตั ิงานบรรลุผลสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ทีกําหนดไว้
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ตารางที แสดงค่ า มัช ฌิ ม เลขคณิ ต ส่ ว นเบี ยงเบนมาตรฐาน และระดับ ของแต่ละตัวแปรทีเป็ น
องค์ประกอบของการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน (ต่อ)
ข้อที

รายการ

4.04

ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
0.884

3.78

0.972

มาก

3.69

0.955

มาก

3.67

0.939

มาก

3.68

0.958

มาก

3.81

0.967

มาก

3.91

0.925

มาก

3.61

0.922

มาก

3.76

0.886

มาก

3.92

0.909

มาก

3.77

1.073

มาก

3.86

0.944

มาก

3.88

0.848

มาก

ค่ามัชฌิม
เลขคณิ ต
(x)

74
75

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

การใช้สืออุปกรณ์การเรี ยนการสอนทีทันสมัยในการสร้าง
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ทีดี
ภาคเอกชนให้บริ การด้านวิชาชีพเช่น การฝึ กอบรม การจัดหา
แบบเรี ยน การออกแบบหลักสูตรการสอน การประกัน
คุณภาพและงานสนับสนุนการสอน
สถาบันอุดมศึกษามีศกั ยภาพเพียงพอทีจะนําผลการวิจยั ไป
ขยายผลในเชิงพาณิ ชย์
ภาคเอกชนลงทุนสร้างโครงสร้างพืนฐานทีจําเป็ นและการ
บริ การด้านการศึกษา
การกําหนดคุณสมบัติของภาคเอกชนไว้ในกลยุทธ์การศึกษา
แห่งชาติ
คณะกรรมการภาครัฐร่ วมเอกชนตามกลุ่มอาชีพร่ วมทํา
หลักสูตรแผนการเรี ยน และร่ วมสอนด้วยกัน
การยกระดับคุณภาพการศึกษาการจัดการความรู ้ทกั ษะและ
นวัตกรรมด้านเทคนิคการสอน
การกําหนดโครงสร้างราคาและเงือนไขการชําระเงินตาม
สัญญา
การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่ วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ
การกําหนด Roadmap เพือนํานโยบายสู่การปฏิบตั ิโดย
คํานึงถึงการบรรลุผลอย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
ความรับผิดชอบร่ วมกันในการรับประกันการมีงานทําของ
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
การสร้างเครื องมือวัดผลการปฏิบตั ิงานทีเหมาะสมและ
สะท้อนผลลัพธ์ทีต้องการ
ประสิ ทธิภาพของระบบการบริ หารงานภาครัฐในการนํา
นโยบายสู่การปฏิบตั ิ
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ตารางที แสดงค่ า มัช ฌิ ม เลขคณิ ต ส่ ว นเบี ยงเบนมาตรฐาน และระดับ ของแต่ละตัวแปรทีเป็ น
องค์ประกอบของการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน (ต่อ)
ข้อที

รายการ

3.86

ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
0.894

3.70

1.002

มาก

3.94

0.817

มาก

3.83

1.136

มาก

3.88

0.941

มาก

3.57

1.004

มาก

3.88

0.954

มาก

3.90

0.881

มาก

3.85

0.863

มาก

3.88

0.928

มาก

3.72

0.932

มาก

ค่ามัชฌิม
เลขคณิ ต
(x)

87
88

89
90
91

92
93

94
95

96

97

การกํากับดูแลการนําสัญญาไปสู่ การปฏิบตั ิให้เกิดประโยชน์
อย่างแท้จริ ง
ภาคเอกชนจัดการศึกษาสําหรับผูม้ ีความสามารถพิเศษเพือ
พัฒนาให้เป็ นนักวิจยั นักวิทยาศาสตร์ทีสร้างองค์ความรู ้และ
นวัตกรรมในการพัฒนาประเทศอย่างยังยืน
การกําหนดวิสยั ทัศน์พนั ธกิจ รู ปแบบการบริ หารจัดการ และ
กรอบการดําเนินงาน
นโยบายของภาครัฐทีชัดเจน เข้มแข็ง ไม่เปลียนแปลงตาม
วาระทางการเมือง
การกําหนดวัตถุประสงค์หรื อเป้ าหมายในการปฏิบตั ิงาน
ร่ วมกันระหว่างผูบ้ ริ หารและผูม้ ีส่วนเกียวข้องโดยคํานึงถึง
เป้ าหมายทางการศึกษาร่ วมกัน
ภาคเอกชนจัดการศึกษาให้กบั นักเรี ยนทีได้รับคูปอง/
ทุนการศึกษาจากรัฐให้เข้าเรี ยนในโรงเรี ยนเอกชนได้
ความร่ วมมือทวิภาคีระหว่างสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการเพือการลงทุนด้านการศึกษา ผลิตกําลังคนให้มี
คุณสมบัติตามต้องการของตลาดแรงงาน
การกําหนดกลยุทธ์ทีดีทีสุดให้เหมาะสมกับองค์การทัง 3
ระดับ คือ ระดับองค์การ ระดับบริ หาร และระดับปฏิบตั ิการ
กระบวนการแปลงกลยุทธ์และนโยบายไปสู่แผนการ
ดําเนินงานภายในองค์การโดยคํานึงถึงวัฒนธรรม โครงสร้าง
หรื อระบบการบริ หาร
ความชัดเจนในการแบ่งการเรี ยนการสอนวิชาชีพและวิชา
เฉพาะและการสร้างความเชือมโยงในแต่ละระดับการศึกษา
เข้าด้วยกัน
กระบวนการแก้ปัญหาการยุติความขัดแย้งและการกําหนด
ทางเลือก
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ตารางที แสดงค่ า มัช ฌิ ม เลขคณิ ต ส่ ว นเบี ยงเบนมาตรฐาน และระดับ ของแต่ละตัวแปรทีเป็ น
องค์ประกอบของการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน (ต่อ)
ข้อที

รายการ

3.77

ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
0.861

3.69

0.886

มาก

3.86

0.889

มาก

3.89

0.949

มาก

3.80

0.936

มาก

3.92

0.951

มาก

3.81

0.978

มาก

3.88

0.955

มาก

3.93

0.937

มาก

3.93

0.916

มาก

3.86

0.939

มาก

3.86

0.932

มาก

ค่ามัชฌิม
เลขคณิ ต
(x)

98
99
100

101

102
103
104

105
106
107
108
109

การประเมินผลกลยุทธ์ทีนําไปปฏิบตั ิให้แน่ใจว่ากลยุทธ์นนั
ก่อให้เกิดผลการปฏิบตั ิงานทีตรงตามแผนทีตังไว้
การมีหน่วยงานพัฒนาและขับเคลือนนโยบาย PPPs ตลอดจน
แนวทางการดําเนินงานภายใต้รูปแบบ PPPs ทีกําหนด
การกําหนดแนวทางการทํางานร่ วมกันให้มีระบบ ข้อกําหนด
หลักเกณฑ์ และมาตรฐานการทํางานทีมุ่งเน้นให้ประโยชน์
ตกแก่ผเู ้ รี ยน
การประเมินองค์การและสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน
ให้ทราบถึง จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ก่อน
กําหนดกลยุทธ์
ภาคเอกชนลงทุนสร้างและจัดให้มีสิงอํานวยความสะดวกที
จําเป็ นรวมทังดําเนินการงานบริ การต่างๆทีมีประสิ ทธิภาพทีสุด
การกําหนดตัวชีวัดความสําเร็ จและตัวชีวัดผลลัพธ์ทาง
การศึกษาทังเชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณ
การประสานความเชือมโยงระหว่างอุปสงค์และอุปทานให้มี
ข้อมูลป้ อนกลับมายัง กระบวนการเรี ยนการสอนใน
สถานศึกษา
การสร้างกลไกการบริ หารงบประมาณและทรัพยากรทางการ
ศึกษาทีสะท้อนผลลัพธ์ทางการศึกษาทีมีคุณภาพ
การปฏิบตั ิต่อกันด้วยความซือสัตย์ให้เกียรติ เชือใจนับถือกัน
และแบ่งปันข้อมูลทีเป็ นจริ งจนเป็ นความสัมพันธ์ทียังยืน
การพัฒนากลไกการประกันคุณภาพการศึกษาทีมี
ประสิ ทธิภาพ
การมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยและผูใ้ ช้บริ การในการ
ตรวจสอบคุณภาพการให้บริ การ
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานและสร้างแรงจูงใจให้ได้รับ
ผลลัพธ์ทีน่าพอใจ
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ตารางที แสดงค่ า มัช ฌิ ม เลขคณิ ต ส่ ว นเบี ยงเบนมาตรฐาน และระดับ ของแต่ละตัวแปรทีเป็ น
องค์ประกอบของการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน (ต่อ)
ข้อที

รายการ

3.65

ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
0.894

3.77

0.896

มาก

3.91

0.892

มาก

3.87

0.898

มาก

3.92

0.938

มาก

3.92

0.908

มาก

3.82

0.926

มาก

3.92

0.912

มาก

3.82

0.943

มาก

3.92

0.886

มาก

3.78

0.956

มาก

3.83

0.917

มาก

3.80

0.962

มาก

ค่ามัชฌิม
เลขคณิ ต
(x)

110 การแต่งตังคณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิโครงการ PPPs หรื อ
ตัดสิ นการไม่ใช้วธิ ีการประมูล
111 การศึกษาค้นคว้าวิจยั ด้านอุตสาหกรรมและส่งเสริ มงานวิจยั
เชิงพาณิ ชย์ในระดับอุดมศึกษา
112 การพัฒนาระบบบริ หารจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาลบนพืนฐานของผลประโยชน์ร่วมกัน
113 การบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชนทีมีความยืดหยุน่
ตอบสนองความต้องการของสังคมได้
114 โครงสร้างองค์การทีเหมาะสมมีความคล่องตัวในการบริ หาร
จัดการการติดต่อสื อสาร และการมีส่วนร่ วม
115 กระบวนการติดต่อสื อสารและกระบวนการตัดสิ นใจทีมี
ขอบข่ายอํานาจชัดเจน ตามโครงสร้าง
116 สถาบันการศึกษาภาครัฐทีเข้าร่ วมโครงการ PPPs มุ่งพัฒนา
ศักยภาพของตนอยูเ่ สมอ
117 การผสมผสานทักษะและความเชียวชาญร่ วมกันให้เป็ นแนว
ปฏิบตั ิทีดี
118 ผูม้ ีทกั ษะความเชียวชาญของภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่ วมใน
การบริ หารจัดการศึกษา
119 การกําหนดนโยบายการมีส่วนร่ วมของภาคเอกชนให้เป็ น
ยุทธศาสตร์ระดับชาติ
120 การขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาทีมีคุณภาพในโรงเรี ยน
เอกชนทีมีอยูแ่ ล้วโดยไม่ตอ้ งสร้างสถานทีหรื อจัดหา
ทรัพยากรทางการศึกษาใหม่
121 การนํานวัตกรรมการบริ หารจัดการจากภาคเอกชนมา
ประยุกต์ใช้ในการกําหนดมาตรฐานการบริ หารจัดการศึกษา
ของภาครัฐให้มีประสิ ทธิภาพ
122 ระบบการทํางานและกรอบกฎระเบียบทียืดหยุน่ ของการ
บริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน
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202
ตารางที แสดงค่ า มัช ฌิ ม เลขคณิ ต ส่ ว นเบี ยงเบนมาตรฐาน และระดับ ของแต่ละตัวแปรทีเป็ น
องค์ประกอบของการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน (ต่อ)
ข้อที

รายการ

3.80

ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
0.860

3.70

0.896

มาก

3.87

0.983

มาก

3.79

0.935

มาก

3.84

0.960

มาก

3.82

0.903

มาก

3.86

0.899

มาก

3.72

0.929

มาก

3.70

0.903

มาก

3.80

0.898

มาก

3.67

0.894

มาก

3.84

0.910

มาก

ค่ามัชฌิม
เลขคณิ ต
(x)

123 ผูป้ ฎิบตั ิงานในสถานศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชนมีการทํางาน
อย่างต่อเนืองและสมําเสมอ
124 การมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยและผูใ้ ช้บริ การในการ
กําหนดรายละเอียดโครงการ
125 กระบวนการจัดซือจัดจ้างของภาครัฐมีความโปร่ งใส
ตรวจสอบได้รอบคอบรัดกุมและมีความชัดเจนในสายความ
รับผิดชอบ
126 การเพิมประสิ ทธิภาพต่อต้นทุนและการบริ หารจัดการ
ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าของภาครัฐร่ วมเอกชน
127 กระบวนการคัดเลือกภาคเอกชนมีความโปร่ งใสและมีการ
แข่งขันประกวดราคาอย่างเป็ นธรรม
128 การบริ หารจัดการงบประมาณการลงทุนทีมีผลประโยชน์และ
ความคุม้ ค่าด้านการเงินในระยะยาว
129 กระบวนการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษาและการกําหนด
บทบาทอํานาจหน้าทีความรับผิดชอบทีชัดเจน
130 การประเมินเชิงระบบและการศึกษาประวัติความเป็ นมาของ
บริ บทสถานศึกษาก่อนการดําเนินงานโครงการ PPPs
131 การจัดตังกองทุนส่งเสริ มการให้เอกชนร่ วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐตามมาตรฐานการบัญชี
132 การจัดให้มีคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุนด้านการศึกษาให้
เกิดการเรี ยนรู ้ร่วมกันและมีกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู ้
อย่างเป็ นระบบ
133 การจัดให้มีกองทุน PPPs โดยธนาคารเป็ นผูด้ าํ เนินการ
ธุรกรรมด้วยฐานเลข 13 หลัก
134 การจัดทําระบบการให้ทุนการศึกษาแก่โรงเรี ยนของรัฐและ
เอกชนทีเป็ นธรรม ตอบสนองความต้องการและมีเป้ าหมายที
ชัดเจน
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203
ตารางที แสดงค่ า มัช ฌิ ม เลขคณิ ต ส่ ว นเบี ยงเบนมาตรฐาน และระดับ ของแต่ละตัวแปรทีเป็ น
องค์ประกอบของการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน (ต่อ)
ข้อที

รายการ

3.90

ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
0.922

3.77

0.875

มาก

3.78

0.899

มาก

3.88

0.863

มาก

3.83

0.895

มาก

3.56

0.935

มาก

3.96

1.015

มาก

3.68

0.975

มาก

3.76

0.963

มาก

3.87

1.015

มาก

3.60

0.978

มาก

3.64

0.965

มาก

3.80

0.940

มาก

ค่ามัชฌิม
เลขคณิ ต
(x)

135 การผสมผสานและเติมเต็มคุณสมบัติครู ผสู ้ อนให้มี
จรรยาบรรณความเป็ นครู ในการจัดการศึกษาร่ วมกัน
136 การปรับเปลียนกระบวนทัศน์ต่อแนวคิด PPPs และการสร้าง
ความรู ้ความเข้าใจในหลักการความเป็ นหุน้ ส่วนการศึกษา
137 การคาดการณ์ไกลและการกําหนดโยบายให้ครอบคลุม
เนือหากฎหมายประกาศ และระเบียบทีเกียวข้อง
138 การสร้างความสัมพันธ์อย่างยังยืนระหว่างหุน้ ส่วนในการ
ส่งเสริ มการศึกษาโดยมุ่งเน้นทีผลลัพธ์ทางการศึกษาร่ วมกัน
139 การระดมทรัพยากรและการสร้างภาคีเครื อข่ายทางการ
บริ หารจัดการศึกษาทีมีกลไกทีชัดเจน
140 การแต่งตังคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้กบั
โครงการ PPPs ทีมีมูลค่าตํากว่าหนึงพันล้านบาท
141 ความโปร่ งใสและการสร้างจิตสํานึกความรับผิดชอบต่อ
การศึกษาของชาติร่วมกัน
142 การแต่งตังคณะกรรมการกําหนดมาตรการหรื อแนวทางด้าน
การเงินของโครงการ PPPS ต่อ คณะรัฐมนตรี
143 การสร้างทัศนคติทีดีของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยต่อแนวคิดการ
บริ หารจัดการศึกษา PPPs
144 การมีระบบติดตามตรวจสอบ และประเมินโครงการทีมี
ประสิ ทธิภาพ
145 ภาคเอกชนดําเนินการซ่อมบํารุ งอาคารสถานทีการรับส่ง
นักเรี ยน โครงการอาหารกลางวัน
146 การริ เริ มโครงการนําร่ อง PPPs ในโรงเรี ยนขนาดเล็กทีจะยุบ
รวม เพือนําข้อค้นพบมาสร้างแนวปฎิบตั ิทีดี
147 ภาคเอกชนมีส่วนร่ วมในการออกแบบหลักสูตรเป็ นวิทยากร
สนับสนุนการฝึ กงาน และเรี ยนรู ้การทํางานจริ งในสถานที
ทํางาน
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ตารางที แสดงค่ า มัช ฌิ ม เลขคณิ ต ส่ ว นเบี ยงเบนมาตรฐาน และระดับ ของแต่ละตัวแปรทีเป็ น
องค์ประกอบของการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน (ต่อ)
ข้อที

รายการ

3.77

ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
1.002

3.71

0.972

มาก

3.90

0.955

มาก

3.95

0.930

มาก

3.84

0.980

มาก

3.96

0.973

มาก

ค่ามัชฌิม
เลขคณิ ต
(x)

148 การมีระบบการจ้างงานและค่าตอบแทนทีทันสมัยของการ
บริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน
149 การจัดทําระบบกองทุนโรงเรี ยนของรัฐและเอกชนทีมีความ
เป็ นกลางตอบสนองความต้องการ และเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย
150 การสร้างแรงจูงใจให้ผมู ้ ีส่วนเกียวข้องในทุกระดับมีวสิ ยั ทัศน์
ทุ่มเทความรู ้ความสามารถให้เกิดความร่ วมมือร่ วมใจในการ
ปฏิบตั ิงาน
151 การสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้การทํางานร่ วมกันระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน
152 การบริ หารจัดการงบประมาณทีมีความโปร่ งใสตรวจสอบได้
มีความเพียงพอครอบคลุมค่าใช้จ่ายทังโครงการ และ
ค่าชดเชยทีอาจเกิดขึน
153 การสร้างความเข้าใจทีแท้จริ งถึงเป้ าหมายร่ วมกันในการสร้าง
ประโยชน์เพือการศึกษาของชาติ
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จากตารางที พบว่าโดยภาพรวมข้อคําถามทัง 153 ข้อ มีค่ามัชฌิมเลขคณิ ต ( x )
อยูร่ ะหว่าง 2.86-4.04 แสดงว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีความคิดเห็นเกียวกับค่าระดับของตัวแปรโดยมัชฌิมเลขคณิ ต
( x ) ตังแต่ระดับปานกลางถึ งมากทีสุ ด ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ระหว่าง 0.817-2.129
แสดงว่ากลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีความคิดเห็นต่อตัวแปรค่อนข้างแตกต่างกัน โดยมีตวั แปรทีมีค่ามัชฌิมเลขคณิ ต
( x ) มากทีสุ ด คือตัวแปรที 74 การใช้สือ อุปกรณ์การเรี ยนการสอนทีทันสมัย ในการสร้างประสบการณ์
การเรี ยนรู ้ทีดี มีค่ามัชฌิมเลขคณิ ต ( x ) 4.04 ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.884 แสดงว่าผูใ้ ห้
ข้อมูลมีความคิดเห็นแตกต่างในระดับปานกลางรองลงมา คือ ตัวแปรที 153 การสร้างความเข้าใจ
ทีแท้จริ งถึงเป้ าหมายร่ วมกันในการสร้างประโยชน์เพือการศึกษาของชาติ มีค่ามัชฌิมเลขคณิ ต ( x )
3.96 ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)0.973 และตัวแปรที 141 ความโปร่ งใสและการสร้างจิตสํานึ ก
ความรับผิดชอบต่อการศึกษาของชาติร่วมกันมีค่ามัชฌิมเลขคณิ ต ( x ) 3.96 ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
(S.D.) 1.015 แสดงว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีความคิดเห็นแตกต่างในระดับปานกลาง และตัวแปรทีมีค่ามัชฌิม
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เลขคณิ ต ( x ) น้อยทีสุ ด คือ ตัวแปรที 65 ภาคเอกชนเข้ามาบริ หารจัดการศึกษาทังหมดในโรงเรี ยน
ของรัฐมีค่ามัชฌิมเลขคณิ ต ( x ) 2.86 ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 1.135 แสดงว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูลมี
ความเห็นเกียวกับ ภาคเอกชนเข้ามาบริ หารจัดการศึกษาทังหมดในโรงเรี ยนของรัฐ แตกต่างกันอยู่
ในระดับมาก เมือพิจารณาจํานวนของระดับข้อเท็จจริ ง พบว่า ข้อเท็จจริ งในระดับปานกลาง 4 ข้อ
คิดเป็ นร้อยละ 2.61 ระดับมาก 149 ข้อ คิดเป็ นร้อยละ 97.39
. การวิเคราะห์องค์ประกอบของการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) โดยใช้
โปรแกรมสําเร็ จรู ป ข้อตกลงเบืองต้นทีสําคัญคือ การตรวจสอบความเหมาะสมทีใช้ในการวิเคราะห์
องค์ประกอบนัน โคมเรย์และลี (Comrey and Lee) เสนอแนวทางในการพิจารณาจํานวนตัวอย่างที
เพียงพอต่อการวิเคราะห์องค์ประกอบว่า จํานวนตัวอย่าง 50 ตัวอย่าง ไม่เหมาะสมอย่างยิง จํานวน
ตัวอย่าง 100 ตัวอย่าง ไม่เหมาะสม จํานวนตัวอย่าง 200 ตัวอย่างพอใช้ จํานวนตัวอย่าง 300 ตัวอย่าง
ดี จํานวนตัวอย่าง 500 ตัวอย่าง ดี มาก และจํานวนตัวอย่างมากกว่า 1,000 ตัวอย่าง ดี ทีสุ ด ซึ ง
สอดคล้องกับ ทาบาชนิ คและไฟเดล (Tabachnik and Fidell) ทียืนยันว่า การวิเคราะห์องค์ประกอบ
ต้องมีตวั อย่างอย่างน้อย 300 ตัวอย่าง ซึ งงานวิจยั นี เก็บแบบสอบถามความคิดเห็นได้จาํ นวน 250
ฉบับ จึงอยูใ่ นเกณฑ์ทีมีความเหมาะสมทีจะนําไปวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไป
นอกจากนันยังมีการตรวจสอบโดยใช้สถิติทดสอบ ซึ งในทีนี ใช้การตรวจสอบ
โดยสถิติตวั แปรมีความสัมพันธ์กนั โดยพิจารณาจากค่า KMO and Bartlett’s Test โดยค่า KaiserMeyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (MSA) อยูร่ ะหว่าง 0-1 และสถิติทดสอบ Bartlett’s
Test of Sphericity ใช้ท ดสอบตัวแปรต่า งๆ ว่า มีค วามสัม พันธ์ก นั หรื อไม่ จากการวิเ คราะห์
องค์ประกอบ ได้ผลดังตารางที
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ตารางที แสดงค่า KMO-Meyer-Olkin and Bartlett's Test
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Approx. Chi-Square
Bartlett's Test of Sphericity
df
Sig.

.952
47586.392
11628
.000

จากตารางที ผลการทดสอบ KMO ของข้อมูลชุ ดที เก็บได้จากการวิจยั ได้
เท่ากับ .952 ซึง ไคเซอร์ และไรซ์ (Kaiser and Rice) ได้ทาํ การศึกษาค่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin
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Measure of Sampling Adequacy) ในการวัดความเหมาะสมของข้อมูลว่าควรใช้เทคนิคการวิเคราะห์
องค์ประกอบหรื อไม่ และได้สรุ ปว่า ถ้าค่า KMO ≥0.8 แสดงว่าข้อมูลชุ ดนันสามารถใช้การ
วิเคราะห์องค์ประกอบได้ดี ดังนันข้อมูลชุดนี จึงมีความเหมาะสมทีจะใช้วิเคราะห์องค์ประกอบได้ดี
การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยค่าสถิติทดสอบ Bartlett’s Sphericity Test มีนยั สําคัญ
ทางสถิติ (sig 0.000 ≤ 0.05) แสดงว่าเมทริ กซ์สัม ประสิ ท ธิ สหสัม พัน ธ์ ข องตัว แปรต่า งๆ มี
ความสัมพันธ์กนั ดังนันข้อมูลทีได้จึงมีความเหมาะสมทีจะนําไปวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไป
การวิเคราะห์ในขันตอนนี ใช้การสกัดองค์ประกอบ (factor extraction) ด้วยวิธี
วิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principle Component Analysis : PCA) ด้วยการหมุนแกนแบบตังฉาก
(orthogonal rotation) และการหมุนแกนด้วยวิธีวาริ แมกซ์ (varimax rotation) ใช้เกณฑ์ในการเลือก
องค์ประกอบดังนี 1) มีค่านําหนักองค์ประกอบตังแต่ 0.55 ขึนไป ตามที แฮร์ และคณะ (Hair et.al.)
กล่าวว่า นําหนักองค์ประกอบที 0.55 ขึนไปเป็ นค่านําหนักทีมีนยั สําคัญในทางปฏิบตั ิ (practically
significant) 2) ค่าไอเก็น (eigenvalues) มากกว่า 1 ตามเกณฑ์ของไคเซอร์ (Kaiser’s Criterion) และ
3) มีตวั แปรอธิ บายองค์ประกอบมากกว่า 3 ตัวขึนไป (Hatcher)เมือพิจารณาตามเกณฑ์ดงั กล่าว ได้
จํานวนองค์ประกอบและค่าความแปรปรวนของตัวแปรดังตารางที 10
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ตารางที แสดงองค์ประกอบ ค่าไอเกน ค่าร้อยละของความแปรปรวน ค่าร้อยละของความแปรปรวน
สะสมขององค์ประกอบการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน
องค์ประกอบ
(Component)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Rotation Sums of Squared Loadings
ค่าความแปรปรวนของตัว ค่าความแปรปรวนร้อยละ ค่าความแปรปรวนสะสม
แปร (Eigenvalues)
(% of Variance)
ร้อยละ (Cumulative %)
47.184
30.839
30.839
12.294
8.035
38.874
11.370
7.431
46.306
10.392
6.792
53.098
4.464
2.918
56.015
4.085
2.670
58.686
3.954
2.584
61.270
3.312
2.165
63.435
3.230
2.111
65.546
2.330
1.523
67.069
2.313
1.512
68.581
2.164
1.414
69.995
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ตารางที แสดงองค์ประกอบ ค่าไอเกน ค่าร้อยละของความแปรปรวน ค่าร้อยละของความแปรปรวน
สะสมขององค์ประกอบการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน (ต่อ)
องค์ประกอบ
(Component)
13
14
15
16
17
18
19
20

Rotation Sums of Squared Loadings
ค่าความแปรปรวนของตัว ค่าความแปรปรวนร้อยละ ค่าความแปรปรวนสะสม
แปร (Eigenvalues)
(% of Variance)
ร้อยละ (Cumulative %)
1.691
1.105
71.100
1.668
1.090
72.190
1.542
1.008
73.198
1.448
.946
74.144
1.355
.886
75.030
1.344
.878
75.908
1.270
.830
76.738
1.261
.824
77.562
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Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a Rotation converged in 39 iterations.
จากตารางที 1 แสดงจํานวนองค์ประกอบการบริ หารจัดการศึ ก ษาแบบรัฐร่ วม
เอกชน พบว่า องค์ประกอบทีมีค่าไอเก็นมากกว่า 1 มี 20 องค์ประกอบ เมือหมุนแกนแล้วอธิ บาย
ความแปรปรวนได้ทงหมดร้
ั
อยละ . แต่เมือพิจารณาตามเกณฑ์การคัดเลือกองค์ประกอบทีมี
ค่านําหนักองค์ประกอบตังแต่ 0.55 ขึนไป มีค่าไอเก็น (Eigenvalues) มากกว่า 1 และมีตวั แปร
อธิ บายองค์ประกอบมากกว่า 3 ตัวขึนไป พบว่า มีเพียง 5 องค์ประกอบ ทีมีคุณสมบัติเป็ นไปตาม
เกณฑ์ทีกําหนด คือองค์ประกอบที 1-5 สําหรับองค์ประกอบอีก 15 องค์ประกอบขาดคุณสมบัติตาม
เกณฑ์ทีกําหนดไว้ ส่ วนองค์ประกอบทีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ทงั 5 องค์ประกอบ เมือหมุนแกนแล้ว
องค์ประกอบที 1 มีค่าไอเกน สู งสุ ดเท่ากับ . สามารถอธิ บายความแปรปรวนทังหมดได้ร้อยละ
30.839 องค์ประกอบที 2 มีค่าไอเกน สู งสุ ดเท่ากับ . สามารถอธิ บายความแปรปรวนทังหมด
ได้ร้อยละ 8.035 องค์ประกอบที 3 มีค่าไอเกน สู งสุ ดเท่ากับ . สามารถอธิ บายความแปรปรวน
ทังหมดได้ร้อยละ 7.431 องค์ประกอบที 4 มีค่าไอเกน สู งสุ ดเท่ากับ 10.392 สามารถอธิ บายความ
แปรปรวนทังหมดได้ร้อยละ 6.792 องค์ประกอบที 5 มีค่าไอเกน สู งสุ ดเท่ากับ 4.464 สามารถ
อธิบายความแปรปรวนทังหมดได้ร้อยละ 2.918 และองค์ประกอบอืนๆ มีค่าไอเกนและความสามารถใน
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การอธิ บายความแปรปรวนทังหมดค่อยๆลดลงตามลําดับ และองค์ประกอบทีมีคุณสมบัติเป็ นไป
ตามเกณฑ์ทีกําหนดคือองค์ประกอบที1-5 พบว่า สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ทงหมด
ั
.
นอกจากนี นํ าหนั ก องค์ ป ระกอบและตั ว แปรอธิ บายที อธิ บายในแต่ ล ะ
องค์ประกอบหลักหมุนแกนแสดงไว้ในตารางที 1
ตารางที

แสดงค่านําหนักองค์ประกอบและตัวแปรทีอธิบายในแต่ละองค์ประกอบหลังหมุนแกน

ตัวแปร
VAR00117
VAR00114
VAR00107
VAR00106
VAR00105
VAR00115
VAR00130
VAR00103
VAR00112
VAR00101
VAR00104
VAR00122
VAR00109
VAR00113
VAR00121
VAR00129
VAR00128
VAR00141
VAR00118
VAR00137
VAR00116
VAR00138
VAR00095
VAR00139
VAR00126

กลุ่มที 1
0.809
0.800
0.797
0.790
0.783
0.781
0.780
0.779
0.764
0.764
0.761
0.761
0.755
0.749
0.747
0.743
0.740
0.740
0.739
0.739
0.737
0.737
0.736
0.726
0.726

ค่านําหนักองค์ประกอบ
กลุ่มที 2
กลุ่มที 3
กลุ่มที 4

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

กลุ่มที 5
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ตารางที

แสดงค่านําหนักองค์ประกอบและตัวแปรทีอธิ บายในแต่ละองค์ประกอบหลังหมุนแกน
(ต่อ)

ตัวแปร
VAR00091
VAR00093
VAR00096
VAR00151
VAR00094
VAR00123
VAR00144
VAR00100
VAR00108
VAR00143
VAR00097
VAR00153
VAR00119
VAR00098
VAR00132
VAR00149
VAR00147
VAR00135
VAR00124
VAR00150
VAR00152
VAR00085
VAR00089
VAR00120
VAR00090
VAR00148
VAR00083
VAR00086
VAR00087

กลุ่มที 1
0.722
0.718
0.716
0.714
0.712
0.711
0.710
0.709
0.705
0.701
0.688
0.685
0.684
0.682
0.680
0.678
0.678
0.678
0.678
0.675
0.674
0.668
0.650
0.646
0.644
0.641
0.640
0.637
0.635

ค่านําหนักองค์ประกอบ
กลุ่มที 2
กลุ่มที 3
กลุ่มที 4

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

กลุ่มที 5
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ตารางที

แสดงค่านําหนักองค์ประกอบและตัวแปรทีอธิ บายในแต่ละองค์ประกอบหลังหมุนแกน
(ต่อ)

ตัวแปร
VAR00125
VAR00102
VAR00127
VAR00131
VAR00136
VAR00099
VAR00080
VAR00068
VAR00069
VAR00092
VAR00111
VAR00079
VAR00049
VAR00084
VAR00060
VAR00110
VAR00058
VAR00134
VAR00078
VAR00142
VAR00045
VAR00044
VAR00043
VAR00042
VAR00047
VAR00041
VAR00035
VAR00013
VAR00012

กลุ่มที 1
0.631
0.630
0.628
0.624
0.623
0.620
0.612
0.606
0.603
0.595
0.592
0.592
0.582
0.581
0.574
0.573
0.573
0.569
0.567
0.564

ค่านําหนักองค์ประกอบ
กลุ่มที 2
กลุ่มที 3
กลุ่มที 4

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

0.714
0.696
0.645
0.627
0.604
0.596
0.562
0.789
0.784

กลุ่มที 5
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ตารางที

แสดงค่านําหนักองค์ประกอบและตัวแปรทีอธิ บายในแต่ละองค์ประกอบหลังหมุนแกน
(ต่อ)

ตัวแปร
VAR00011
VAR00009
VAR00022
VAR00014
VAR00024
VAR00025
VAR00062
VAR00061
VAR00052
VAR00063
VAR00064
VAR00001
VAR00002
VAR00003

กลุ่มที 1

ค่านําหนักองค์ประกอบ
กลุ่มที 2
กลุ่มที 3
กลุ่มที 4
0.712
0.675
0.635
0.599
0.599
0.569
0.600
0.576
0.556
0.553
0.551

กลุ่มที 5

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

0.770
0.737
0.568

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a. Rotation converged in 39 iterations.
จากตารางที 11 พบว่า องค์ประกอบการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน
ตามเกณฑ์การคัดเลือกองค์ประกอบมี 5 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที 1 จํานวน 74 ตัวแปร
องค์ประกอบที 2 จํานวน 7 ตัวแปรองค์ประกอบที 3 จํานวน 8 ตัวแปรองค์ประกอบที 4 จํานวน 5
ตัวแปร องค์ประกอบที 5 จํานวน 3 ตัวแปร โดยผูว้ ิจยั ได้สรุ ปองค์ประกอบ ดังตารางที 1 และมี
รายละเอียดแต่ละองค์ประกอบ ดังตารางที 12- 16
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ตารางที แสดงองค์ประกอบการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน
ลําดับที
องค์ประกอบ
จํานวนตัวแปร
ค่านําหนักองค์ประกอบ
(Factor Loading)
1
องค์ประกอบที 1
74
0.564-0.809
2
องค์ประกอบที 2
7
0.562-0.714
3
องค์ประกอบที 3
8
0.569-0.789
4
องค์ประกอบที 4
5
0.551-0.600
5
องค์ประกอบที 5
3
0.568-0.770
รวม
97
0.551-0.809

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

จากตารางที 1 พบว่า องค์ประกอบทีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ทีกําหนดมีจาํ นวน 5
องค์ประกอบ โดยองค์ประกอบที 1 มีจาํ นวนตัวแปรทีอธิ บายองค์ประกอบ 74 ตัวแปร มีค่านําหนัก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.564-0.809 องค์ประกอบที 2 มีจาํ นวนตัวแปรทีอธิ บายองค์ประกอบ 7
ตัวแปร มี ค่านําหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.562-0.714 องค์ประกอบที 3 มีจาํ นวนตัวแปรที
อธิ บายองค์ประกอบ 5 ตัวแปร มีค่านําหนักองค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง 0.569-0.789 องค์ประกอบที 4
มีจาํ นวนตัวแปรทีอธิบายองค์ประกอบ 5 ตัวแปร มีค่านําหนักองค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง 0.551-0.600
องค์ประกอบที 5 มีจาํ นวนตัวแปรทีอธิ บายองค์ประกอบ 3 ตัวแปร มีค่านําหนักองค์ประกอบอยู่
ระหว่าง 0.568-0.770 รวมมี จาํ นวนตัวแปรทีอธิ บายองค์ประกอบทังสิ น 97 ตัวแปร มีค่านําหนัก
องค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง 0.551-0.809
ตารางที แสดงองค์ประกอบที 1
ตัวแปร

ข้อความ

VAR00117
VAR00114

การผสมผสานทักษะและความเชียวชาญร่ วมกัน ให้เป็ นแนวปฏิบตั ิทีดี
โครงสร้างองค์การทีเหมาะสมมีความคล่องตัวในการบริ หารจัดการ การ
ติดต่อสื อสาร และการมีส่วนร่ วม
การพัฒนากลไกการประกันคุณภาพการศึกษาทีมีประสิ ทธิภาพ
การปฏิบตั ิต่อกันด้วยความซือสัตย์ ให้เกียรติ เชือใจนับถือกัน และแบ่งปัน
ข้อมูลทีเป็ นจริ งจนเป็ นความสัมพันธ์ทียังยืน
การสร้างกลไกการบริ หารงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาทีสะท้อน
ผลลัพธ์ทางการศึกษาทีมีคุณภาพ

VAR00107
VAR00106
VAR00105

นําหนัก
องค์ประกอบ
0.809
0.800
0.797
0.790
0.783

213
ตารางที แสดงองค์ประกอบที 1 (ต่อ)
ตัวแปร

ข้อความ

VAR00115

กระบวนการติดต่อสื อสาร และกระบวนการตัดสิ นใจทีมีขอบข่ายอํานาจ
ชัดเจน ตามโครงสร้าง
การประเมินเชิงระบบ และการศึกษาประวัติความเป็ นมาของบริ บท
สถานศึกษาก่อนการดําเนินงานโครงการ PPPs
การกําหนดตัวชีวัดความสําเร็ จ และตัวชีวัดผลลัพธ์ทางการศึกษาทังเชิง
คุณภาพและเชิงปริ มาณ
การพัฒนาระบบบริ หารจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิ ภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาล บนพืนฐานของผลประโยชน์ร่วมกัน
การประเมินองค์การและสภาพแวดล้อมภายนอก และภายใน ให้ทราบถึง
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ก่อนกําหนดกลยุทธ์
การประสานความเชือมโยงระหว่างอุปสงค์และอุปทาน ให้มีขอ้ มูลป้ อนกลับ
มายัง กระบวนการเรี ยนการสอนในสถานศึกษา
ระบบการทํางานและกรอบกฎระเบียบทียืดหยุน่ ของการบริ หารจัดการศึกษา
แบบรัฐร่ วมเอกชน
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานและสร้างแรงจูงใจให้ได้รับผลลัพธ์ทีน่าพอใจ
การบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชนทีมีความยืดหยุน่ ตอบสนองความ
ต้องการของสังคมได้
การนํานวัตกรรมการบริ หารจัดการจากภาคเอกชนมาประยุกต์ใช้ในการ
กําหนดมาตรฐานการบริ หารจัดการศึกษาของภาครัฐให้มีประสิ ทธิภาพ
กระบวนการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษาและการกําหนดบทบาท อํานาจ
หน้าทีความรับผิดชอบทีชัดเจน
การบริ หารจัดการงบประมาณการลงทุนทีมีผลประโยชน์และความคุม้ ค่า
ด้านการเงินในระยะยาว
ความโปร่ งใสและการสร้างจิตสํานึกความรับผิดชอบต่อการศึกษาของชาติ
ร่ วมกัน
ผูม้ ีทกั ษะความเชียวชาญของภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการบริ หารจัด
การศึกษา
การคาดการณ์ไกลและการกําหนดโยบายให้ครอบคลุมเนือหากฎหมาย
ประกาศ และระเบียบทีเกียวข้อง
สถาบันการศึกษาภาครัฐทีเข้าร่ วมโครงการ PPPs มุ่งพัฒนาศักยภาพของตน
อยูเ่ สมอ

VAR00130
VAR00103
VAR00112
VAR00101
VAR00104
VAR00122
VAR00109
VAR00113
VAR00121
VAR00129
VAR00128
VAR00141
VAR00118
VAR00137
VAR00116

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

นําหนัก
องค์ประกอบ
0.781
0.780
0.779
0.764
0.764
0.761
0.761
0.755
0.749
0.747
0.743
0.740
0.740
0.739
0.739
0.737
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ตารางที

แสดงองค์ประกอบที 1 (ต่อ)

ตัวแปร

ข้อความ

VAR00115

กระบวนการติดต่อสื อสาร และกระบวนการตัดสิ นใจทีมีขอบข่ายอํานาจ
ชัดเจน ตามโครงสร้าง
การสร้างความสัมพันธ์อย่างยังยืนระหว่างหุน้ ส่วนในการส่งเสริ มการศึกษา
โดยมุ่งเน้นทีผลลัพธ์ทางการศึกษาร่ วมกัน
กระบวนการแปลงกลยุทธ์และนโยบายไปสู่แผนการดําเนินงานภายใน
องค์การ โดยคํานึงถึงวัฒนธรรม โครงสร้าง หรื อระบบการบริ หาร
การระดมทรัพยากรและการสร้างภาคีเครื อข่ายทางการบริ หารจัดการศึกษา
ทีมีกลไกทีชัดเจน
การเพิมประสิ ทธิภาพต่อต้นทุนและการบริ หารจัดการทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า
ของภาครัฐร่ วมเอกชน
การกําหนดวัตถุประสงค์หรื อเป้ าหมายในการปฏิบตั ิงานร่ วมกันระหว่าง
ผูบ้ ริ หารและผูม้ ีส่วนเกียวข้อง โดยคํานึงถึงเป้ าหมายทางการศึกษาร่ วมกัน
ความร่ วมมือทวิภาคีระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ เพือการ
ลงทุนด้านการศึกษา ผลิตกําลังคนให้มีคุณสมบัติตามต้องการของ
ตลาดแรงงาน
ความชัดเจนในการแบ่งการเรี ยนการสอนวิชาชีพและวิชาเฉพาะ และการ
สร้างความเชือมโยงในแต่ละระดับการศึกษาเข้าด้วยกัน
การสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้การทํางานร่ วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน
การกําหนดกลยุทธ์ทีดีทีสุดให้เหมาะสมกับองค์การทัง 3 ระดับ คือ ระดับ
องค์การ ระดับบริ หาร และระดับปฏิบตั ิการ
ผูป้ ฎิบตั ิงานในสถานศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชนมีการทํางานอย่างต่อเนืองและ
สมําเสมอ
การมีระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินโครงการทีมีประสิ ทธิภาพ
การกําหนดแนวทางการทํางานร่ วมกัน ให้มีระบบ ข้อกําหนด หลักเกณฑ์
และมาตรฐานการทํางาน ทีมุ่งเน้นให้ประโยชน์ตกแก่ผเู ้ รี ยน
การมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย และผูใ้ ช้บริ การในการตรวจสอบ
คุณภาพการให้บริ การ
การสร้างทัศนคติทีดีของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ต่อแนวคิดการบริ หารจัด
การศึกษา PPPs
กระบวนการแก้ปัญหา การยุติความขัดแย้ง และการกําหนดทางเลือก

VAR00138
VAR00095
VAR00139
VAR00126
VAR00091
VAR00093

VAR00096
VAR00151
VAR00094
VAR00123
VAR00144
VAR00100
VAR00108
VAR00143
VAR00097

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

นําหนัก
องค์ประกอบ
0.781
0.737
0.736
0.726
0.726
0.722
0.718

0.716
0.714
0.712
0.711
0.710
0.709
0.705
0.701
0.688

215
ตารางที
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ตัวแปร

ข้อความ

VAR00153

การสร้างความเข้าใจทีแท้จริ งถึงเป้ าหมายร่ วมกันในการสร้างประโยชน์เพือ
การศึกษาของชาติ
การกําหนดนโยบายการมีส่วนร่ วมของภาคเอกชนให้เป็ นยุทธศาสตร์
ระดับชาติ
การประเมินผลกลยุทธ์ทีนําไปปฏิบตั ิ ให้แน่ใจว่ากลยุทธ์นนก่
ั อให้เกิดผลการ
ปฏิบตั ิงานทีตรงตามแผนทีตังไว้
การจัดให้มีคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุนด้านการศึกษา ให้เกิดการเรี ยนรู ้
ร่ วมกันและมีกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู ้อย่างเป็ นระบบ
การจัดทําระบบกองทุนโรงเรี ยนของรัฐและเอกชนทีมีความเป็ นกลาง
ตอบสนองความต้องการ และเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย
ภาคเอกชนมีส่วนร่ วมในการออกแบบหลักสูตร เป็ นวิทยากร สนับสนุนการ
ฝึ กงาน และเรี ยนรู ้การทํางานจริ งในสถานทีทํางาน
การผสมผสานและเติมเต็มคุณสมบัติครู ผสู ้ อนให้มีจรรยาบรรณความเป็ นครู
ในการจัดการศึกษาร่ วมกัน
การมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย และผูใ้ ช้บริ การในการกําหนด
รายละเอียดโครงการ
การสร้างแรงจูงใจให้ผมู ้ ีส่วนเกียวข้องในทุกระดับ มีวสิ ยั ทัศน์ ทุ่มเทความรู ้
ความสามารถ ให้เกิดความร่ วมมือร่ วมใจในการปฏิบตั ิงาน
การบริ หารจัดการงบประมาณทีมีความโปร่ งใสตรวจสอบได้ มีความ
เพียงพอครอบคลุมค่าใช้จ่ายทังโครงการ และค่าชดเชยทีอาจเกิดขึน
การสร้างเครื องมือวัดผลการปฏิบตั ิงานทีเหมาะสมและสะท้อนผลลัพธ์ที
ต้องการ
การกําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ รู ปแบบการบริ หารจัดการ และกรอบการ
ดําเนินงาน
การขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาทีมีคุณภาพในโรงเรี ยนเอกชนทีมีอยูแ่ ล้ว
โดยไม่ตอ้ งสร้างสถานทีหรื อจัดหาทรัพยากรทางการศึกษาใหม่
นโยบายของภาครัฐ ทีชัดเจน เข้มแข็ง ไม่เปลียนแปลงตามวาระทางการเมือง
การมีระบบการจ้างงานและค่าตอบแทนทีทันสมัยของการบริ หารจัด
การศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน
การกําหนด roadmap เพือนํานโยบายสู่การปฏิบตั ิ โดยคํานึงถึงการบรรลุผล
อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล

VAR00119
VAR00098
VAR00132
VAR00149
VAR00147
VAR00135
VAR00124
VAR00150
VAR00152
VAR00085
VAR00089
VAR00120
VAR00090
VAR00148
VAR00083

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

นําหนัก
องค์ประกอบ
0.685
0.684
0.682
0.680
0.678
0.678
0.678
0.678
0.675
0.674
0.668
0.650
0.646
0.644
0.641
0.640
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แสดงองค์ประกอบที 1 (ต่อ)

ตัวแปร

ข้อความ

VAR00086

ประสิ ทธิภาพของระบบการบริ หารงานภาครัฐในการนํานโยบายสู่
การปฏิบตั ิ
การกํากับดูแลการนําสัญญาไปสู่ การปฏิบตั ิให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริ ง
กระบวนการจัดซือจัดจ้างของภาครัฐมีความโปร่ งใสตรวจสอบได้ รอบคอบ
รัดกุมและมีความชัดเจนในสายความรับผิดชอบ
ภาคเอกชนลงทุนสร้างและจัดให้มีสิงอํานวยความสะดวกทีจําเป็ น รวมทัง
ดําเนินการงานบริ การต่างๆทีมีประสิ ทธิภาพทีสุด
กระบวนการคัดเลือกภาคเอกชนมีความโปร่ งใส และมีการแข่งขันประกวด
ราคาอย่างเป็ นธรรม
การจัดตังกองทุนส่งเสริ มการให้เอกชนร่ วมลงทุนในกิจการของรัฐ ตาม
มาตรฐานการบัญชี
การปรับเปลียนกระบวนทัศน์ต่อแนวคิด PPPs และการสร้างความรู ้ความ
เข้าใจในหลักการความเป็ นหุน้ ส่วนการศึกษา
การมีหน่วยงานพัฒนาและขับเคลือนนโยบาย PPPs ตลอดจนแนวทางการ
ดําเนินงานภายใต้รูปแบบ PPPs ทีกําหนด
การยกระดับคุณภาพการศึกษาการจัดการความรู ้ ทักษะและนวัตกรรมด้าน
เทคนิคการสอน
การประเมินผลร่ วมกันให้เกิดผลผลิตทางการศึกษาทีได้มาตรฐานตามที
สถานประกอบการทีได้มาตรฐานต้องการ
การใช้ทกั ษะ ความเชียวชาญและทรัพยากรทีมีอยูเ่ อือประโยชน์ต่อกัน
ภาคเอกชนจัดการศึกษาให้กบั นักเรี ยนทีได้รับคูปอง/ทุนการศึกษาจากรัฐให้
เข้าเรี ยนในโรงเรี ยนเอกชนได้
การศึกษาค้นคว้าวิจยั ด้านอุตสาหกรรมและส่งเสริ มงานวิจยั เชิงพาณิ ชย์ใน
ระดับอุดมศึกษา
คณะกรรมการภาครัฐร่ วมเอกชนตามกลุ่มอาชีพร่ วมทําหลักสูตร แผนการ
เรี ยน และร่ วมสอนด้วยกัน
การบริ หารจัดการความเสี ยงทีดีทีสุด และการกระจายความเสี ยงระหว่าง
ภาครัฐและเอกชนอย่างเหมาะสม โดยคํานึงถึงต้นทุนความเสี ยง ความคุม้ ค่า
ทางการเงิน และประสิ ทธิผลต่อค่าใช้จ่าย
ความรับผิดชอบร่ วมกันในการรับประกันการมีงานทําของผูส้ าํ เร็จการศึกษา

VAR00087
VAR00125
VAR00102
VAR00127
VAR00131
VAR00136
VAR00099
VAR00080
VAR00068
VAR00069
VAR00092
VAR00111
VAR00079
VAR00049

VAR00084

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

นําหนัก
องค์ประกอบ
0.637
0.635
0.631
0.630
0.628
0.624
0.623
0.620
0.612
0.606
0.603
0.595
0.592
0.592
0.582

0.581

217
ตารางที แสดงองค์ประกอบที 1 (ต่อ)
ตัวแปร

ข้อความ

VAR00060

การสร้างตัววัดความสามารถและสิ งจูงใจผูป้ ฎิบตั ิงานทีเหมาะสมไว้ใน
สัญญา
การแต่งตังคณะกรรมการ พิจารณาอนุมตั ิโครงการ PPPs หรื อตัดสิ นการไม่
ใช้วธิ ีการประมูล
ความรับผิดชอบในการส่งมอบงานภายใต้ระยะเวลาทีกําหนดโดยคํานึงถึง
หลักความคุม้ ค่า
การจัดทําระบบการให้ทุนการศึกษาแก่โรงเรี ยนของรัฐและเอกชน ทีเป็ น
ธรรม ตอบสนองความต้องการและมีเป้ าหมายทีชัดเจน
การกําหนดคุณสมบัติของภาคเอกชนไว้ในกลยุทธ์การศึกษาแห่งชาติ
การแต่งตังคณะกรรมการ กําหนดมาตรการหรื อแนวทางด้านการเงินของ
โครงการ PPPs ต่อ คณะรัฐมนตรี
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues)
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance)

VAR00110
VAR00058
VAR00134
VAR00078
VAR00142

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

นําหนัก
องค์ประกอบ
0.574
0.573
0.573
0.569
0.567
0.564
47.184
30.839

จากตารางที 1 พบว่า องค์ประกอบที 1 อธิ บายด้วยตัวแปรสําคัญจํานวน 74
ตัวแปร หลังหมุนแกนมีค่านําหนักตัวแปรในองค์ประกอบ (factor loading) อยูร่ ะหว่าง 0.564-0.809
มีค่าไอเกน สู งสุ ดเท่ากับ . สามารถอธิ บายความแปรปรวนทังหมดได้ร้อยละ . ซึ งเมือ
เทียบกับความแปรปรวนของตัวแปรกับองค์ประกอบอืนๆ พบว่า องค์ประกอบนีมีความสําคัญเป็ น
อันดับที 1 กล่าวคือ ตัวแปรทัง 74 ตัวแปร เป็ นตัวแปรทีร่ วมกับอธิ บายองค์ประกอบนีได้ดีทีสุ ด และ
เมือพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ตัวแปร “การผสมผสานทักษะและความเชียวชาญร่ วมกัน ให้เป็ นแนว
ปฏิบตั ิทีดี” มีค่านําหนักองค์ประกอบมากทีสุ ดคือ 0.809 สําหรับตัวแปร “การแต่งตังคณะกรรมการ
กําหนดมาตรการหรื อแนวทางด้านการเงิ นของโครงการ PPPs ต่อ คณะรัฐมนตรี ” มีค่านําหนัก
องค์ประกอบน้อยทีสุ ดคือ 0.564 และผูว้ จิ ยั จึงตังชือองค์ประกอบนีว่า “ธรรมาภิบาล”
เนืองจากองค์ประกอบที 1 “ธรรมาภิบาล” ถูกอธิ บายด้วยตัวแปรทีสําคัญจํานวน
มากถึง 74 ตัวแปร ผูว้ ิจยั จึงได้ทาํ การวิเคราะห์องค์ประกอบย่อยขององค์ประกอบนี โดยใช้วิธีการเดิม
และใช้เกณฑ์ในการเลือกองค์ประกอบย่อยโดยทีมีค่าไอเกน (eigenvalues) มากกว่า และนําหนัก
องค์ประกอบ (factor loading) ตังแต่ . ขึนไป เพือให้ตวั แปรทัง ตัวแปรยังคงอยู่ครบได้
จํา นวนองค์ป ระกอบย่อยทังสิ น 5 องค์ป ระกอบย่อ ย และค่า ความแปรปรวนของตัว แปรของ
องค์ประกอบ “ธรรมาภิบาล” ดังตารางที 1
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แสดงองค์ประกอบย่อยและค่าความแปรปรวนของตัวแปรขององค์ประกอบที 1

อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ
(Component)
1
2
3
4
5

Rotation Sums of Squared Loadings
ค่าความแปรปรวนของ ค่าความแปรปรวนร้อยละ ค่าความแปรปรวนสะสม
ตัวแปร (Eigenvalues)
(% of Variance)
ร้อยละ (Cumulative %)
15.322
20.706
20.706
12.798
17.294
38.000
9.755
13.183
51.183
9.594
12.965
64.148
6.942
9.382
73.530

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
น
ำ
จากตารางที
ส 1 แสดงจํานวนองค์ประกอบย่างอยขององค์ประกอบ “ธรรมาภิบาล”

พบว่าองค์ประกอบทีมีค่าไอเก็นมากกว่า 1 มี 5 องค์ประกอบเมือหมุนแกนแล้วอธิบายความแปรปรวน
ได้ท งหมดร้
ั
อ ยละ 73.530 แต่เ มื อพิจารณาตามเกณฑ์ก ารคัดเลื อกองค์ป ระกอบที มีค่า นําหนัก
องค์ประกอบตังแต่ 0.10 ขึนไป มีค่าไอเก็นมากกว่า 1 และมีตวั แปรอธิ บายองค์ประกอบมากกว่า 3
ตัวขึนไป พบว่ามี 5 องค์ประกอบย่อยทีมีคุณสมบัติเป็ นไปตามเกณฑ์ทีกําหนด คือองค์ประกอบย่อย
ที 1-5 ซึ งหมุนแกนแล้ว องค์ประกอบย่อยลําดับแรกมีค่าไอเก็นสู งสุ ดเท่ากับ 15.322 สามารถอธิ บาย
ความแปรปรวนทังหมดได้ร้ อ ยละ 20.706 องค์ป ระกอบย่อ ยลํา ดับ ที สองมีค่า ไอเก็น สู ง สุ ด
เท่ากับ 12.798 สามารถอธิ บายความแปรปรวนทังหมดได้ร้อยละ 17.294 องค์ประกอบย่อยลําดับที
สามมีค่าไอเก็นสู งสุ ดเท่ากับ 9.755 สามารถอธิ บายความแปรปรวนทังหมดได้ร้อยละ 13.183 และ
องค์ประกอบย่อยลําดับทีสี มีค่าไอเก็นสู งสุ ดเท่ากับ 9.594 สามารถอธิ บายความแปรปรวนทังหมด
ได้ร้อยละ 12.965 และองค์ประกอบย่อยลําดับทีห้ามีค่าไอเก็นสู งสุ ดเท่ากับ 6.942สามารถอธิ บาย
ความแปรปรวนทังหมดได้ร้อยละ 9.382องค์ประกอบทีมีคุณสมบัติเป็ นไปตามเกณฑ์ทีกําหนดคือ
องค์ประกอบที 1-5 สามารถอธิบายความแปรปรวนทังหมดได้ร้อยละ 73.530
สําหรับนําหนักองค์ประกอบย่อยและตัวแปรทีอธิ บายในแต่ละองค์ประกอบย่อย
หลังหมุนแกน แสดงไว้ในตารางที 1
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แสดงนําหนัก องค์ป ระกอบย่อ ยและตัว แปรที อธิ บ ายในแต่ละองค์ประกอบย่อย
หลังหมุนแกนขององค์ประกอบที 1

ตัวแปร
VAR00106
VAR00107
VAR00105
VAR00091
VAR00103
VAR00090
VAR00093
VAR00100
VAR00095
VAR00049
VAR00109
VAR00094
VAR00104
VAR00087
VAR00108
VAR00114
VAR00098
VAR00096
VAR00097
VAR00101
VAR00113
VAR00058
VAR00089
VAR00069
VAR00112
VAR00099
VAR00086
VAR00115
VAR00117

กลุ่มที 1
0.708
0.687
0.662
0.661
0.660
0.632
0.626
0.617
0.603
0.602
0.602
0.582
0.581
0.578
0.577
0.568
0.565
0.563
0.550
0.545
0.542
0.533
0.532
0.528
0.518
0.511
0.493
0.479
0.470

ค่านําหนักองค์ประกอบ
กลุ่มที 2
กลุ่มที 3
กลุ่มที 4

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

กลุ่มที 5
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ตารางที

แสดงนําหนัก องค์ป ระกอบย่อ ยและตัว แปรที อธิ บ ายในแต่ละองค์ประกอบย่อย
หลังหมุนแกนขององค์ประกอบที 1 (ต่อ)

ตัวแปร
กลุ่มที 1
VAR00150
VAR00153
VAR00152
VAR00141
VAR00143
VAR00149
VAR00151
VAR00148
VAR00142
VAR00144
VAR00136
VAR00138
VAR00139
VAR00137
VAR00147
VAR00135
VAR00116
VAR00127
VAR00126
VAR00125
VAR00129
VAR00128
VAR00131
VAR00124
VAR00123
VAR00130
VAR00132
VAR00079
VAR00078

ค่านําหนักองค์ประกอบ
กลุ่มที 2
กลุ่มที 3
กลุ่มที 4
0.688
0.678
0.670
0.670
0.657
0.642
0.637
0.604
0.599
0.594
0.585
0.571
0.562
0.548
0.525
0.520
0.442
0.698
0.681
0.644
0.623
0.618
0.549
0.518
0.509
0.487
0.482
0.691
0.688

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

กลุ่มที 5
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ตารางที

แสดงนําหนัก องค์ป ระกอบย่อ ยและตัว แปรที อธิ บ ายในแต่ละองค์ประกอบย่อย
หลังหมุนแกนขององค์ประกอบที 1 (ต่อ)

ตัวแปร
กลุ่มที 1
VAR00084
VAR00080
VAR00085
VAR00083
VAR00068
VAR00110
VAR00060
VAR00102
VAR00119
VAR00092
VAR00120
VAR00111
VAR00121
VAR00118
VAR00122
VAR00134

ค่านําหนักองค์ประกอบ
กลุ่มที 2
กลุ่มที 3
กลุ่มที 4
0.652
0.632
0.626
0.590
0.549
0.449
0.443
0.440
0.410

กลุ่มที 5

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

0.640
0.609
0.600
0.541
0.490
0.462
0.450

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a. Rotation converged in 11 iterations.
จากตารางที 15 พบว่าองค์ประกอบย่อยขององค์ประกอบ “ธรรมาภิบาล” ที
เป็ นไปตามเกณฑ์ทีกําหนด คือมีค่าไอเกนมากกว่าหรื อเท่ากับ 1.00 มีนาหนั
ํ กองค์ประกอบ ตังแต่
0.10 ขึ นไป และมี ตวั แปรที บรรยายแต่ละองค์ประกอบย่อยตังแต่ 3 ตัวแปรขึนไป พบว่ามี 5
องค์ประกอบย่อยคือ องค์ประกอบย่อยที 1 จํานวน 29 ตัวแปร องค์ประกอบย่อยที 2 จํานวน 17 ตัวแปร
องค์ประกอบย่อยที 3จํานวน 10 ตัวแปรองค์ประกอบย่อยที 4 จํานวน 11 ตัวแปร องค์ประกอบย่อย
ที 5 จํานวน 7 ตัวแปรมีรายละเอียดแต่ละองค์ประกอบย่อยดังตารางที 16-21
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ตารางที แสดงองค์ประกอบย่อยขององค์ประกอบที 1
ลําดับที
องค์ประกอบ
จํานวนตัวแปร
1
2
3
4
5

องค์ประกอบย่อยที 1
องค์ประกอบย่อยที 2
องค์ประกอบย่อยที 3
องค์ประกอบย่อยที 4
องค์ประกอบย่อยที 5
รวม

29
17
10
11
7
74

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ค่านําหนักองค์ประกอบ
(Factor Loading)
0.470-0.708
0.422-0.688
0.482-0.698
0.410-0.691
0.450-0.640
0.410-0.708

จากตารางที 1 พบว่า องค์ประกอบที 1 มีองค์ประกอบทีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที
กําหนดมีองค์ประกอบย่อยจํานวน 5 องค์ประกอบ โดยองค์ประกอบย่อยที 1 มีจาํ นวนตัวแปรที
อธิบายองค์ประกอบ 29 ตัวแปร มีค่านําหนักองค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง 0.470-0.708 องค์ประกอบย่อยที 2
มีจาํ นวนตัวแปรทีอธิ บายองค์ประกอบ 17 ตัวแปร มีค่านําหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.4220.688 องค์ประกอบย่อยที 3 มีจาํ นวนตัวแปรทีอธิ บายองค์ประกอบ 10 ตัวแปร มีค่านําหนัก
องค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง 0.482-0.698 องค์ประกอบย่อยที 4 มีจาํ นวนตัวแปรทีอธิ บายองค์ประกอบ
11 ตัวแปร มีค่านําหนักองค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง 0.410-0.691 และองค์ประกอบย่อยที 5 มีจาํ นวน
ตัวแปรทีอธิ บายองค์ประกอบ 7 ตัวแปร มีค่านําหนักองค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง 0.450-0.640 รวมมี
จํา นวนตัว แปรที อธิ บายองค์ประกอบทังสิ น 74 ตัวแปร มี ค่ า นําหนักองค์ป ระกอบอยู่ร ะหว่า ง
0.410-0.708
ตารางที แสดงองค์ประกอบย่อยที 1
ตัวแปร

ข้อความ

VAR00106

การปฏิบตั ิต่อกันด้วยความซือสัตย์ ให้เกียรติ เชือใจนับถือกัน และแบ่งปัน
ข้อมูลทีเป็ นจริ งจนเป็ นความสัมพันธ์ทียังยืน
การพัฒนากลไกการประกันคุณภาพการศึกษาทีมีประสิ ทธิภาพ
การสร้างกลไกการบริ หารงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาทีสะท้อน
ผลลัพธ์ทางการศึกษาทีมีคุณภาพ
การกําหนดวัตถุประสงค์หรื อเป้ าหมายในการปฏิบตั ิงานร่ วมกันระหว่าง
ผูบ้ ริ หารและผูม้ ีส่วนเกียวข้อง โดยคํานึงถึงเป้ าหมายทางการศึกษาร่ วมกัน

VAR00107
VAR00105
VAR00091

นําหนัก
องค์ประกอบ
0.708
0.687
0.662
0.661
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ตารางที แสดงองค์ประกอบย่อยที 1 (ต่อ)
ตัวแปร

ข้อความ

VAR00103

การกําหนดตัวชีวัดความสําเร็ จ และตัวชีวัดผลลัพธ์ทางการศึกษาทังเชิง
คุณภาพและเชิงปริ มาณ
นโยบายของภาครัฐ ทีชัดเจน เข้มแข็ง ไม่เปลียนแปลงตามวาระทางการเมือง
ความร่ วมมือทวิภาคีระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ เพือการ
ลงทุนด้านการศึกษา ผลิตกําลังคนให้มีคุณสมบัติตามต้องการของ
ตลาดแรงงาน
การกําหนดแนวทางการทํางานร่ วมกัน ให้มีระบบ ข้อกําหนด หลักเกณฑ์
และมาตรฐานการทํางาน ทีมุ่งเน้นให้ประโยชน์ตกแก่ผเู ้ รี ยน
กระบวนการแปลงกลยุทธ์และนโยบายไปสู่แผนการดําเนินงานภายใน
องค์การ โดยคํานึงถึงวัฒนธรรม โครงสร้าง หรื อระบบการบริ หาร
การบริ หารจัดการความเสี ยงทีดีทีสุด และการกระจายความเสี ยงระหว่าง
ภาครัฐและเอกชนอย่างเหมาะสม โดยคํานึงถึงต้นทุนความเสี ยง ความคุม้ ค่า
ทางการเงิน และประสิ ทธิผลต่อค่าใช้จ่าย
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานและสร้างแรงจูงใจให้ได้รับผลลัพธ์ทีน่าพอใจ
การกําหนดกลยุทธ์ทีดีทีสุดให้เหมาะสมกับองค์การทัง 3 ระดับ คือ ระดับ
องค์การ ระดับบริ หาร และระดับปฏิบตั ิการ
การประสานความเชือมโยงระหว่างอุปสงค์และอุปทาน ให้มีขอ้ มูลป้ อนกลับ
มายัง กระบวนการเรี ยนการสอนในสถานศึกษา
การกํากับดูแลการนําสัญญาไปสู่ การปฏิบตั ิให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริ ง
การมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย และผูใ้ ช้บริ การในการตรวจสอบ
คุณภาพการให้บริ การ
โครงสร้างองค์การทีเหมาะสมมีความคล่องตัวในการบริ หารจัดการ การ
ติดต่อสื อสาร และการมีส่วนร่ วม
การประเมินผลกลยุทธ์ทีนําไปปฏิบตั ิ ให้แน่ใจว่ากลยุทธ์นนก่
ั อให้เกิดผลการ
ปฏิบตั ิงานทีตรงตามแผนทีตังไว้
ความชัดเจนในการแบ่งการเรี ยนการสอนวิชาชีพและวิชาเฉพาะ และการ
สร้างความเชือมโยงในแต่ละระดับการศึกษาเข้าด้วยกัน
กระบวนการแก้ปัญหา การยุติความขัดแย้ง และการกําหนดทางเลือก
การประเมินองค์การและสภาพแวดล้อมภายนอก และภายใน ให้ทราบถึง จุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ก่อนกําหนดกลยุทธ์

VAR00090
VAR00093

VAR00100
VAR00095
VAR00049

VAR00109
VAR00094
VAR00104
VAR00087
VAR00108
VAR00114
VAR00098
VAR00096
VAR00097
VAR00101

ม
ส
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ุ
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ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

นําหนัก
องค์ประกอบ
0.660
0.632
0.626

0.617
0.603
0.602

0.602
0.582
0.581
0.578
0.577
0.568
0.565
0.563
0.550
0.545
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ตารางที แสดงองค์ประกอบย่อยที 1 (ต่อ)
ตัวแปร

ข้อความ

VAR00113

การบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชนทีมีความยืดหยุน่ ตอบสนองความ
ต้องการของสังคมได้
ความรับผิดชอบในการส่งมอบงานภายใต้ระยะเวลาทีกําหนดโดยคํานึงถึง
หลักความคุม้ ค่า
การกําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ รู ปแบบการบริ หารจัดการ และกรอบการ
ดําเนินงาน
การใช้ทกั ษะ ความเชียวชาญและทรัพยากรทีมีอยูเ่ อือประโยชน์ต่อกัน
การพัฒนาระบบบริ หารจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิ
บาล บนพืนฐานของผลประโยชน์ร่วมกัน
การมีหน่วยงานพัฒนาและขับเคลือนนโยบาย PPPs ตลอดจนแนวทางการ
ดําเนินงานภายใต้รูปแบบ PPPs ทีกําหนด
ประสิ ทธิภาพของระบบการบริ หารงานภาครัฐในการนํานโยบายสู่การ
ปฏิบตั ิ
กระบวนการติดต่อสื อสาร และกระบวนการตัดสิ นใจทีมีขอบข่ายอํานาจ
ชัดเจน ตามโครงสร้าง
การผสมผสานทักษะและความเชียวชาญร่ วมกัน ให้เป็ นแนวปฏิบตั ิทีดี
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues)
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance)

VAR00058
VAR00089
VAR00069
VAR00112
VAR00099
VAR00086
VAR00115
VAR00117

ม
ส
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อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

นําหนัก
องค์ประกอบ
0.542
0.533
0.532
0.528
0.518
0.511
0.493
0.479
0.470
15.322
20.706

จากตารางที 1 พบว่า องค์ประกอบย่อยที 1 อธิ บายด้วยตัวแปรสําคัญจํานวน 29
ตัวแปร หลังหมุนแกนมีค่านําหนักตัวแปรในองค์ประกอบ (factor loading) อยูร่ ะหว่าง 0.470-0.708
มีค่าไอเกน สู งสุ ดเท่ากับ 15.322 สามารถอธิ บายความแปรปรวนทังหมดได้ร้อยละ 20.706 ซึ งเมือ
เทียบกับความแปรปรวนของตัวแปรกับองค์ประกอบอืนๆ พบว่า องค์ประกอบนีมีความสําคัญเป็ น
อันดับที 1 กล่าวคือ ตัวแปรทัง 29 ตัวแปร เป็ นตัวแปรทีร่ วมกับอธิบายองค์ประกอบนีได้ดีทีสุ ด และ
เมือพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ตัวแปร “การปฏิบตั ิต่อกันด้วยความซื อสัตย์ ให้เกียรติ เชือใจนับถื อ
กัน และแบ่งปั นข้อมูลทีเป็ นจริ งจนเป็ นความสัมพันธ์ทียังยืน” มีค่านําหนักองค์ประกอบมากทีสุ ด
คือ .708 สําหรับตัวแปร “การผสมผสานทักษะและความเชียวชาญร่ วมกัน ให้เป็ นแนวปฏิบตั ิทีดี” มี
ค่านําหนักองค์ประกอบน้อยทีสุ ดคือ0.470 และผูว้ จิ ยั จึงตังชือองค์ประกอบนีว่า “หลักประสิ ทธิ ภาพ
และความคุม้ ค่า”
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ตารางที แสดงองค์ประกอบย่อยที 2
ตัวแปร

ข้อความ

VAR00150

การสร้างแรงจูงใจให้ผมู ้ ีส่วนเกียวข้องในทุกระดับ มีวสิ ยั ทัศน์ ทุ่มเทความรู ้
ความสามารถ ให้เกิดความร่ วมมือร่ วมใจในการปฏิบตั ิงาน
การสร้างความเข้าใจทีแท้จริ งถึงเป้ าหมายร่ วมกันในการสร้างประโยชน์เพือ
การศึกษาของชาติ
การบริ หารจัดการงบประมาณทีมีความโปร่ งใสตรวจสอบได้ มีความ
เพียงพอครอบคลุมค่าใช้จ่ายทังโครงการ และค่าชดเชยทีอาจเกิดขึน
ความโปร่ งใสและการสร้างจิตสํานึกความรับผิดชอบต่อการศึกษาของชาติ
ร่ วมกัน
การสร้างทัศนคติทีดีของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ต่อแนวคิดการบริ หารจัด
การศึกษา PPPs
การจัดทําระบบกองทุนโรงเรี ยนของรัฐและเอกชนทีมีความเป็ นกลาง
ตอบสนองความต้องการ และเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย
การสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้การทํางานร่ วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน
การมีระบบการจ้างงานและค่าตอบแทนทีทันสมัยของการบริ หารจัด
การศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน
การแต่งตังคณะกรรมการ กําหนดมาตรการหรื อแนวทางด้านการเงินของ
โครงการ PPPs ต่อคณะรัฐมนตรี
การมีระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินโครงการทีมีประสิ ทธิภาพ
การปรับเปลียนกระบวนทัศน์ต่อแนวคิด PPPs และการสร้างความรู ้ความ
เข้าใจในหลักการความเป็ นหุน้ ส่วนการศึกษา
การสร้างความสัมพันธ์อย่างยังยืนระหว่างหุน้ ส่วนในการส่งเสริ มการศึกษา
โดยมุ่งเน้นทีผลลัพธ์ทางการศึกษาร่ วมกัน
การระดมทรัพยากรและการสร้างภาคีเครื อข่ายทางการบริ หารจัดการศึกษาที
มีกลไกทีชัดเจน
การคาดการณ์ไกลและการกําหนดโยบายให้ครอบคลุมเนือหากฎหมาย
ประกาศ และระเบียบทีเกียวข้อง
ภาคเอกชนมีส่วนร่ วมในการออกแบบหลักสูตร เป็ นวิทยากร สนับสนุนการ
ฝึ กงาน และเรี ยนรู ้การทํางานจริ งในสถานทีทํางาน
การผสมผสานและเติมเต็มคุณสมบัติครู ผสู ้ อนให้มีจรรยาบรรณความเป็ นครู
ในการจัดการศึกษาร่ วมกัน

VAR00153
VAR00152
VAR00141
VAR00143
VAR00149
VAR00151
VAR00148
VAR00142
VAR00144
VAR00136
VAR00138
VAR00139
VAR00137
VAR00147
VAR00135
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นําหนัก
องค์ประกอบ
0.688
0.678
0.670
0.670
0.657
0.642
0.637
0.604
0.599
0.594
0.585
0.571
0.562
0.548
0.525
0.520
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ตารางที แสดงองค์ประกอบย่อยที 2 (ต่อ)
ตัวแปร

ข้อความ

VAR00116

สถาบันการศึกษาภาครัฐทีเข้าร่ วมโครงการ PPPs มุ่งพัฒนาศักยภาพของตน
อยูเ่ สมอ
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues)
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance)

นําหนัก
องค์ประกอบ
0.442
12.798
17.294

จากตารางที 1 พบว่า องค์ประกอบย่อยที 2 อธิ บายด้วยตัวแปรสําคัญจํานวน 17
ตัวแปร หลังหมุนแกนมีค่านําหนักตัวแปรในองค์ประกอบ (factor loading) อยูร่ ะหว่าง 0.442-0.688
มีค่าไอเกน สู งสุ ดเท่ากับ 12.798 สามารถอธิ บายความแปรปรวนทังหมดได้ร้อยละ 17.294 ซึ งเมือ
เทียบกับความแปรปรวนของตัวแปรกับองค์ประกอบอืนๆ พบว่า องค์ประกอบนีมีความสําคัญเป็ น
อันดับที 2 กล่าวคือ ตัวแปรทัง 17 ตัวแปร เป็ นตัวแปรทีร่ วมกับอธิบายองค์ประกอบนี ได้ดีทีสุ ด และ
เมือพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ตัวแปร “การสร้างแรงจูงใจให้ผมู้ ีส่วนเกี ยวข้องในทุกระดับ มีวิสัยทัศน์
ทุ่มเทความรู ้ความสามารถ ให้เกิดความร่ วมมือร่ วมใจในการปฏิบตั ิงาน” มีค่านําหนักองค์ประกอบ
มากทีสุ ดคือ 0.688 สําหรับตัวแปร “สถาบันการศึกษาภาครัฐทีเข้าร่ วมโครงการ PPPs มุ่งพัฒนา
ศัก ยภาพของตนอยู่ เ สมอ” มี ค่ า นําหนั ก องค์ ป ระกอบน้ อ ยที สุ ดคื อ 0.442 และผู ้วิ จ ัย จึ ง
ตังชื อองค์ประกอบนีว่า “หลักการสร้างความรับผิดชอบต่อการศึกษา”
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ตารางที แสดงองค์ประกอบย่อยที 3
ตัวแปร
VAR00127
VAR00126
VAR00125
VAR00129
VAR00128

ข้อความ
กระบวนการคัดเลือกภาคเอกชนมีความโปร่ งใส และมีการแข่งขันประกวด
ราคาอย่างเป็ นธรรม
การเพิมประสิ ทธิภาพต่อต้นทุนและการบริ หารจัดการทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า
ของภาครัฐร่ วมเอกชน
กระบวนการจัดซือจัดจ้างของภาครัฐมีความโปร่ งใสตรวจสอบได้ รอบคอบ
รัดกุมและมีความชัดเจนในสายความรับผิดชอบ
กระบวนการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษาและการกําหนดบทบาท อํานาจ
หน้าทีความรับผิดชอบทีชัดเจน
การบริ หารจัดการงบประมาณการลงทุนทีมีผลประโยชน์และความคุม้ ค่า
ด้านการเงินในระยะยาว

นําหนัก
องค์ประกอบ
0.698
0.681
0.644
0.623
0.618
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ตารางที
ตัวแปร
VAR00131
VAR00124
VAR00123
VAR00130
VAR00132

แสดงองค์ประกอบย่อยที 3 (ต่อ)
ข้อความ
การจัดตังกองทุนส่งเสริ มการให้เอกชนร่ วมลงทุนในกิจการของรัฐ ตาม
มาตรฐานการบัญชี
การมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย และผูใ้ ช้บริ การในการกําหนด
รายละเอียดโครงการ
ผูป้ ฎิบตั ิงานในสถานศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชนมีการทํางานอย่างต่อเนืองและ
สมําเสมอ
การประเมินเชิงระบบ และการศึกษาประวัติความเป็ นมาของบริ บท
สถานศึกษาก่อนการดําเนินงานโครงการ PPPs
การจัดให้มีคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุนด้านการศึกษา ให้เกิดการเรี ยนรู ้
ร่ วมกันและมีกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู ้อย่างเป็ นระบบ
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues)
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance)
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นําหนัก
องค์ประกอบ
0.549
0.518
0.509
0.487
0.482
9.755
13.183

จากตารางที พบว่า องค์ประกอบย่อยที 3 อธิ บายด้วยตัวแปรสําคัญจํานวน 10
ตัวแปร หลังหมุนแกนมีค่านําหนักตัวแปรในองค์ประกอบ (factor loading) อยูร่ ะหว่าง 0.482-0.698
มีค่าไอเกนสู งสุ ดเท่ากับ 9.755 สามารถอธิ บายความแปรปรวนทังหมดได้ร้อยละ 13.183 ซึ งเมือ
เทียบกับความแปรปรวนของตัวแปรกับองค์ประกอบอืนๆ พบว่า องค์ประกอบนีมีความสําคัญเป็ น
อันดับที 3 กล่าวคือ ตัวแปรทัง 10 ตัวแปร เป็ นตัวแปรทีร่ วมกับอธิบายองค์ประกอบนีได้ดีทีสุ ด และ
เมือพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ตัวแปร “กระบวนการคัดเลือกภาคเอกชนมีความโปร่ งใส และมีการ
แข่งขันประกวดราคาอย่างเป็ นธรรม” มีค่านําหนักองค์ประกอบมากทีสุ ดคือ 0.698 สําหรับตัวแปร
“การจัดให้มีคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนด้านการศึกษา ให้เกิดการเรี ยนรู้ร่วมกันและมีกระบวนการ
ถ่ายทอดองค์ความรู ้อย่างเป็ นระบบ” มีค่านําหนักองค์ประกอบน้อยทีสุ ดคือ 0.482 และผูว้ ิจยั จึงตัง
ชือองค์ประกอบนีว่า “หลักความโปร่ งใส”
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ตารางที

แสดงองค์ประกอบย่อยที 4

ตัวแปร

ข้อความ

VAR00079

คณะกรรมการภาครัฐร่ วมเอกชนตามกลุ่มอาชีพร่ วมทําหลักสูตร แผนการ
เรี ยน และร่ วมสอนด้วยกัน
การกําหนดคุณสมบัติของภาคเอกชนไว้ในกลยุทธ์การศึกษาแห่งชาติ
ความรับผิดชอบร่ วมกันในการรับประกันการมีงานทําของผูส้ าํ เร็จการศึกษา
การยกระดับคุณภาพการศึกษาการจัดการความรู ้ ทักษะและนวัตกรรมด้าน
เทคนิคการสอน
การสร้างเครื องมือวัดผลการปฏิบตั ิงานทีเหมาะสมและสะท้อนผลลัพธ์ที
ต้องการ
การกําหนด roadmap เพือนํานโยบายสู่การปฏิบตั ิ โดยคํานึงถึงการบรรลุผล
อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
การประเมินผลร่ วมกันให้เกิดผลผลิตทางการศึกษาทีได้มาตรฐานตามที
สถานประกอบการทีได้มาตรฐานต้องการ
การแต่งตังคณะกรรมการ พิจารณาอนุมตั ิโครงการ PPPsหรื อตัดสิ นการไม่
ใช้วธิ ีการประมูล
การสร้างตัววัดความสามารถและสิ งจูงใจผูป้ ฎิบตั ิงานทีเหมาะสมไว้ใน
สัญญา
ภาคเอกชนลงทุนสร้างและจัดให้มีสิงอํานวยความสะดวกทีจําเป็ น รวมทัง
ดําเนินการงานบริ การต่างๆทีมีประสิ ทธิภาพทีสุด
การกําหนดนโยบายการมีส่วนร่ วมของภาคเอกชนให้เป็ นยุทธศาสตร์
ระดับชาติ
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues)
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance)

VAR00078
VAR00084
VAR00080
VAR00085
VAR00083
VAR00068
VAR00110
VAR00060
VAR00102
VAR00119
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นําหนัก
องค์ประกอบ
0.691
0.688
0.652
0.632
0.626
0.590
0.549
0.449
0.443
0.440
0.410
9.594
12.965

จากตารางที 2 พบว่า องค์ประกอบย่อยที 4 อธิ บายด้วยตัวแปรสําคัญจํานวน 11
ตัวแปร หลังหมุนแกนมีค่านําหนักตัวแปรในองค์ประกอบ (factor loading) อยูร่ ะหว่าง 0.410-0.691
มีค่าไอเกน สู งสุ ดเท่ากับ 9.594 สามารถอธิ บายความแปรปรวนทังหมดได้ร้อยละ 12.965 ซึ งเมือ
เทียบกับความแปรปรวนของตัวแปรกับองค์ประกอบอืนๆ พบว่า องค์ประกอบนีมีความสําคัญเป็ น
อันดับที 4 กล่าวคือ ตัวแปรทัง 11 ตัวแปร เป็ นตัวแปรทีร่ วมกับอธิ บายองค์ประกอบนี ได้ดีทีสุ ด
และเมือพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ตัวแปร “คณะกรรมการภาครัฐร่ วมเอกชนตามกลุ่มอาชี พร่ วมทํา
หลักสู ตร แผนการเรี ยน และร่ วมสอนด้วยกัน” มีค่านําหนักองค์ประกอบมากทีสุ ดคือ 0.691 สําหรับ
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ตัวแปร “การกําหนดนโยบายการมี ส่ วนร่ ว มของภาคเอกชนให้เป็ นยุท ธศาสตร์ ระดับชาติ” มีค่า
นําหนักองค์ประกอบน้อยทีสุ ดคือ 0.410 และผูว้ ิจยั จึงตังชือองค์ประกอบนี ว่า “หลักนิติธรรมและ
คุณธรรม”
ตารางที
ตัวแปร
VAR00092
VAR00120
VAR00111
VAR00121
VAR00118
VAR00122
VAR00134

แสดงองค์ประกอบย่อยที 5
ข้อความ
ภาคเอกชนจัดการศึกษาให้กบั นักเรี ยนทีได้รับคูปอง/ทุนการศึกษาจากรัฐให้
เข้าเรี ยนในโรงเรี ยนเอกชนได้
การขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาทีมีคุณภาพในโรงเรี ยนเอกชนทีมีอยูแ่ ล้ว
โดยไม่ตอ้ งสร้างสถานทีหรื อจัดหาทรัพยากรทางการศึกษาใหม่
การศึกษาค้นคว้าวิจยั ด้านอุตสาหกรรมและส่งเสริ มงานวิจยั เชิงพาณิ ชย์ใน
ระดับอุดมศึกษา
การนํานวัตกรรมการบริ หารจัดการจากภาคเอกชนมาประยุกต์ใช้ในการ
กําหนดมาตรฐานการบริ หารจัดการศึกษาของภาครัฐให้มีประสิ ทธิภาพ
ผูม้ ีทกั ษะความเชียวชาญของภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการบริ หารจัด
การศึกษา
ระบบการทํางานและกรอบกฎระเบียบทียืดหยุน่ ของการบริ หารจัดการศึกษา
แบบรัฐร่ วมเอกชน
การจัดทําระบบการให้ทุนการศึกษาแก่โรงเรี ยนของรัฐและเอกชน ทีเป็ น
ธรรม ตอบสนองความต้องการและมีเป้ าหมายทีชัดเจน
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues)
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance)
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นําหนัก
องค์ประกอบ
0.640
0.609
0.600
0.541
0.490
0.462
0.450
6.942
9.382

จากตารางที 2 พบว่า องค์ประกอบย่อยที 5 อธิ บายด้วยตัวแปรสําคัญจํานวน 7
ตัวแปร หลังหมุนแกนมีค่านําหนักตัวแปรในองค์ประกอบ (factor loading) อยูร่ ะหว่าง 0.450-0.640
มีค่าไอเกน สู งสุ ดเท่ากับ 6.942 สามารถอธิ บายความแปรปรวนทังหมดได้ร้อยละ 9.382 ซึ งเมือ
เทียบกับความแปรปรวนของตัวแปรกับองค์ประกอบอืนๆ พบว่า องค์ประกอบนีมีความสําคัญเป็ น
อันดับที 5 กล่าวคือ ตัวแปรทัง 7 ตัวแปร เป็ นตัวแปรทีร่ วมกับอธิ บายองค์ประกอบนีได้ดีทีสุ ด และ
เมื อพิจ ารณาเป็ นรายข้อพบว่า ตัว แปร “ภาคเอกชนจัด การศึ ก ษาให้ก บั นัก เรี ย นที ได้รับคูปอง/
ทุนการศึกษาจากรัฐให้เข้าเรี ยนในโรงเรี ยนเอกชนได้ ” มีค่านําหนักองค์ประกอบมากทีสุ ดคือ 0.640
สําหรับตัวแปร “การจัดทําระบบการให้ทุนการศึกษาแก่โรงเรี ยนของรัฐและเอกชน ทีเป็ นธรรม
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ตอบสนองความต้องการและมีเป้ าหมายที ชัดเจน” มีค่า นําหนัก องค์ป ระกอบน้อยทีสุ ดคือ 0.450
และผูว้ จิ ยั จึงตังชือองค์ประกอบนีว่า “หลักการมีส่วนร่ วม”
จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบย่อยขององค์ประกอบที 1 “ธรรมาภิบาล” โดย
ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ สรุ ปเป็ นภาพได้ดงั แผนภูมิที

) หลัก
ประสิ ทธิภาพ

2) หลักการสร้าง
ความรับผิดชอบ
ต่อการศึกษา
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3) หลักความ

โปร่ งใส

และความคุม้ ค่า

5) หลักการมี
ส่วนร่ วม

องค์ประกอบ
ธรรมาภิบาล

4) หลักนิติ
ธรรมและ
คุณธรรม

แผนภูมิที แสดงองค์ประกอบย่อยขององค์ประกอบที 1 "ธรรมาภิบาล"
จากแผนภูมิที อธิ บายได้วา่ องค์ประกอบที 1 “ธรรมาภิบาล” ประกอบไปด้วย
องค์ประกอบย่อย 5 องค์ประกอบ โดยมีรายละเอียดดังนี
1. องค์ ประกอบย่ อยที 1 “หลักประสิ ทธิภาพและความคุ้มค่ า” ประกอบด้วย 29
ตัวแปรคือ 1) การปฏิ บตั ิต่อกันด้วยความซื อสัตย์ ให้เกียรติ เชื อใจนับถื อกัน และแบ่งปั นข้อมูล
ทีเป็ นจริ งจนเป็ นความสัมพันธ์ทียังยืน 2) การพัฒนากลไกการประกันคุณภาพการศึกษาทีมีประสิ ทธิ ภาพ
3) การสร้างกลไกการบริ หารงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาทีสะท้อนผลลัพธ์ทางการศึกษา
ทีมีคุณภาพ 4) การกําหนดวัตถุประสงค์หรื อเป้ าหมายในการปฏิ บ ตั ิ ง านร่ ว มกัน ระหว่างผูบ้ ริ หาร
และผูม้ ีส่วนเกียวข้อง โดยคํานึงถึงเป้ าหมายทางการศึกษาร่ วมกัน 5) การกําหนดตัวชีวัดความสําเร็ จ
และตัวชี วัดผลลัพธ์ทางการศึกษาทังเชิ งคุ ณภาพและเชิ งปริ มาณ 6) นโยบายของภาครัฐ ทีชัดเจน
เข้มแข็ง ไม่เปลียนแปลงตามวาระทางการเมือง 7) ความร่ ว มมือทวิภาคีระหว่างสถานศึกษาและ
สถานประกอบการ เพือการลงทุนด้านการศึกษา ผลิ ตกําลังคนให้ มี คุ ณ สมบัติ ต ามต้อ งการของ
ตลาดแรงงาน 8) การกําหนดแนวทางการทํางานร่ วมกัน ให้มีระบบ ข้อกําหนด หลักเกณฑ์ และ
มาตรฐานการทํางาน ทีมุ่งเน้นให้ประโยชน์ตกแก่ผเู้ รี ยน 9) กระบวนการแปลงกลยุทธ์และนโยบาย
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ไปสู่ แผนการดําเนินงานภายในองค์การ โดยคํานึ งถึงวัฒนธรรม โครงสร้าง หรื อระบบการบริ หาร
10) การบริ หารจัดการความเสี ยงทีดีทีสุ ด และการกระจายความเสี ยงระหว่างภาครัฐและเอกชนอย่าง
เหมาะสม โดยคํา นึ ง ถึ ง ต้น ทุนความเสี ยง ความคุ ม้ ค่า ทางการเงิ น และประสิ ทธิ ผลต่อค่าใช้จ่าย
11) การประเมินผลการปฏิบตั ิงานและสร้างแรงจูงใจให้ได้รับผลลัพธ์ทีน่าพอใจ 12) การกําหนด
กลยุทธ์ ทีดี ทีสุ ดให้เหมาะสมกับองค์การทัง ระดับ คือ ระดับองค์การ ระดับบริ หาร และระดับ
ปฏิบตั ิการ 13) การประสานความเชื อมโยงระหว่า งอุ ป สงค์และอุป ทาน ให้มีข อ้ มูลป้ อนกลับ
มายัง กระบวนการเรี ยนการสอนในสถานศึกษา 14) การกํากับดูแลการนําสัญญาไปสู่ การปฏิบตั ิให้
เกิดประโยชน์อย่างแท้จริ ง 15) การมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย และผูใ้ ช้บริ การในการตรวจสอบ
คุ ณภาพการให้บริ การ 16) โครงสร้างองค์การทีเหมาะสมมี ค วามคล่ อ งตัว ในการบริ หารจัดการ
การติดต่อสื อสาร และการมีส่วนร่ วม 17) การประเมินผลกลยุทธ์ทีนําไปปฏิบตั ิ ให้แน่ใจว่ากลยุทธ์
นันก่อให้เกิดผลการปฏิบตั ิงานทีตรงตามแผนทีตังไว้ 18) ความชัดเจนในการแบ่งการเรี ยนการสอน
วิชาชี พและวิชาเฉพาะ และการสร้างความเชื อมโยงในแต่ละระดับการศึกษาเข้าด้วยกัน 19) กระบวนการ
แก้ปัญหา การยุติความขัดแย้ง และการกําหนดทางเลือก 20) การประเมินองค์การและสภาพแวดล้อม
ภายนอก และภายใน ให้ท ราบถึ ง จุ ด แข็ง จุ ด อ่ อ น โอกาส และอุ ป สรรค ก่ อ นกํา หนดกลยุท ธ์
21) การบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชนทีมีความยืดหยุน่ ตอบสนองความต้องการของสังคมได้
22) ความรับผิดชอบในการส่ งมอบงานภายใต้ระยะเวลาที กําหนดโดยคํา นึ ง ถึ ง หลัก ความคุ ม้ ค่า
23) การกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ รู ปแบบการบริ หารจัดการ และกรอบการดําเนินงาน 24) การใช้
ทักษะ ความเชียวชาญและทรัพยากรทีมีอยูเ่ อือประโยชน์ต่อกัน 25) การพัฒนาระบบบริ หารจัดการ
การศึกษาให้มีประสิ ทธิ ภาพตามหลักธรรมาภิบาล บนพืนฐานของผลประโยชน์ร่วมกัน 26) การมี
หน่วยงานพัฒนาและขับเคลือนนโยบาย PPPs ตลอดจนแนวทางการดําเนินงานภายใต้รูปแบบ PPPs
ที กําหนด 27) ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบการบริ หารงานภาครัฐ ในการนํา นโยบายสู่ ก ารปฏิ บ ตั ิ
28) กระบวนการติดต่อสื อสาร และกระบวนการตัดสิ นใจทีมีขอบข่ายอํานาจชัดเจน ตามโครงสร้าง
และ 29) การผสมผสานทักษะและความเชียวชาญร่ วมกัน ให้เป็ นแนวปฏิบตั ิทีดี
2. องค์ ประกอบย่อยที 2 “หลักการสร้ างความรับผิดชอบต่ อการศึกษา” ประกอบด้วย
17 ตัวแปรคื อ 1)การสร้ างแรงจูง ใจให้ผูม้ ีส่ วนเกี ยวข้องในทุก ระดับ มีวิสัย ทัศ น์ ทุ่ม เทความรู ้
ความสามารถ ให้เกิ ด ความร่ ว มมื อร่ ว มใจในการปฏิ บ ตั ิ ง าน 2) การสร้ า งความเข้า ใจที แท้จ ริ ง
ถึ ง เป้ าหมายร่ วมกันในการสร้างประโยชน์เพือการศึกษาของชาติ 3) การบริ หารจัดการงบประมาณ
ทีมีความโปร่ งใสตรวจสอบได้ มี ความเพีย งพอครอบคลุ ม ค่า ใช้จ่า ยทังโครงการ และค่าชดเชย
ทีอาจเกิดขึน 4) ความโปร่ งใสและการสร้างจิตสํานึ กความรับผิดชอบต่อการศึกษาของชาติร่วมกัน
5) การสร้างทัศนคติทีดีของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ต่อแนวคิดการบริ หารจัดการศึกษา PPPs 6) การจัดทํา
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ระบบกองทุนโรงเรี ยนของรัฐและเอกชนทีมีความเป็ นกลาง ตอบสนองความต้องการ และเข้าถึ ง
กลุ่มเป้ าหมาย 7) การสร้างกระบวนการเรี ยนรู้การทํางานร่ วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน 8) การมี
ระบบการจ้า งงานและค่า ตอบแทนที ทันสมัย ของการบริ ห ารจัด การศึ ก ษาแบบรั ฐ ร่ ว มเอกชน
9) การแต่งตังคณะกรรมการ กําหนดมาตรการหรื อแนวทางด้านการเงิ น ของโครงการ PPPs ต่อ
คณะรั ฐ มนตรี 10) การมี ร ะบบติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น โครงการที มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
11) การปรับเปลี ยนกระบวนทัศน์ต่อแนวคิด PPPs และการสร้ างความรู้ ความเข้าใจในหลักการ
ความเป็ นหุ ้นส่ วนการศึกษา 12) การสร้างความสัมพันธ์อย่างยังยืนระหว่างหุ ้นส่ วนในการส่ งเสริ ม
การศึก ษา โดยมุ่งเน้นที ผลลัพ ธ์ ท างการศึกษาร่ วมกัน 13) การระดมทรัพยากรและการสร้างภาคี
เครื อข่ายทางการบริ หารจัดการศึกษาทีมีกลไกทีชัดเจน 14) การคาดการณ์ไกลและการกําหนดนโยบาย
ให้ครอบคลุมเนื อหากฎหมาย ประกาศ และระเบียบทีเกียวข้อง 15) ภาคเอกชนมีส่วนร่ วมในการ
ออกแบบหลักสู ตร เป็ นวิทยากร สนับสนุ นการฝึ กงาน และเรี ยนรู้การทํางานจริ งในสถานทีทํางาน
16) การผสมผสานและเติมเต็มคุณสมบัติครู ผสู้ อนให้มีจรรยาบรรณความเป็ นครู ในการจัดการศึกษา
ร่ วมกัน และ 17) สถาบันการศึกษาภาครัฐทีเข้าร่ วมโครงการ PPPs มุ่งพัฒนาศักยภาพของตนอยูเ่ สมอ
3. องค์ ป ระกอบย่ อ ยที 3 “หลัก ความโปร่ ง ใส” ประกอบด้ว ย 10 ตัว แปรคือ
1) กระบวนการคัดเลือกภาคเอกชนมีความโปร่ งใส และมีการแข่งขันประกวดราคาอย่างเป็ นธรรม
2) การเพิมประสิ ทธิภาพต่อต้นทุนและการบริ หารจัดการทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าของภาครัฐร่ วมเอกชน
3) กระบวนการจัดซื อจัดจ้างของภาครัฐมีความโปร่ งใสตรวจสอบได้ รอบคอบรัดกุมและมีความชัดเจน
ในสายความรับผิดชอบ 4) กระบวนการจัดสรรทรัพ ยากรทางการศึก ษาและการกํา หนดบทบาท
อํานาจหน้าทีความรับผิดชอบทีชัดเจน 5) การบริ หารจัดการงบประมาณการลงทุนทีมีผลประโยชน์
และความคุ ม้ ค่าด้านการเงินในระยะยาว 6) การจัดตังกองทุนส่ ง เสริ มการให้ เ อกชนร่ วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ ตามมาตรฐานการบัญชี 7) การมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย และผูใ้ ช้บริ การ
ในการกําหนดรายละเอียดโครงการ 8) ผูป้ ฎิบตั ิงานในสถานศึก ษาแบบรัฐร่ ว มเอกชนมีการทํางาน
อย่างต่อเนืองและสมําเสมอ 9) การประเมินเชิงระบบ และการศึกษาประวัติความเป็ นมาของบริ บท
สถานศึ ก ษาก่อนการดําเนิ นงานโครงการ PPPs และ 10) การจัดให้มีคณะกรรมการส่ งเสริ มการ
ลงทุนด้านการศึกษา ให้เกิดการเรี ยนรู้ร่วมกันและมีกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างเป็ นระบบ
4. องค์ ประกอบย่ อยที 4 “หลักนิติธรรมและคุณธรรม” ประกอบด้วย 11 ตัวแปร
คือ 1) คณะกรรมการภาครัฐร่ วมเอกชนตามกลุ่มอาชีพร่ วมทําหลักสู ตร แผนการเรี ยน และร่ วมสอน
ด้วยกัน 2) การกําหนดคุณสมบัติของภาคเอกชนไว้ในกลยุทธ์การศึกษาแห่งชาติ 3) ความรับผิดชอบ
ร่ วมกันในการรับประกันการมี งานทําของผูส้ าํ เร็ จการศึกษา 4) การยกระดับคุณภาพการศึกษาการ
จัดการความรู้ ทักษะและนวัตกรรมด้านเทคนิคการสอน 5) การสร้างเครื องมือวัดผลการปฏิบตั ิงาน
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ทีเหมาะสมและสะท้อนผลลัพ ธ์ทีต้องการ 6) การกําหนด roadmap เพื อนํา นโยบายสู่ การปฏิบตั ิ
โดยคํานึ ง ถึ งการบรรลุ ผลอย่า งมีป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ทธิ ผล 7) การประเมินผลร่ วมกันให้เกิด
ผลผลิตทางการศึกษาทีได้มาตรฐานตามทีสถานประกอบการทีได้มาตรฐานต้องการ 8) การแต่งตัง
คณะกรรมการ พิจารณาอนุมตั ิโครงการ PPPs หรื อตัดสิ นการไม่ใช้วธิ ี การประมูล 9) การสร้างตัววัด
ความสามารถและสิ งจูงใจผูป้ ฎิบตั ิงานทีเหมาะสมไว้ในสัญญา 10) ภาคเอกชนลงทุนสร้างและจัด
ให้มีสิงอํานวยความสะดวกทีจําเป็ น รวมทังดําเนินการงานบริ การต่างๆทีมีประสิ ทธิ ภาพทีสุ ด และ
11) การกําหนดนโยบายการมีส่วนร่ วมของภาคเอกชนให้เป็ นยุทธศาสตร์ ระดับชาติ
5. องค์ ประกอบย่ อ ยที 5 “หลักการมีส่ว นร่ ว ม”ประกอบด้ว ย 7 ตัวแปรคือ
1)ภาคเอกชนจัดการศึกษาให้กบั นักเรี ยนทีได้รับคูปอง/ทุนการศึกษาจากรัฐให้เข้าเรี ยนในโรงเรี ยน
เอกชนได้ 2) การขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาทีมีคุณภาพในโรงเรี ยนเอกชนทีมีอยูแ่ ล้ว โดยไม่ตอ้ ง
สร้างสถานทีหรื อจัดหาทรัพยากรทางการศึกษาใหม่ 3)การศึกษาค้นคว้าวิจยั ด้านอุตสาหกรรมและ
ส่ งเสริ มงานวิจยั เชิงพาณิ ชย์ในระดับอุดมศึกษา 4)การนํานวัตกรรมการบริ หารจัดการจากภาคเอกชน
มาประยุกต์ใช้ในการกําหนดมาตรฐานการบริ หารจัดการศึกษาของภาครัฐให้มีประสิ ทธิ ภาพ 5) ผูม้ ี
ทักษะความเชี ยวชาญของภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการศึกษา 6) ระบบการทํางาน
และกรอบกฎระเบียบทียืดหยุน่ ของการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชนและ 7)การจัดทําระบบ
การให้ทุนการศึกษาแก่โรงเรี ย นของรัฐและเอกชน ที เป็ นธรรม ตอบสนองความต้องการและมี
เป้ าหมายทีชัดเจน
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ตารางที
ตัวแปร
VAR00045
VAR00044
VAR00043
VAR00042
VAR00047
VAR00041

แสดงองค์ประกอบที 2
ข้อความ
การกําหนดขอบข่ายอํานาจควบคุมการดําเนินการภายใต้ระยะเวลาแห่ง
สัญญา
การกําหนดพันธะบริ การ รายละเอียดบทบาทและหน้าทีรับผิดชอบของ
คู่สญ
ั ญาทีมีความชัดเจน
การออกแบบสัญญาให้เหมาะสมและผ่านการพิจารณาโดยรัฐบาล
กระบวนการอนุมตั ิโครงการ PPPs การเจรจาต่อรองใหม่มีความโปร่ งใส
และเป็ นไปตามขันตอนปกติ
การริ เริ มโครงการ PPPs ทีสอดคล้องกับนโยบายงบประมาณของรัฐบาล
การแยกบทบาทผูจ้ ดั ซือออกจากบทบาทของผูจ้ ดั บริ การแต่ประสานการ
ดําเนินงานร่ วมกันภายในองค์การเพือจัดหาสิ งทีดีทีสุดและมีความเหมาะสม
ให้แก่ผจู ้ ดั บริ การ

นําหนัก
องค์ประกอบ
0.714
0.696
0.645
0.627
0.604
0.596
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ตารางที

แสดงองค์ประกอบที 2 (ต่อ)

ตัวแปร
VAR00035

ข้อความ
การส่งเสริ มการวิจยั และพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู ้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues)
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance)

นําหนัก
องค์ประกอบ
0.562
12.294
8.035

จากตารางที 2 พบว่า องค์ประกอบที 2 อธิ บายด้วยตัวแปรสําคัญจํานวน 7 ตัวแปร
หลังหมุนแกนมีค่านําหนักตัวแปรในองค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง 0.562-0.714 มี
ค่าไอเกน สู งสุ ดเท่ากับ 12.294 สามารถอธิบายความแปรปรวนทังหมดได้ร้อยละ 8.035 ซึงเมือเทียบ
กับความแปรปรวนของตัวแปรกับองค์ประกอบอืนๆ พบว่า องค์ประกอบนี มีความสําคัญเป็ นอันดับ
ที 2 กล่าวคือ ตัวแปรทัง 7 ตัวแปร เป็ นตัวแปรทีร่ วมกับอธิ บายองค์ประกอบนี ได้ดีทีสุ ด และเมือ
พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ตัวแปร “การกําหนดขอบข่ายอํานาจควบคุมการดําเนินการภายใต้ระยะเวลา
แห่งสัญญา” มีค่านําหนักองค์ประกอบมากทีสุ ดคือ 0.714 สําหรับตัวแปร “การส่ งเสริ มการวิจยั และ
พัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู ้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” มีค่านําหนักองค์ประกอบน้อยทีสุ ดคือ 0.562
และผูว้ จิ ยั จึงตังชือองค์ประกอบนีว่า “การจัดทําข้อตกลงและการบริ หารสัญญา ”
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ตารางที

แสดงองค์ประกอบที 3

ตัวแปร

ข้อความ

VAR00013

การสร้างนวัตกรรมการบริ หารจัดการศึกษาเพือให้เกิดการใช้ทรัพย์สินของ
รัฐทีมีอยูใ่ ห้เกิดประโยชน์สูงสุด
นโยบายทีคํานึงถึงประโยชน์สาธารณะและการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศ
เป้ าหมายเชิงกลยุทธ์และการตัดสิ นใจในการลงทุนของภาครัฐทีมีความ
ชัดเจน
กฎระเบียบของภาครัฐทีมีความเข้มงวด ชัดเจน โปร่ งใสและบังคับใช้ได้จริ ง
ภาครัฐกํากับดูแลควบคุมการศึกษาเท่าทีจําเป็ น วางแผนการพัฒนาเชิง
นโยบาย และรักษาคุณภาพมาตรฐาน
มาตรการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาทุจริ ตประพฤติมิชอบทีช่วยสร้าง
ความเชือมัน

VAR00012
VAR00011
VAR00009
VAR00022
VAR00014
VAR00024

นําหนัก
องค์ประกอบ
0.789
0.784
0.712
0.675
0.635
0.599
0.599
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ตารางที

แสดงองค์ประกอบที 3 (ต่อ)

ตัวแปร
VAR00025

ข้อความ
หลักเกณฑ์การจดทะเบียนสถานศึกษา PPPS ทีเป็ นจริ งได้ ปฏิบตั ิได้ และ
บรรลุวตั ถุประสงค์ของนโยบาย
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues)
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance)

นําหนัก
องค์ประกอบ
0.569
11.370
7.431

จากตารางที 2 พบว่า องค์ป ระกอบที 3 อธิ บ ายด้ว ยตัวแปรสํา คัญ จํานวน 8
ตัวแปร หลังหมุนแกนมีค่านําหนักตัวแปรในองค์ประกอบ (factor loading) อยูร่ ะหว่าง 0.569-0.789
มีค่าไอเกน สู งสุ ดเท่ากับ 11.370 สามารถอธิ บายความแปรปรวนทังหมดได้ร้อยละ 7.431 ซึ งเมือ
เทียบกับความแปรปรวนของตัวแปรกับองค์ประกอบอืนๆ พบว่า องค์ประกอบนีมีความสําคัญเป็ น
อันดับที 3 กล่าวคือ ตัวแปรทัง 8 ตัวแปร เป็ นตัวแปรทีร่ วมกับอธิ บายองค์ประกอบนีได้ดีทีสุ ด และ
เมือพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ตัวแปร “การสร้างนวัตกรรมการบริ หารจัดการศึกษาเพือให้เกิดการ
ใช้ทรัพย์สินของรัฐที มี อยู่ใ ห้เกิ ดประโยชน์สู ง สุ ด ” มีค่า นําหนัก องค์ป ระกอบมากทีสุ ดคือ 0.789
สําหรับตัวแปร “หลักเกณฑ์การจดทะเบียนสถานศึกษา PPPs ทีเป็ นจริ งได้ ปฏิบตั ิได้ และบรรลุ
วัต ถุ ป ระสงค์ข องนโยบาย” มี ค่า นําหนัก องค์ป ระกอบน้อ ยที สุ ด คือ 0.569 และผูว้ ิจยั จึงตังชื อ
องค์ประกอบนีว่า “การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา”
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ตารางที แสดงองค์ประกอบที 4
ตัวแปร
VAR00062
VAR00061
VAR00052
VAR00063
VAR00064

ข้อความ
การกําหนดสิ ทธิประโยชน์ของผูร้ ับบริ การและผูใ้ ห้บริ การในสัญญา
การให้เงินอุดหนุนผูเ้ รี ยนผ่านบัตร Smart Cardโดยกําหนดวงเงินสิ ทธิ
ประโยชน์ตามรายได้ขนบั
ั นไดและอายุของผูร้ ับสิ ทธิ
การกําหนดสิ ทธิประโยชน์ทีจูงใจการลงทุนของภาคเอกชน ในกฎหมาย
การศึกษาเกียวกับการจัดการศึกษาหลังการศึกษาภาคบังคับ
การกําหนดข้อตกลงในการระงับข้อพิพาทระหว่างคูส่ ัญญาภาครัฐและเอกชน
ด้วยหลักความชัดเจน คาดการณ์ได้ และความโปร่ งใส
การกําหนดรู ปแบบ PPPs ทีเหมาะสม และสัดส่ วนความเป็ นหุน้ ส่ วนทีชัดเจน
ในสัญญา
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues)
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance)

นําหนัก
องค์ประกอบ
0.600
0.576
0.556
0.553
0.551
10.392
6.792
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จากตารางที 2 พบว่า องค์ป ระกอบที 4 อธิ บ ายด้ว ยตัวแปรสํา คัญจํา นวน 5
ตัวแปร หลังหมุนแกนมีค่านําหนักตัวแปรในองค์ประกอบ (factor loading) อยูร่ ะหว่าง 0.551-0.600
มีค่าไอเกน สู งสุ ดเท่ากับ 10.392สามารถอธิ บายความแปรปรวนทังหมดได้ร้อยละ 6.792 ซึ งเมือ
เทียบกับความแปรปรวนของตัวแปรกับองค์ประกอบอืนๆ พบว่า องค์ประกอบนีมีความสําคัญเป็ น
อันดับที 4 กล่าวคือ ตัวแปรทัง 5 ตัวแปร เป็ นตัวแปรทีร่ วมกับอธิ บายองค์ประกอบนีได้ดีทีสุ ด และ
เมือพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ตัวแปร “การกําหนดสิ ทธิ ประโยชน์ของผูร้ ับบริ การและผูใ้ ห้บริ การ
ในสัญญา” มีค่านําหนักองค์ประกอบมากทีสุ ดคือ 0.600 สําหรับตัวแปร “การกําหนดรู ปแบบ PPPs
ทีเหมาะสม และสัดส่ วนความเป็ นหุ ้นส่ วนทีชัดเจนในสัญญา” มีค่านําหนักองค์ประกอบน้อยทีสุ ด
คือ 0.551 และผูว้ จิ ยั จึงตังชือองค์ประกอบนีว่า “มาตรการส่ งเสริ ม”
ตารางที
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แสดงองค์ประกอบที 5

ตัวแปร

ข้อความ

VAR00001

กรอบนโยบายของภาครัฐทีครอบคลุมภาระหน้าทีและความรับผิดชอบของ
ภาคเอกชน
การกําหนดนโยบายด้านภาษีและเงินอุดหนุนทียึดถือวินยั การเงินการคลัง
ของภาครัฐ
ภาครัฐมีความชัดเจนและความต่อเนืองในการสนับสนุนการเพิมบทบาทของ
ภาคเอกชน
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues)
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance)

VAR00002
VAR00003

นําหนัก
องค์ประกอบ
0.770
0.737
0.568
4.464
2.918

จากตารางที 2 พบว่า องค์ป ระกอบที 5 อธิ บ ายด้ว ยตัวแปรสํา คัญจํานวน 3
ตัวแปร หลังหมุนแกนมีค่านําหนักตัวแปรในองค์ประกอบ (factor loading) อยูร่ ะหว่าง 0.568-0.770
มีค่าไอเกน สู งสุ ดเท่ากับ 4.464สามารถอธิบายความแปรปรวนทังหมดได้ร้อยละ 2.918 ซึ งเมือเทียบ
กับความแปรปรวนของตัวแปรกับองค์ประกอบอืนๆ พบว่า องค์ประกอบนีมีความสําคัญเป็ นอันดับ
ที 5 กล่าวคือ ตัวแปรทัง 3 ตัวแปร เป็ นตัวแปรทีร่ วมกับอธิ บายองค์ประกอบนี ได้ดีทีสุ ด และเมือ
พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ตัวแปร “กรอบนโยบายของภาครัฐทีครอบคลุ มภาระหน้าทีและความ
รับผิดชอบของภาคเอกชน” มีค่านําหนักองค์ประกอบมากทีสุ ดคือ0.770 สําหรับตัวแปร “ภาครัฐมี
ความชัด เจนและความต่ อ เนื องในการสนับ สนุ น การเพิมบทบาทของภาคเอกชน” มีค่านําหนัก
องค์ประกอบน้อยทีสุ ดคือ 0.568 และผูว้ จิ ยั จึงตังชือองค์ประกอบนีว่า “นโยบายภาครัฐ”
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จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) เพือสกัด
ตัวแปรให้เหลือตัวแปรองค์ประกอบทีสําคัญโดยการวิเคราะห์ดว้ ยวิธีวิเคราะห์ภาวะน่าจะเป็ นสู งสุ ด
(maximum likelihood) เพือให้ได้ตวั แปรทีสําคัญ ซึงปรากฎว่าได้องค์ประกอบการบริ หารจัดการศึกษา
แบบรัฐร่ วมเอกชน มาทังหมด 5 องค์ประกอบ ผูว้ จิ ยั จึงสรุ ปองค์ประกอบได้ดงั แผนภูมิที

) หลัก
ประสิ ทธิภาพ

2) หลักการสร้าง
ความรับผิดชอบ
ต่อการศึกษา

3) หลักความ

โปร่ งใส
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และความคุม้ ค่า

5) หลักการมี
ส่วนร่ วม

แผนภูมิที

ธรรมและ

. ธรรมาภิบาล

5. นโยบายภาครัฐ

4. มาตรการส่ งเสริ ม

4) หลักนิติ

องค์ประกอบการ
บริ หารจัด
การศึกษาแบบรัฐ
ร่ วมเอกชน

คุณธรรม

. การจัดทําข้อตกลง
และการบริ หารสัญญา

3. การสร้างนวัตกรรม
ทางการศึกษา

แสดงองค์ประกอบการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน

จากแผนภูมิที อธิ บายได้วา่ องค์ประกอบการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วม
เอกชน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบดังนี
1. องค์ ประกอบ “ธรรมาภิบาล” ประกอบด้วย 5องค์ประกอบย่อยคือ 1) หลัก
ประสิ ทธิภาพและความคุม้ ค่า 2) หลักการสร้างความรับผิดชอบต่อการศึกษา 3) หลักความโปร่ งใส
4) หลักนิติธรรมและคุณธรรม และ 5) หลักการมีส่วนร่ วม
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2. องค์ ป ระกอบ “การจัด ทํา ข้ อ ตกลงและการบริ ห ารสั ญ ญา ” ประกอบด้ว ย
1) การกําหนดขอบข่ายอํานาจควบคุ มการดําเนิ น การภายใต้ระยะเวลาแห่ งสัญญา 2) การกําหนด
พันธะบริ การ รายละเอียดบทบาทและหน้าทีรับผิดชอบของคู่สัญญาทีมีความชัดเจน 3) การออกแบบ
สัญญาให้เหมาะสมและผ่านการพิจารณาโดยรัฐบาล 4) กระบวนการอนุมตั ิโครงการ PPPs การเจรจา
ต่อรองใหม่มีความโปร่ งใสและเป็ นไปตามขันตอนปกติ 5) การริ เริ มโครงการ PPPs ทีสอดคล้องกับ
นโยบายงบประมาณของรัฐบาล 6) การแยกบทบาทผูจ้ ดั ซื อออกจากบทบาทของผูจ้ ดั บริ การแต่
ประสานการดําเนิ นงานร่ ว มกัน ภายในองค์ก ารเพื อจัดหาสิ งที ดีทีสุ ดและมีความเหมาะสมให้แก่
ผูจ้ ดั บริ การและ 7) การส่ งเสริ มการวิจยั และพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
3. องค์ ประกอบ “การสร้ างนวัตกรรมทางการศึกษา” ประกอบด้วย 1) การสร้าง
นวัตกรรมการบริ หารจัดการศึกษาเพือให้เกิดการใช้ทรัพย์สินของรัฐทีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
2) นโยบายทีคํานึงถึงประโยชน์สาธารณะและการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค 3) การพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศ 4) เป้ าหมายเชิงกลยุทธ์และการตัดสิ นใจในการลงทุนของ
ภาครัฐทีมีความชัดเจน 5) กฎระเบียบของภาครัฐทีมีความเข้มงวด ชัดเจน โปร่ งใสและบังคับใช้ได้จริ ง
6) ภาครัฐกํากับดูแลควบคุมการศึกษาเท่าทีจําเป็ น วางแผนการพัฒนาเชิงนโยบาย และรักษาคุณภาพ
มาตรฐาน 7) มาตรการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาทุจริ ตประพฤติมิชอบทีช่วยสร้างความเชื อมัน และ
8) หลักเกณฑ์การจดทะเบียนสถานศึกษา PPPs ทีเป็ นจริ งได้ ปฏิบตั ิได้ และบรรลุวตั ถุประสงค์ของ
นโยบาย
4. องค์ ประกอบ “มาตรการส่ งเสริม” ประกอบด้วย 1) การกําหนดสิ ทธิ ประโยชน์
ของผูร้ ับบริ การและผูใ้ ห้บริ การในสัญญา 2) การให้เงินอุดหนุ นผูเ้ รี ยนผ่านบัตร Smart Cardโดย
กําหนดวงเงินสิ ทธิประโยชน์ตามรายได้ขนบั
ั นไดและอายุของผูร้ ับสิ ทธิ 3) การกําหนดสิ ทธิ ประโยชน์
ทีจูงใจการลงทุนของภาคเอกชน ในกฎหมายการศึกษาเกียวกับการจัดการศึกษาหลังการศึกษาภาค
บังคับ 4) การกําหนดข้อตกลงในการระงับข้อพิพาทระหว่างคู่สัญญาภาครัฐและเอกชน ด้วยหลัก
ความชัดเจน คาดการณ์ได้ และความโปร่ งใสและ 5) การกําหนดรู ปแบบ PPPs ทีเหมาะสม และ
สัดส่ วนความเป็ นหุน้ ส่ วนทีชัดเจนในสัญญา
5. องค์ ประกอบ “นโยบายภาครัฐ” ประกอบด้วย 1) กรอบนโยบายของภาครัฐที
ครอบคลุมภาระหน้าทีและความรับผิดชอบของภาคเอกชน 2) การกําหนดนโยบายด้านภาษีและเงิน
อุดหนุนทียึดถือวินยั การเงินการคลังของภาครัฐ และ3) ภาครัฐมีความชัดเจนและความต่อเนื องใน
การสนับสนุนการเพิมบทบาทของภาคเอกชน
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ตอนที 2 การวิเคราะห์ รูปแบบความสั มพันธ์ ขององค์ ประกอบการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วม
เอกชน
จากการวิเคราะห์ องค์ป ระกอบของการบริ หารจัดการศึ ก ษาแบบรั ฐร่ วมเอกชนโดย
กําหนดค่านําหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ที 0.55 พบว่า ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 97
ตัวแปร โดยมีองค์ประกอบทีนํามาวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุดงั ต่อไปนี
F1 ธรรมาภิบาล
F2 การจัดทําข้อตกลงและการบริ หารสัญญา
F3 การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา
F4 มาตรการส่ งเสริ ม
F5 นโยบายภาครัฐ
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุการบริ หารจัดการศึก ษาแบบรั ฐร่ วมเอกชน
ทีสอดคล้องกับข้อมูลเชิ งตรรกะโดยมีแนวคิดและทฤษฎีทีสนับสนุนความสัมพันธ์เชิ งตรรกะของ
องค์ป ระกอบการบริ ห ารจัด การศึก ษา แบบรัฐ ร่ ว มเอกชน ที มีค วามสัม พัน ธ์ ต่อกัน ผูว้ ิจยั ได้
ดําเนินการวิเคราะห์เนือหา (content analysis) ดังนี
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องค์ประกอบด้าน
ธรรมาภิบาล
F1

องค์ประกอบด้าน
การจั
ก ดทําข้อตกลงและการบริ หารสัญญา
F2

แผนภูมิที แสดงความสัม พันธ์ ระหว่า งองค์ป ระกอบด้า นธรรมาภิบาลกับองค์ประกอบด้าน
การจัดทําข้อตกลงและการบริ หารสัญญา
นักวิชาการทังในประเทศและต่างประเทศหลายท่านมีทศั นะทีสนับสนุ นความสัมพันธ์
ระหว่างองค์ประกอบด้า นธรรมาภิบาลกับองค์ประกอบด้านการจัดทํา ข้อตกลงและการบริ หาร
สัญญา ได้แก่ ผลการศึกษาของ อาร์ คาร์ ( ) พบว่าความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษามี
ความสํา คัญ ในการขับ เคลื อนความร่ ว มมื อ แบบหุ ้นส่ วนทางการศึกษา นอกจากนียังพบว่าความ
รับผิดชอบทีมุ่งเน้นผลลัพธ์ทางการศึกษาและให้ความสําคัญกับลูกค้าถื อเป็ นทีแพร่ หลายมากขึน
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พร้อมๆกับความรับผิดชอบต่อหุน้ ส่ วน ความรับผิดชอบต่อชุ มชนและความรับผิดชอบต่อวิชาชี พ1
สอดคล้องกับกัวช์และกัททารี พบว่า การกําหนดความรับผิดชอบและการบริ หารความเสี ยงทีเกียวข้อง
กับ PPPs มาตรฐานของแนวทางการดํา เนิ น งาน เครื องมื อ ที เกี ยวข้อ งกับ กระบวนการทํางาน
สามารถลดความซับ ซ้อ นของการทํา ความตกลงในสัญญา PPPs และค่าใช้จ่าย2ขณะทีคลาร์ ค
กล่าวว่าความสําเร็ จของความตกลงระหว่างหุน้ ส่ วนคือการใช้ความสัมพันธ์เป็ นหลักพืนฐาน นันคือ
การสร้างความไว้วางใจ การทํางานร่ วมกัน การมีส่วนร่ วมในการสื อสารอย่างต่อเนือง3และพาลมิเอโร
กล่าวว่าหลักการพืนฐานฐานของความร่ วมมือขององค์การการกุศลกับโรงเรี ยนของรัฐรวมถึงการ
ตัดสิ นใจร่ วมกันและผลประโยชน์ร่วมกันสําหรับทุกฝ่ าย เงือนไขแห่ งความสําเร็ จของพันธมิตรใน
ความร่ วมมือระหว่างโรงเรี ยนของรัฐและมูลนิธิการกุศลของเอกชน คือ การเปิ ดเผย ความคาดหวัง
วัฒนธรรมองค์กร ความรู ้ สามารถ และการเรี ยนรู้ อย่างต่อเนื อง4สอดคล้องกับกรณี ศึกษาในทวีป
อเมริ การเหนื อ โดย โคเปโลวิชส์ พบว่าในการพัฒนานโยบายความร่ วมมือทางการศึกษา ผูอ้ อกเงินทุน
และผูน้ าํ ด้านการศึกษาจําเป็ นต้องมีส่วนร่ วมในการวางแผน ทุ่มเทและพัฒนาวิธีการประเมินผลทีจะ
วัดความสําเร็ จหรื อความล้มเหลว และการสร้างความสัมพันธ์ทีดีระหว่างกัน ความไว้เนือเชื อใจกัน
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การให้เกียรติกนั มีอิทธิ พลเชิงบวกต่อการกําหนดนโยบายหรื อการทําข้อตกลงร่ วมกัน5 ส่ วนสามารถ
กมขุนทด ได้ทาํ วิจยั เรื องแนวทางการพัฒนาความเป็ นหุ ้นส่ วนของผูป้ กครองและชุมชนเพือพัฒนา
ผูเ้ รี ยนโดยใช้ก ารวิจ ยั เชิ ง ปฏิ บ ตั ิ ก ารแบบมีส่ ว นร่ ว ม พบว่า ผูบ้ ริ ห ารมีบ ทบาทสํา คัญ ทีสุ ดต่อ
ความสําเร็ จของการพัฒนาความเป็ นหุ ้นส่ ว นของผูป้ กครองและชุมชนเพือพัฒนาผูเ้ รี ยน แนวทาง
การพัฒนาความเป็ นหุ ้นส่ วนควรเริ มต้นจากการส่ งเสริ มให้ผบู้ ริ หารเกิดทัศนคติทีดีต่อการทํางาน
แบบหุน้ ส่ วน จากนันจึงให้ความรู ้เกียวกับแนวทางพัฒนาความเป็ นหุ ้นส่ วนแล้วจึ ง ขยายเครื อข่า ย
ไปสู่ ส่ ว นอื นเพื อพัฒ นาผู เ้ รี ย นทียังยืนได้6 สอดคล้องกับ อาววัด พบว่าบทบาทของอธิ การบดี
มหาวิทยาลัยเอกชนในกํากับของรัฐส่ งผลกระทบต่อความตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยและชุ มชน
โดยผ่านการใช้บทบาทภาวะผูน้ าํ การใช้การสื อสารภายในมหาวิทยาลัย การสนับสนุนการมีส่วนร่ วม
ของคณะและพนักงานมหาววิทยาลัย การใช้ประโยชน์จากประวัติความเป็ นมาของมหาวิทยาลัยและ
วัฒนธรรมของการมี ส่ วนร่ วม 7รวมทังผลจากศึก ษากรณี ศึก ษาในประเทศจอร์ แดนโดย มิสตาริ ฮิ
พบว่าควรใช้วิธีการบริ หารแบบนุ่มนวลในการบริ หารสภาพแวดล้อมทีมีหลายองค์กร สมรรถนะที
จําเป็ นของผูบ้ ริ หารโครงการ PPPs คือความสามารถทีจะรับมือ การปรับตัว ความยืดหยุน่ ในการ
ตอบสนองต่อการเปลียนแปลงทีเกิดขึนบ่อยในช่วงของการเป็ นหุ ้นส่ วน ความอดทนและมีแรงกระตุน้
ตัวเอง ทัก ษะทางสัง คมและความสัม พันธ์ ก ับ ผูอ้ ื น ทัก ษะความคิ ด รวบยอด ทัก ษะการบริ หาร
โครงการ และทักษะการสื อสารประสานงาน เหล่านีล้วนเป็ นคุณลักษณะทีผูบ้ ริ หารโครงการ PPPs
พึงมี นอกจากนีผูบ้ ริ หารควรมีประสบการณ์ดา้ นเทคนิคและการบริ หารโครงการรวมทังประสบการณ์
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ในการเจรจาต่อรองและการตัดสิ นใจอย่างเพียงพอ8 และพัชรกฤษฎิ พวงนิล ได้ทาํ วิจยั เรื อง กลยุทธ์
การระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพือพัฒนาสถานศึกษาขันพืนฐานของรัฐในจังหวัดมหาสารคาม
พบว่า กลไกการนํากลยุทธ์ไปสู่ การปฏิบตั ิ ประกอบด้วย กลไกด้านบริ หารจัดการคือการยึดหลักการ
มีส่วนร่ วม จัดสรรทรัพยากรอย่างทัวถึ งตามความจําเป็ น การให้อาํ นาจและการกระจายอํานาจใน
การบริ หารจัดการ การควบคุมการปฏิบตั ิงานด้วยแผนงานหรื อโครงการจะต้องสอดประสานและ
เชือมกันเพือความมีประสิ ทธิ ภาพของการดําเนินงาน9 ส่ วนฐิติมา อัศวพรหมธาดาและคณะ ได้ทาํ วิจยั
เรื อง การพัฒนารู ปแบบความร่ วมมือด้านสหกิจศึกษา ระหว่างภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิ ต
และสารสนเทศกับสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม พบว่า สถานประกอบการส่ วนใหญ่ยินดีรับ
นักศึกษาสหกิจศึกษา ส่ วนด้านคุ ณลักษณะของนักศึกษาทีต้องการอันดับแรกคือ ด้านทัศนคติและ
พฤติกรรม เน้นมากทีสุ ดคือ ความซื อสัตย์สุจริ ต ความรับผิดชอบในหน้ าทีและงานทีมอบหมาย
และการตรงต่อเวลา10 ซึ งเป็ นไปในทิศทางเดี ยวกับการศึ กษาในหลายกรณี ศึกษาของ ดิ มาร์ ทิโน
พบว่า ปั จจัยด้านบริ บททีส่ งผลกระทบและมีอิทธิ พลต่อความตกลงระหว่างหุ ้นส่ วนคือความเข้าใจ
ตรงกันในภารกิ จ สมรรถนะในการทํางาน ความเห็ นชอบจากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ทรัพยากรและ
เครื อข่าย สิ งเหล่านีกลายเป็ นปั จจัยด้านบริ บททังสี ประการทีส่ งผลกระทบต่อประสิ ทธิ ภาพของการ
ทํางานร่ วมกันกับหลายภาคส่ วน11ส่ วนฉึ งและคณะ พบว่า จากการเปรี ยบเทียบการดําเนินการความ
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ร่ วมมือแบบรัฐร่ วมเอกชนของประเทศจีนแผ่นดิ นใหญ่และเขตบริ หารพิเศษฮ่องกง พบว่าเขตบริ หาร
พิเศษฮ่องกงให้ค วามสํา คัญกับ การมีร ะบบธรรมาภิบ าลและการสนับสนุนจากภาคสังคม ขณะที
ประเทศจี นแผ่นดิ นใหญ่ ให้ความสํา คัญกับ การจัดการแหล่ ง ตลาดทุ นคื อปั จจัย สู่ ค วามสําเร็ จ ใน
ความตกลงแบบหุน้ ส่ วน12และงานวิจยั ของอัล สไควแรทและคณะ ในโครงการ e-Government ของ
ประเทศจอร์ แดน พบว่าขันตอนการวางแผนมีความสําคัญและส่ งผลต่อความสําเร็ จของความตกลง
การเป็ นหุ ้นส่ วนระหว่างกัน ซึ งในระยะแรกของการวางแผนประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย คือ
แนวคิดความร่ วมมือแบบหุ น้ ส่ วน การกําหนดความต้องการจําเป็ น และความพร้ อมของหุ ้นส่ วน ทัง
สองฝ่ าย ระยะต่อมาประกอบด้วยการกํา หนดแนวปฏิ บ ตั ิ ใ นแง่ ต่า งๆ การปรั บ แต่ ง ให้ถูกต้อง
เหมาะสม และการสร้างโอกาสความเป็ นหุ น้ ส่ วนระหว่างกัน13
สรุ ป จากข้อสนับสนุนทีกล่าวไว้ขา้ งต้น แสดงให้เห็นถึงความสําคัญขององค์ประกอบ
ด้านธรรมาภิบาลกับองค์ประกอบด้านการจัดทําข้อตกลงและการบริ หารสัญญา ผูว้ ิจยั จึงได้กาํ หนด
สมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านธรรมาภิบาลกับองค์ป ระกอบด้านการจัดทํา
ข้อตกลงและการบริ หารสัญญาในการศึกษาครังนี
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นักวิชาการทังในประเทศและต่างประเทศหลายท่านมีทศั นะทีสนับสนุ นความสัมพันธ์
ระหว่างองค์ประกอบด้านธรรมาภิบาลกับองค์ประกอบด้านการสร้างนวัตกรรมการจัดการศึกษา
ได้แก่ ผลการศึกษาวิจยั ของ หวัง (2547) จากงานวิจยั การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศ
จีนพบว่าการออกนอกระบบในการบริ หารตนเองของมหาวิทยาลัยและอยูภ่ ายใต้การกํากับดูแลของ
ภาครัฐทีมีธรรมาภิบาล เป็ นสิ งจําเป็ นทีจะช่วยพัฒนาความฉลาดที มี ศ กั ยภาพและนวัต กรรมของ
คณาจารย์ และความคิด สร้ า งสรรค์ข องนัก ศึก ษารวมทังเพื อให้การบริ หารจัดการมหาวิทยาลัย
ประสบความสําเร็ จ ตอบสนองความต้องการสังคมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมีประสิ ทธิ ผล14และ
นารี นี แสงสุ ข พบว่ากระบวนการบริ หารจัดการประกอบด้วยการสร้ างและใช้ระบบการบริ หาร
จัดการทีดี ในทุกระดับของการปฏิบตั ิงาน การสร้างและการใช้ระบบตรวจสอบถ่วงดุลทีเหมาะสม
การใช้ระบบการจัดการเชิ งกลยุทธ์ทีเน้นผลสัมฤทธิ ของงาน (RBM) การพัฒนาระบบการจัดการ
แบบจุดเดี ยวให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด การเพิมประสิ ทธิ ภาพของการสื อสาร การพัฒนาระบบการ
จัดการความรู้ให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด คือองค์ประกอบสําคัญของกระบวนการองค์กรนวัตกรรม 15
สอดคล้องกับ จุ ฬ ารัตน์ บุ ษ บงก์ ได้พ ฒั นาแผนกลยุทธ์ก ารจัด การความรู้เชิ งนวัตกรรมสําหรับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏประกอบด้วย 12 ยุทธศาสตร์ มีสาระสําคัญเช่น การสร้างแรงจูงใจบุคลากรเพือ
การสร้ างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ อย่างต่อเนืองและยังยืน การพัฒนาระบบสนับสนุ นการสร้าง
และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาให้ได้มาตรฐาน การพัฒนาระบบการส่ งเสริ มการเผยแพร่ นวัตกรรม/
งานวิจยั การสร้างความสัมพันธ์และความร่ วมมือระหว่างเครื อข่ายองค์กรแห่ งนวัตกรรม การพัฒนา
เครื อข่ายความร่ วมมือสร้างนวัตกรรมเพือพัฒนาท้องถินกับหน่วยงานภาค รัฐและเอกชน ทังในและ
ต่างประเทศ การส่ งเสริ มการศึกษาวิจยั การสร้างองค์ความรู้/นวัตกรรมทีเพิมศักยภาพและขีด ความสามารถ
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(วิทยานิพนธ์หลักสู ตรปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2551), 4-7.
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ในการแข่งขัน เป็ นต้น16และพรธิ ดา วิเศษศิลปานนท์ พบว่าตัวแปรภายในทีส่ งผลต่อนวัตกรรมของ
ทีมวิจยั อย่างมีนัย สํา คัญทางสถิ ติ ได้แก่ค วามกลมเกลี ย ว ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ของการ
ติดต่อสื อสารในทีม การมุ่งงานของทีม การสนับสนุ นนวัตกรรม และการมีส่วนร่ วมภายในทีม17
ส่ วนผลการวิจยั ของ วอคเกอร์ พบทฤษฎี ภาวะผูน้ าํ ทีแตกต่างไปจากรู ปแบบภาวะผูน้ าํ ในการใช้
วิสัยทัศน์ร่วมกันและการมี ส่วนร่ วมของผูป้ กครอง นันก็คือ ภาวะผูน้ าํ แบบร่ วมมื อร่ วมใจ ซึ งที ม
ผูน้ าํ แบบร่ วมมือร่ วมใจควรมีก ารประชุ ม ร่ ว มกันเป็ นระยะๆ เพื อประเมิ นผลการทํางานร่ วมกัน
การใช้กรอบการทํางานทีจะส่ งเสริ มให้เกิดการเปลียนแปลงทางสังคมในเชิ งบวกโดยการจัดให้มี
กองทุนเพือโรงเรี ยนเอกชนในกํากับของรัฐ (charter school) ในการพัฒนาความร่ วมมือแบบหุ ้นส่ วน
และอาจเป็ นคุณประโยชน์มากขึนเมือนําไปแปรรู ปเป็ นของเอกชนเพือเพิมทางเลือกหรื อก่อให้เกิด
การบริ การสังคมทีคํานึ งถึงประโยชน์สาธารณะ 18 สอดคล้องกับชลกร ตันประภัสร์ พบว่าปั จจัยที
ส่ งผลความความสร้ างสรรค์และนวัตกรรมของโรงเรี ยนเอกชนประเภทสามัญระดับการศึกษาขัน
พืนฐานคือ ความคิดสร้างสรรค์ของผูบ้ ริ หาร ภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หาร บรรยากาศและสภาพแวดล้อม
ของงาน และวัฒนธรรมการเรี ยนรู้19และจากงานวิจยั ของ พาเรนเต้ ต่อกรณี ศึกษาในประเทศบราซิ ล
ข้อมูลจากการวิจยั ของเขาสนับสนุ นทฤษฎีทีว่าความสําคัญของวัฒนธรรมโรงเรี ยนเชิ งบวกเป็ น
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จุฬารัตน์ บุษบงก์, “การพัฒนาแผนกลยุท ธ์ ก ารจัด การความรู้เชิงนวัตกรรมสําหรับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ” (วิทยานิ พนธ์หลักสู ตรปริ ญญาครุ ศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
และสื อสารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553), ง.
17
พรธิ ดา วิเศษศิลปานนท์, “ปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อนวัต กรรมของทีม วิ จยั และพัฒนาใน
ประเทศไทย” (วิทยานิพนธ์หลักสู ตรปริ ญญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาประชากรศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549), 5.
18
John Walker, “Evaluating collaborating leadership teams in public-private partnerships,”
(ProQuest Dissertations and Theses, Order No. 3206896, Walden University, 2006),
accessed October 18, 2014, avilable from http://search.proquest.com/docview/304938971?accountid
=50150. (304938971).
19
ชลกร ตันประภัสร์ , “ปั จจัยทีส่ งผลความความสร้างสรรค์และนวัตกรรมของโรงเรี ยน
เอกชนประเภทสามัญระดับการศึกษาขันพืนฐาน,” (วิทยานิพนธ์หลักสู ตรปริ ญญาปรัชญาดุษฎี บณ
ั ฑิต
สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2553), ง.
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ปั จจัยเอือให้เกิดผลสัมฤทธิ ทางการศึกษาของนักเรี ยน20 รวมทังผลการศึกษาของศิวะนันท์ ศิวพิทกั ษ์
พบว่าตัวแปรระดับองค์กรทีมีอิทธิ พลโดยตรงต่อพฤติกรรม การสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงาน
ได้แก่ บรรยากาศการสร้างนวัตกรรมและยังพบว่า ตัวแปรภาวะผูน้ าํ การเปลี ยนแปลงมีอิทธิ พลต่อ
พฤติกรรมการสร้ างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานแต่ส่งอิทธิ พลผ่านตัวแปรบรรยากาศการสร้ าง
นวัตกรรม21 ส่ วน สมนึ ก เอือจิระพงษ์พนั ธ์ พบว่าความเชี ยวชาญ การเรี ยนรู้และสารสนเทศของ
ผูป้ ระกอบการไทยมี ค วามสั ม พันธ์ อิท ธิ พ ลเชิ ง สาเหตุ ก ับ ความสามารถทางนวัต กรรม 22ขณะที
แพทริ นอสและ ได้มุ่งศึกษาปัจจัยบางประการของโรงเรี ยนทีอยูเ่ บืองหลังความถดถอยในการเรี ยนรู ้
ของนัก เรี ย น เหล่ า นี รวมถึ ง การขาดแคลนทรั พ ยากรทางการศึ ก ษา การขาดความเป็ นอิสระ
ในการใช้จ่ายงบประมาณและเนือหาการศึกษา รวมทังขาดการเรี ยนรู้นอกเวลาเรี ยน ปั จจัยทังหมด
เหล่านีมีผลกระทบในเชิงลบต่อผลการเรี ยนของนักเรี ยน มีนโยบายทางเลือกอีกมากมายทีสามารถ
ช่ ว ยให้บรรลุ ผ ลสัม ฤทธิ ทางการเรี ย นของนัก เรี ย นไทยที สู ง ขึ น และการเพิ มความเท่าเทีย มใน
โรงเรี ยนไทย นอกจากนีผลการวิเคราะห์พบว่าโรงเรี ยนไทยมีการแบ่งประเภทไปตามปั จจัยพืนฐาน
ทางเศรษฐกิจสังคม จากข้อมูล PISA และ TIMSS แสดงให้เห็นว่าโรงเรี ยนมีประสิ ทธิ ภาพตํามี
แนวโน้มทีจะมาจากนักเรี ยนจากชุ มชนรายได้ตาและขาดทรั
ํ
พยากร จึงอาจคาดหวังได้วา่ ทรัพยากร
ทางการศึกษามีผลกระทบในเชิงบวกต่อการเรี ยนรู้ ดังนีจึงแนะนําว่ารัฐบาลควรจัดสรรทรัพยากรไป
ยังโรงเรี ยนด้อยโอกาสมากกว่า จากผลการวิเคราะห์พบว่าประเภทของทรัพยากรทีจัดสรรควรเป็ น
การเพิมจํานวนครู ทีมีคุณภาพ ห้องปฏิบตั ิการทางวิทยาศาสตร์ และตําราเรี ยนมากกว่าทีควรจะเป็ น
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Rafael Parente, “Tonomundo: A public-private partnership in education in brazil,”
(Dissertations and Theses, Order No. 3553972, New York University, 2013), accessed October
18, 2014, available from ProQuest http://search.proquest.com/docview/1316596905? Accounted
=50150. (1316596905).
21
ศิวะนันท์ ศิวพิทกั ษ์, “การจัดการนวัตกรรมขององค์กรธุ รกิจทีมีผลต่อพฤติกรรมการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงาน” (วิทยานิพนธ์หลักสู ตรปริ ญญาบริ หารธุ รกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชา
การจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2554), ฆ-ง.
22
สมนึก เอือจิระพงษ์พนั ธ์, “รู ปแบบการพัฒนาความสามารถในการจัดการความรู้ของ
ผูป้ ระกอบการทีมีนวัตกรรมในประเทศไทย” (วิทยานิ พนธ์หลักสู ตรปริ ญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาธุ รกิ จเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม (สหสาขาวิชา) บัณฑิ ตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2553),ง.
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อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 23 และสาวิตรี สุ ทธิ จกั ร์ พบว่าทักษะเชิงนวัตกรรม คือ ทักษะต่าง ๆ
ทีช่วยให้นัก ศึ ก ษาสามารถสร้ า งนวัต กรรมได้ อัน ประกอบไปด้ว ยความคิดสร้างสรรค์ การรับรู้
ความสามารถของตนเอง ความกระตือรื อร้นและแรงผลักดัน การยอมรับความเสี ยง ความเป็ นผูน้ าํ
ความเป็ นผูป้ ระกอบการ และ ความสามารถในการเข้าสังคม นอกจากนี คณะวิชาและมหาวิทยาลัย
สามารถผลิ ตบัณฑิ ตที มี ความสามารถเชิ งนวัตกรรมได้ โดยการ ปรั บทัศนคติ ของอาจารย์ทีมีต่อ
นวัตกรรมให้เหมาะสม พัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมให้แก่อาจารย์ สร้างหลักสู ตรแบบบูรณาการ
ใช้วิธีการเรี ยนการสอนทีหลากหลาย ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาทํากิจกรรมนอกเวลาเรี ยน และจัดเตรี ยม
ทรัพยากรและสิ งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับการพัฒนาทักษะเชิงนวัตกรรม24สอดคล้อง
กับผลจากกรณี ศึกษาประเทศต่างๆ ทีเข้าร่ วมการประเมินผลระดับนานาชาติ PISA โดย OECD
พบว่าจากผลคะแนน PISA แสดงให้เห็นว่าโรงเรี ยนในหลายประเทศส่ วนใหญ่ทีบริ หารจัดการโดย
เอกชนมีแนวโน้มทีจะมีความเป็ นอิสระมากกว่า มีทรัพยากรทีดีกว่า และมีผลคะแนน PISA ดีกว่า
โรงเรี ยนทีบริ หารโดยภาครัฐ อย่างไรก็ตาม PISA พบว่าในทุกประเทศทีมีโรงเรี ยนบริ หารจัดการ
โดยเอกชนดูเหมือนจะดึงดูดนักเรี ยนทีมีผลการเรี ยนดีเข้ามาเรี ยนได้มากกว่าจึงทําให้เป็ นข้อได้เปรี ยบ
ของโรงเรี ยนนันๆ หากวัดจากค่าเฉลียพืนฐานทางสังคมเศรษฐกิจของนักเรี ยนในโรงเรี ยนทีบริ หาร
จัดการโดยภาคเอกชนของประเทศต่างๆทีเข้าร่ วม PISA พบว่าเป็ นนักเรี ยนทีมีความพร้อมมากกว่า
นักเรี ยนทีเรี ยนในโรงเรี ยนของรัฐ ผลการศึกษาพบว่าความชุ ก ของการบริ หารจัด การโรงเรี ยน
เอกชนในประเทศเหล่านันไม่มีอิทธิ พลต่อการแบ่งชนชันทางสังคมหรื อระดับของเงินทุนทีภาครัฐ
จัดสรรให้กบั โรงเรี ยนเอกชน แท้จริ งแล้วจากผลคะแนน PISA ยังแสดงให้เห็นว่าประเทศเหล่านันมี
การแบ่งชันทางสังคมและเศรษฐกิจระดับตํา และมีแนวโน้มทีจะมีผลการดําเนินงานโดยรวมดีขึน25
ส่ วนแลมเบิร์ท พบว่า ความเป็ นอิสระและเงินทุนเป็ นปัจจัยทีสําคัญในการผลักดันและส่ งผลกระทบ
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Harry Anthony Patrinos and others, Learning Outcomes in Thailand What Can
We Learn from International Assessments? (East Asia and the Pacific Region and Human
Development Network: Education The World Bank, 2012), 58-60.
24
สาวิตรี สุ ทธิ จกั ร์ , “บทบาทของมหาวิทยาลัยในการสร้างบัณฑิตทีมีความสามารถเชิ ง
นวัตกรรม” (วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์, 2555, 3.
25
OECD, “Public and Private Schools: How Management and Funding Relate to their
Socio-economic Profile,” (OECD Publishing, 2012), accessed October 18, 2014, available from
http://dx.doi.org/10.1787/9789264175006-en
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ต่อการแปรรู ปมหาวิทยาลัย26รวมทังจามชิดิและคณะ ได้ทาํ การศึกษาเปรี ยบเทียบเพือตรวจสอบและ
วิเคราะห์ปัจจัยหลักของการแปรรู ปในระดับอุดมศึกษาของประเทศกําลังพัฒนา คือ ประเทศอินโดนีเซี ย
มาเลเซียและเคนยา พบว่าปั จจัยภายในทีมีบทบาทสําคัญในการดึงดูดนักศึกษามากขึนและส่ งเสริ ม
สถานะของภาคเอกชนคื อ การวางแผนกลยุท ธ์ ก ารมีส่ วนร่ วมในการมุ่งเน้นลูกค้า การใช้วิธีการ
เรี ยนรู ้ใหม่ การทํางานด้านการตลาดและการโฆษณาทีเหมาะสม การจ้างคณาจารย์ทีมีคุณภาพและ
ทํางานเต็มเวลา การเพิมความพึงพอใจของนักศึกษา และการจัดหลักสู ตรทีตอบสนองความต้องการ
ของตลาดแรงงานและการใช้ประโยชน์และการปรับปรุ งกลไกการปฏิบตั ิงาน 27และจากการศึกษา
ของธนาคารโลก เกียวกับการใช้ห ลัก ธรรมาภิ บ าลในการปฏิ รู ป การศึ ก ษาระดับ อุ ด มศึ ก ษาของ
สาธารณรัฐอาร์ เมเนี ย พบว่า หลักธรรมาภิบาลด้านความรับผิดชอบและความพร้อมทีจะได้รับการ
ตรวจสอบ (accountability) และความเป็ นอิสระของมหาวิทยาลัย (autonomy) ส่ งผลต่อความสําเร็ จ
ในการปฏิ รูปการศึ ก ษาในระดับอุดมศึก ษา 28 ยิงไปกว่า นันผลการศึก ษาของธนาคารโลกประจํา
ภาคพืนเอเชียแปซิ ฟิก จากการศึกษาระดับธรรมาภิบาลท้องถินกับผลการดําเนินการด้านการศึกษา
ใน 50 เขตของประเทศอินโดนีเซี ย พบว่าความสําคัญของคุณภาพด้านธรรมาภิบาลในแต่ละพืนที
เขตการศึกษาส่ งผลต่อผลการดําเนินงานด้านการศึกษา ดังจะเห็นได้จากเขตพืนทีการศึกษาทีไม่มีกลยุทธ์
ในการใช้ธรรมภิบ าลการจัด การศึ ก ษา จะมี ผ ลการดํา เนิ น งานด้า นการศึกษาไม่ดี ขณะทีในพืนที
การศึกษาทีมีการดําเนิ นงานตามหลักธรรมาภิบาลจะมีผลการดําเนิ นงานด้านการศึกษาทีเข้มแข็ง
และอยูใ่ นระดับดี29ส่ วนแมคกาฟี ได้สํารวจการรับรู้ของนักการศึกษาในสหรัฐอเมริ กาเพือตรวจสอบ
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Matthew Todd Lambert, “Privatization and the public good: Public universities in the
balance,” (Dissertations and Theses, Order No. 3530087, University of Pennsylvania), accessed
October 18, 2014, available from ProQuest http://search.proquest.com/docview/1124600518?
accountid= 50150. (1124600518).
27
Laleh Jamshidi and others, “Developmental patterns of privatization in higher education: a
comparative study,” Springer Science+Business, Media B.V. High Educ 64 (2012): 789–803.
28
Sachiko Kataoka and others, Addressing Governance at the Center of Higher
Education Reforms in Armenia (The World Bank Report: the World Bank’s education team,
2013), 43.
29
East Asia and Pacific Region Human Development, Local Governance and Education
Performance:A Survey of the Quality of Local Education Governance in 50 Indonesian
Districts (Jakarta: The World Bank Office, 2013), 11.
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ความเป็ นไปได้ของการใช้นวัตกรรมการศึกษาทางเลื อกทีเป็ นวิธีการเพิมผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน
ของผูเ้ รี ยนในระดับ สากล พบว่า ปั จจัย สํา คัญ ด้า นการเงิ น คือ การจัด สรรเงินทุน โดยผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนและผูน้ าํ ทางการเมืองควรใช้จ่ายงบประมาณด้านการศึกษาอย่างชาญฉลาดและมีประสิ ทธิ ภาพ
เพือช่วยให้นกั เรี ยนบรรลุศกั ยภาพทางวิชาการ และการจ่ายค่าตอบแทนครู โดยผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
และผูน้ าํ ทางการเมืองควรจูงใจและรักษาบุคลากรทีมีความสามารถให้ทาํ งาน หากผูน้ าํ ทางการเมือง
ในประเทศสหรัฐอเมริ กามุ่งหวังทีจะผลิ ตแรงงานทีมีศกั ยภาพในระดับโลกผ่านระบบการศึกษา
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนจําเป็ นต้องมีทรัพยากรเพียงพอทีจะจ้างและรักษานักการศึกษาทีดีเยียม 30
สรุ ป จากข้อสนับสนุนทีกล่าวไว้ขา้ งต้น แสดงให้เห็นถึงความสําคัญขององค์ประกอบ
ด้า นธรรมาภิ บ าลกับ องค์ป ระกอบด้า นการสร้ า งนวัต กรรมทางการศึ ก ษา ผูว้ ิจยั จึงได้กาํ หนด
สมมติ ฐานความสั มพันธ์ระหว่า งองค์ป ระกอบด้า นธรรมาภิ บาลกับ องค์ป ระกอบด้า นการสร้ า ง
นวัตกรรมทางการศึกษา ในการศึกษาครังนี
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องค์ประกอบด้าน
ธรรมาภิบาล
F1

องค์ประกอบด้าน
มาตรการส่ งเสริ ม
F4

แผนภูมิที แสดงความสัม พันธ์ ระหว่า งองค์ป ระกอบด้า นธรรมาภิบาลกับองค์ประกอบด้าน
มาตรการส่ งเสริ ม
นักวิชาการทังในประเทศและต่างประเทศหลายท่านมีทศั นะทีสนับสนุ นความสัมพันธ์
ระหว่า งองค์ป ระกอบด้า นธรรมาภิ บ าลกับ องค์ป ระกอบด้า นมาตรการส่ ง เสริ ม ได้แ ก่ ผลการ
ศึกษาวิจยั ของ ฮูปท์ กล่าวว่าเงิ นอุดหนุ นจากภาครัฐทีนําไปใช้เพือสนับสนุนการศึกษาภาคเอกชน
นันจําเป็ นต้องเป็ นไปตามข้อเท็จจริ งในกฎหมายการศึกษารัฐต้องกําหนดให้โรงเรี ยนเอกชนทีตกลง
ยอมรั บเงิ นอุ ดหนุ นจากรั ฐ จัด การศึ ก ษาให้เ ป็ นไปตามหลัก ธรรมาภิบาลทีมีความรับผิดชอบต่อ
30

Wade J. McAfee, “Education reforms and innovations to improve student
assessment performance,” (Dissertations and Theses, Order No. 3583293, University of Phoenix,
2014), accessed October 1 , 2014, available from http://search.proquest.com/docview/1552485364?
accountid=50150. (1552485364).
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ผลลัพธ์ทางการศึกษาให้มี มาตรฐานเดี ย วกับโรงเรี ย นของรัฐ31สอดคล้องกับ พนิ ดา คล้อสวัส ดิ
ได้ทาํ วิจยั เรื องปั จจัยเอือต่อแผนยุทธศาสตร์ ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของเอกชนในการจัดการศึกษา
ขันพืนฐาน ผลการวิจยั พบว่า ยุทธศาสตร์ ดา้ นการสนับสนุนด้านการเงินแก่สถานศึกษาเอกชนให้
เหมาะสมและเป็ นธรรม ปัจจัยเอือได้แก่ความเสมอภาค ยุทธศาสตร์ ดา้ นการส่ งเสริ มให้สถานศึกษา
เอกชนจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพ ปั จจัยเอือได้แก่ ความร่ วมมือและความเสมอภาค
และยุทธศาสตร์ ดา้ นการปรับปรุ งแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบทีเป็ นอุปสรรคต่อการจัดการศึกษา
เอกชน ปั จจัยเอือได้แก่ ความยืดหยุ่น32และจากงานวิจยั ของ พาเรนเต้ ต่อกรณี ศึกษาในประเทศ
บราซิ ล พบว่า แรงจู ง ใจของครู ความซับ ซ้ อ นของโครงการ ความต่ อ เนื องของผูป้ ฏิ บ ัติ ง าน
ความรับผิดชอบตรวจสอบได้ การติดต่อสื อสาร ระบบราชการ อิ ทธิ พลทางการเมืองและความ
ไร้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพของรั ฐ บาลล้ว นส่ ง ผลในแง่ ล บต่อ วัฒ นธรรมโรงเรี ยนและการนํานโยบาย
ความร่ วมมือแบบรัฐร่ วมเอกชนไปสู่ การปฏิบตั ิ33
สรุ ปจากข้อสนับสนุนทีกล่าวไว้ขา้ งต้น แสดงให้เห็นถึงความสําคัญขององค์ประกอบ
ด้านธรรมาภิบาลกับองค์ประกอบด้านมาตรการส่ งเสริ ม ผูว้ ิจยั จึงได้กาํ หนดสมมติฐานความสัมพันธ์
ระหว่างองค์ประกอบด้านธรรมาภิบาลกับองค์ประกอบด้านด้านมาตรการส่ งเสริ มในการศึกษาครังนี

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

31

Kathleen Houpt, “Public funding of private schools: A profile of voucher law in one
state,” (Dissertations and Theses, Order No. 3269916, University of Illinois at UrbanaChampaign, 2007), accessed October 1 , 2014,available from ProQuest http://search.proquest.com/
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นักวิชาการทังในประเทศและต่างประเทศหลายท่านมีทศั นะทีสนับสนุ นความสัมพันธ์
ระหว่า งองค์ป ระกอบด้า นธรรมาภิ บ าลกับ องค์ป ระกอบด้า นนโยบายภาครัฐได้แก่ ผลการจาก
การศึกษาของ OEDC Education โดย ว๊อบแมนน์และ สรุ ปว่า จากหลักฐานของนานาประเทศแสดง
ให้เห็นตรงกันในความหลากหลายมิติของความรับผิดชอบตรวจสอบได้ ความเป็ นอิสระ และการ
กําหนดทางเลื อกที มีความเป็ นสหสัม พันธ์ระหว่า งกันและควรนํา ทังสามประเด็นมากําหนดเป็ น
นโยบายเพือเสริ มสร้างความแข็งแกร่ งต่อกันซึงจะเป็ นปั จจัยสําคัญทีส่ งผลต่อผลสัมฤทธิ ของนักเรี ยน
ระดับสากล เรื องนโยบายความรับผิดชอบตรวจสอบได้สามารถมุ่งเป้ าไปทีนักเรี ยน ครู หรื อโรงเรี ยน
เรื องความเป็ นอิสระของโรงเรี ยนอาจมีความเป็ นอิสระในการตัดสิ นใจ เช่น การจัดทํางบประมาณ
บุคลากร เงินเดือน หรื อ เนื อหาการเรี ยนการสอน ส่ วนเรื องการกําหนดทางเลือกอาจรวมถึงหลาย
แง่มุมของการดํา เนิ น งานโรงเรี ย นเอกชน การจัด ตังกองทุ น โรงเรี ย นของรั ฐ และเอกชน และ
ทางเลื อกอืนภายในกลุ่มโรงเรี ยนของรัฐ อย่างไรก็ตามไม่มีประเทศเดี ยวทีมีประสบการณ์ ในทุก
ประเด็นเหล่านี และไม่มีประเทศเดียวทีสร้างระบบได้ดีทีสุ ดเพือเป็ นต้นแบบโรงเรี ยนอืน ทังนีห้วง
แห่งการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ วและโลกาภิวตั น์ความจําเป็ นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงถือ
เป็ นเรื องสากล ดังนันจึงควรนําเอาหลักฐานระดับนานาประเทศไปเป็ นข้อมูลในการปฎิรูปนโยบาย
ให้มีความเป็ นสากลในรู ปแบบที ยัง ไม่เคยมี ป ระสบการณ์ ใ นระดับ ชาติม าก่ อน34 ส่ วนเรื องวิทย์
เกษสุ วรรณได้ทาํ การสังเคราะห์งานวิจยั เรื องการมีส่วนร่ วมของประชาชนในนโยบายสาธารณะใน
ประเทศไทย ทีได้ทาํ การวิจยั ในช่วง 6 ปี ตังแต่ พ.ศ. 2545 ถึง ปี พ.ศ. 2551 จํานวน 53 เรื องพบว่า
34

Wöbmann, L. et al., “School Accountability, Autonomy, Choice, and the Level of
Student Achievement: International Evidence from PISA 2003,” (OECD Education Working
Papers, No. 13, OECD Publishing, 2007), accessed October 18, 2014, available from
http://dx.doi.org/10.1787/246402531617
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งานวิจยั ส่ ว นใหญ่ย งั ใช้ก รอบแนวคิ ด การมี ส่ ว นร่ ว มของธนาคารโลก ได้แ ก่ การร่ ว มคิด ร่ วม
ตัดสิ นใจ ร่ วมทํา ร่ วมรับผลประโยชน์และร่ วมติดตามประเมินผล นัน แสดงให้เห็นถึงความล้าหลัง
ทางด้า นกรอบแนวคิ ด นัก วิจ ยั ส่ ว นใหญ่ย งั เข้า ไม่ถึ ง กรอบแนวคิ ด การมีส่ ว นร่ ว มสมัย ใหม่
เช่ น ประชาสังคม ขบวนการภาคประชาชน การจัดการบ้านเมืองทีดี และการพัฒนาแบบมีส่วนร่ วม
สะท้อนว่าการศึกษาการมีส่วนร่ วมของประชาชนในเมืองไทยยังเข้าไม่ถึงทฤษฎีการมีส่วนร่ วมที
เป็ นสากล ด้วยเหตุนี งานวิจยั หลายชิ นจึงไม่เข้าใจเป้ าหมายของการมีส่วนร่ วมว่าทีจริ งนันต้องการ
ให้ประชาชนมี ส่ วนร่ วมในการตัดสิ น ใจ และต้องการให้พ ลังประชาชนเป็ นพลัง สํา คัญในการ
เปลียนแปลงและพัฒนาสังคม 35และอริ ยธ์ ชั สุ อุทยั ได้ทาํ วิจยั เรื องการเปลียนแปลงทางการเมืองมี
ผลกระทบต่อนโยบายสาธารณะจากการศึก ษาทังหมดพบว่าเมื อการเมื องเปลียนแปลง ไม่วา่ จะ
เปลี ยนไปในทิ ศ ทางใด ก็ต าม ย่อ มส่ ง ผลกระทบโดยตรงต่อ นโยบายสาธารณะ ด้านผูน้ าํ ทาง
การเมืองเมือเกิดการเปลียน รัฐบาลเปลียนตัวผูน้ าํ ทีจะขึนมาบริ หารประเทศ วิสัยทัศน์ มุมมองของ
ปั ญหา ในการกํา หนดนโยบายย่อ มเปลี ยนตาม ด้า นรั ฐ ธรรมนู ญ ที เปลี ยนมาในแต่ละฉบับก็ให้
ความสําคัญของเนือในบางประเด็นทีต่างกัน เช่น การให้ความสําคัญด้านนโยบายแห่ งรัฐก็แตกต่าง
กัน และกลุ่มผลประโยชน์ในแต่ละช่วงเวลาของการเปลียนแปลง ก็ส่งผลกระทบด้วยเนืองจากมีการ
กําหนดนโยบายเพือตอบสนองความต้องการเฉพาะกลุ่มเท่านัน ซึ งเป็ นผลทําให้นโยบายสาธารณะ
ไม่เกิดประโยชน์แก่คนส่ วนใหญ่ของประเทศอย่างแท้จริ ง36
สรุ ป จากข้อสนับสนุนทีกล่าวไว้ขา้ งต้น แสดงให้เห็นถึงความสําคัญขององค์ประกอบ
ด้านธรรมาภิบาลกับองค์ประกอบด้านนโยบายภาครัฐ ผูว้ ิจยั จึงได้กาํ หนดสมมติฐานความสัมพันธ์
ระหว่างองค์ประกอบด้านธรรมาภิบาลกับองค์ประกอบด้านนโยบายภาครัฐในการศึกษาครังนี
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เรื องวิทย์ เกษสุ วรรณ, “การสังเคราะห์งานวิจยั เรื องการมีส่วนร่ วมของประชาชนใน
นโยบายสาธารณะในประเทศไทย” (งานวิจยั ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ สํานักวิทยบริ การ, 2554),
ก-ข.
36
อริ ยธ์ ชั สุ อุทยั , “การเปลี ยนแปลงทางการเมืองมีผลกระทบต่ อ นโยบายสาธารณะ”
(วิทยานิพนธ์ปริ ญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, 2554), 4-5.
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องค์ประกอบด้าน
การจัดทําข้อตกลงและการบริ หารสัญญา
FŚ

องค์ประกอบด้าน
ธรรมาภิบาล
Fř

แผนภูมิที แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านการจัดทําข้อตกลงและการบริ หาร
สัญญากับองค์ประกอบด้านธรรมาภิบาล
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นักวิชาการทังในประเทศและต่างประเทศหลายท่านมีทศั นะทีสนับสนุ นความสัมพันธ์
ระหว่างองค์ประกอบด้านการจัดทําข้อตกลงและการบริ หารสัญญา กับองค์ประกอบด้านธรรมาภิบาล
ได้แก่ ผลการศึกษาวิจยั ฮัดสัน พบว่าความตกลงแบบหุ ้ น ส่ ว นนี จะนํา ไปสู่ ก ระบวนการสร้ า ง
ความมังคังของธรรมาภิบาลในภูมิภาคมากขึน ซึ งผูม้ ีส่วนได้เสี ยในระดับภูมิภาคจากภาคส่ วนต่างๆ
จะเข้ามามีส่วนร่ วมในเครื อข่ายทีซับซ้อนและรวมตัวกันในกระบวนการของการวางแผนกลยุทธ์
และการดําเนินการตามมาตรการต่างๆ ทีมุ่งเป้ าไปทีการส่ งเสริ มการเจริ ญเติบโตและการพัฒนาใน
ภูมิภาค 37 ส่ วนแพทธิ นอส พบว่าการทําสัญญาว่าด้วยความเป็ นหุ ้นส่ วนการจัดการศึ ก ษาในแถบ
ละตินอเมริ กามีประสิ ทธิ ผลมาก เมือภาคเอกชนได้เข้าไปดําเนินกิจการบริ หารจัดการศึกษาโรงเรี ยน
ของรัฐในประเทศโคลัมเบียเพือให้การศึกษากับเด็กด้อยโอกาสได้เข้าถึ งการศึกษาทีมีคุณภาพใน
โรงเรี ยนเอกชน และทําให้ภาครัฐประหยัดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ38 และ
ผลการศึกษาของ แพทริ นอสและลาร๊ อค พบว่าความตกลงว่าด้วยความเป็ นหุ ้นส่ วนการศึกษาจัดทํา
ได้หลากหลายรู ปแบบ ทังนี ขึนอยู่กบั บริ บทของแต่ละประเทศ ซึ งเป็ นทีนิ ยมทังในประเทศกําลัง
พัฒนาและประเทศพัฒนาแล้ว การทําสัญญาความร่ วมมือในการจัดการศึกษาส่ งผลให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ

37

Christine Hudson, “Regional development partnerships in Sweden: a way for higher
education institutions to develop their role in the processesof regional governance?” (Department
of Political Science, Umea˚ University, Higher Education Springer 51, 2006), 387–410.
38
Harry Anthony Patrinos, Public-Private Partnerships: Contracting Education in
Latin America, accessed October 1 ,2014, available from http://search.worldbank.org/all?
qterm=PPP+in + education&os=80, the World Bank, 2006), 70-72.
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ของความรับผิดชอบและพร้อมทีจะได้รับการตรวจสอบ (accountability) ในระบบการศึกษาได้อย่างดี39
ส่ วนเวลช์ พบว่าในปั จจุบนั การอุดมศึกษาเอกชนในประเทศอินโดนีเซี ยคือหน่วยทีมีพลังขับเคลือน
มากทีสุ ด ในการตอบสนองต่อการเพิ มขึ นที ขัดกันระหว่า งอุ ป สงค์ทีเพิมสู งขึนและความสามารถ
ของภาครัฐทีมีจาํ กัด ความสมดุ ลของการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนได้ยกระดับขึน
อย่างรวดเร็ วในช่วงสองทศวรรษทีผ่านมา สภาวะะทางเศรษฐกิจของอินโดนีเซียเลวร้ายลงอย่างมาก
โดยผลจากวิกฤตทางการเงิ นในเอเชี ยปลายปี
ขณะทีภาคเอกชนมี ความรั บผิดชอบต่อการ
ขยายตัวในระดับอุดมศึกษามากขึน ทําให้ส่งผลต่อการออกนอกระบบโดยสถาบันการศึกษาของรัฐ
ก็จะยังคงมีอยู่ต่อไป นอกจากนียังมีกระแสการเพิมขึนของการอุดมศึกษาข้ามชาติทีสู งขึน แต่เป็ น
เพียงการเผชิญความยากลําบากทีมีอยูใ่ ห้กา้ วข้ามไปสู่ คุณภาพการศึกษาทียังยืน ความเสมอภาคและ
ความสามารถในการกํากับดูแล40ขณะทีไพบูลย์ แสงจันทร์ ได้ทาํ การศึกษาการใช้รูปแบบสัญญาจ้าง
ออกแบบก่อสร้ างของโครงการพัฒ นาระบบสาธารณู ป โภคของรัฐ พบว่า ปั ญหาการนํารู ปแบบ
สัญญามาใช้ส่วนใหญ่เกิดจากความไม่ชดั เจนในเรื องขอบเขตงานและความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ าย
ทังฝ่ ายเจ้าของโครงการและฝ่ ายออกแบบก่ อสร้ า ง ทังนี เนื องมาจากขาดการวางแผนและข้อตกลง
ร่ วมกันถึงวิธีการปฏิ บตั ิงานทีชัดเจน จึงทําให้เกิดความขัดแย้งหลายประการในเงื อนไขต่างๆ ของ
เอกสารสัญญาและในข้อตกลงเกียวกับความสําเร็ จของโครงการในเรื องเวลา งบประมาณ คุณภาพ
งาน ความไม่ชดั เจนดังกล่าวนําไปสู่ ความล้มเหลวในการติดต่อสื อสารและการทํางานร่ วมกัน จึงได้
เสนอแนวทางเพื อหลี กเลี ยงปั ญหาโดยการทําสัญญาควรระบุขอบเขตความรั บผิดชอบทีชัดเจน
เงื อนไขการประมูล เงื อนไขการจ่า ยเงิ น ข้อ ตกลงในระหว่า งการทํา งาน แบบก่อสร้ างและ
ข้อกําหนดคุ ณสมบัติ ข้อตกลงเกี ยวกับกรณี ทีมีการเปลี ยนแปลงปริ มาณงาน เป็ นต้น ทังนี เอกสาร
สัญญาจะช่ วยให้เกิ ดความเป็ นธรรมทังสองฝ่ ายและช่วยแก้ปัญหาข้อพิพาททีอาจเกิดขึนอีกด้วย41
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Harry Anthony Patrinos and Norman LaRocque, Enhancing Accountability in
Schools : What can choice and contracting contribute, accessed October 1 , 2014, available
from retrieved from www.worldbank.org/education/
40
A. R. Welch, “Blurred vision?: Public and private higher education in Indonesia” (Springer
Science+Business Media B.V., High Educ 54, 2007), 665–687.
41
ไพบูลย์ แสงจันทร์ , “กรณี ศึกษาการใช้รู ป แบบสัญ ญาจ้า งออกแบบ-ก่อสร้ างของ
โครงการพัฒนาระบบสาธารณู ปโภคของรัฐ ” (วิทยานิ พนธ์ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, 2551), ข-ค.
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สอดคล้องกับสุ ภาวดี ลาภเจริ ญ ได้ทาํ วิจยั เรื องภาพอนาคตเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ด้า นการวิจยั
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาใน 10 ปี ข้างหน้า (พ.ศ. 2552-2561) ผลการวิจยั พบว่าความร่ วมมือด้าน
โครงสร้ างและเครื อข่ายความร่ วมมือการวิจยั สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ ง ต้อ งกํา หนดเป้ าหมาย
วัตถุ ประสงค์ แผนงานและแนวปฏิ บตั ิของตนเองให้สอดคล้องกับหลักการความร่ วมมือระหว่าง
สถาบันเสริ มสร้างกระบวนการเรี ยนรู้ โดยผ่านการทํางานร่ วมกัน ซึ งเป็ นการทํางานแบบแนวราบ
ไม่มีการสังการจากฝ่ ายใดรวมทังสถาบันอุดมศึกษาต้องยอมรับการตรวจสอบจากสังคม42และคลิพส์
พบว่าปั จจัย 5 ประการทีส่ งผลต่อความยังยืนของความร่ วมมือแบบหุ ้นส่ วนภาครัฐและเอกชน คือ
บรรยากาศทางสังคมและการเมือง กระบวนการติดต่อสื อสารและการแก้ปัญหา การสร้างความสัมพันธ์
การทํา ข้อ ตกลงเป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษร 43ยิงไปกว่า นันฝ่ ายประเมิ น นโยบายและปฏิ บ ัติ ก ารของ
กระทรวงการต่างประเทศ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้ทาํ การศึกษาความร่ วมมือแบบรัฐร่ วมเอกชนใน
ประเทศกําลังพัฒนา พบว่าความร่ ว มมื อ ระหว่า งตัว แทนภาครั ฐ และเอกชนในกรอบความตกลง
ความเป็ นหุน้ ส่ วนควรระบุเงือนไขและพันธสัญญาอย่างชัดเจน เงือนไขสําคัญสําหรับการทําสัญญา
ดังกล่าวรวมถึ ง การระบุขอ้ ตกลงทีบัง คับ ใช้ร ะหว่า งคู่สั ญ ญาภาครั ฐ และเอกชนไว้อย่างชัดเจน
ระยะเวลาแห่งสัญญาทีมีผลบังคับใช้ ตัวชีวัดผลผลิตและการส่ งมอบบริ การทีสามารถตรวจสอบได้
บทลงโทษทีน่าเชื อถื อในกรณี เกิดการทุจริ ต คํานิ ยามทีชัดเจนของมูลค่าคงเหลื อตามสัญญา พันธสัญญา
ความตกลงแบบหุ ้นส่ วนนี จําเป็ นต้องมี ก ารนิ ย ามที ชัดเจนของการทุ่ม เทปั จจัย การผลิ ตร่ ว มกัน
ผลผลิตทีมุ่ง หวัง การกระจายความเสี ยงและสิ ท ธิ ในมูลค่าคงเหลือของโครงการ การไม่ใส่ ใจใน
ความพยายามอย่างเป็ นระบบทีจะบริ หารจัดการและจัดให้มีกระบวนการการเจรจาต่อรองการทํา
ความตกลงแบบหุ ้นส่ วน ณ จุดเริ มแรก อาจส่ งผลให้การจัดทําสัญญาความตกลงแบบหุ ้นส่ วนมี
ความไม่สมบูรณ์ในการจัดสรรความเสี ยง การกระจายค่าใช้จ่ายให้ครอบคลุมตลอดระยะเวลาแห่ ง
สัญญา และสิ ทธิในมูลค่าคงเหลือตามสัญญา เงือนไขเหล่านี นําไปใช้ในบริ บทตะวันตกและอาจจะ
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สุ ภาวดี ลาภเจริ ญ, “ภาพอนาคตเครื อข่ายความร่ วมมือด้า นการวิจ ยั ระหว่า งสถาบัน
อุดมศึกษา ใน 10 ปี ข้างหน้า (พ.ศ. 2552-2561),” วารสารศึ กษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,
( มิ.ย.-ก.ย.
): 169-176.
43
Jake Mueller Klipsch “What works in collaboration: A case study of a facilities
partnership between a public school district and a nonprofit organization,” (Dissertations and
Theses, Order No. 3461172, The University of Iowa, 2011), 237, accessed October 1 , 2014,
available from ProQuest http://search.proquest.com/docview/879631115?accountid=50150.
(879631115).
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มีความสําคัญมากยิงขึนสําหรับการพัฒนาความร่ วมมือแบบหุ ้นส่ วนในระดับสากล44ส่ วนคอลลินส์
พบว่าการศึกษาระดับอุดมศึกษามีความสําคัญในการขับเคลือนประเทศและกําลังเข้าสู่ ยุคใหม่ของ
ความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษา เสี ยงเรี ยกร้องให้มีการปฏิรูปการอุดมศึกษาทีและธรรมมาภิบาล
การกํากับดูแล โดยเลือกตังจากเจ้าหน้าที ศิษย์เก่า ผูป้ กครอง นักศึกษา อาจารย์บุคลากรและในบาง
กรณี การบังคับใช้กฎหมาย การเปลียนแปลงเหล่านีได้นาํ ไปสู่ รูปแบบคณะกรรมการมหาวิท ยาลัย
ซึ งมีหน้าทีคล้ายกับคณะกรรมการบริ หารบริ ษทั มีหน้าทีในการสร้างความมันใจว่าผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิ
หน้าทีด้วยความรับผิดชอบและคํานึงถึงประโยชน์ขององค์การทีกํากับดูแลอยู่ คณะกรรมการบริ หารมี
หน้าทีแต่งตังอธิ การบดี และผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยและให้อาํ นาจพวกเขาบริ หารจัดการด้วยความ
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษา ดังนัน ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย
จากภาครัฐและอธิการบดีจากภาคเอกชนเป็ นผูท้ ีมีบทบาทสําคัญในการตรวจสอบความซับซ้อนของ
ธรรมาภิบาลภายในมหาวิทยาลัย เมือมีการใช้อาํ นาจบริ หารจากความร่ วมมือครังนี อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
จะทําให้เกิดการพัฒนาการทํางานร่ วมกันทีเป็ นพลังสําคัญในการขับเคลือนมหาวิทยาลัยในทิศทาง
ใหม่และมีความชัดเจนมากขึน การศึกษาเชิงคุณภาพครังนีเป็ นการตรวจสอบบทบาทของอธิ การบดี
ในมหาวิทยาลัยเอกชนในการส่ งเสริ มความเป็ นหุ ้นส่ วนกับคณะกรรมการบริ หารภาครัฐเพือเป็ น
กลไกในการเอืออํานวยให้เกิดศักยภาพในธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย45และวริ นทร์ ธร ธรสารสมบัติ
ได้ท าํ วิจยั เรื องความร่ ว มมื อระหว่า งภาครั ฐ ภาคเอกชน และชุ ม ชนในการพัฒนาการท่องเที ยว
ผลการวิจยั พบว่า ความร่ วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุ มชนทําให้เกิดความร่ วมมือการ
สนับ สนุ นซึ งกันและกันอย่างเหมาะสมโดยเปิ ดโอกาสให้ทุ ก ภาคส่ วนร่ วมกําหนดแผนพัฒนา
ตลอดจนการจัด ทํา ยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒนาร่ ว มกันโดยประสาน สนับสนุ น บริ ก ารอํา นวยความ
สะดวก สามารถทํางานร่ วมกันได้ และทําให้มีการบริ หารเป็ นรู ปธรรมมากขึนอีกด้วย46
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Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands, Public-Private Partnerships in
developing countries (The Hague: Ministry of Foreign Affairs, 2013), 49.
45
Aristide James Collins 2013), “The partnership between private university presidents and
governing boards in effective governance,” (Dissertations and Theses, Order No. 3592438,
Pepperdine University, 2013), 172, accessed October 18, 2014, available from ProQuest 172.
http://search.proquest.com/docview/1436258717?accountid=50150. (1436258717).
46
วริ นทร์ธร ธรสารสมบัติ, “ความร่ วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุ มชนในการ
พัฒนาการท่องเที ยว” (วิทยานิ พนธ์ปริ ญญาปรัชญาดุ ษ ฎี บณ
ั ฑิ ต สาขาวิช ารัฐประศาสนศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2556), 6-7.
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สรุ ป จากข้อสนับสนุนทีกล่าวไว้ขา้ งต้น แสดงให้เห็นถึงความสําคัญขององค์ประกอบ
ด้านการจัดทําข้อตกลงและการบริ หารสัญญากับองค์ประกอบด้านธรรมาภิบาลผูว้ ิจยั จึงได้กาํ หนด
สมมติ ฐ านความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งองค์ป ระกอบการจัด ทํา ข้อ ตกลงและการบริ ห ารสั ญ ญากับ
องค์ประกอบด้านธรรมาภิบาลในการศึกษาครังนี
องค์ประกอบด้าน
การจัดทําข้อตกลงและการบริ หาร
สัญญา
FŚ

องค์ประกอบด้าน
การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา
F3
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แผนภูมิที แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านการจัดทําข้อตกลงและการบริ หาร
สัญญากับองค์ประกอบด้านการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา
นักวิชาการทังในประเทศและต่างประเทศหลายท่านมีทศั นะทีสนับสนุ นความสัมพันธ์
ระหว่างองค์ประกอบด้านการจัดทําข้อตกลงและการบริ หารสัญญากับองค์ประกอบด้านการสร้าง
นวัตกรรมการจัดการศึกษาได้แก่ เพดเดอร์ เซ็นและคณะ พบว่าการจัดทําข้อตกลงความร่ วมมือแบบ
หุ ้นส่ วนระหว่างประเทศโบลิเวีย ชิลี เวเนซู เอลาและสหรัฐอเมริ กาทีจัดตังขึนนี ถือเป็ นก้าวสําคัญที
ยิงใหญ่สาํ หรับระบบการศึกษาในประเทศทีพัฒนาแล้วและกําลังพัฒนาเพือมุ่งไปสู่ การปฏิรูปอย่าง
มีระบบ เป้ าหมายของความร่ วมมือนี คือการรื อกระบวนการการศึกษาครู วิทยาศาสตร์ การพัฒนา
หลัก สู ต รใหม่ที มี ส อดคล้อ งกับ ธรรมชาติ แ ละความต้องการของนักเรี ยน การสร้างความรู้ ทาง
วิทยาศาสตร์ การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสิ นใจถือ รวมทังการเพิมขีดความสามารถ
นักเรี ยนให้เป็ นผูเ้ รี ยนรู ้ตลอดชี วิต ซึ งอาจต้องใช้เวลาในการดําเนินการและความพยายามอย่างมาก
ในการปฏิบตั ิ อย่างไรก็ตามการบูรณาการการเปลี ยนแปลงเหล่านี อาจมีผลกระทบอันยิงใหญ่ใน
การศึกษาวิทยาศาสตร์ ในทุกประเทศทีทีเข้าร่ วมโครงการ47สอดคล้องกับแอนเดอร์ สันและคณะ ได้
วิเคราะห์นวัตกรรมความร่ วมมือทางวิชาการของภาครัฐและเอกชน (PPAPs) ในแง่ของการบริ หาร
จัดการ การจัดการองค์กร การระดมทุนและความสัมพันธ์ระหว่างหุ ้นส่ วนพบว่ามีผลต่อการนําเสนอ
47

Jon E. Pedersen and others, International Partnerships as a Means of Reforming
Science Teacher Education (The Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 2000), 171–192.
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รู ปแบบธรรมาภิบาล ความท้าทายทีเพิมมากขึนในงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ ตอ้ งการการควบ
รวมของภาครัฐภาคเอกชนและภาคการศึกษาเข้าเป็ นความร่ วมมือทีเป็ นหนึงเดียว จากผลการวิจยั
พบข้อสรุ ป 3 ประเด็นดังนี 1) ความร่ วมมือทางวิชาการของภาครัฐและเอกชนทีซับซ้อนจะประสบ
ความสําเร็ จถ้ามีการกําหนดบทบาททีชัดเจนของหุ ้นส่ วน 2) งานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ ตอ้ งการ
ความร่ วมมือทางวิชาการของภาครัฐและเอกชนเพือให้บรรลุผลและ 3) รู ปแบบการบริ หารและการ
จัดองค์กรความร่ ว มมือ ทางวิช าการของภาครัฐ และเอกชนควรเป็ นแบบลํา ดับ ชันตามสายงาน
บังคับบัญชา48 ส่ วนวอลค์เกอร์ พบว่าความตกลงความเป็ นหุ ้นส่ วนระหว่างมหาวิทยาลัยของรัฐและ
เอกชนคือโอกาสทีจะร่ วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมและและก้าวลําเข้าไปในดินแดนความรู้ทีไม่รู้จกั
มาก่อนซึ งก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากมายต่อสถาบัน49 และโอวิเอโด กล่าวว่า บทบาทของการศึกษา
ระดับ อุ ด มศึ ก ษาต่อ ความตกลงความเป็ นหุ ้น ส่ ว นระหว่า งมหาวิทยาลัย และองค์กรทีมุ่งภารกิ จ
เป็ นหลัก ล้วนเป็ นปั จจัยแห่ งความสําเร็ จทีสําคัญสําหรับการแข่งขันระดับโลกของประเทศในภาคพืน
ทวีปอเมริ กาเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิงความมีศกั ยภาพของเม็กซิ โกในการบูรณาการให้เป็ นหุ น้ ส่ วน
ทีเท่าเทียมกันเพือเสริ มสร้างศักยภาพในการแข่งขันในระดับภูมิภาคโดยลดช่องว่างทางสังคมและ
เศรษฐกิจระหว่างประเทศทวิภาคี ผ่านการพัฒนาอย่างยังยืน โครงการความร่ วมมือทางการศึกษา
และการวิจยั ทีเข้าถึงแหล่งเงิ นทุน และทรัพยากรมนุษย์องค์การจากภาครัฐและเอกชน50สอดคล้อง
กับพรพรรณ อินทรประเสริ ฐ พบว่ารู ปแบบการศึกษาแนวใหม่ในอนาคตต้องมีการผสมผสานไม่มี
รู ปแบบใดรู ปแบบหนึ งทีเป็ นหลัก ต้องเน้นความร่ วมมือ เน้นการทํางานในลักษณะเครื อข่าย ทัง
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T. S. Anderson, E. K. Michael, and J. J. Peirce, “Innovative approaches for managing
public-private academic partnerships in big science and engineering,” Public Organization
Review 12, 1 (2012): 1-22.
49
Roxanne M. Gonzales-Walker, “Higher education institutions in educational
partnerships with corporations: Impact on organizational systems,” (Dissertations and Theses,
Order No. 3102968, University of Massachusetts Boston, 2003), 200, accessed October 18, 2014,
available from ProQuest http://search.proquest.com/docview/288275017?accountid=50150.
(288275017).
50
Linda L. Oviedo, “Globalization and university design: Factors for success in binational partnerships in higher education,” (Dissertations and Theses, Order No. 3261855, Arizona
State University, 2005), 285, accessed October 18, 2014, available from ProQuest http://search.
proquest. com/docview/ 305027018?accountid=50150. (305027018).
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เครื อข่ายภายในโรงเรี ย นและเครื อ ข่า ยภายนอกโรงเรี ยน ควรจัดให้มีองค์กรทีปรึ กษาทีสามารถ
ให้คาํ แนะนําด้านต่างๆ กับสถานศึกษา (Think Tank) เช่นเดียวกับการจัดการศึกษาของประเทศ
สิ งคโปร์ โดยความร่ วมมือกับสถานบันการศึกษาชาติ โดยการจัดให้มีเครื อข่ายรวมความรู้ จากทัวโลก
(Global Network) แสดงให้เห็นว่าระบบการจัดการศึกษาเป็ นระบบทีส่ งเสริ มความคิดทีสร้างสรรค์
และนวัตกรรมการเรี ยนรู ้ รวมทังมีการฝึ กฝนทักษะตลอดเวลาและตลอดชีวติ 51และผลการศึกษาของ
แพทริ นอสและลาร๊ อค พบว่าการทําสัญญาความตกลงยังเป็ นกลไกที มี ป ระโยชน์ต่อภาครัฐในการ
กําหนดเป้ าหมายการจัดการศึกษาและผลลัพธ์ทางการศึกษาทีต้องการ รวมทังเป็ นการนําเอาทักษะ
และระดมทุ น มาสู่ ภ าคการศึ ก ษาทํา ให้เกิ ดการสร้ า งนวัตกรรมทางการศึ ก ษาและการเพิมขยาย
คุณภาพการจัดการศึกษาได้อีกด้วย 52 นอกจากนี ผลการศึกษาวิจยั ของ พีรสิ ทธิ คํานวณศิลป์ และ
ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ยังพบว่าการบริ หารงานในลักษณะภาคีหุ้นส่ วนจะทําให้เกิ ดพันธมิตรใน
การทํางานทีมีลกั ษณะพลวัตและหน่วยงานราชการมีลกั ษณะยืดหยุน่ มากกว่าทีเป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั มี
การปรับโครงสร้ างไม่เป็ นทางการตลอดเวลา ซึ งจะช่วยให้เกิ ดการประสานงานตามแนวราบและ
ขยายเป็ นวงกว้างได้มากยิงขึน เพราะบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ก็จะรู้วา่ ตัวเองกําลังทํางานเพือจะ
ตอบสนองเป้ าหมายเดียวกัน และต่างก็ปรับวิธีการทํางานตลอดเวลาเพือเพิมสมรรถนะขององค์การ
ในการบริ การประชาชน53 และนารี นี แสงสุ ข พบว่าพันธมิตรและทรัพยากรประกอบด้วยการปรับ
กระบวนการบริ หารจัดการโดยใช้ทรัพยากรภายนอกอย่างหลากหลาย ใช้การบริ หารจัดการพันธมิตร
และทรัพยากรโดยหลักการ Balanced Scorecard (BSC) ใช้หลักการจัดการทรัพยากรแบบธรรมาภิ
บาล และใช้การระดมทรัพากรอย่างเป็ นระบบและต่อเนื องคือองค์ประกอบสําคัญของกระบวนการ
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พรพรรณ อิ น ทรประเสริ ฐ , “องค์ป ระกอบการบริ ห ารสถานศึ ก ษาขันพื นฐานใน
ทศวรรษหน้า ” (วิทยานิ พนธ์ปริ ญญาปรัชญาดุ ษฎีบณ
ั ฑิ ต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา บัณฑิ ต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2550), ง.
52
Harry Anthony Patrinos and Norman LaRocque, Enhancing Accountability in Schools
: What can choice and contracting contribute, accessed October 18, 2014, available from
www.worldbank.org/education/
53
พีรสิ ทธิ คํานวณศิลป์ และศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ , “ภาคีหุ้นส่ วน : พลังทวีคูณในการ
บริ หารของกรมอนามัย,” วารสารศึกษาศาสตร์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่ น) 23, 3 (เม.ย.-มิ.ย. 2549): 121.
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องค์กรนวัตกรรม54สอดคล้องกับผลการศึกษาวิจยั ของ เลวิสและคณะ ซึ งกล่าวว่า ถึงแม้วา่ ภาครัฐจะ
ยังคงเป็ นผูม้ ีหน้าทีหลักในการพัฒนาคุณภาพ สร้ างความเท่าเทียมสําหรับทุกคนในประเทศ แต่ก็
ยังคงต้องอาศัยโครงการทีเป็ นนวัตกรรมและความคิดริ เริ มด้วยวิสัยทัศน์ใหม่ๆ ภาครัฐและเอกชน
สามารถเข้าร่ วมกันทําความตกลงในการจัดการศึกษาเพือเสริ มจุดแข็งของกันและกันในการให้บริ การ
ด้านการศึกษาและจะช่วยให้ประเทศบรรลุเป้ าหมายการตลอดจนการปรับปรุ งผลลัพธ์ทางการศึกษา
ของประเทศได้อีกด้วยความร่ วมมือแบบหุ ้นส่ วนนีสามารถร่ วมกันปรับแต่งและกําหนดเป้ าหมายที
จะตอบสนองความต้องการของชุมชนทีเฉพาะเจาะจงได้นอกจากนี การให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วน
ร่ วมในการให้บริ การการศึกษาของรัฐ ทําให้เกิดประโยชน์ในหลายด้านได้แก่ ความสามารถในการ
แข่งขันทางการศึกษา ความเป็ นอิสระในการบริ หารจัดการโรงเรี ยน การพัฒนามาตรฐานทีดีขึนผ่าน
การทําสัญญา และการรับความเสี ยงร่ วมกันระหว่างภาครัฐและผูใ้ ห้บริ การ55 และคณะทํางานของ
ธนาคารโลกแห่งประเทศไทย พบว่าความร่ วมมือระหว่า งมหาวิท ยาลัย ของรัฐและภาคเอกชนใน
การทําวิจยั และพัฒนา (Research and Development) ทําให้เกิดการเรี ยนรู้ร่วมกันและการพัฒนา
นวัตกรรมทีสําคัญของชาติ อีกทังยังเป็ นแนวทางในการเพิมขีดความสามารถในการแข่ง ขันของ
ประเทศได้อีกด้วย56จตุภูมิ เขตจัตุรัส ได้ทาํ รายงานการวิจยั เรื องความตกลงความเป็ นหุ ้นส่ วนในการ
วิจยั ระหว่างครู โรงเรี ยนและอาจารย์มหาวิทยาลัย: ความริ เริ มจากทฤษฎีสู่การปฏิบตั ิ พบว่า ความ
เป็ นหุ ้นส่ วนในการวิจยั ได้ช่วยให้ครู โรงเรี ยนและอาจารย์มหาวิทยาลัยมีการแลกเปลียนเรี ยนรู้จาก
กันและกัน อันเป็ นผลทําให้แต่ละฝ่ ายเกิดความรู้ทีมีคุณค่าทังในเชิ งทฤษฎีและปฏิบตั ิและก้าวเข้าสู่
การพัฒนาวิชาชี พร่ วมกัน57 สอดคล้องกับผลการศึกษาของ อังคณา ตุงคะสมิต กล่าวว่า การวิจยั เชิ ง
ปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมในกระบวนการวิจยั ทางการศึกษา ทําให้วตั ถุประสงค์ของการวิจยั และข้อ
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57
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ค้นพบมีความตรง (validity) มากขึน เพราะเป็ นการสร้างองค์ความรู้เพือนําไปใช้ในการแก้ปัญหา
โดยอยู่บนพืนฐานทีกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ยมีส่วนร่ วมในการสร้ างองค์ความรู้ และทําให้มีโอกาสเพิม
มากขึนทีจะสร้างนวัตกรรมก่อให้เกิ ดการเปลี ยนแปลงใหม่ๆ58 ยิงไปกว่านันนพดล เหลื องภิ รมย์
ยังกล่าวว่าปั ญหาในการจัดการนวัตกรรมแนวการจัดการประดิษฐ์คิดค้นคือ แนวคิดนี ให้ความสําคัญ
กับทรัพยากรมนุ ษย์ จนละเลยทรัพยากรนวัตกรรมทางด้านต้นทุนทางสังคม ซึ งส่ งผลกระทบต่อ
นักวิจยั ในการสร้างแนวคิดใหม่ๆ การแบ่งปั นแลกเปลียนกรอบแนวคิด ข้อมูลการวิจยั และข้อมูลที
เกี ยวข้องกับการวิจยั ตลอดจนการนํากรอบแนวคิดไปใช้ในทางปฏิ บตั ิ นักวิจยั ทีมี เครื อข่ายทาง
ธุ รกิ จ เครื อข่ายข้อมูล เครื อข่า ยนักวิจยั และเครื อข่ายความสัมพันธ์ส่วนบุคคล ซึ งมีโอกาสที จะ
ประสบความสําเร็ จในการสร้ างสรรค์ผลงานนวัตกรรมได้ มากกว่านักวิจยั ทีไม่มีเครื อข่ายเหล่านี
จากผลการวิจยั พบว่าทุนทางสังคมเชือมโยงส่ งผลกระทบต่อความสามารถนักวิจยั ในการสร้างสรรค์
นวัตกรรม 59 และกัวช์ แ ละกัท ทารี ได้ศึ ก ษากรณี ต ัวอย่า งในประเทศติ มอร์ เลสเต กล่ า วว่าโดย
หลักการของสัญญา PPPs ทีให้บริ ษทั เอกชนต่างชาติเข้ามาร่ วมลงทุนในกิจการของรัฐส่ งผลต่อการ
เพิ มสมรรถนะของอุตสาหกรรมท้อ งถิ นให้ได้รับวิทยาการสมัยใหม่ หรื อแม้กระทังการถ่ายโอน
ความรู ้ จากภาคเอกชน ซึ งเป็ นการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึนในท้องถินนัน60ส่ วนเพ็ชรี รู ปะวิเชตร์
ได้ทาํ วิจยั เรื อง ความร่ วมมือของสถานบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการเพือพัฒนาทักษะการ
ทํางานของบุคลากรในองค์กรธุ รกิจแบบระบบอุตสาหกรรม ผลการวิจยั พบว่า แนวทางการพัฒนา
ความร่ วมมือของสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการเพือพัฒนาทักษะการทํางานของบุคลากร
ในองค์กรธุ รกิจแบบระบบอุตสาหกรรม ทังสองฝ่ ายควรต้องมี ก ารทํา งานร่ ว มกัน อย่างใกล้ชิดใน
ส่ วนของการพัฒนาทักษะของบุคลากร วิทยากรจากสถานบันอุดมศึกษาควรมีความรู้ดา้ นการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ และเน้นการพัฒนาทักษะด้านสติปัญญา มีความสามารถ มีโลกทัศน์ กระบวนการ
ฝึ กอบรม ส่ วนสถานประกอบการควรมีก ารติด ตามหลัง การฝึ กอบรมและสร้ า งวัฒนธรรมการ
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จัดการทีมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การจัดการความรู้ โดยเป็ นความร่ วมมือของสถาบันอุดมศึกษา
และสถานประกอบการ เพือความถูกต้อง การยอมรับของบุคลากรและการพัฒนาทักษะทียังยืนของ
องค์กรและของประเทศต่อไป61 และวรวิชญ์ จันทร์ ฉาย ได้ทาํ วิจยั เรื องการพัฒนากรอบการศึกษา
แบบความร่ วมมือโดยใช้วิธีการ องค์กรแห่งการเรี ยนรู้งานวิจยั นี ได้ผลลัพธ์ 3 อย่างหลัก ประกอบด้วย
ผลลัพธ์แรก คือ สมรรถนะของนักศึกษาทังในด้านพฤติกรรมและการปฏิบตั ิงานมีการพัฒนาขึ น
อย่างต่อเนือง นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริ งและมีความเข้าใจอย่างแท้จริ งว่าควรปฏิบตั ิงานเช่ น
ไรในสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมทีแตกต่างตลอดช่วงระยะเวลาการทํางานทียาวนานในบริ ษทั
ผลลัพธ์ทีสอง คือ โครงงานด้านอาชี พ (Professional project) ของนักศึกษา สามารถใช้เป็ นงาน
เริ มต้นของการวิจยั เพือพัฒนากระบวนการทํางานของบริ ษทั โดยนักศึกษาได้ร่วมมือกับพีเลียงใน
สถานประกอบการและอาจารย์ทีปรึ กษาจากมหาวิทยาลัย ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และความรู ้ใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหาและพัฒนาระบบงานของบริ ษทั ผลลัพธ์ทีสาม คือ ระบบการฝึ ก
การทํางานของนักศึ กษาทีมีความร่ วมมือกันอย่างเหนี ยวแน่นระหว่างหลักสู ตรฯและบริ ษทั ทีรั บ
นักศึกษาเข้าทํางาน กิจกรรมต่าง ๆ ทีเกิดขึนในระหว่างการดําเนิ นงานกรอบการศึกษาฯ ได้ผลักดัน
ให้ทงสองฝ่
ั
ายทํางานร่ วมกันอย่างใกล้ชิด ส่ งผลให้หลักสู ตรฯ เข้าใจความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
เป็ นอย่างดี และสามารถนํามาปรับกระบวนการสอนและการฝึ กนักศึกษาให้มีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด62ผลการศึกษาของบรู๊ ค พบว่าการใช้เงิ นการลงทุนจากภาคเอกชนในรู ปแบบ
ความร่ วมมือแบบหุ ้นส่ วนภาครัฐและเอกชนในรัฐเวอร์ จิเนี ย ทําให้เกิดนวัตกรรมการจัดการด้าน
การเงิ นเพือการศึ กษาโครงการเครดิ ตภาษี ช่วยให้เกิ ดการอัดฉี ดเงิ นทุนจากภาคเอกชนในระบบ
เศรษฐกิจ กระตุน้ การเติบโตทางเศรษฐกิจและการสร้างงานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสุ ทธิ เพือเสี ยภาษี และ
ส่ งผลกระทบทางเศรษฐกิจในเชิ งบวก เช่นการสมทบเงินทุน การสร้างรายได้และการจ้างงานใน

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

61
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แห่งการเรี ยนรู ้” (วิทยานิพนธ์ปริ ญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการจัดการความรู้ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554), 6-7.
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พืนที63และเกรี ยงไกร กระจ่างยุทธ ได้ทาํ วิจยั เรื องความร่ วมมือของภาครัฐและภาคเอกชนเพือการ
บริ หารเครื อข่ายวิส าหกิ จ ภาคการเกษตรของไทย ผลการวิจ ยั พบว่า การนํา หลัก การเครื อข่าย
วิสาหกิจมาใช้ ทําให้เกิดความเชือมโยงร่ วมมือกันระหว่างผูท้ ีมีส่วนได้ส่วนเสี ยในเครื อข่ายวิสาหกิจ
ซึ งจะมีลกั ษณะที คล้ายกันและทําให้ผทู้ ีมีส่วนได้ส่วนเสี ยได้รับความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ซึ ง
ส่ ง ผลให้เ กิ ด การพัฒ นาในการประกอบการของทุก ฝ่ าย เกิ ด นวัต กรรมใหม่ ๆ เพื อการสร้ า ง
มูลค่าเพิม และทําให้เพิมขีดความสามารถในการแข่งขัน64 ขณะทีจาฟฟรี พบว่าองค์กรไม่แสวงหา
กําไร (NGO) ได้คิดสร้างสรรค์วธิ ี การเรี ยนการสอนความรู้ขึนในโรงเรี ยนของรัฐเพือเพิมโอกาสการ
เข้าถึงการศึกษาทีมีคุ ณ ภาพในปากี ส ถาน ซึ งทํา ให้ก ลุ่ ม สตรี ไ ด้รับ ความรู ้ อ่า นออกเขียนได้และ
ได้จา้ งพวกเขาเหล่านันมาเป็ นครู ประถมศึกษา นอกจากนียังแสดงให้เห็ นว่าโรงเรี ยนของรัฐได้ใช้
1) วิธีการผสมผสานการเรี ยนการสอนโดยใช้หลักสู ตรแกนกลางของโรงเรี ยนและหลักสู ตรท้องถิน
มุ่ง เน้นการใช้ว สั ดุ อุป กรณ์ ต ามบริ บ ทหลัก สู ต รของประเทศอัง กฤษ 2) การยกระดับกลยุท ธ์
การเรี ย นการสอน จากวิธีการมุ่งเน้นทีพฤติกรรมไปจนการบูรณาการเข้ากับปรัชญาการสอนแบบ
ให้ผเู้ รี ยนเรี ยนรู้ได้ดว้ ยตนเอง 3) ความยืดหยุน่ ในการเลือกหลักสู ตร ทําให้เกิดความท้าทายรวมทัง
โอกาสในการเติบโตของครู ผสู ้ อน ผลการวิจยั เหล่านีช่วยสร้ า งกรอบการวิจ ยั ในอนาคตโดยการ
เชือมโยงแนวการเรี ยนการสอนของ NGO เข้ากับระบบโรงเรี ยนภาครัฐและเอกชนในปากีสถาน65
จากกรณี ศึ ก ษาของ จามชิ ดิ แ ละคณะ เรื องการแปรรู ป เป็ นของเอกชนในระดับ อุ ด มศึ ก ษา ของ
ประเทศกํา ลัง พัฒ นา คื อ ประเทศอิน โดนี เ ซี ย มาเลเซี ย และเคนยา พบว่า การพัฒ นาการศึ ก ษา
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เกรี ยงไกร กระจ่ า งยุท ธ, “ความร่ ว มมื อ ของภาครั ฐ และภาคเอกชนเพือการบริ หาร
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practices, management, and equity in a rural and an urban NGO school in Pakistan,” (Order No.
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ระดับอุดมศึกษาภาคเอกชนจะต้องมีการทํางานร่ วมกัน ระหว่างภาครัฐในฐานะผูก้ าํ หนดนโยบายใน
ระดับมหภาคและภาคเอกชนในฐานะผูใ้ ห้บริ การระดับจุลภาค การตัดสิ นใจและการกําหนดนโยบาย
เพือการพัฒนาให้เกิดการแปรรู ปเป็ นเอกชนในระดับอุดมศึกษาทังในระดับมหภาคและจุลภาค ควร
จะประสานงานกันในการทีจะส่ งผลต่อความสําเร็ จของการอุดมศึกษาเอกชนให้สูงขึน66 และจาก
การประชุมนานาชาติเรื องการเสริ มสร้างความสามารถในการแข่งขันของมหาวิทยาลัยผ่านสิ งอํานวย
ความสะดวกทางการศึกษา จัดขึนโดย OECD และสถาบันวิจยั ทางการศึกษาของเกาหลี เพือศึกษา
แนวโน้มการจัดการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในอนาคต สรุ ปว่า ในการสร้างมหาวิทยาลัยทีตอบสนอง
ความต้องการทีเกิดขึนใหม่ของการศึกษาทีสู งขึนในช่วงเวลาของข้อจํากัดทางการเงิน สถาบันต่างๆ
ควรมองหาวิธี จดั ซื อจัดจ้า งแนวใหม่ผ่า นความร่ ว มมื อภาครั ฐและเอกชนให้เป็ นส่ วนหนึ งของ
แผนการจัดซื อจัดจ้างภาครัฐโดยรวม รู ปแบบการระดมทุน นี จะทํา ให้เ กิ ด การใช้ป ระโยชน์จ าก
ทักษะในภาคเอกชนในระยะยาว อย่างไรก็ตามการบริ หารจัดการขันตอนการดําเนิ นการของความ
ตกลงว่าด้วยความเป็ นหุ น้ ส่ วนเป็ นสิ งจําเป็ นเพือหลีกเลียงความล้มเหลวของสัญญา PPPsและจัดให้
มีระบบการจัดการทีมีประสิ ทธิ ภาพและการตรวจสอบได้67อีกทังกรณี ตวั อย่างกลุ่มประเทศ OECD
จากกรณี ศึกษาของ OECD การมีส่วนร่ วมของภาคเอกชนในการศึกษาได้เติบโตขึนและคาดว่า จะมี
แนวโน้มเพิมขึนจากการหดตัว ของงบประมาณของรัฐ บาล ความร่ ว มมื อแบบหุ ้นส่ ว นสามารถ
รวมการมี ส่ วนร่ วมของภาคเอกชนในการฝึ กอบรมในห้องเรี ยนหรื อโครงการฝึ กงานในสถาน
ประกอบการให้ม ากขึ น หรื อ การจัด ตังโรงเรี ย นฝึ กอาชี พเฉพาะด้า น 68ข้อค้นพบที เด่ นชัด ใน
งานวิจยั ของโอโอเย่และชิจิโอเก พบว่าการจัดทําความตกลงระหว่างภาครัฐและเอกชนในการศึกษา
ประเภทอาชี ว ศึก ษาและการฝึ กปฏิ บ ตั ิท างเทคนิ ค ในประเทศไนจีเรี ย จะสร้างความแตกต่างให้
เกิ ด ขึ นอย่า งแน่ น อนในระบบอาชี ว ศึก ษาเนื องจากการอาชี วศึก ษามีค วามสํา คัญมากสําหรั บ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการเติบโตทางเศรษฐกิ จของประเทศ นอกจากนี ยังพบว่าความ
กินดี อยู่ดีในระยะยาวของประเทศขึนอยู่กบั ศักยภาพทางเศรษฐกิจของพลเมือง การสนับสนุ นทีมี
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(2012): 789–803.
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Korean Educational Development Institute, Enhancing University Competitiveness
through Educational Facilities (Seoul : Bum Shin, 2012), 14.
68
OECD, “Enhancing Skills through Public Private Partnerships in Education in
Ukraine: The Case of Agribusiness” ( internal working document, OECD, Paris, 2012), 11.
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คุณภาพ และการฝึ กอบรมทีดีให้กบั เยาวชนในหน่วยงานความร่ วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน จึง
เป็ นองค์ประกอบทีสําคัญในการเสริ มสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ งจะช่วยให้เกิดการ
ผลิ ตแรงงานทีมี ทกั ษะความรู้ และทัศนคติทีจําเป็ นสําหรับการประกอบอาชี พ 69ส่ วนสแตนโกวิค
พบว่าการทําบันทึกความตกลงระหว่างบริ ษทั โคคาโคลา จํากัด Coca-Cola และมหาวิทยาลัยใน
เซอร์ เบีย ถือเป็ นจุดเริ มต้นยุคใหม่ของความร่ วมมือระหว่างบริ ษทั ขนาดใหญ่และสถาบันการศึกษา
ของเซอร์เบีย และมีความสําคัญมากในการสร้างโอกาสให้นกั ศึกษาได้รับความรู้จากการปฏิบตั ิจริ ง
จากผูบ้ ริ หารของบริ ษทั มีสรรมถนะ ความร่ วมมือนีเป็ นโครงสร้างทีชัดเจนในการเชือมต่อเศรษฐกิจ
สู่ การปฏิบตั ิอย่างแท้จริ งซึ งช่วยในการพัฒนาฝี มือแรงงานท้องถิน การให้ความรู้นกั ศึกษาในพืนทีที
บริ ษทั ผูผ้ ลิ ตดําเนิ นธุ รกิ จเพือให้ป ระชาชนในท้องถิ นให้คงอยู่และทํางานในชุ ม ชนของตนและ
นําไปสู่ ความเจริ ญของชุ มชนในทีสุ ด70 ผลการวิจยั เชิ งคุ ณภาพของ มอร์ แกน ชี ให้เห็ นว่าการทํา
ข้อตกลงความร่ วมมือแบบภาครัฐและเอกชนทําให้เกิดความคืบหน้าในการพัฒนาแผนปฏิบตั ิการ
เพือการศึกษาศิลปะทีเท่าเทียมในโรงเรี ยนระดับท้องถิ นได้ เนื องจากเป็ นการรวมข้อมูลจากระดับ
ห้องเรี ยนและข้อมูลจากชุมชนมากําหนดเป้ าหมายและการวางแผนเชิ งกลยุทธ์ ความร่ วมมือภาครัฐ
และเอกชนมีประโยชน์มากเพราะเป็ นการรวมเอาบุคคลทีมีคุณสมบัติถูกต้องเหมาะสมมาร่ วมกัน
สร้างการเปลียนแปลงหรื อริ เริ มโครงการต่างๆ ทีเป็ นประโยชน์ในท้องถินหนึง71
สรุ ป จากข้อสนับสนุนทีกล่าวไว้ขา้ งต้น แสดงให้เห็นถึงความสําคัญขององค์ประกอบ
ด้านการจัดทํา ข้อตกลงและการบริ หารสั ญญากับองค์ป ระกอบด้า นการสร้ า งนวัตกรรมการจัด
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Meg Myers Morgan, “A case study of a public private partnership in arts education,”
(Dissertations and Theses, Order No. 3561093, The University of Oklahoma, 2013), accessed October 15,
2014, available from ProQuest http://search.proquest.com/docview/1367170271?accountid= 50150.
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การศึกษาทีมีความแข็งแกร่ ง ผูว้ ิจยั จึงได้กาํ หนดสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้าน
การจัดทําข้อตกลงและการบริ หารสัญญากับองค์ประกอบด้านการสร้างนวัตกรรมการจัดการศึกษา
ในการศึกษาครังนี
องค์ประกอบด้าน
การจัดทําข้อตกลงและการบริ หารสัญญา
F2

แผนภูมิที

องค์ประกอบด้าน
มาตรการส่งเสริ ม
F4
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แสดงความสัสมำ
พันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านการจังดทําข้อตกลงและการบริ หาร

สัญญากับองค์ประกอบด้านมาตรการส่ งเสริ ม

นักวิชาการทังในประเทศและต่างประเทศหลายท่านมีทศั นะทีสนับสนุ นความสัมพันธ์
ระหว่างองค์ประกอบด้านการจัดทําข้อตกลงและการบริ หารสัญญากับองค์ประกอบด้านมาตรการ
ส่ งเสริ ม ได้แก่ ผลการศึ กษาของพนิ ดา คล้อสวัส ดิ ได้ท าํ วิจยั เรื องปั จจัยเอื อต่ อแผนยุทธศาสตร์
ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของเอกชนในการจัดการศึกษาขันพืนฐาน ผลการวิจยั พบว่ายุทธศาสตร์ ดา้ น
การลดหย่อนหรื อยกเว้นภาษีและให้สิทธิ ประโยชน์แก่ สถานศึกษาเอกชน ปั จจัยเอื อได้แก่ ความ
ร่ วมมือและการประสานงาน72ส่ วนดู และคอลลี ค ได้ศึกษาการใช้รูปแบบ PPPs และกลยุทธ์ ที
เกียวข้อง เพือสร้างความยังยืนและปรับปรุ งคุณภาพเด็กปฐมวัย โดยให้ความสําคัญในการพัฒนาครู
ให้มีคุณภาพเพือปูพืนฐานการศึ กษาทีมีคุณภาพในระยะเริ มต้นของเด็กภายใต้ก รอบความตกลง
ความเป็ นหุน้ ส่ วนภาครัฐและเอกชน73

72

พนิดา คล้อสวัสดิ, “ปั จจัยเอือต่อแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของเอกชนใน
การจัดการศึกษาขันพืนฐาน” (วิทยานิพนธ์ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551), ง.
73
E. Du, “Public-private partnerships: Perceptions and tensions of partnerships and
teacher quality in early childhood education,” (Dissertations and Theses, Order No. 3628737,
Mills College, 2014), accessed October 18, 2014, available from ProQuest http://search.proquest.com/
docview/1561147302?accountid=50150.(1561147302).
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สรุ ป จากข้อ สนับ สนุ น ที กล่ า วไว้ข ้า งต้น ยัง ไม่แ สดงให้เ ห็ น ถึ ง ความสําคัญของ
องค์ประกอบด้านการจัดทําข้อตกลงและการบริ หารสัญญากับองค์ประกอบด้านมาตรการส่ งเสริ มที
มีความแข็งแกร่ งพอ ผูว้ ิจยั จึงไม่ได้กาํ หนดสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านการ
จัดทําข้อตกลงและการบริ หารสัญญากับองค์ประกอบด้านมาตรการส่ งเสริ มในการศึกษาครังนี
องค์ประกอบด้าน
การจัดทําข้อตกลงและการบริ หารสัญญา
F2
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องค์ประกอบด้าน
นโยบายภาครัฐ
F5

แผนภูมิที แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านการจัดทําข้อตกลงและการบริ หาร
สัญญากับองค์ประกอบด้านนโยบายภาครัฐ
นักวิชาการทังในประเทศและต่างประเทศหลายท่านมีทศั นะทีสนับสนุ นความสัมพันธ์
ระหว่างองค์ประกอบด้านการจัดทําข้อตกลงและการบริ หารสัญญา กับองค์ประกอบด้านนโยบาย
ภาครัฐได้แก่ ผลการวิจยั ของ ฮัดสัน พบว่าการมีส่วนร่ วมของสถาบันอุดมศึกษาทีเป็ นความตกลง
แบบหุ ้นส่ วนเหล่ านี ก็คือการที เข้าไปเกี ยวโยงใกล้ชิ ดเป็ นเครื อข่า ยในการกํา หนดนโยบายและ
ความสัมพันธ์ทงภาครั
ั
ฐและหน่ วยงานธุ รกิจในภูมิภาค และดึ งความสัมพันธ์ทีใกล้ชิดจากความ
ร่ วมมือนีเข้าสู่ กระบวนการของธรรมาภิบาลในระดับภูมิภาคทีมีผลประโยชน์ทงการอุ
ั
ดมศึกษาและ
ภูมิภาคในสวีเดน74
สรุ ป จากข้อ สนับ สนุ น ที กล่ า วไว้ข ้า งต้น ยัง ไม่ แ สดงให้เ ห็ น ถึ ง ความสํา คัญ ของ
องค์ประกอบด้านการจัดทําข้อตกลงและการบริ หารสัญญา กับองค์ประกอบด้านนโยบายภาครัฐทีมี
ความแข็งแกร่ งพอ ผูว้ จิ ยั จึงไม่ได้กาํ หนดสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านการจัดทํา
ข้อตกลงและการบริ หารสัญญา กับองค์ประกอบด้านนโยบายภาครัฐในการศึกษาครังนี

74

Christine Hudson, “Regional development partnerships in Sweden: a way for
higher education institutions to develop their role in the processesof regional governance?”
(Department of Political Science, Umea˚ University, Higher Education Springer 51, 2006), 387–
410.
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องค์ประกอบด้าน
การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา
Fś

องค์ประกอบด้าน
ธรรมาภิบาล
Fř

แผนภูมิที แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา กับ
องค์ประกอบด้านธรรมาภิบาล
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นักวิชาการทังในประเทศและต่างประเทศหลายท่านมีทศั นะทีสนับสนุ นความสัมพันธ์
ระหว่างองค์ประกอบด้านการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษากับองค์ประกอบด้านธรรมาภิบาล
ได้แก่ ผลการศึกษาของประวิทย์ สิ มมาทัน พบว่าการใช้นวัตกรรมการศึกษาทีพอเพียง อันดับแรก
ควรเริ มทีการพัฒนาบุคคลให้เป็ นผูใ้ ฝ่ รู้และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การใช้นวัตกรรม
ทีคุม้ ค่าไม่เ พี ย งแต่ ส่ ง ผลดี ท างด้า นงบประมาณหรื อ เวลาทีใช้ไปเท่านัน ยังหมายถึงประโยชน์ที
ได้รับจากการปลูกฝั งค่านิ ยมที ถู ก ต้อง การใช้เครื องมื อให้ถูกวิธี รู้ จกั การบํารุ งรั กษา การพัฒนา
รู ปแบบการเรี ยนรู ้ใหม่ๆ เปิ ดใจรับในสิ งทีเปลี ยนแปลง75และผลจากการทดลองนํารู ปแบบนวัตกรรม
การบริ หารของ ปรี ชา ชืนชนกพิบูล ไปใช้พบว่านวัตกรรมการบริ หารบริ บทผ่านการสร้างเครื อข่าย
ในการจัดการศึกษา และการบูรณาการการบริ หารระบบ และการบริ หารบุคลากร นําสู่ ประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิผลของศูนย์บริ การการศึกษานอกโรงเรี ยนอําเภอ 76 จากกรณี ศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ
ทีแยกตัวเป็ นอิสระในประเทศจี น เชน พบว่าสถานศึกษาอุดมศึกษาควรได้รับอนุ ญาตให้มีอิสระ
มากขึนในการเสนอโครงการนวัตกรรมและการกําหนดหลักสู ตรของตัวเองให้เป็ นไปตามความ
ต้องการของตลาดและความต้องการของนักศึกษาในการพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยของรัฐทีแยกตัว
เป็ นอิสระควรจัดให้มีหลักสู ตรการศึกษาทีหลากหลายและมีความสมดุ ลมากขึนให้กบั นักศึกษา
แม้วา่ ความอยูร่ อดของมหาวิทยาลัยทีแยกตัวเป็ นอิสระอยูก่ บั การฝึ กอบรมวิชาชีพและผลิตแรงงาน
ออกสู่ ตลาด นักศึกษาก็ยงั มีความคาดหวังว่ามหาวิ ท ยาลัย จะสร้ า งความก้า วหน้า ในการพัฒ นา
75

ประวิทย์ สิ มมาทัน, “นวัตกรรมการศึกษาทีพอเพียง,” วารสารครุ ศาสตร์ 5, 1 (9) (ฉบับ
ราชภัฎวิชาการ ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2550): 141.
76
ปรี ชา ชืนชนกพิบูล, “รู ปแบบนวัตกรรมการบริ หารเพือพัฒนางานของศูนย์บริ การศึกษา
นอกโรงเรี ยนอําเภอ” (วิทยานิพนธ์หลักสู ตรปริ ญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบริ หาร
การศึกษาและผูน้ าํ การเปลียนแปลง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, 2554), 4-5.
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นักศึกษาทังด้านสติปัญญา อารมณ์และร่ างกาย การเพิมคุณค่านักศึกษาด้วยกิจกรรมนอกหลักสู ตร
และการใช้ชีวติ ในมหาวิทยาลัยจะเพิมความนับถือตนเองและสร้างขวัญและกําลังใจในหมู่นกั ศึกษา77
สรุ ป จากข้อสนับสนุนทีกล่าวไว้ขา้ งต้น แสดงให้เห็นถึงความสําคัญขององค์ประกอบ
ด้านการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษากับองค์ประกอบด้านธรรมาภิบาลผูว้ ิจยั จึงได้กาํ หนดสมมติฐาน
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านการสร้ างนวัตกรรมทางการศึกษากับองค์ประกอบด้าน
ธรรมาภิบาลในการศึกษาครังนี
องค์ประกอบด้าน
การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา
Fś
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องค์ประกอบด้าน
การจัดทําข้อตกลงและ
การบริ หารสัญญา
FŚ

แผนภูมิที แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษากับ
องค์ประกอบด้านการจัดทําข้อตกลงและการบริ หารสัญญา
นักวิชาการทังในประเทศและต่างประเทศหลายท่านมีทศั นะทีสนับสนุ นความสัมพันธ์
ระหว่างองค์ประกอบด้านการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา กับองค์ประกอบด้านการจัดทําข้อตกลง
และการบริ หารสัญญา ได้แก่ ผลการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพของ ยัง พบว่าภาวะผูน้ าํ เชิ งวิสัยทัศน์และ
นวัตกรรมมีความสําคัญต่อการสร้างและการดําเนิ นงานของสัญญาความเป็ นหุ ้นส่ วน การสร้างสรรค์
ความหมายและวิธีการเชิงนวัตกรรมขึนเพือเอาชนะอุปสรรคและความท้าทายทีเกิดขึน จะนําไปสู่
ผลประโยชน์ทีสําคัญของหุ ้นส่ วนและผูป้ ฏิบตั ิงานในทุกระดับขององค์กร78และสายสุ ดา เตียเจริ ญ
77

Xiaoqing Chen, “Developmental challenges experienced by three successful private
higher education institutions in the people's republic of china: A case study,” (Dissertations and Theses,
Order No. 3477860, University of California, Irvine,
), accessed October 1 , 2014, available
from ProQuest http://search.proquest.com/docview/901880412?accountid=50150. (901880412).
78
Charles Keith Young Young, “Vital collaboratives, alliances, and partnerships: A
search for key elements of an effective public-private partnership,” (Dissertations and Theses,
Order No. 3440886, East Tennessee State University,
), accessed October 1 , 2014, available
from ProQuest http://search.proquest.com/docview/848643699?accountid=50150. (848643699).
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พบว่าองค์ประกอบด้านการนําผลงานวิจยั ไปใช้และการสร้างเครื อข่ายการวิจยั เป็ นองค์ประกอบทีมี
ความสําคัญของการเป็ นมหาวิทยาลัยวิจยั ผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยควรส่ งเสริ มและสนับสนุนในเรื อง
การผลิตผลงานวิจยั ทีตรงกับความต้องการของสังคม ชุ มชน และประเทศรวมทังการนําผลงานวิจยั
ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์เพือแก้ปั ญหา หรื อเพือเพิมมูล ค่า นอกจากนี ควรส่ งเสริ มให้เกิ ด
ความร่ วมมือกับภาคเอกชน อุตสาหกรรมหรื อหน่วยงานราชการอื นเพื อให้เ กิ ด การทํา งานวิจยั ใน
ลัก ษณะเครื อข่ ายร่ วมกันสร้ า งและพัฒนาให้เกิ ดองค์ค วามรู้ หรื อนวัตกรรมใหม่ ๆที สนองความ
ต้องการของสังคม ชุ มชนได้ รวมทังเป็ นการใช้ทรัพยากรร่ วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดและสร้าง
ความเข้มแข็งทางวิชาการ79 จากกรณี ศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในปี นัง ประเทศมาเลเซีย โดยดูสท์
และคณะ กล่าวว่าไม่มีความจําเป็ นที จะต้องเปลี ยนแปลงหรื อ ปฏิ ว ตั ิ ร ะบบเดิ ม ที มี อ ยู่ใ นการทีจะ
ปรับแต่งสถาบันการอุ ดมศึ ก ษาให้เ ป็ นไปตามหลัก การพัฒ นาอย่างยังยืน สถาบันการอุดมศึกษา
หลายแห่ งได้มีการบูรณาการธรรมชาติของหลักการพัฒนาอย่างยังยืนและได้นาํ องค์ประกอบของ
พัฒนาอย่างยังยืนหรื อการศึกษาเพือการพัฒนาอย่างยังยืนมาใช้โดยไม่รู้ตวั อยูแ่ ล้ว จึงทําให้เกิดการ
เปลียนถ่ายทีนุ่มนวลจากระบบทีมีอยูไ่ ปสู่ ระบบทีมีองค์ประกอบของพัฒนาอย่างยังยืนมากขึน การ
เปลียนถ่าย การปรับตัวและการปฐมนิ เทศจําเป็ นต้องมีการประสานงานอย่างเหมาะสม เพือให้ได้
ผลกระทบสู งสุ ดในระบบการศึกษาและการสร้ างความมันใจว่ามี ระดับ การพัฒนาอย่างยังยืนที
สู งขึน ในขณะเดียวกันก็จาํ เป็ นต้องคํานึงถึงบทบาทของการเป็ นหุ ้นส่ วนกับภาคส่ วนทีเกียวข้องใน
ชุ มชนเพือให้แน่ใจว่ามีธรรมชาติแบบองค์รวมของการเปลียนถ่ายนี ทังนี การทําความตกลงความ
ร่ วมมือแบบหุ ้นส่ วนภาครัฐและเอกชนจะประสบความสําเร็ จได้โดยการประสานการพัฒนาอย่าง
ยังยืนทีเกี ยวข้องเข้ากับกลยุทธ์และแนวปฏิบตั ิของสถาบันการอุดมศึกษา80ส่ วนแลมเบิร์ท พบว่า
บริ บทของภาครัฐ การคํานึ งถึ ง ประโยชน์สาธารณะ การมุ่งเน้นของสถาบัน วิสัย ทัศน์ และการ
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สายสุ ดา เตียเจริ ญ, “องค์ประกอบของการเป็ นมหาวิทยาลัยวิจยั ” (วิทยานิพนธ์ปริ ญญา
ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), ง.
80
Khelghat-Doost and others, “Institutions of higher education and partnerships in
education for sustainable development: Case study of the regional center of expertise (RCE) penang,
malaysia,” Journal of Sustainable Development 4,3 ( ): 108-117. Accessed October 15,
2014, available from http://search.proquest.com/docview/881274076?accountid=50150
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เชือมโยงความเป็ นมาในอดีตระหว่างมหาวิทยาลัยของรัฐและองค์กรภาครัฐ เหล่านี เป็ นองค์ประกอบ
ทีโดดเด่นในการทําความเข้าใจในการแปรรู ปมหาวิทยาลัย81
สรุ ป จากข้อสนับสนุนทีกล่าวไว้ขา้ งต้น แสดงให้เห็นถึงความสําคัญขององค์ประกอบ
ด้านการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา กับองค์ประกอบด้านการจัด ทํา ข้อ ตกลงและการบริ ห าร
สัญญาผูว้ ิจยั จึงได้กาํ หนดสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านการสร้างนวัตกรรม
ทางการศึกษา กับองค์ประกอบด้านการจัดทําข้อตกลงและการบริ หารสัญญาในการศึกษาครังนี
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องค์ประกอบด้าน
การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา
Fś

องค์ประกอบด้าน
นโยบายภาครัฐ
F5

แผนภูมิที แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษากับ
องค์ประกอบด้านนโยบายภาครัฐ
นักวิชาการต่างประเทศหมีทศั นะทีสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้าน
การสร้ า งนวัต กรรมทางการศึ ก ษากับ องค์ป ระกอบด้า นนโยบายภาครั ฐ คื อ ผลการศึ ก ษาวิ จ ัย
ของควินน์ พบว่าการเพิมขึนของแนวคิดลัทธิ เสรี นิยมใหม่ได้ทาํ ให้เกิดการเปลียนแปลงอย่างลึกซึ ง
ต่อพลวัตรของการศึกษา ในประเทศสหรัฐอเมริ กา แนวคิดคลังสมองโดยนักทฤษฎีแนวเสรี นิยม
ใหม่มีผลกระทบต่อนโยบายของรัฐบาลทังในระดับท้องถิน ระดับรัฐและระดับรัฐบาลกลางในการ
สร้างรากฐานสําหรับระบบการศึกษาทีมุ่งเน้นตลาด ทําให้เกิ ดหน่ วยงานภาคเอกชนเช่น โรงเรี ยน

81

Matthew Todd Lambert (2012), “Privatization and the public good: Public
universities in the balance,” (Dissertations and Theses, Order No. 3530087 , University of
Pennsylvania, 2012), accessed October 15, 2014, available from http://search.proquest.com/docview/
1124600518? accountid=50150. (1124600518).
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เอกชนในกํากับของรัฐ (chartered school) และมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นผลกําไรเพิมขึนและเติบโตอย่าง
มากในหลายสิ บปี ทีผ่านมา82
สรุ ป จากข้อ สนับ สนุ น ที กล่ า วไว้ข ้า งต้น ยัง ไม่แ สดงให้เ ห็ น ถึ ง ความสํา คัญ ของ
องค์ประกอบด้านการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษากับองค์ประกอบด้านนโยบายภาครัฐทีแข็งแกร่ ง
พอ ผูว้ ิจยั จึงไม่ได้กาํ หนดสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านการสร้างนวัตกรรม
ทางการศึกษากับองค์ประกอบด้านนโยบายภาครัฐในการศึกษาครังนี
องค์ประกอบด้าน
มาตรการส่ งเสริ ม
F4

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

องค์ประกอบด้าน
การจัดทําข้อตกลงและ
การบริ หารสัญญา
F2

แผนภูมิที แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านมาตรการส่ งเสริ มกับองค์ประกอบด้าน
การจัดทําข้อตกลงและการบริ หารสัญญา
นักวิชาการต่างประเทศมีทศั นะทีสนับสนุ นความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้าน
มาตรการส่ งเสริ มกับองค์ประกอบด้านการจัดทําข้อตกลงและการบริ หารสัญญา คือผลการศึกษาวิจยั ของ
โรช พบว่าปั จจัยกรอบกฎหมายด้า นการรั ก ษาความลับ และความโปร่ ง ใส ความขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ และการเจรจาต่อรองการทํา สัญญาของภาครั ฐมีนัยสํา คัญมากและสามารถส่ งผล
กระทบต่อการจัดทําความตกลงความเป็ นหุ น้ ส่ วนในโครงการต่างๆ83

82

Ryan Quinn, “An introduction to neoliberalism in united states education,” (Dissertations
and Theses, Order No. 1525534, California State University, Fullerton, 2014), accessed October
16, 2014, available form ProQuest http://search.proquest.com/docview/1539330112? Accounted
=50150. (1539330112).
83
Samuel A. Roach , “Law and politics in public private partnerships: Transparency,
conflict of interest, and renegotiation in concession arrangements,” (Order No. 3457974, The
University of Texas at Arlington, 2011), accessed October 16, 2014, available form ProQuest
http://search.proquest.com/docview/873933524?accountid=50150. (873933524).

273
สรุ ป จากข้อ สนับ สนุ น ที กล่ า วไว้ข ้า งต้น ยัง ไม่แ สดงให้เ ห็ น ถึ ง ความสํา คัญ ของ
องค์ประกอบด้านมาตรการส่ งเสริ มกับองค์ประกอบด้านการจัดทําข้อตกลงและการบริ หารสัญญาที
แข็งแกร่ งพอ ผูว้ ิจยั จึงไม่ได้กาํ หนดสมมติฐานความสัมพันธ์ ระหว่างองค์ประกอบด้านมาตรการ
ส่ งเสริ มกับองค์ประกอบด้านการจัดทําข้อตกลงและการบริ หารสัญญาในการศึกษาครังนี
องค์ประกอบด้าน
มาตรการส่ งเสริ ม
F4

องค์ประกอบด้าน
การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา
F3
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แผนภูมิที แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านมาตรการส่ งเสริ มกับองค์ประกอบด้าน
การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา
นักวิชาการทังในประเทศและต่างประเทศหลายท่านมีทศั นะทีสนับสนุนความสัมพันธ์
ระหว่างองค์ประกอบด้านมาตรการส่ งเสริ มกับองค์ประกอบด้านการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา
ได้แก่ และผลการศึกษาของฟี ลเด็นและลาร๊ อค พบว่าการศึกษาเอกชนมีบทบาทสําคัญอย่างชัดเจน
ในหลายประเทศ ทังระดับการศึกษาขันพืนฐานและอุดมศึกษา การขยายตัวของการศึกษาเอกชนยัง
คุณประโยชน์ต่อภาครัฐเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิงในประเทศที ต้อ งปรั บ ตัว เพื อตอบสนอง
เป้ าหมายการพัฒนาแห่ งสหัสวรรษ (MDGs) รวมทังทําให้เพิมการเข้าถึ งการศึกษาอย่างเท่าเทียม
การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาให้เพิมมากขึน และทําให้การจัดการศึกษาทีมีประสิ ทธิ ภาพมากขึน
การขยายตัวนี เกิ ดขึนได้จากการสนับสนุนของภาครัฐในการกําหนดนโยบายและกฎระเบียบทีเอือ
ให้เ กิ ด การลงทุ น จากภาคเอกชนและส่ ง เสริ ม ให้ภ าคเอกชนเข้าร่ วมจัดการศึกษามากขึน84 และ
ผลการศึกษาวิจยั ของกัวช์และกัททารี พบว่า การกําหนดข้อตกลงในสัญญา รู ปแบบสัญญาแม่แบบ
การอนุ มตั ิและการติดตามตรวจสอบและขันตอนการปฏิบตั ิงานทีมีการคาดการณ์ ไกล มีความชัดเจน
มีความโปร่ งใส มีส่วนช่ วยทําให้โครงการมีความยืดหยุน่ และเอือให้เกิดนวัตกรรรมในการออกแบบ

84

John Fielden and Norman LaRocque, The Evolving Regulatory Context for
Private Education in Emerging Economies (Washington D.C.: The World Bank, 2008), 28.
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สัญญาที ดี ขึน85 ส่ วนแมคกาฟี พบว่าปั จจัยทีส่ งผลต่อการใช้นวัตกรรมการศึกษาทางเลื อกที เป็ น
วิธีการเพิมผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนในระดับสากล คือการฝึ กอบรมและพัฒนาวิชาชี พครู
โดยผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและผูน้ าํ ทางการเมืองควรส่ งเสริ มและเข้าใจถึงความสําคัญของนักการศึกษาที
ได้รับการฝึ กอบรมทีมีประสิ ทธิ ภาพมากทีสุ ดและได้รับประสบการณ์การพัฒนาวิชาชีพเพือนําไป
เสริ มสร้ างทักษะการเรี ยนการสอนซึ งย่อมส่ งผลต่อความสําเร็ จของสังคมต่อไปได้86 ขณะทีดูและ
คอลลี ค กล่าวว่าการกําหนดรู ปแบบสัญญาPPPsย่อมแตกต่างไปตามหุ ้นส่ วนและหน่วยงานทีจะ
ร่ ว มมื อ กัน ซึ งอาจมี อ งค์ป ระกอบอื นที เพิ มขึ นและเป็ นประโยชน์ เฉพาะด้าน แม้ว่าในระยะเริ ม
โครงการ PPPs อาจจะมีความพึงพอใจ แนวคิด PPPs อาจมีความซับซ้อนมากกว่าทีปรากฏ แม้จะมี
รู ปแบบการหรื อกรอบการดําเนินงานทีชัดเจนแล้วก็ตาม ตัวอย่างเช่น เมือเริ มดําเนินโครงการ PPPs
ทีสมาชิ กทุกคนมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน แต่วิสัยทัศน์นนก็
ั อาจเปลียนแปลงได้ตามกาลเวลา หรื อเมือมี
ผูน้ าํ คนใหม่เข้ามา หรื อปั จจัยอืน ทีอาจจะไม่สามารถคาดการณ์ได้ ในทํานองเดี ยวกันเมือมีการทํา
ความตกลงความเป็ นหุน้ ส่ วนกันแล้วโดยกําหนดบทบาทและความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ข้อตกลง
ดังกล่าวอาจไม่คงอยู่ถาวรเมือเวลาผ่านไปทังนี เนื องจากลําดับความสําคัญของภารกิ จและ/ หรื อ
สถานะทางการเงิ นอาจเปลี ยนแปลงซึ งย่อมส่ ง ผลกระทบความตกลงความเป็ นหุ ้นส่ วนได้ แม้วา่
ศักยภาพของ PPPs มีประสิ ทธิภาพมากเพือเพิมสิ งทีหน่วยงานสามารถทําร่ วมกัน แต่ประเด็นเหล่านี
เป็ นข้อพึงระวังว่าก่อนทําความตกลงความเป็ นหุ ้นส่ วนต้องให้แน่ใจว่ามีการระบุและพูดคุยกันเรื อง
ผลประโยชน์และปัจจัยเสี ยง87
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Jose Luis Guasch and Vickram Cuttaree, “Potential for Public-Private Partnership
(PPP) in East Timor” (Global Expert Team (GET) on Public-Private Partnership, The World
Bank, 2010), 7.
86
Wade J. McAfee, “Education reforms and innovations to improve student assessment
performance,” (Dissertations and Theses, Order No. 3583293, University of Phoenix, 2014),
accessed October 16, 2014, available form ProQuest http://search.proquest.com/docview/
1552485364?accountid=50150. (1552485364).
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E. Du, “Public-private partnerships: Perceptions and tensions of partnerships and
teacher quality in early childhood education,” (Dissertations and Theses,Order No. 3628737,
Mills College, 2014), ProQuest , 87. accessed October 16, 2014, available form ProQuest
http://search.proquest.com/docview/1561147302?accountid=50150.(1561147302).
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สรุ ป จากข้อสนับสนุนทีกล่าวไว้ขา้ งต้น แสดงให้เห็นถึงความสําคัญขององค์ประกอบ
ด้านมาตรการส่ งเสริ มกับองค์ประกอบด้านการสร้ างนวัตกรรมทางการศึ กษา ผูว้ ิจยั จึงได้กาํ หนด
สมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านมาตรการส่ งเสริ มกับองค์ประกอบด้านการสร้าง
นวัตกรรมทางการศึกษาในการศึกษาครังนี
องค์ประกอบด้าน
นโยบายภาครัฐ
F5
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องค์ประกอบด้าน
ธรรมาภิบาล
F1

แผนภูมิที แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านนโยบายภาครัฐกับองค์ประกอบด้าน
ธรรมาภิบาล
นักวิชาการในประเทศมีทศั นะทีสนับสนุ นความสัมพันธ์ ระหว่างองค์ประกอบด้าน
นโยบายภาครัฐกับองค์ประกอบด้านธรรมาภิบาลคือผลการศึกษาวิจยั ของเบญจ์ พรพลธรรม พบว่า
ปั จจัยทีส่ งผลกระทบต่อความโปร่ งใสและการมีส่วนร่ วมของชุ มชนในบริ การสาธารณะ คือนโยบาย
ของฝ่ ายบริ หารต้องมีความโปร่ งใส มีความชัดเจนในกระบวนการปฏิบตั ิและระบบการให้บริ การ
แก่ผรู้ ับบริ การมีการกําหนดขันตอน มีนโยบายในการกําหนดความต้องการและความคาดหวังของ
ผูร้ ับบริ การและชุมชน มีการกําหนดมาตรฐานและขันตอนการปฏิบตั ิงานต่อชุมชน มีการดําเนินงานตาม
มาตรฐานทีกําหนดไว้ มีมาตรการการควบคุมการให้บริ การต่อชุ มชนมีการปรับปรุ งกระบวนการ
บริ การอย่างสมําเสมอ มีนโยบายในการกําหนดขันตอนการให้บริ การ เพือรักษาสิ ทธิ ของประชาชน
ผูร้ ับบริ การ88

88

เบญจ์ พรพลธรรม, “การจัดการความโปร่ งใสและการมีส่วนร่ วมในบริ การสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ น” (วิท ยานิ พนธ์ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2553), 4-5.
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สรุ ป จากข้อ สนับ สนุ น ที กล่ า วไว้ข ้า งต้น ยัง ไม่แ สดงให้เ ห็ น ถึ ง ความสํา คัญ ของ
องค์ประกอบด้านนโยบายภาครัฐกับองค์ประกอบด้านธรรมาภิบาลทีแข็งแกร่ งพอ ผูว้ ิจยั จึงไม่ได้
กําหนดสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านนโยบายภาครัฐกับองค์ประกอบด้าน
ธรรมาภิบาลในการศึกษาครังนี
องค์ประกอบด้าน
นโยบายภาครัฐ
F5

องค์ประกอบด้าน
การจัดทําข้อตกลงและการบริ หารสัญญา
F2
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แผนภูมิที แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบนโยบายภาครัฐกับองค์ประกอบการจัดทํา
ข้อตกลงและการบริ หารสัญญา
นักวิชาการทังในประเทศและต่างประเทศหลายท่านมีทศั นะทีสนับสนุ นความสัมพันธ์
ระหว่างองค์ประกอบด้านนโยบายภาครัฐกับองค์ประกอบด้านการจัดทําข้อตกลงและการบริ หาร
สัญญา ได้แก่ ผลการศึ กษาวิจยั ของวอลค์เกอร์ พบว่าหากขาดการกําหนดขันตอนการปฏิบตั ิงาน
และนโยบายในการดําเนิ นงานการบริ หารสําหรับหุ ้นส่ วนความร่ วมมือจะส่ งผลกระทบต่อระบบ
การบริ หารมากทีสุ ด การนําวิธีการเชิงระบบมาใช้จะช่วยรักษาความสัมพันธ์ทีดีของความร่ วมมือ
แบบหุ ้นส่ วนระหว่างมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนให้ยงยื
ั นซึ งจะเป็ นประโยชน์ต่อทังสองฝ่ าย89
สอดคล้องกับอาววัด พบว่าบทบาทของอธิ การบดีมหาวิทยาลัยเอกชนในกํากับของรัฐส่ งผลกระทบ
ต่อความร่ วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน โดยผ่านการมีอิทธิ พลต่อโครงสร้างและนโยบาย

89

Roxanne M. Gonzales-Walker, “Higher education institutions in educational
partnerships with corporations: Impact on organizational systems,” (Dissertations and Theses,
Order No. 3102968, University of Massachusetts Boston, 2003), accessed October 17,
2014, available from ProQuest http://search.proquest.com/docview/288275017?accountid =50150.
(288275017).

277
ขององค์กร90 และจากการวิ จ ัย ของวี ย าส มุ่ ง ศึ ก ษาการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน ภาคเอกชน ภาค
ประชาสั ง คมในการจัด การศึ ก ษาให้ก ับ คนตาบอดในอินเดีย มีกรอบแนวคิดทีมุ่งเน้นการพัฒนา
ความคิดริ เริ มเชิ งนวัตกรรมของนโยบายการศึกษาของชาติทีมีการเชื อมต่อกับแนวปฏิ บตั ิทวโลก
ั
และยังตัดการเชือมต่อจากบริ บทในท้องถิ นทางสังคมวัฒนธรรมทีภาครัฐมุ่งพัฒนาเพียงการศึกษา
ขันพืนฐาน91ส่ วนนาตยา แท่นนิล ได้ทาํ วิจยั เรื อง รู ปแบบของกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมี
ส่ วนร่ วมในการจัดการเกษตรและอาหารปลอดภัยในจังหวัดสงขลากล่าวว่าข้อค้นพบจากการวิจยั นี
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินกิจกรรมสาธารณะด้านอืนๆได้ นันก็คือ การมีเครื อ ข่ายภาค
ประชาสังคมทีเข้มแข็งและความรู ้จากการทํางานของเครื อข่ายเป็ นปัจจัยสําคัญในการสร้างเครื อข่าย
การทํางานร่ วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชน92 ผลการศึกษาของฉึ งและ พบว่าจากการ
เปรี ยบเทียบการดําเนิ นการความร่ วมมือแบบรัฐร่ วมเอกชนของประเทศจีนแผ่นดิ นใหญ่และเขต
บริ หารพิเศษฮ่องกง ทังสองประเทศให้คะแนนเหมือนกันในเรื องการมีกรอบกฎหมายทีเอือต่อการ
ดําเนิ นงานและการจัดสรรความเสี ยงทีเหมาะสมคือปั จจัยสําคัญสู่ ความสําเร็ จในความตกลงแบบ
หุน้ ส่ วน93 และจากการศึกษาระบบการศึกษาของสหพันธรัฐรัสเซี ยปี ค.ศ. 2012 โดย นิโกแลพและ
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90

Sawsan Tabry Awwad, “The role of presidential leadership in promoting universitycommunity engagement: A study of "a private university with a public purpose," (Dissertations
and Theses, Order No. 3380373, University of Hartford, 2009), accessed October 17, 2014,
available from ProQuest http://search.proquest.com/docview/305070687?accountid=50150. (305070687).
91
Siddhi R. Vyas, “Reconstitution and implementation of national education policy
through state-NGO collaboration: Inclusion education in policy and primary school practice for
the blind in india,” (Dissertations and Theses, Order No. 3424913, Teachers College, Columbia
University, 2010), accessed October 17, 2014, available from ProQuest http://search.proquest.com/
docview/756255194?accountid=50150. (756255194).
92
นาตยา แท่นนิ ล, “รู ปแบบของกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่ วมในการ
จัดการเกษตรและอาหารปลอดภัยในจังหวัดสงขลา” (วิทยานิพนธ์ปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชา
การจัดการสิ งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ , 2555), 3-4.
93
Esther Cheung and others, “A comparative study of critical success factors for
public private partnerships (PPP) between mainland china and the hong kong special
administrative region,” Facilities 30, 13 ( ): 647-666. Accessed October 18, 2014, available
from http://dx.doi.org/10.1108/02632771211273132
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ชูกุนอฟ พบว่ามีการนํากลยุทธ์การบริ หารจัดการศึกษาร่ วมภาครัฐและเอกชนมาใช้เพือลดภาระด้าน
การใช้จ่ายงบประมาณด้านการศึกษาให้มีประสิ ทธิ ภาพและเกิดความคุม้ ค่าด้านการเงินมากขึน โดย
ภาครั ฐมีนโยบายส่ งเสริ มให้ภาคเอกชนเข้ามาทําสัญญาและจัดการศึกษามากขึน เริ มตังแต่ระดับ
การศึกษาก่อนวัยเรี ยนเพือให้ภาคเอกชนจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานทังเชิ งคุณภาพและเชิ งปริ มาณ
ตามทีรัฐกําหนด ในระดับอาชี วศึกษาเพือสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการผลิต
แรงงานทีมีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาด และระดับการศึกษาตลอดชี วิตหรื อการศึกษา
ผูใ้ หญ่เพือให้ภาคเอกชนเป็ นผูจ้ ดั การศึกษาในการพัฒนาอาชีพและสร้างเสริ มสมรรถนะวิชาชีพด้าน
ต่างๆ94จากกรณี ศึกษาของ OECD พบว่าประเทศยูเครนนําแนวคิดความร่ วมมือแบบหุ ้นส่ วนทางการ
ศึกษาจากประสบการณ์ ข องกลุ่ม ประเทศ OECD มาใช้ปรับปรุ ง การศึ ก ษาโดยการริ เริ มจากการ
แก้ไ ขนโยบายทางการศึ ก ษาที เป็ นอุป สรรคในการจัดการศึ กษา เช่ นรัฐบาล สามารถปรับปรุ ง
หลักสู ตรให้ตรงกับมาตรฐานในปั จจุบนั และความต้องการของตลาดแรงงาน นอกจากนี รัฐบาล
สามารถพัฒนาอาชีวศึกษาและการฝึ กอบรม หรื อการศึกษาและการฝึ กอบรมอย่างต่อเนื อง โครงการ
ทีเกียวเนื องกับการปฎิ บ ตั ิงานจริ ง เหล่ า นี ช่ ว ยให้น ัก ศึก ษาและคนงานปกติทีไร้ฝีมือ มีโอกาสได้
พัฒนาความสามารถของพวกเขาและทําให้การเปลียนถ่ายไปสู่ ตลาดแรงงานสะดวกขึน นอกจากนี
รัฐบาลสามารถพัฒนาแผนการทํางานร่ วมกันขันสู งเพิมเติม เช่นการร่ วมมือภาครัฐและภาคเอกชน
ในการศึกษา การใช้ประโยชน์จากความสามารถส่ วนตัวและความเชียวชาญเฉพาะ ขณะทีรับภาระ
ค่าใช้จ่ายร่ วมกัน95ในทํานองเดียวกัน สเตดแรค ได้นาํ เสนอรู ปแบบกองทุนความร่ วมมือภาครัฐและ
เอกชนในการจัด การศึก ษาเสมือ นจริ ง (virtual school) เพื อนํา ไปใช้ใ น 26 รัฐของประเทศ
สหรัฐอเมริ กา โดยมีนโยบายสาธารณะ พันธกิจ เป้ าหมาย และ / หรื อความมุ่งหวังแตกต่างกันไปใน
แต่ล ะรั ฐ เช่ น รั ฐคอนเนตทิ ก ัต อิ นเดี ย นา ไอโอวา แมริ แลนด์ แมสซาชู เซต เนวาดา นิ วเจอร์ ซี
นิวเม็กซิ โก ฯลฯ มีพนั ธกิจในการเพิมการเข้าถึงการศึกษาให้กบั นักเรี ยน ส่ วนรัฐฮาวาย โรดไอส์แลนด์
และเวสต์เวอร์ จิเนีย มีพนั ธกิจในด้านช่วยลดอัตราการลาออกกลางคัน ฟื นฟูความเชื อมัน ส่ วนเรื อง
การพัฒนาคุ ณภาพการศึกษา การเพิมผลสัมฤทธิ ของนักเรี ยน ทักษะในศตวรรษที 21 จัดโดยรัฐ
แอริ โซนา โคโลราโด เนบราสก้า เนวาดา นิ วเจอร์ ซี ย ์ โอคลาโฮมา โอเรกอน เพนซิ ล วาเนี ย
เทนเนสซี เวอร์ มอนต์และเวอร์ จิเนี ย ฯลฯ และรั ฐทีมีเป้ าหมายการศึกษาเกี ยวกับการลดช่องว่าง
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Denis Nikolaev and Dmitry Chugunov, The Education System in the Russian
Federation EDUCATION BRIEF 2012 (Washingto DC.: The World Bank, 2012), 16-69.
95
OECD, “Enhancing Skills through Public Private Partnerships in Education in
Ukraine: The Case of Agribusiness” (internal working document, OECD, Paris, 2012), 11.
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ผลสัมฤทธิ ผูเ้ รี ยนที หลากหลาย ความหลากหลายของผูเ้ รี ยน คือรั ฐแคลิ ฟอร์ เนี ย คอนเน็ คติกตั
ไอโอวา เทนเนสซีและยูทาห์96
สรุ ป จากข้อสนับสนุนทีกล่าวไว้ขา้ งต้น แสดงให้เห็นถึงความสําคัญขององค์ประกอบ
ด้า นนโยบายภาครั ฐ กับ องค์ป ระกอบด้า นการจัด ทํา ข้อ ตกลงและการบริ ห ารสั ญ ญาที มี ค วาม
แข็งแกร่ ง ผูว้ จิ ยั จึงได้กาํ หนดสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านนโยบายภาครัฐกับ
องค์ประกอบด้านการจัดทําข้อตกลงและการบริ หารสัญญา ในการศึกษาครังนี
องค์ประกอบด้าน
นโยบายภาครัฐ
F5

องค์ประกอบด้าน
การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา
F3
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แผนภูมิที แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านนโยบายภาครัฐกับองค์ประกอบด้านการ
สร้างนวัตกรรมทางการศึกษา
นักวิชาการทังในประเทศและต่างประเทศหลายท่านมีทศั นะทีสนับสนุ นความสัมพันธ์
ระหว่างองค์ประกอบด้านนโยบายภาครัฐกับองค์ประกอบด้านการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา
ได้แก่ผลการวิจยั ของฮาร์เด็น และ มาจาร์ โนวิช กล่าวว่าแนวคิดเสรี นิยมทําให้เกิดนิ ยาม “การแปรรู ปให้
เป็ นของเอกชน” ขึ นทังในระดับนโยบายการศึ กษาและแนวปฏิ บ ตั ิ ซึ งเป็ นความคิ ดริ เริ มและ
กระบวนการของการแปรรู ปในด้านการศึกษาของประเทศแคนาดา ระดับ K- จนถึง ระดับหลัง
มัธยมศึกษา พบว่าการแปรรู ปการศึกษาให้เป็ นของเอกชนมีผลกระทบต่อระบบการศึกษาของรัฐใน
ประเทศแคนาดาทําให้เกิ ดแนวคิดการศึกษาทีเปรี ยบเสมือนสิ นค้าทีซื อขายได้และการทําตลาดที
เชื อมโยงกันในทุกระดับการศึกษาและการต่อต้านเนื องจากมีความคิดทีแตกต่างของการศึกษาทีมี
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Order No. 3569448, University of Florida, 2012), accessed October 17, 2014, available from
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280
นัยเป็ นดังสิ นค้าที ซื อขายและเป็ นสิ ทธิ ทีพึงมีทางสังคม97ส่ วนนารี นี แสงสุ ข พบว่านโยบายและ
กลยุทธ์ประกอบด้วยการใช้แผนกลยุทธ์เป็ นเครื องมือหลักในการบริ หารจัดการ การใช้นโยบายและ
กลยุทธ์เชิ งสร้างสรรค์ การสร้างพลังขับเคลือนนโยบายแบบ Win/Win Game และการใช้แนวคิด
แบบ Balanced Scorecard (BSC) เป็ นกรอบการบริ หารจัดการมหาวิทยาลัยเชิงรุ กคือองค์ประกอบ
สําคัญของกระบวนการองค์กรนวัตกรรม98 ขณะทีประโยชน์ ส่ งกลิน ได้ทาํ วิจยั เรื อง การปฏิรูปการ
จัดการภาครัฐ: กรณี ศึกษาการจัดการภาครัฐแนวใหม่ในประเทศไทยและสิ งค์โปร์ พบว่าพระราชบัญญัติ
ทุนรัฐวิสาหกิ จ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน (ฉบับที 5) พ.ศ. 2545
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546 ถือเป็ น
กฎหมายทีสําคัญทีสุ ดทีแสดงให้เห็นถึงอิทธิ พลต่อแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ต่อการปฏิรูป
ระบบราชการในประเทศไทย โดยการนําเอาองค์ประกอบทัง 3 ประการคือ การแปรรู ปรัฐวิสาหกิจ
การจัดการแบบมุง้ เน้นผลสัมฤทธิ และการจัดการโดยมุ่ง เน้น ประชาชนเป็ นศู น ย์ก ลางมาใช้อย่าง
ชัดเจน จนทําให้เกิดนวัตกรรมการบริ หารงานภาครัฐขึนในประเทศไทย99สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ ดิมาร์ ทิโน นวัตกรรมทางการศึกษาของเขาคือการปฏิรูปด้วยการแทนทีโรงเรี ยนมัธยมทีมีผล
การดําเนินงานตําด้วยโรงเรี ยนขนาดเล็กทีก่อตังโดยองค์กรภาคเอกชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้สูงขึน การสร้างนวัตกรรมสภาพแวดล้อมในโรงเรี ยนทีมีประสิ ทธิภาพ ทีช่วยเพิมความแข็งแกร่ ง
ทางวิช าการ และมีก ารตอบสนองต่อความต้องการของชุ ม ชนท้องถิน เพือปรับปรุ งการปฏิรูปนี
นักวิจยั การศึกษาและผูก้ าํ หนดนโยบายผูป้ ฏิ บตั ิงานจะต้องเพิมความโปร่ งใส เพิมระเบียบและลด
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281
ระยะเวลาการดําเนินการของของการปฏิรูปให้ช้าลง 100และยังสอดคล้องกับคาล์เล่ท์ ทีมีขอ้ ค้นพบ
จากงานวิจยั เชิงนโยบายว่าความเป็ นหุ น้ ส่ วนระหว่างภาคเอกชนและโรงเรี ยนของรัฐสามารถช่วยใน
การสร้างทางเลือกทางการศึกษาสําหรับเด็กและเยาวชนทีมีความเสี ยงได้101 และจามชิดิและคณะ ได้
ทําการศึกษาเปรี ยบเทียบเพือตรวจสอบและวิเคราะห์ปัจจัยหลักของการแปรรู ปในระดับอุดมศึกษา
ของประเทศกําลังพัฒนา คือประเทศอินโดนีเซี ยมาเลเซี ยและเคนยา พบว่าปั จจัยภายนอกทีสําคัญที
มีผลต่ออุปสงค์และอุปทานของการศึกษาระดับอุดมศึกษาเอกชนคือนโยบายของรัฐบาล102ยิงไปกว่า
นันยังมีงานวิจยั ของสาวิตรี สุ ทธิ จกั ร์ ทีสนับสนุนว่ารัฐบาลควรผ่านนโยบายส่ งเสริ มและสนับสนุ น
มหาวิทยาลัยในการสร้างบัณฑิตทีมีความสามารถเชิงนวัตกรรม เพือช่วยขับเคลือนระบบเศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรค์ของประเทศ และนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศควรมุ่งสร้างแรงงาน
ทีมีความสามารถเชิงนวัตกรรม แทนแรงงานทีมีแต่ความคิดสร้างสรรค์เพียงอย่างเดียว103 สอดคล้อง
กับอาร์ เซี ยและทีมนักวิจยั ด้านนโยบายการศึกษาของธนาคารโลก ได้ทาํ การศึกษาความเป็ นอิสระ
และความรับผิดชอบตรวจสอบได้ของโรงเรี ยนในประเทศไทยผลการวิเคราะห์สรุ ปว่า ความสอดคล้อง
ของเจตนารมย์ตามนโยบายและการนํานโยบายไปสู่ การปฏิ บ ตั ิในประเด็นความเป็ นอิสระของ
โรงเรี ยนในด้า นการบริ หารงบประมาณและการบริ หารบุคลากร ความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทาง
การศึกษา (accountability) เป็ นปั จจัยสําคัญทีส่ งผลต่อผลคะแนนการทดสอบ PISA ของนักเรี ยนใน
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ประเทศไทย104 อย่างไรก็ตามจากการวิจยั ของ คาโรเดียและคณะ ยืนยันว่าการจัดศึกษาขันพืนฐาน
ในแอฟริ กาใต้ตอ้ งไม่แปรรู ปเป็ นของเอกชน เนืองจากเป็ นความรับผิดชอบของรัฐและรัฐบาลของ
แอฟริ กาใต้ทีต้องจัดให้มีการศึกษาขันพืนฐานกับประชาชนอย่างเท่าเที ยมโดยไม่มีการแบ่งแยก
ดัง นันรั ฐ บาลจะต้องเข้า มาแก้ปั ญ หาการบริ ห ารการศึก ษาให้มีคุ ณ ภาพมากขึ น 105ส่ วนคลี แ ละ
ควากาห์ พบว่าประเด็น ของการแปรรู ป ให้เ ป็ นเอกชน นโยบายของหน่วยงานระหว่างประเทศ
การจัดการศึกษาเพือปวงชนและเป้ าหมายการพัฒนาแห่ งสหัสวรรษ เหล่านีคือแนวคิดเชิ งอุดมการณ์
แต่สิงทีสําคัญคือ สิ ทธิ มนุษยชนและสิ ทธิ ในการศึกษาหมายถึ งอะไรในทางปฏิบตั ิ แนวโน้มปั จจุบนั
ของธนาคารโลก (และหน่วยงานอืน ๆ) จะไม่มุ่งเน้นการวิจยั โอนเอียงไปในแนวคิดอุดมการณ์ของ
ตัวเอง และไม่ใช้วธิ ี การทางเทคนิคทีแคบโดยใช้ผเู้ ชียวชาญในการวิจยั เพือพัฒนา คัดเลือก นําไปใช้
และประเมินนโยบาย แต่ธนาคารโลกเริ มหาวิธีทีเอืออํานวยให้เกิดการมีส่วนร่ วมระหว่างผูม้ ีส่วนได้
ส่ วนเสี ยโดยเฉพาะอย่างยิงให้ได้รับผลประโยชน์ในการพัฒนาและบริ หารการศึกษาและการพัฒนา
นโยบาย สิ งทีเชือว่าเป็ นความตังใจที จะให้เ กิ ด ความเท่ า เที ย มกัน ทางการศึ ก ษาการคํานึงถึงสิ ทธิ
มนุษยชนและความยุติธรรมทางสังคม จําเป็ นต้องมีการเปลียนแปลงทีสําคัญในแนวคิดและการปฏิบตั ิ
และการร่ วมอภิปรายในเชิงร่ วมมือ การมีส่วนร่ วมและความเป็ นประชาธิปไตย106
สรุ ป จากข้อสนับสนุนทีกล่าวไว้ขา้ งต้น แสดงให้เห็นถึงความสําคัญขององค์ประกอบ
ด้านนโยบายภาครัฐกับองค์ประกอบด้านการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาทีมีความแข็งแกร่ ง ผูว้ ิจยั
จึงได้กาํ หนดสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านนโยบายภาครัฐกับองค์ประกอบ
ด้านการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาในการศึกษาครังนี
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งในประเทศและต่างประเทศหลายท่านมีทศั นะทีสนับสนุ นความสัมพันธ์

ระหว่างองค์ประกอบด้านนโยบายภาครัฐกับองค์ประกอบด้านมาตรการส่ งเสริ มได้แก่ ผลการศึกษาวิจยั
ของพนิ ดา คล้อสวัสดิ ได้ทาํ วิจยั เรื องปั จ จัย เอื อต่ อ แผนยุ ท ธศาสตร์ ส่ ง เสริ ม การมีส่วนร่ วมของ
เอกชนในการจัดการศึกษาขันพืนฐาน ผลการวิจยั พบว่า ยุทธศาสตร์ ดา้ นการกําหนดมาตรการของ
ภาครัฐทีชัดเจนและเป็ นรู ปธรรม ปัจจัยเอือได้แก่ นโยบายและความร่ วมมือ107 ส่ วนกัวช์และกัททารี
พบว่า กรอบกฎหมาย นโยบายสาธารณะ และกรอบของกฎระเบียบทีมีความมันคงชัดเจนจะทําให้
เกิดความกระจ่างต่อภาคเอกชนและจูงใจการลงทุนโครงการ หลายประเทศรวมทังสหราชอาณาจักร
ชิลี บราซิ ลและ แอฟริ กาใต้ได้มีการผ่านกฎหมายสัมปทานทีมีความโปร่ งใส ครอบคลุมเป้ าหมาย
และวัตถุประสงค์ในการส่ งเสริ มให้ภาคเอกชนเข้าร่ วมลงทุนโครงการ PPPs108 อย่างไรก็ตามจาก
การวิจยั ของ คาโรเดี ย และคณะ ยืน ยัน ว่า การจัด ศึ ก ษาขันพื นฐานในแอฟริ ก าใต้ไม่จาํ ต้องผ่าน
นโยบายแปรรู ปเป็ นของเอกชน เนืองจากเป็ นความรับผิดชอบของรัฐและรัฐบาลของแอฟริ กาใต้ที
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พนิ ดา คล้อสวัสดิ, “ปั จจัยเอือต่อแผนยุทธศาสตร์ ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของเอกชน
ในการจัดการศึกษาขันพืนฐาน” (วิทยานิพนธ์ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551), ง.
108
Jose Luis Guasch and Vickram Cuttaree, “Potential for Public-Private Partnership
(PPP) in East Timor” (Global Expert Team (GET) on Public-Private Partnership, The World
Bank, 2010), 7.
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ต้องจัดให้มีการศึกษาขันพืนฐานกับประชาชนอย่างเท่าเทียมโดยไม่มีการแบ่งแยก ดังนันรัฐบาล
จะต้องกําหนดแนวทาง/มาตรการเพือแก้ปัญหาการบริ หารการศึกษาให้มีคุณภาพมากขึน109
สรุ ป จากข้อสนับสนุนทีกล่าวไว้ขา้ งต้น แสดงให้เห็นถึงความสําคัญขององค์ประกอบ
ด้านนโยบายภาครัฐกับองค์ประกอบด้านมาตรการส่ งเสริ ม ผูว้ ิจยั จึงได้กาํ หนดสมมติฐานความสัมพันธ์
ระหว่างองค์ประกอบด้านนโยบายภาครัฐกับองค์ประกอบด้านมาตรการส่ งเสริ มในการศึกษาครังนี
1. การวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์ ขององค์ประกอบของการบริ หารจัดการศึกษา
แบบรัฐร่ วมเอกชน
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการบริ หารจัด การศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน
ทีสอดคล้องกับข้อมูลตามแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทังในประเทศและต่า งประเทศที สนับ สนุ น
ความสัมพันธ์เชิงตรรกะขององค์ประกอบการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชนทีมีอิทธิ พลต่อ
กันผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดสมมติฐานรู ปแบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบแสดงเป็ นแผนภูมิที ดังนี
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Anis Mahomed Karodia and others, “TO PRIVATIZE OR NOT TO PRIVATIZE
BASIC OR SCHOOL BASED EDUCATION IN SOUTH AFRICA, THAT IS THE QUESTION.
ARGUMENTS FOR AND AGAINST. IS THERE A COMPELLING ARGUMENT FOR
PRIVATIZATION OF BASIC OR SCHOOL BASED EDUCATION?,” Kuwait Chapter of the
Arabian Journal of Business and Management Review 3,3 ( ): 46-53, accessed October
18, 2014, available from http://search.proquest.com/docview/1471049776?accountid=50150
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F1
F2

F5

F4

F3

F1ธรรมาภิบาล(Governance)
F2การจัดทําข้อตกลงและการบริ หารสัญญา
(Agreement and Contract Management)
F3การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา (Innovation)
F4มาตราการส่ งเสริ ม (Measures)
F5นโยบายภาครัฐ (Policy)
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แผนภูมิที แสดงรู ปแบบตังต้นความสัมพันธ์ขององค์ประกอบการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐ
ร่ วมเอกชนทีสอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเกียวข้อง
จากแผนภูมิแสดงรู ปแบบตังต้นความสัมพันธ์ขององค์ประกอบการบริ หารจัดการศึกษา
แบบรัฐร่ วมเอกชนทีมีอิทธิ พลต่อกัน ซึ งสอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเกียวข้อง ผล
จากการศึกษาพบว่าองค์ประกอบการบริ หารจัดการศึกษาแบบรั ฐร่ วมเอกชน มี ความสัมพันธ์ เชิ ง
ตรรกะ ทัง 5 องค์ประกอบ โดย โดยองค์ประกอบธรรมาภิบาล(F1) องค์ประกอบการจัดทําข้อตกลง
และการบริ หารสัญญา (F2) องค์ประกอบมาตรการส่ งเสริ ม (F4) และองค์ประกอบนโยบายภาครัฐ
(F5) ล้วนมีอิทธิ พลทางตรงต่อองค์ประกอบการสร้ างนวัตกรรมทางการศึกษา (F3) นอกจากนี
องค์ประกอบธรรมาภิบาลยังมีอิทธิ พลทางอ้อมต่อองค์ประกอบการสร้างนวัตกรรมผ่านองค์ประกอบ
การจัดทําข้อตกลงและการบริ หารสัญญา และองค์ประกอบนโยบายภาครัฐ และองค์ประกอบ
นโยบายภาครัฐมีอิทธิ พลทางอ้อมต่อองค์ประกอบการสร้างนวัตกรรมผ่านองค์ประกอบการจัดทํา
ข้อตกลงและการบริ หารสัญญา และองค์ประกอบมาตรการส่ งเสริ ม
นอกจากนีเพือให้ได้รูปแบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบการบริ หารจัดการศึกษา
แบบรัฐร่ วมเอกชน ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบการบริ หารจัดการศึกษาแบบ
รัฐร่ วมเอกชน ทีสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดว้ ยวิธีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (path
analysis) โดยพิจารณาความสอดคล้องของรู ปแบบ ดังนี

286
1.
2.
3.
4.

ค่า Chi-Square : ตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดล
ค่า Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)
ค่า Goodness-of-Fit Indices : GFI และ AGFI
ค่า Root Mean Squared Residual : ค่าดัชนี รากของค่าเฉลียกําลังสองของส่ วนเหลือ

(RMSR)
5. ค่า Comparative Fit : ดัช นี เปรี ยบเที ย บโมเดลพื นฐานกับโมเดลตามทฤษฎี/ตาม
สมมติฐาน
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ตารางที แสดงค่าสถิติวดั ความสอดคล้องความกลมกลืนระหว่างโมเดลและข้อมูลเชิ งประจักษ์
เกณฑ์ความสอดคล้องความกลมกลืน
ค่าสถิติ
ค่า
ระหว่างโมเดลและข้อมูลเชิงประจักษ์
Chi-Square
273.073 แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ยอมรับ
P =0.000 สมมติฐานหลักว่าโมเดลตามทฤษฎีมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
Degree of Freedom (df)
2
ควรมีค่า ≤2
Goodness-of-fit indices (GFI )
0.790 มีค่าเข้าใกล้ 1 โมเดลมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์
Adjusted Goodness-of-fit indices
-0.578 มีค่าเข้าใกล้ 1 โมเดลมีความสอดคล้องกับ
(AGFI)
ข้อมูลเชิงประจักษ์
Relative Fit Index (RFI)
-0.705 มีค่าเข้าใกล้ 1 โมเดลมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์
Root Mean Squared Residual (RMR) 15.968 มีค่าเข้าใกล้ 1 โมเดลมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์
Largest Standardized Residual
10.684 มีค่าไม่เกิน 2 โมเดลมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์
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ตารางที

แสดงค่าสถิติวดั ความสอดคล้องความกลมกลืนระหว่างโมเดลและข้อมูลเชิงประจักษ์ (ต่อ)
เกณฑ์ความสอดคล้องความกลมกลืน
ค่าสถิติ
ค่า
ระหว่างโมเดลและข้อมูลเชิงประจักษ์
Root Mean Squared Error of
0.738 ค่าทีเป็ นศูนย์แสดงถึ งความเหมาะสมของ
Approximation (RMSEA)
โมเดลที ดี ที สุ ด และถ้า ค่า สู งแสดงว่า เป็ น
โมเดลทีไม่เหมาะสม ควรอยูร่ ะหว่าง 0.050.08 (Kline 2005)
ค่า Comparative Fit Index (CFI)
0.657 ผลการเปรี ยบเทียบจะให้ค่าระหว่าง 0 และ
1 ค่าดัชนีทีระดับ 0.90 เป็ นระดับทีโมเดล
ควรจะถูกยอมรับ
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จากตารางที 2 พบว่า ค่าไค-สแควร์ (Chi-Square) มีค่าเท่ากับ 273.073 (P = 0.000)
แสดงให้เห็นความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ หมายถึงรู ปแบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ
การบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน มีความความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ นอกจากนี
ยังสามารถพิจารณาค่าดัชนีวดั ความสอดคล้องอืนๆ ได้อีกเช่น Degree of Freedom (df) มีค่าเท่ากับ 2
ค่าGoodness-of-fit indices (GFI)ค่า Adjusted Goodness-of-fit indices (AGFI) และค่า Relative Fit
Index (RFI) มีค่าเข้าใกล้ 1 คือค่า GFI = 0.790 และค่า AGFI = -0.578 ค่าRFI = -0.705 แสดงให้เห็น
ว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ นอกจากนียังพบว่าค่าLargest Standardized Residual
มีค่าเท่ากับ 10.684 ค่า Root Mean Squared Error of Approximation (RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.738
และค่า Comparative Fit Index (CFI) มีค่าเท่ากับ 0.657 ซึ งเป็ นค่าดัชนีทีอยูใ่ นระดับทีโมเดลควรจะ
ถูกยอมรับ
ตารางที

แสดงค่าสัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบการบริ หารการจัดการศึกษาแบบ
รัฐร่ วมเอกชน
ตัวแปร

F1ธรรมาภิบาล
F2การจัดทําข้อตกลงและการบริ หารสัญญา
F3การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา
F4มาตรการส่งเสริ ม
F5นโยบายภาครัฐ

** มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01

F1
1
.785**
.651**
.830**
.391**

F2

F3

F4

F5

1
.634**
.746**
.425**

1
.613**
.552**

1
.373**

1
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จากตารางที 2 พบว่าค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบการบริ หารจัด
การศึ ก ษาแบบรั ฐ ร่ ว มเอกชนประกอบด้ว ยตัว แปรต้น4ตัวแปร คือธรรมาภิบาล(F1)การจัดทํา
ข้อตกลงและการบริ หารสัญญา (F2) มาตรการส่ งเสริ ม (F4) นโยบายภาครัฐ (F5)ส่ วนตัวแปรตามคือ
การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา (F3) ค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์มีค่าอยู่ระหว่าง .373-.830 ซึ ง
สัมพันธ์กนั ในเชิงบวกทุกด้านอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทีสอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์
ด้วยวิธีการวิเ คราะห์ ค วามสัม พัน ธ์ เ ชิ ง สาเหตุ (path analysis) เพื อทราบว่า องค์ป ระกอบตาม
วัตถุประสงค์ที 1 มีความสัมพันธ์กนั หรื อไม่อ ย่า งไร ผลการวิเ คราะห์ พ บว่า ความสัม พันธ์ ของ
องค์ประกอบ มีรายละเอียดตามแผนภูมิที
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Governance= F1ธรรมาภิบาล
Agreement = F2การจัดทําข้อตกลงและการบริ หารสัญญา
Innovation = F3การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา
Measures = F4มาตราการส่งเสริ ม
Policy = F5นโยบายภาครัฐ

Chi-square = 273.073, degrees of freedom = 2, probability level = .000

แผนภูมิที แสดงรู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบการบริ หารจัดการศึกษาแบบ
รัฐร่ วมเอกชน
จากแผนภูมิที มีสมการแสดงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุทีมีอิทธิ พลทางตรง (direct
effect) และเส้นทางของอิทธิพลทางอ้อม (indirect effect) อธิบายได้ดงั นี
อิทธิพลทางตรง (direct effect) มีสมการดังนี
สมการที 1 Innovation = .28 Governance+.20 Agreement + .33 Policy + .13
Measures+e1= .94
สมการที 2 Agreement = .73 Governance + .14 Policy + e2= .87
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สมการที 3 Measure = .37 Policy + e3=.37
สมการที 4 Policy = .39 Governance + e4=.39
อิทธิพลทางตรงรวมทังหมด (Total direct effect) = .94+.87+.37+.39 = 2.57
อิทธิพลทางอ้อม (indirect effect) คือเส้นทางต่อไปนี
เส้นทางที 1 Governance Æ Agreement ÆInnovation = .73x.20 = .146
เส้นทางที 2 Governance ÆPolicyÆAgreementÆ Innovation = .39x.14x.20 = .011
เส้นทางที 3 Governance Æ PolicyÆ MeasuresÆ Innovation = .39x.37x.13=.019
อิทธิ พลทางอ้อมรวมทังหมด (Total indirect effect) ของตัวแปรต้นต่อตัวแปรตาม มี

ผลลัพธ์ดงั นี
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อนึง e1,e2,e3,e4 หมายถึง ตัวแปรแฝงความคลาดเคลือนสุ่ มในการวัดอธิบายได้ดงั นี
e กํากับไว้ทีตัวแปร Innovation มีค่าความคลาดเคลือนของตัวแปรเชิงสังเกตเท่ากับ .51
e2กํากับไว้ทีตัวแปร Agreementมีค่าความคลาดเคลือนของตัวแปรเชิงสังเกตเท่ากับ .63
e3กํากับไว้ทีตัวแปร Measuresมีค่าความคลาดเคลือนของตัวแปรเชิงสังเกตเท่ากับ .14
e4กํากับไว้ทีตัวแปร Policy มีค่าความคลาดเคลือนของตัวแปรเชิงสังเกตเท่ากับ .15
จากแผนภูมิที อธิบายได้วา่ ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบการบริ หารจัด
การศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชนสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีความสัมพันธ์ทงั 5 องค์ประกอบ
โดยองค์ประกอบทุกตัวมีความสัมพันธ์ต่อองค์ประกอบการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา (Innovation)
โดยทีองค์ประกอบธรรมาภิบาล(Governance) องค์ประกอบการจัดทําข้อตกลงและการบริ หารสัญญา
(Agreement) องค์ประกอบมาตรการส่ งเสริ ม (Measures) และองค์ประกอบนโยบายภาครัฐ (Policy)
ล้วนมีอิทธิ พลทางตรงต่อองค์ประกอบการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา (Innovation) นอกจากนี
องค์ประกอบธรรมาภิบาล(Governance) ยังมีอิทธิพลทางอ้อมต่อองค์ป ระกอบการสร้ า งนวัตกรรม
ผ่านองค์ประกอบการจัดทําข้อตกลงและการบริ หารสัญญา (Agreement) และองค์ประกอบนโยบาย
ภาครัฐ (Policy)และองค์ป ระกอบนโยบายภาครัฐ (Policy)มีอิท ธิ พ ลทางอ้อ มต่อ องค์ประกอบ
การสร้ างนวัต กรรมผ่า นองค์ป ระกอบการจัด ทํา ข้อ ตกลงและการบริ หารสัญญา(Agreement)
และองค์ประกอบมาตรการส่ งเสริ ม (Measures)
อย่า งไรก็ดีเมื อพิจารณาร่ ว มกับแผนภูมิ ที จะพบว่าองค์ป ระกอบธรรมาภิ บาล
(Governance) ยังประกอบด้วย 5 องคประกอบย่อยว่าด้วยหลักประสิ ทธิ ภาพและความคุ ม้ ค่า
หลักการสร้างความรับผิดชอบต่อการศึกษา หลักความโปร่ งใส หลักนิ ติธรรมและคุณธรรม และ
หลักการมีส่วนร่ วม
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ตอนที 3 การยืนยันองค์ ป ระกอบและรู ป แบบของการบริ หารจั ดการศึ กษาแบบรัฐร่ วมเอกชนโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี ยวชาญ
1. การวิเคราะห์ค่าความถีและค่าร้อยละของผูท้ รงคุณและผูเ้ ชียวชาญทีมีต่อองค์ประกอบ
ของการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน
ในขันตอนนี ผูว้ ิจยั ได้นาํ ร่ างองค์ป ระกอบและรู ปแบบของการบริ หารจัดการศึกษา
แบบรัฐร่ วมเอกชน ทีได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบและการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ใน
ตอนที 1 และ 2 มายืน ยัน เพื อเพิ มความน่ า เชื อถื อ โดยการนํา เสนอองค์ป ระกอบและรู ปแบบ
ของการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน ด้วยวิธีการยืนยันโดยอ้างอิงผูท้ รงคุณวุฒิและผูเ้ ชียวชาญ
จํานวน 8 คน ผูว้ ิจยั กําหนดกรอบการยืนยันองค์ประกอบและรู ปแบบ ด้าน คือ ความเหมาะสม
(propriety standards) ความเป็ นไปได้ (feasibility standards) ความเป็ นประโยชน์ (utility standards)
และความถูกต้องครอบคลุ ม (accuracy standards) พร้ อมทังข้อเสนอแนะ และการวิพากษ์ เพื อ
ปรับปรุ งให้ได้องค์ประกอบและรู ปแบบของการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชนทีเหมาะสม
ซึ งผูว้ ิจยั ใช้เกณฑ์การคัดเลื อ กผูท้ รงคุ ณวุฒิ และผูเ้ ชี ยวชาญที มีความรู้ และประสบการณ์ จากจาก
ภาครัฐ ภาคเอกชน และผูเ้ ชียวชาญด้านกฎหมาย ผลการวิเคราะห์ดงั ตารางที 28
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ตารางที

แสดงจํานวน ค่าร้อยละของความเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิและผูเ้ ชียวชาญต่อองค์ประกอบ
และรู ปแบบของการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน
ความเหมาะสม
องค์ประกอบ

1. ธรรมาภิบาล
2. การจัด ทํา ข้อ ตกลงและการ
บริ ห ารสัญ ญา
3. การสร้ างนวัตกรรมทาง
การศึ กษา
4. มาตรการส่ งเสริ ม
5. นโยบายภาครั ฐ

เหมาะ
100
100
100
87.50
100

ความเป็ นไป
ได้
ได้ ไม่ได้

ไม่
เหมาะ
0
87.50 12.50
0
87.50 12.50
0

100

0

12.50 87.50 12.50
0
87.50 12.50

ความเป็ น
ประโยชน์
มี
ไม่มี

ความถูกต้อง
ครอบคลุม
ใช่ ไม่ใช่

100
100

0
0

100
100

0
0

100

0

100

0

100
100

0
0

100
87.50

0
12.50
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จากตารางที 2 พบว่าผูท้ รงคุ ณวุฒิและผูเ้ ชี ยวชาญได้พิจารณาความเหมาะสมของ
องค์ประกอบของการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชนพบว่าองค์ประกอบการสร้างนวัตกรรม
ทางการศึกษามีความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ความเป็ นประโยชน์ ความถูกต้องครอบคลุม ครบทุก
ด้านคิดเป็ นร้อยละ 100 ส่ วนองค์ประกอบธรรมาภิบาลและการจัด ทํา ข้อ ตกลงและการบริ ห าร
สัญ ญาพบว่ามีความเป็ นไปได้คิดเป็ นร้ อยละ87.50 และไม่มีความเป็ นไปได้คิดเป็ นร้ อยละ 12.50
ขณะทีองค์ประกอบมาตรการส่ งเสริ มพบว่ามีความเหมาะสมและมีความเป็ นไปได้ร้อยละ 87.50
และไม่มีความเหมาะสมและไม่มีความเป็ นไปได้คิดเป็ นร้ อยละ 12.50 ส่ ว นองค์ป ระกอบนโยบาย
ภาครั ฐ พบว่ า มี ค วามเป็ นไปได้แ ละความถู ก ต้อ งครอบคลุ ม คิดเป็ นร้ อ ยละ 87.50 และไม่ มี
ความเป็ นไปได้และไม่มีความถูกต้องครอบคลุมคิดเป็ นร้อยละ 12.50 อย่างไรก็ตามผูท้ รงคุณวุฒิและ
ผูเ้ ชียวชาญได้แสดงความเห็ นในภาพรวมพร้ อมทังข้อเสนอแนะ การวิพากษ์ เพือปรับปรุ งให้ได้
องค์ประกอบทีเหมาะสมต่อไป
1.1 การสังเคราะห์ขอ้ สรุ ปความคิดเห็น และข้อวิพากษ์เกียวกับองค์ประกอบของการ
บริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน
ผูท้ รงคุณวุฒิและผูเ้ ชี ยวชาญ ได้พิจารณาความเหมาะสมขององค์ป ระกอบของ
การบริ หารจัดการศึ ก ษาแบบรั ฐร่ วมเอกชน ได้มี ข ้อเสนอแนะ การวิพ ากษ์ เพื อปรั บ ปรุ ง ให้ไ ด้
องค์ประกอบทีเหมาะสม โดยมีความคิดเห็นขององค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบเพิมเติม ดังนี
องค์ ประกอบที 1 ธรรมาภิบาล ผูท้ รงคุณวุฒิและผูเ้ ชียวชาญมีความเห็นโดยสรุ ป
ดังนี
1. องค์ประกอบ “ธรรมาภิบาล” ทําให้เกิดความเข้าใจโอนเอียงความสําคัญไปที
ภาครัฐว่าเป็ นผูม้ ีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลและขาดความชัดเจนในบทบาทของภาคเอกชนที
เข้ามาร่ วมมือกับภาครัฐ
2. องค์ประกอบ “ธรรมาภิบาล” เป็ นชื อองค์ประกอบทีกว้างเกินไป ไม่เจาะจง
เฉพาะเรื องทีกําลังศึกษา การรับรู ้โดยทัวไปคือนัยของความสุ จริ ต/ไม่สุจริ ตหรื อภาษาง่ายๆคือโกง/
ไม่โกง แต่ในเชิงการบริ หารจัดการศึกษาควรใช้คาํ ทีเหมาะสมกว่านี คือ ประสิ ทธิ ภาพการบริ หาร
จัดการ จะสื อถึงองค์ประกอบของงานวิจยั นีได้ดีกว่า
3. หากมุ่งประเด็น ธรรมาภิบาล ไปทีความสุ จริ ต/ทุจริ ต ควรคํานึงถึงความเทียงตรง
ในเชิ งปริ มาณ เช่นกรณี จาํ นวนผูเ้ รี ยนต่อเงินอุดหนุ นรายหัว และความเทียงตรงในเชิงคุณภาพ เช่ น
กรณี สัมฤทธิ ทางการเรี ยนทีสะท้อนสภาพจริ ง
4. ค่าว่า “ธรรมาภิบาล” เป็ นคําทีกว้างเกิ นไปและไม่ชัดเจนตรงประเด็น แท้จริ ง
แล้ว
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5. ธรรมาภิบาลในเชิง PPPs คือความคุม้ ค่าทางการเงิน (Value for Money : VFM)
หากไม่นาํ คํานีมาเป็ นชื อขององค์ป ระกอบ เกรงว่าจะถู ก กลื น หายไปในทีสุ ด หรื อควรอธิบาย
องค์ประกอบย่อยให้ชดั เจนว่ามุ่งเน้นไปทีธรรมาภิบาลด้านใด
องค์ ประกอบที 2 การจัดทําข้ อตกลงและการบริ ห ารสั ญ ญาผูท้ รงคุ ณ วุฒิ และ
ผูเ้ ชียวชาญมีความเห็นโดยสรุ ปดังนี
1. หากการจัดทําข้อตกลงและการบริ หารสัญญา หมายถึ งการร่ วมลงทุนในเชิ ง
เศรษฐศาสตร์ ทีภาครัฐและเอกชนร่ วมลงทุนด้วย 4 M คือ Man (บุคลากร), Money (เงินทุน),
Machine (เครื องจักร อุปกรณ์ต่างๆ), and Market (ตลาด) ทังสองฝ่ ายเป็ นผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยร่ วมกัน
รับผิดชอบความเสี ยงร่ วมกันเพือผลิตสิ นค้าทีดีมีคุณภาพได้มาตรฐาน ก็จะเกิดประโยชน์ทางการศึกษา
เป็ นอย่างมาก
2. ความร่ วมมือ/การจัดทําข้อตกลงและการบริ หารสัญญา ถือเป็ นองค์ประกอบที
มีความสําคัญทีสุ ดในการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน
3. ความแน่นอนระยะยาว (long term running) คือสาระสําคัญของการทําสัญญา
PPPs อีกประการหนึ ง กล่ า วคื อ จะทํา อย่า งไรให้เ กิ ด ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งหุ ้นส่ วนให้มีความ
แน่นอน มันคง
4. รู ปแบบสัญญา PPPs ทีน่าสนใจคือการบริ หารสถานที/สิ งอํานวยความสะดวก
ทางการศึกษา (facility) เช่น สนามกีฬาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจให้เอกชนเข้ามาเช่าใช้
ประโยชน์ หรื อบริ หารพืนทีรวมทังการบํารุ งรักษา (maintenance) ให้อยูใ่ นสภาพดีตลอดเวลา โดยที
ภาครัฐไม่ตอ้ งแบกรับภาระค่าใช้จ่ายการบํารุ งรักษาและการเสี ยโอกาสจากการปล่อยทิงให้สนามกี ฬา
ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในบางช่วงเวลา
5. ข้อตกลง/สัญญา PPPs อาจเป็ นไปได้ 2 เชิง ประการแรกคือ ข้อตกลง/สัญญา
ให้เอกชนสร้างสถานที/สิ งอํานวยความสะดวก/โครงสร้างพืนฐานทางการศึกษา ประการทีสองคือ
ข้อตกลง/สัญญาทีให้เอกชนสร้างสถานที/สิ งอํานวยความสะดวก/โครงสร้างพืนฐานทางการศึกษา
และรวมทังการจัดบริ การ (service) ให้มีการจ้างสอน โดยภาครัฐเหมาจ่ายเป็ นราคาเหมารวมต่อหัว
กําหนดตัวชีวัดทางการศึ กษาต่างๆตามทีรั ฐต้องการ ให้เอกชนจัดการศึก ษาเป็ นไปตามตัวชีวัดที
กําหนด
6. การทํา สั ญญา PPPs ช่ ว ยประหยัด งบประมาณภาครั ฐ ยกตัว อย่า งเช่ น รั ฐ มี
งบประมาณอยู่ 600 ล้าน ต้องจ่ายตามจํานวนนีอยูแ่ ล้ว แต่ถา้ นําสัญญา PPPs มาใช้ โดยให้เอกชนเข้า
มาดําเนินการให้มีการส่ งมอบตรงเวลา เอกชนมีหน้า ที ต้องรับ ผิดชอบต่อความเสี ยงทีอาจเกิดขึน
ตลอดระยะเวลาแห่ งสัญญา ขณะทีรัฐต้องจ่ายภายในงบ 600 ล้านเท่าเดิมแต่สามารถแบ่งจ่ายตาม

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

293
ผลสําเร็ จของงานตามเงื อนไขและระยะเวลา อี ก ทังเป็ นการลดภาระเรื องการตรวจรับซึ งต้องใช้
งบประมาณเพิมขึน
7. สัญญา PPPs ในมุ มมองของนานาชาติ ไม่ได้กล่า วถึ งเรื องเงิ นเลย โครงการ
PPPs มีศกั ยภาพดี กว่าการจัดซื อจัดจ้างในปั จจุบนั เนื องจากสิ งทีเป็ นมูลค่าเพิมคือ 1) นวัตกรรม
2) การส่ งมอบทีตรงเวลา 3) การบริ การในระยะยาว 4) การมีสิงอํานวยความสะดวก/สาธารณูปโภค
ทีทันสมัย เป็ นต้น
8. การให้เอกชนร่ วมลงทุนในกิจการของรัฐต้องคํานึงถึงหลักการตามทีบัญญัติไว้
ใน พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่ วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 มาตรา 6 (5) มีใจความว่า
ต้องมีการจัดสรรความเสี ยงทีเหมาะสมของโครงการระหว่างรัฐกับเอกชน นันก็คือต้องมีกระบวนการ
จัดทําข้อตกลง/กําหนดรู ปแบบการทําสัญญาทีรอบคอบรัดกุม ตลอดจนการบริ หารสัญญานันเอง
9. แนวปฏิ บ ัติ ใ นปั จ จุ บ ัน ต้อ งแยกให้ อ อกระหว่า งสั ญ ญาจ้า งทํา ของซึ งเป็ น
ประเภทของเอกเทศสัญญาและสัญญาร่ วมทุน PPPs ภายใต้พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่ วมลงทุน
ในกิ จการของรัฐ พ.ศ.
สัญญาจ้างทํา ของหมายถึ ง การที เอกชนเข้า มารั บ จ้า งจากรัฐโดยมี
ข้อตกลงทีมุ่งผลสําเร็ จของงานตามทีได้กาํ หนดรายละเอียดไว้ เมือผูร้ ับจ้างปฏิบตั ิตามสัญญาก็ได้รับ
ค่าจ้างเป็ นค่าตอบแทน เช่นการจ้างเอกชนก่อสร้างอาคารเรี ยนตามแบบแปลนทีทางราชการกําหนด
การจ้างให้เอกชนจัดซื อจัดหาอุปกรณ์ ครุ ภณ
ั ฑ์ การจ้างบริ ษทั เอกชนเข้ามาให้บริ การรถรับส่ ง เป็ น
ต้น ซึ งการดําเนินการจัดซื อจัดจ้างดังกล่าวอยูภ่ ายใต้กฎระเบียบของหน่วยงานนันๆ อยูแ่ ล้ว แต่หาก
กล่าวถึงการทําสัญญาร่ ว มทุ น PPPs หมายถึ ง การที รัฐเอากิ จ การทีเป็ นอํานาจหน้าทีของรัฐตาม
กฎหมายไปให้เอกชนดําเนิ นการ มักจะเป็ นกิ จการผูกขาดทีเอกชนทําไม่ได้ เว้นแต่จะได้สิทธิ หรื อ
อํานาจจากรัฐ ไม่ว่าจะเป็ นการได้รับสัมปทานหรื อการดําเนิ นงานภายใต้กฎหมายทีกําหนดไว้เป็ น
สําคัญ เช่นด้านการศึกษา มีพระราชบัญญัติโรงเรี ยนเอกชน พ.ศ. 2550 ได้เปิ ดโอกาสให้เอกชนเข้า
มาจัดการศึกษาได้ทงในระดั
ั
บการศึกษาขันพืนฐานและอุดมศึกษา ณ ห้วงเวลานี จึงอาจกล่าวได้ว่า
เอกชนยังไม่มีความจําเป็ นต้องเข้ามาทําสัญญา PPPsกับภาครัฐภายใต้พระราชบัญญัติการให้เอกชน
ร่ วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556
10. รู ปแบบการทําสัญญา PPPs ทีเป็ นไปได้ เช่นรัฐมีโรงเรี ยนอยูแ่ ล้วแต่บริ หาร
อย่างไรก็ไม่ก่อให้เกิดผลกําไร จึงต้องการให้เอกชนเข้ามาลงทุนภายใต้ขอ้ ตกลง/ตัวชี วัดความสําเร็ จ
ตามเงื อนไขระยะเวลาที ตกลงกันโดยมีการแบ่งผลประโยชน์ทงสองฝ่
ั
าย อีกกรณี หนึงการทีรัฐให้
เอกชนเข้ามาลงทุนในทรัพย์สินของรัฐทีมีอยู่ภายใต้ระยะเวลาทีตกลงกัน ซึ งเรี ยกว่า “สัญญาเช่ า
พัฒนา” รู ปแบบนีมีภ าคเอกชนเข้า มาทํา จํา นวนมากแต่อ าจมิ ใ ช่ เ พื อวัต ถุ ป ระสงค์ทางการศึกษา
โดยตรง เช่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เอกชนเช่าทีเพือประกอบกิจการศูนย์การค้า หอพัก เป็ นต้น
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รู ปแบบเหล่านี คือสัญญา PPPs ทีชัดเจน นอกจากนี ยังมี “สัญญาจ้างบริ หาร” กรณี ทีรัฐมีทรัพย์สิน
ทีดิน ตึกอาคารเรี ยนอยูแ่ ล้ว ให้เอกชนเข้ามาประกอบการเสมือนผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ควรมีขอ้ สังเกต
ระหว่างความแตกต่างของสัญญาจ้างภายนอก (outsourcing) และสัญญา PPPs นันคือหากเอกชนเข้า
มารับจ้างในกิจการของรัฐและได้รับค่าจ้างตามผลสําเร็ จของงานโดยไม่ตอ้ งร่ วมรับความเสี ยงก็เป็ น
เพียงสัญญาจ้างทําของจัดอยู่ในประเภทเอกเทศสัญญา แต่ห ากเอกชนเข้ามาดําเนิ นการในกิจการ
ของรัฐ นําทรัพยากรของแต่ละฝ่ ายมาร่ วมลงทุน แบกรับความเสี ยงร่ วมกันและแบ่งปั นผลประโยชน์
อย่างเป็ นธรรม ก็จะเข้าหลักการ PPPs อย่างไรก็ตามควรมีกฎหมายลําดับรองให้ความชัดเจนถึ ง
องค์ประกอบในการทําสัญญาแต่ละประเภท
11. ผูม้ ีหน้าทีจัดการศึกษาในปัจุบนั มีเพียง 2 ภาคส่ วน คือภาครัฐ และภาคเอกชน
ซึ งทังสองภาคส่ วนต่างมีสิทธิ และหน้าทีในการจัดการศึกษาภายใต้พระราชบัญญัติทีให้อาํ นาจไว้
หากจะเกิ ดรู ปแบบการจัดการศึ ก ษาแบบที 3 คือเป็ นการบริ ห ารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน
ภายใต้พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่ วมลงทุนในกิ จการของรัฐ พ.ศ.
ประเด็นทีควรคํานึงถึ ง
คือเหตุจูงใจ (incentives) ทีภาครัฐจะเลือกดําเนินการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชนคืออะไร
และมีหรื อไม่ อาจกล่าวได้วา่ ณ ปั จจุบนั แรงจูงใจหรื อความจําเป็ นทีรัฐจะเลือกใช้รูปแบบที 3 นี อาจ
มีนอ้ ย เนืองจากว่ามีพระราชบัญญัติโรงเรี ยนเอกชน พ.ศ.
ทีเปิ ดช่องให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วน
ร่ วมในการจัดการศึกษาอยูแ่ ล้ว
องค์ ประกอบที 3 การสร้ างนวัตกรรมทางการศึกษา ผูท้ รงคุณวุฒิและผูเ้ ชียวชาญ
มีความเห็นโดยสรุ ปดังนี
1. สัญญา PPPs จะมีศกั ยภาพมาก ทําให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ เนืองจากเอกชนต้อง
ลดต้นทุนการดําเนินงานให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ทํางานให้ตรงตามเวลา เนืองจากมีผสู้ ่ วนได้เสี ย
คอยช่วยติดตามสอดส่ องให้แน่ใจว่ามีการส่ งมอบตรงเวลา (on time delivery)
2. ไม่เ ห็ น ด้ว ยกับ ตัว แปรอธิ บ ายองค์ป ระกอบนวัต กรรมทีกล่าวว่า การสร้าง
นวัตกรรมการบริ หารจัดการศึกษาเพือให้เกิด “การใช้ทรัพย์สินของรัฐทีมีอยู่” ให้เกิ ดประโยชน์
สู งสุ ด ทังนีหากกล่าวถึงระบบสหกิ จ ศึ ก ษาหรื อ ระบบทวิภ าคี ที เป็ นความร่ ว มมื อ ระหว่า งสถาน
ประกอบการกับสถานศึกษา จะเห็นได้วา่ ภาครัฐหรื อสถานศึกษามาใช้ทรัพย์สินของเอกชนเสี ยเป็ น
ส่ วนใหญ่ ดังนันจึงมิอาจกล่าวได้วา่ จะเป็ นการใช้ทรัพย์สินของรัฐเสมอไป แต่ควรเป็ นลักษณะของ
การใช้โครงสร้างพืนฐาน (infrastructure) ร่ วมกัน หรื อการนําทรัพยากรของทังสองฝ่ ายมาบูรณา
การร่ วมกัน มิใช่โอนเอียงว่าเป็ นการใช้ทรัพย์สินของรัฐแต่ฝ่ายเดียว
3. จากตัวแปรอธิ บายองค์ประกอบทีกล่าวว่า การพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านการศึกษาของประเทศ หากเป็ นการศึกษาขันพืนฐานควรมองการพัฒนาขีดความสามารถใน

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

295
3 มิติ คือ ครอบครัว การศึกษา และการบริ หารจัดการ ส่ วนการอาชี วศึกษาและการอุดมศึกษาควร
มองการพัฒนาขีดความสามารถทังสองฝังคือ demand side และ supply side ควรมีการบูรณาการ
ร่ วมกัน นําจุดแข็งของทังสองฝ่ ายมาผสมผสานกันเพือส่ งเสริ มให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถ
ของประเทศในภาพรวม
4. จากตัวแปรอธิ บายองค์ประกอบทีกล่าวว่า เป้ าหมายเชิงกลยุทธ์และการตัดสิ นใจ
ในการลงทุนของภาครัฐทีมีความชัดเจน ในการกําหนดเป้ าหมายเชิ ง กลยุท ธ์ข องภาครัฐ มีความ
แตกต่างกันตามระดับการศึกษาคือ การศึกษาขันพืนฐาน การอาชี วศึกษา การอุดมศึกษา จึงไม่อาจ
ใช้รูปแบบเดียวกันได้ (one size fits all) ทังนี การวางกลยุทธ์ในแต่ละระดับการศึกษาควรคํานึ งถึง
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การบริ หารประเทศ
5. จากตัวแปรอธิ บายองค์ประกอบทีกล่าวว่า ภาครัฐกํากับดูแลควบคุมการศึกษา
เท่าทีจําเป็ น วางแผนการพัฒนาเชิงนโยบาย และรักษาคุณภาพมาตรฐานควรมีการปฏิรูประบบการ
ประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้สะท้อนสภาพจริ ง ยกตัวอย่างเช่น การประเมินการศึกษาขัน
พื นฐานควรมี ก ารจัด ประเภทของโรงเรี ย นเป็ นกลุ่มทีมีบริ บทใกล้เคียงกัน หรื อแม้กระทังการ
อุดมศึกษาก็ควรแบ่งประเภทของมหาวิทยาลัยทีมีลกั ษณะใกล้เคียงกันให้ได้รับการประเมินภายใต้
มาตรฐานเดียวกัน
6. จากตัวแปรอธิ บายองค์ประกอบทีกล่าวว่า มาตรการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
ทุจริ ตประพฤติ มิ ช อบที ช่ ว ยสร้ า งความเชื อมัน ภาคการศึ ก ษาควรคํา นึ ง ถึ ง ความเป็ นจริ งใน
การรายงานตัวเลขจํานวนผูเ้ รี ยนทีมีสิทธิ ได้รับเงินอุดหนุนรายหัว การจัดซื อจัดจ้างหรื อการใช้จ่าย
งบประมาณควรตังอยู่บนพืนฐานของความจําเป็ นเพือก่อให้เกิ ดการพัฒนาการศึกษาและเกิ ดการ
สร้างนวัตกรรมทางการศึกษามากทีสุ ด
องค์ ประกอบที 4 มาตรการส่ งเสริม ผูท้ รงคุณวุฒิและผูเ้ ชียวชาญมีความเห็นโดย
สรุ ปดังนี
1. มาตรการส่ งเสริ ม มีความสําคัญเสมือนเป็ นเครื องมือ (tools)ในการขับเคลือน
ให้เกิดความร่ วมมือทีดีระหว่างภาครัฐและเอกชน
2. ในปั จจุ บ นั ภาครั ฐ ได้ส่ ง เสริ ม ให้ภาคเอกชนเข้ามาร่ วมจัด การศึ ก ษามากขึ น
ภายใต้พระราชบัญญัติโรงเรี ยนเอกชน พ.ศ. 2550 ทีมีความชัดเจนและเอือให้เกิดการจัดการศึกษา
เอกชนทีได้มาตรฐานเพือช่วยลดภาระภาครัฐ แต่ยงั ไม่มีกรณี ตวั อย่างของการจัดการศึกษาแบบรัฐ
ร่ วมเอกชนทีจะนํามาศึกษาและอภิปรายให้เห็นภาพทีชัดเจน
3. เนื องจากข้อ จํา กัด ของภาครั ฐ ในการส่ งเสริ มการศึกษา ภาคเอกชนจึงเริ มจัด
การศึกษาเองเพือพัฒนาฝี มือแรงงานและนําไปใช้ประโยชน์ในสถานประกอบการของตนเอง เช่ น
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1) บริ ษทั โตโยต้าจัดตังโรงเรี ย นเพือพัฒนาองค์ค วามรู ้ พัฒนาฝี มือแรงงานและนํากลับไปใช้ใน
อุตสาหกรรมของตน 2) สถาบันปั ญญาภิวฒั น์จดั การศึก ษาเพื อพัฒนาแรงงานป้ อนกลับ ไปใช้ใน
ธุ รกิจร้านค้าสะดวกซื อเซเว่นอีเลฟเว่นอีกทังยังผลิตแรงงานเพือตลาดภายนอกอีกด้วย 3) โรงเรี ยน
วิทยาศาสตร์ ปตท. ทีจัดการศึกษาให้กบั ผูเ้ รี ยนทีมีความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
เพือสร้างและพัฒนากําลังคนให้เป็ นหัวรถจักรขับเคลือนการพัฒนาประเทศ 3) วิทยาลัยชุมชนทาง
ภาคเหนื อที ผลิ ตแรงงานป้ อนสู่ ธุ รกิ จรี ส อร์ ท ในชุมชนของตนเอง 4) วิทยาลัยอาชีวศึกษาในนิคม
อุตสาหกรรมเหมราช ทีเป็ นความร่ วมมือระหว่างเอกชนและเอกชน ลักษณะการดําเนิ นงานคล้าย
ระบบทวิภาคี ในการร่ วมพัฒนาหลักสู ตร สอนร่ วมกัน เพื อให้ไ ด้ผลผลิ ตทีมีคุณภาพตามความ
ต้องการของกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมตนเอง
4. ภายใต้บทบัญญัติในพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่ วมลงทุนในกิจการของรัฐ
พ.ศ. 2556 มาตรา 16 (3) มีใจความว่าให้คณะกรรมการมีอาํ นาจหน้าทีพิจารณาเสนอแนะมาตรการ
หรื อแนวทางด้านการเงิ นหรื อการคลังในการสนับสนุ นให้เอกชนร่ วมลงทุนในกิ จการของรัฐต่อ
คณะรัฐมนตรี กล่าวคือภาครัฐควรกําหนดมาตรการลดภาษี ยกเว้นภาษี คําประกันหนี และรับความ
เสี ยงในการจัดการให้ปลอดจากการเวรคืนทีดิน การสร้ างโครงสร้ างพืนฐานขนาดใหญ่ สําหรั บ
กรณี ทางการศึ ก ษา รั ฐ ควรกํา หนดพื นที ให้เ อกชนเข้า มาร่ ว มโครงการให้แน่นอน ซึ งควรเป็ น
ลักษณะผูกขาด (monopoly)ในการให้บริ การเพือให้เอกชนเกิดความมันใจในการดําเนินงานตลอด
ระยะเวลาแห่งสัญญาและก่อให้เกิดความคุม้ ค่าทางการเงินอย่างแท้จริ ง
องค์ ประกอบที 5 นโยบายภาครั ฐ ผูท้ รงคุณวุฒิและผูเ้ ชี ยวชาญมีความเห็นโดย
สรุ ปดังนี
1. นโยบายทีมีความชัดเจน มีความสําคัญอย่างมากในการขับเคลื อนการพัฒนา
ความร่ วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
2. นโยบายภาครัฐควรเป็ นองค์ประกอบทีมาก่อนมาตรการส่ งเสริ ม หรื อมิฉะนัน
ควรนํามารวมกันเป็ นองค์ประกอบเดียวว่า “นโยบายของรัฐในการส่ งเสริ มและสนับสนุน” หมายความ
ว่าความแน่นอนของนโยบายทีช่วยส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้ภาคเอกชนเกิดความมันใจในการเป็ น
หุน้ ส่ วนการลงทุนระยะยาว ซึ งมีความจําเป็ นอย่างมาก
3. เมือพูดถึงนโยบายแบ่งออกเป็ น 2 ระยะดังนีคือ ระยะแรก การกําหนดนโยบาย
ภาครัฐในการส่ งเสริ มสนับสนุนให้เอกชนเข้าร่ วมทุนลงทุนในกิจการของรัฐ ระยะทีสอง คือการนํา
นโยบาย PPPs สู่ การปฏิบตั ิ (implementation of PPPs policy) นันหมายถึงมีนโยบาย PPPs แล้ว และ
รัฐควรผ่า นนโยบายลํา ดับรองในการจูงใจภาคเอกชนเพื อจะรัก ษาสั มพัน ธภาพในระยะยาวให้
เกิดขึนได้อย่างไร
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4. ณ ปั จจุ บนั มีพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่ วมลงทุนในกิ จการของรัฐ พ.ศ.
แต่ก็เป็ นเพียงกรอบกฎหมายหลัก (framework legistration) ยังคงต้องมีกฎหมายลําดับรองอีก
ซึ งกําลังอยู่ในขันตอนการร่ าง หรื อแม้กระทังนโยบายสู่ การปฎิ บตั ิ (reponsive policy) ก็ยงั ไม่มี
ความชัดเจน ดังนันทันทีทีหน่วยงานกลางผ่านกฎหมายลําดับรองมาสนับสนุน จึงจะมีความชัดเจน
มากขึนและสามารถนํามาปรับใช้กบั การลงทุนทางการศึกษาได้ อย่างไรก็ตามอาจกล่าวได้ว่าการ
ออกกฎหมายลําดับรองและการนํานโยบายสู่ การปฏิบตั ิยงั ไม่เดินหน้าเท่าทีควรจะเป็ น
5. การบริ หารราชการในประเทศไทยเป็ นแบบรวมศูนย์อาํ นาจมาช้านาน ดังนัน
การจัดการศึก ษาแบบรั ฐ ร่ ว มเอกชนแม้จ ะเป็ นไปได้แ ละมีประโยชน์ทางทฤษฎี หากแต่ในทาง
ปฏิบตั ิจริ ง เอกชนทีเข้าร่ วมโครงการจะต้องปฏิบตั ิตามแนวทาง/วิธีการทีภาครัฐกําหนด รวมถึงการ
มีผลประโยชน์ร่วมของบุคคล/คณะบุคคลในภาครัฐทีมีเหนือภาคเอกชน
สรุ ปได้ว่าผูท้ รงคุ ณวุฒิและผูเ้ ชี ยวชาญส่ วนใหญ่ยืนยันไปในทํานองเดี ยวกันว่า
องค์ป ระกอบการบริ ห ารจัดการศึก ษาแบบรั ฐ ร่ วมเอกชนทัง 5 องค์ป ระกอบคือ ธรรมาภิบาล
การจัดทําข้อตกลงและการบริ หารสัญญา การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา มาตรการส่ งเสริ ม และ
นโยบายภาครัฐ มีความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ ความเป็ นประโยชน์ และความถูกต้องครอบคลุม
โดยมีความเห็น ข้อเสนอแนะ และการวิพากษ์ในแต่ละประเด็นแตกต่างกันไป ซึ งล้วนมีประโยชน์
และเพิมความแข่งแกร่ งในการนําผลการวิจยั ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการบริ หารจัดการศึกษาต่อไป
2. การวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐ
ร่ วมเอกชน พบว่าผูท้ รงคุณวุฒิและผูเ้ ชียวชาญได้พิจารณาความเหมาะสมของรู ปแบบความสัมพันธ์
องค์ประกอบของการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชนพร้อมทังข้อเสนอแนะ และการวิพากษ์
เพือปรับปรุ งให้ได้องค์ประกอบทีเหมาะสมต่อไป
2.1 การสังเคราะห์ขอ้ สรุ ปความคิดเห็น และข้อวิพากษ์ เกียวกับรู ปแบบความสัมพันธ์
ขององค์ประกอบของการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน
ผูท้ รงคุณวุฒิและผูเ้ ชียวชาญ ได้พิจารณาความเหมาะสมของรู ปแบบความสัมพันธ์
ขององค์ประกอบการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน ได้มีขอ้ เสนอแนะ การวิพากษ์ เพือ
ปรับปรุ งให้ได้รูปแบบความสัมพันธ์องค์ประกอบทีเหมาะสม โดยมีความคิดเห็นรู ปแบบความสัมพันธ์
ของเพิมเติม ดังนี
1. รู ปแบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทัง 5 องค์ประกอบมีความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุทีชัดเจนและสอดคล้องกับความเป็ นจริ งในทางปฏิบตั ิ แต่ควรแสดงเป็ นรู ปแบบความสัมพันธ์
ทีให้นําหนักความสํา คัญที แตกต่ า งกันในแต่ล ะองค์ประกอบ กล่ า วคื อ องค์ป ระกอบมาตรการ
ส่ งเสริ ม และนโยบายภาครัฐอาจไม่ใช่แก่นสําคัญขององค์ประกอบการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐ
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ร่ วมเอกชน อย่างไรก็ดี ทังสององค์ประกอบดังกล่าวมีความสําคัญเป็ นดังเครื องมือ (tools) ในการ
ขับเคลือนให้เกิดการดําเนิ นงานตามองค์ป ระกอบอื นๆ ดัง นันควรแสดงให้เห็ น เส้นประหรื อสี ที
แตกต่างจากองค์ประกอบหลัก
2. ไม่เห็ นด้วยกับรู ปแบบความสัมพันธ์ตามทีผูว้ ิจยั นําเสนอจากงานวิจยั นี ควร
กําหนดให้การจัดทําข้อตกลงและการบริ หารสัญญาเป็ นตัวแปรตาม และกําหนดให้องค์ประกอบ
นโยบายภาครัฐ มาตรการส่ งเสริ ม การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา และธรรมาภิบาล เป็ นตัวแปร
ต้นทีส่ งผลให้เกิดเป็ นการจัดทําข้อตกลงและการบริ หารสัญญา ซึ งเป็ นรู ปแบบทีสอดคล้องกับชื อ
งานวิจยั ครังนี
3. รู ปแบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบตามทีผูว้ ิจยั นําเสนอ มีความเหมาะสม
และสอดคล้องในกรณี ทีอยูใ่ นระยะการริ เริ มนโยบายการให้เอกชนร่ วมลงทุนในกิจการของรัฐด้าน
การศึ ก ษา หากอยู่ใ นระยะที ความตกลงในการดําเนิ นโครงการ PPPs ได้เกิ ดขึ นแล้ว รู ปแบบ
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบจะเปลียนไปโดยกําหนดให้การสร้างนวัตกรรมมีความสําคัญเป็ น
อันดับแรกและควรเป็ นตัวแปรต้นนําไปสู่ การจัดทําข้อตกลงและการบริ หารสัญญาซึ งก่อให้เกิ ด
ธรรมาภิ บ าลด้า นความคุ ้ม ค่า ทางการเงิ น และความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และนํา ไปสู่ น โยบายรั ฐ
และมาตรการส่ งเสริ มสนับสนุนในการรักษาสัมพันธภาพระหว่างหุ ้นส่ วนในระยะยาว อย่างไรก็ดี
รู ปแบบความสัมพันธ์ทงสองกรณี
ั
ยงั ไม่สามารถนํามาเป็ นบทสรุ ปและนําไปถ่ายโยงกับกรณี อืนได้
โดยทัวไป เนืองจากบริ บทในบางประเทศอาจให้ความสําคัญกับการสร้างนวัตกรรมเป็ นอันดับแรก
ขณะทีบางประเทศอาจมุ่งเน้นทีธรรมาภิบาลด้านความคุม้ ค่าทางการเงิ นและความมีประสิ ทธิ ภาพ
เป็ นสําคัญ ทังนีขึนอยูก่ บั การจัดเรี ยงความสําคัญของบริ บทในประเทศนันๆ
4. รู ปแบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบตามทีผูว้ ิจยั นําเสนอมีความเหมาะสม
ถูกต้อง ครอบคลุ มดี อยู่แล้ว องค์ประกอบด้านธรรมาภิบาลและด้านการจัดทําข้อตกลงและการ
บริ หารสัญญามีความสําคัญทีสุ ด ซึงในบทบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่ วมลงทุนใน
กิจการของรัฐ พ.ศ.
มีความเป็ นธรรมาภิบาลเป็ นสาระสําคัญอยูแ่ ล้ว ซึ งมุ่งเน้นหลักการสําคัญ
ในเรื องความโปร่ ง ใส ความเป็ นธรรม ความสุ จริ ต เป็ นที ตัง ส่ วนอี ก 3 องค์ประกอบถื อเป็ น
เป้ าหมาย
5. เห็ น ด้ว ยอย่ า งยิ งกับ รู ป แบบความสั ม พัน ธ์ ข ององค์ป ระกอบตามที ผู้วิ จ ัย
นําเสนอ หัวใจสําคัญอยูท่ ีการทําความตกลงร่ วมกัน คือการมีส่วนร่ วมซึ งกันและกันอย่างแท้จริ ง ซึ ง
ย่อมมาจากการมีธรรมาภิบาล
6. แก่นสําคัญของการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชนมีอยู่ 3 องค์ประกอบ
คือองค์ประกอบธรรมาภิบาล การทําข้อตกลงและการบริ หารสัญญา และการสร้างนวัตกรรมทาง
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การศึกษา กล่าวคือต้องมีธรรมาภิบาลอย่างต่อเนือง และมีความตกลงร่ วมกันทังสองฝ่ าย ในการทีจะ
นําไปสู่ การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา ซึ งประเทศกําลังต้องการการพัฒนาระบบการศึกษาอย่าง
ก้าวกระโดด ส่ วนองค์ประกอบด้านนโยบายภาครัฐและมาตรการส่ งเสริ มนันมีอยูแ่ ล้วในทางปฏิบตั ิ
จึงไม่ได้อยูใ่ นความสําคัญลําดับต้นๆ
7. หากผูม้ ี ส่ ว นเกี ยวข้อ งตระหนัก ถึ ง ความสั ม พัน ธ์ ข ององค์ป ระกอบทัง 5
องค์ประกอบอย่างครบถ้วน จะเป็ นการทํางานร่ ว มกัน ระหว่า งภาครั ฐ และเอกชนทีสมบูรณ์มาก
ทังนี การทํา งานร่ ว มกัน ของทังสองฝ่ ายที มาจากชุ ดความคิด ทัศนคติ และบริ บททีแตกต่างกัน
จําเป็ นต้องมีภาพความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทีชัดเจนตามทีผูว้ ิจยั นําเสนอ เพือสร้างความมันใจ
ในการบริ หารจัดการศึกษาร่ วมกันได้อย่างครบองค์ประกอบ เป็ นทียอมรับโดยทัวไปว่าปกติของ
การทํางานต้องดูจากนโยบายภาครัฐเป็ นหลักเพือตอบโจทย์ในอนาคต ยิงไปกว่านันความร่ วมมือ
ทีดีจะเกิดขึนได้ตอ้ งมีความชัดเจนของนโยบายภาครัฐ และมีมาตรการส่ งเสริ มอย่างต่อเนือง ซึ งถือ
เป็ นสิ งจําเป็ นมากในบริ บทของประเทศไทย
สรุ ปได้วา่ จากการยืนยันของผูท้ รงคุณวุฒิและผูเ้ ชียวชาญส่ วนใหญ่มีความเห็นไป
ในทิศทางเดียวกันว่ารู ปแบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทีผูว้ จิ ยั นําเสนอมีความเหมาะสม ความ
เป็ นไปได้ ความเป็ นประโยชน์ และความถูกต้องครอบคลุม แต่ก็พบว่ามีผูท้ รงคุ ณวุฒิท่านหนึ งมี
ความเห็ นแย้งและได้นาํ เสนอความคิดเห็นต่อรู ปแบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทีควรจะเป็ น
รวมทังผูเ้ ชียวชาญอีกท่านได้ให้ความเห็นเพิมเติมในการนําเสนอความสัมพันธ์ขององค์ประกอบอีก
รู ปแบบหนึงทีอาจมีความเป็ นไปได้ในสถานการณ์ทีแตกต่างกัน
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บทที 5
สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื อง “การบริ ห ารจัด การศึ ก ษาแบบรั ฐ ร่ ว มเอกชน” ใช้ร ะเบี ย บวิธีวิจยั แบบ
ผสมผสาน ( mixed methods) ทังวิธีวิจยั เชิงปริ มาณ (quantitative research) และวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ
(qualitative research) โดยใช้ผใู ้ ห้ขอ้ มูลเป็ นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) มีวตั ถุประสงค์เพือ
ทราบองค์ประกอบของการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน ทราบรู ปแบบความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบการบริ หารจัดการศึกษาแบบรั ฐร่ วมเอกชน และทราบผลการยืนยันองค์ประกอบและ
รู ปแบบของการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน ผูว้ จิ ยั รวบรวมตัวแปรจากการศึกษาเอกสาร
แนวคิด ทฤษฎี การศึกษางานวิจยั และการสัมภาษณ์ผทู้ รงคุณวุฒและผูเ้ ชี ยวชาญ จํานวน 10 คน
โดยการวิเคราะห์เนื อหาเพือให้ได้ตวั แปรมาเก็บข้อมูลเชิ งปริ มาณ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีใช้ในการวิจยั คือ
บุคคลากรในสังกัดของ 5 หน่วยงานหลักตามโครงสร้ างการบริ หารราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ได้แก่ 1) สํานักงานปลัดกระทรวง 2) สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา3) สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน4)สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 5) สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาหน่วยงานละ 50 คน รวม 250 คน รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น สถิติ
ทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี (frequency) ร้อยละ (percentage) ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต
(arithmetic mean) ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (standard deviation)การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ ง
สํารวจ (exploratory factor analysis) และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (path analysis) ด้วย
โปรแกรมสําเร็ จรู ป และใช้วิธีวิจยั เชิ งคุณภาพ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์กึงโครงสร้างจากผูท้ รงคุณวุฒิ
และผูเ้ ชี ยวชาญจํานวน 8 คนเพือทราบผลการยืนยันองค์ประกอบและรู ปแบบของการบริ หารจัด
การศึก ษาแบบรัฐ ร่ ว มเอกชน สถิ ติที ใช้ใ นการวิเ คราะห์ คื อ ค่า ความถี (frequency) ร้ อยละ
(percentage) และการวิเคราะห์เนือหา (content analysis)
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สรุปผลการวิจัย
การวิจยั เรื อง การบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน ได้ขอ้ ค้นพบดังนี
1. องค์ ป ระกอบของการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาแบบรั ฐ ร่ ว มเอกชน ประกอบด้วย 5
องค์ประกอบ ตามลําดับความสําคัญ ดังนี 1) ธรรมาภิบาล และมีอีก 5 องค์ประกอบย่อยว่าด้วยหลัก
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ประสิ ทธิ ภาพและความคุม้ ค่าหลักการสร้างความรับผิดชอบต่อการศึกษา หลักความโปร่ งใส หลัก
นิติธรรมและคุณธรรม และหลักการมีส่วนร่ วม ) การจัดทําข้อตกลงและการบริ หารสัญญา ) การ
สร้างนวัตกรรมทางการศึกษา ) มาตรการส่ งเสริ ม และ ) นโยบายภาครัฐ
2. รู ปแบบความสั มพันธ์ ขององค์ ประกอบการบริ หารจัดการศึกษาแบบรั ฐร่ วมเอกชน
พบว่า ประกอบด้วย 5 องค์ป ระกอบเป็ นตัว แปรต้น 4องค์ป ระกอบคือ ธรรมาภิ บาลการจัดทํา
ข้อตกลงและการบริ หารสัญญา มาตรการส่ งเสริ ม และนโยบายภาครัฐ ส่ วนตัวแปรตามคือการสร้าง
นวัตกรรมทางการศึกษาโดยทีโดยธรรมาภิบาล การจัดทําข้อตกลงและการบริ หารสัญญามาตรการ
ส่ งเสริ ม และนโยบายภาครัฐ ล้วนมีอิทธิพลทางตรงต่อการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา นอกจากนี
ธรรมาภิ บ าลยัง มี อิท ธิ พ ลทางอ้อมต่อการสร้ า งนวัตกรรมผ่า นการจัดทําข้อตกลงและการบริ หาร
สัญญาและนโยบายภาครัฐ อีกทังนโยบายภาครัฐมีอิทธิ พลทางอ้อมต่อการสร้างนวัตกรรมผ่านการ
จัดทําข้อตกลงและการบริ หารสัญญาและมาตรการส่ งเสริ ม และพบว่ารู ปแบบความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ในระดับดี
3. ผลการยืนยันองค์ ประกอบและรูปแบบความสั มพันธ์ ขององค์ ประกอบการบริหารจัด
การศึ ก ษาแบบรั ฐ ร่ ว มเอกชนตามจากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละผู้ เ ชี ยวชาญ พบว่า ผู ท้ รงคุ ณ วุฒิ และ
ผูเ้ ชี ยวชาญส่ วนใหญ่ยืนยันไปในทิศทางเดียวว่าองค์ประกอบการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วม
เอกชนทัง องค์ป ระกอบคื อ ธรรมาภิบ าล การจัดทํา ข้อตกลงและการบริ หารสัญญา การสร้าง
นวัตกรรมทางการศึกษา มาตรการส่ งเสริ ม และนโยบายภาครัฐ มีความเหมาะสม ความเป็ นไปได้
ความเป็ นประโยชน์ และความถูกต้องครอบคลุม แต่ก็มีความเห็ นส่ วนน้อยทีไม่เห็ นด้วยกับบาง
องค์ป ระกอบ โดยมี ค วามเห็ น ข้อ เสนอแนะ และการวิพ ากษ์ใ นแต่ล ะประเด็น แตกต่างกันไป
ซึ งล้วนมีคุ ณ ประโยชน์แ ละเพิ มความแข่ ง แกร่ ง ในการนํา ผลการวิจ ยั ไปใช้ต่อไป ส่ วนรู ปแบบ
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน พบว่าผูท้ รงคุณวุฒิและ
ผูเ้ ชียวชาญส่ วนใหญ่มีความเห็นไปในทิศทางเดียวว่ารู ปแบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทีผูว้ ิจยั
นําเสนอมีความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ ความเป็ นประโยชน์ และความถูกต้องครอบคลุม แต่ก็
พบว่ามีผทู ้ รงคุณวุฒิท่านหนึ งมีความเห็นแย้งและได้นาํ เสนอความคิดเห็นต่อรู ปแบบความสัมพันธ์
ขององค์ประกอบทีควรจะเป็ น รวมทังผูเ้ ชียวชาญอี ก ท่า นได้ใ ห้ค วามเห็ น เพิ มเติ ม ในการนําเสนอ
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบอีกรู ปแบบ หนึงทีอาจมีความเป็ นไปได้ในสถานการณ์ทีแตกต่างกัน
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การอภิปรายผล
ข้อค้นพบจากการวิจ ัย สามารถนํา มาอภิ ป รายผลโดยแยกออกเป็ น 3 ประเด็ น คือ
องค์ประกอบของการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชนรู ปแบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ
การบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน และการยืนยันองค์ประกอบและรู ปแบบความสัมพันธ์
ขององค์ประกอบการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชนตามจากผูท้ รงคุณวุฒิและผูเ้ ชียวชาญ มี
รายละเอียดดังนี
1. องค์ ประกอบของการบริ หารจัด การศึ ก ษาแบบรั ฐร่ วมเอกชนผลจากการวิจยั พบว่า
องค์ป ระกอบของการบริ ห ารจัด การศึก ษาแบบรัฐ ร่ ว มเอกชน มี 5 องค์ป ระกอบ ตามลําดับ
ความสํา คัญ คื อ ธรรมาภิ บ าล การจัดทํา ข้อ ตกลงและการบริ ห ารสัญ ญาการสร้างนวัตกรรมทาง
การศึ ก ษา มาตรการส่ ง เสริ ม และ นโยบายภาครั ฐ และยัง พบว่า ธรรมาภิ บ าลประกอบด้วย 5
องค์ประกอบย่อยว่า ด้ว ย หลัก ประสิ ท ธิ ภ าพและความคุ ม้ ค่า หลัก การสร้ า งความรับผิดชอบต่อ
การศึกษา หลักความโปร่ งใส หลักนิ ติธรรมและคุ ณธรรม และหลักการมีส่วนร่ วมสอดคล้องกับ
สมมติฐานของการวิจยั ทีกําหนดไว้วา่ องค์ประกอบการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชนเป็ น
พหุ องค์ป ระกอบ ที พบเช่ นนี อาจเป็ นเพราะว่า จากกรอบแนวคิ ดการวิจยั ที มุ่ง ให้ความสําคัญใน
กระบวนการทํางานร่ วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพือให้เกิดเป็ นความร่ วมมือทีดียอ่ มต้อง
อาศัยจุดเชื อมโยงทีทําหน้าทีประสานความแตกต่า งให้เ ป็ นหนึ งเดี ย ว จึง มีตวั แปรทีเกียวข้องกับ
หลักการสําคัญของธรรมาภิบาลเป็ นจํานวนมากทีนํามาพัฒนาเป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นในการ
เก็บข้อมูลเชิงปริ มาณ ดังนันจากผลการวิเคราะห์ทางสถิติจึงพบว่าธรรมาภิบาลเป็ นองค์ประกอบทีมี
คําอธิบายตัวแปรมากทีสุ ดถึง 74 ตัวแปร และเป็ นองค์ประกอบทีมีค่านําหนักองค์ประกอบมากทีสุ ด
จึงถือได้วา่ ธรรมาธิ บ าลเป็ นองค์ป ระกอบที มี ค วามสํา คัญ มากทีสุ ดทีควรเกิดขึนเป็ นอันดับแรก
ก่อนทีจะพัฒนาไปสู่ ความตกลงร่ วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนเพือร่ วมกันสร้างนวัตกรรมทาง
การศึกษาให้มีขึน ทังนี ในทางปฏิบตั ิของการดําเนิ นการดังกล่าวจะสําเร็ จลุล่วงได้ยอ่ มมีจุดเริ มต้น
จากนโยบายภาครัฐที มี ค วามชัดเจน รวมทังมาตรการส่ งเสริ มอย่างต่อเนื องให้รักษาสัมพันธภาพ
ความร่ วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนให้ดาํ รงอยู่ในระยะยาวต่อไป แต่จากผลการวิเคราะห์ทาง
สถิติกลับพบว่านโยบายภาครัฐและมาตรการส่ งเสริ มเป็ นองค์ประกอบทีมีความสําคัญอันดับรอง
อาจเกิ ดจากความเข้าใจได้โดยทัวไปว่านโยบายภาครัฐและมาตรการส่ งเสริ มเป็ นองค์ประกอบที
อย่างไรเสี ยย่อมต้องเกิ ดขึนโดยปกติสามัญเพือขับ เคลื อนให้ก ารดําเนิ น การเป็ นไปตามเป้ าหมาย
ทีได้วางไว้ จึงอาจทําให้ผใู้ ห้ขอ้ มูลมิได้ตระหนักถึงเป็ นสําคัญซึ งผลการวิจยั สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิ การ ฉบับที 11 พ.ศ. 2555-2559
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ยุท ธศาสตร์ ที 5 พัฒ นาระบบบริ ห ารจัด การ และส่ ง เสริ ม ให้ทุ ก ภาคส่ วนมีส่วนร่ วมในการจัด
การศึกษามีจุดมุ่งหมาย ในการมุ่งปรับระบบบริ หารจัดการและพัฒนาระบบบริ หารจัดการศึกษาให้
มีความคล่องตัวในการบริ หารงานการศึกษาให้มากยิงขึน เป็ นทียอมรับของผูร้ ับบริ การ สร้างความ
เข้มแข็งให้กบั สํานักงานเขตพืนทีและสถานศึกษาทุกระดับ/ประเภทให้มีความคล่องตัว มีอิสระใน
การบริ หารจัด การ และมี ค วามเข้ม แข็ ง รองรั บ การกระจายอํา นาจ รวมทังปรั บ ปรุ ง ระบบการ
สนับสนุนการระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่ วนในการพัฒนาการศึกษาและการสร้างภาคีเครื อข่าย
ทางการบริ หารจัดการศึกษา และทิศทางการปฏิรูปการศึกษาตามRoadmap ปฏิรูปการศึกษา (25582564) มีหลักการแนวคิดทีสําคัญดังนี 1) ยึดประชาชนเป็ นศูนย์กลาง ยึดประโยชน์ประชาชนเป็ น
สําคัญ 2) มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ มีแผน เป้ าหมาย ระบบติดตาม ตรวจสอบทีเป็ นรู ปธรรม 3) ประสิ ทธิ ภาพ
ลดต้นทุน และคุม้ ค่า 4) มุ่งคุณภาพระดับสากล ปรับปรุ งการทํางานต่อเนือง ปฏิบตั ิเป็ นเลิศ 5) ยึด
หลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรม มีส่วนร่ วมโปร่ งใส และกรอบแนวทางปฏิรูปการศึกษายังมุ่งเน้นการ
ปฏิรูประบบการบริ หารจัดการโดยการส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของเอกชนและภาคประชาสังคม ให้
ร่ วมพัฒนาโรงเรี ยนดี / อาชี วะดี / ครู ดี / สื อดี /อืนๆการผลิตและพัฒนากาลังคนเพือเพิมศักยภาพ
การแข่งขัน โดยการปรับหลักสู ตรอาชี ว ศึ ก ษาและอุ ด มศึ ก ษาที ตอบสนองความต้อ งการพัฒนา
ประเทศ จัดทวิภาคีสหกิ จศึกษา เข้มข้น ให้ภาคเอกชนมีส่วนร่ วมตลอดกระบวนการส่ งเสริ มการ
วิจยั และพัฒนา โดยเฉพาะระดับอุดมศึกษา ผลิตและพัฒนานักวิจยั ระดับปริ ญญาเอก นอกจากนี
องค์ประกอบจากผลการวิจยั ยังสอดคล้องกับหลักการสําคัญในบทบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติ
การให้เอกชนร่ วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.
มาตรา 6 มีใจความว่า การให้เอกชนร่ วมลงทุน
ในกิจการของรัฐต้องคํา นึ ง ถึ ง หลัก การ ดัง ต่อ ไปนี 1) ประสิ ทธิ ภ าพและความคุม้ ค่าในการดําเนิ น
กิจการและการใช้ทรัพยากรของรัฐ 2) การยึดถื อวินัยการเงิ นการคลัง 3) ประโยชน์ ต่อสังคมและ
เศรษฐกิจจากการดําเนินโครงการ 4) ความโปร่ งใสในกระบวนการตัดสิ นใจทีเกียวข้อง5) การจัดสรร
ความเสี ยงทีเหมาะสมของโครงการระหว่า งรัฐกับเอกชน 6) สิ ทธิ และประโยชน์ของผูร้ ับบริ การ
และผูใ้ ห้บริ การ 7) การส่ งเสริ มการแข่ง ขันอย่างเป็ นธรรมระหว่า งเอกชนทีประสงค์จะร่ วมลงทุน
และสอดคล้องกับความเห็นของเสรี นนทสู ติ กล่าวถึงภาพรวมของการให้เอกชนร่ วมลงทุนไว้ดงั นี
) ประหยัดต้นทุน ทําให้เกิดแรงจูงใจของคู่สัญญาเอกชนในการพัฒนาการให้บริ การทําให้ตน้ ทุน
โดยรวมลดลง ) พิจารณาต้นทุนครบวงจร ทําให้การกําหนดหน้าทีของคู่สัญญาเอกชนหลายประการ
ไว้ในสัญญาทํา ให้เอกชนต้อ งบริ ห ารจัด การให้เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพเพื อให้ไ ด้ผ ลตอบแทนสู งสุ ด
) สัญญากําหนดเป้ าหมายด้านคุณภาพของสิ น ค้า หรื อบริ การที ต้ อ งจั ด ให้ ก ั บ ประชาชนทําให้
คู่สัญญาเอกชนสามารถใช้วิธี ก ารที มี น วัต กรรมใหม่ๆ เพื อลดต้น ทุน ) การจัด สรรความเสี ยง
ระหว่างคู่สัญญาอย่างเหมาะสม ) การส่ งมอบงานตรงเวลา ) พัฒนาการบริ หารงานภาครัฐ การที
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คู่สัญญาเอกชนรับผิดชอบการบริ หารจัดการโครงการ ทําให้หน่ วยงานภาครัฐสามารถใช้เวลาเพือ
ปรับปรุ งนโยบายด้านอื นๆ เช่ น การกํา กับ ดูแ ล หรื อการวางแผนการพัฒนาซึ งเป็ นไปในทิศทาง
เดียวกับEducation International ระบุวา่ สาเหตุทีทําให้รัฐบาลตัดสิ นใจใช้สัญญาแบบความร่ วมมือ
ภาครัฐและเอกชนมักประกอบด้วยเหตุผล ดังนี ) เพือปรับปรุ งคุณภาพของการใช้จ่ายโดยยกระดับ
ประสิ ทธิภาพของการให้บริ การและโดยกําหนดเป้ าหมายทีดีขึนของการใช้จ่าย ) ช่วยให้รัฐบาลได้
ใช้ประโยชน์จากทักษะเชี ยวชาญพิเ ศษจากภาคเอกชน ) ช่ ว ยให้รั ฐ บาลเอาชนะข้อจํากัดด้าน
ปฏิบตั ิการเรื องขันเงิ นเดือนทีไม่ยืดหยุ่นและระเบียบการรับราชการ ) ช่วยให้รัฐบาลตอบสนอง
ความต้องการใหม่ๆ และอํานวยความสะดวกให้มี ก ารนํา นวัต กรรมด้า นงานบริ ก ารสาธารณะมา
ทดลองใช้ ) เป็ นการเพิมขนาดของเศรษฐกิจ ) ช่วยให้รัฐบาลมีเวลาไปให้ความสําคัญกับภารกิ จ
หลักทีมีประโยชน์กว่า ) เพิมการเข้าถึ งการบริ ก ารโดยเฉพาะอย่า งยิงสํา หรับ กลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาส
) เพิมความโปร่ งใสในการใช้จ่ายของรัฐบาลโดยการทําให้ค่าใช้จ่ายด้านบริ การสาธารณะมองเห็น
ได้มากขึน จากแนวคิดดังกล่าว คลิ ฟส์ (Klipsch) ยังมีขอ้ ค้นพบจากการทําวิจยั เรื องสิ งทีทําให้เกิด
ความร่ วมมือร่ วมใจ : กรณี ศึกษาความร่ วมมือแบบหุ ้นส่ วนระหว่างโรงเรี ยนของรัฐและองค์การไม่
หวังผลกําไร พบว่าโรงเรี ยนรัฐบาลร่ วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพือใช้สิงอํานวยความ
สะดวกร่ วมกันภายในชุ มชน ไม่เพียงประหยัดต้นทุน ค่าบํารุ งรักษา และค่าปฏิบตั ิการ แต่ยงั เป็ น
การเพิมประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการอีกด้วย ปั จจัยสําคัญทีทําให้เกิดความร่ วมมือแบบหุ ้นส่ วนมี
5 ประการได้แก่ 1) Climate หมายถึงบรรยากาศทางสังคมและการเมืองในชุ มชน 2) Process
หมายถึ ง กระบวนการติดต่อสื อสาร กระบวนการแก้ปัญหาเพือกําหนดเป้ าหมาย ให้ทุกคนเข้าใจ
ตรงกันถึงบทบาทการตัดสิ นใจและการยุติความขัดแย้ง 3) People หมายถึ ง บุ ค คลที มีวิสัย ทัศ น์
การทุ่มเทความรู ้ความสามารถในการนํา การมีส่วนร่ วมและการนํานโยบายสู่ การปฏิบตั ิ 4)Policies
หมายถึงนโยบายต่างๆ ของภาครัฐทีหุ ้นส่ วนต้องนํามาเป็ นแนวทางในการดําเนินงาน 5) Resources
หมายถึง ทรัพยากรทีมีอยูจ่ ริ ง และนําไปกําหนดเป็ นกระบวนการปฏิบตั ิงาน ขนาดของประชากรที
ได้รับประโยชน์จากความร่ วมมือแบบหุน้ ส่ วน ในขณะทีคาร์ เทอร์ ได้ศึกษาวิจยั และให้คาํ แนะนําว่า
เมือเกิดเป็ นความร่ วมมือแบบหุ ้นส่ วนแล้ว มีโครงสร้ างทีควรคํานึงถึงเพือธํารงรักษาความร่ วมมือ
ร่ วมใจไว้ 8 ประการดังนี 1) Individual Excellence : ทังสองฝ่ ายควรร่ วมกันค้นหาวิธีการปฏิบตั ิทีดี
เลิศเพือปรั บ ปรุ ง พัฒ นาและลดข้อ ด้อ ยขององค์ก าร2) Importance : การให้ค วามสํา คัญ กับ
ความร่ ว มมื อ ร่ ว มใจในการปฏิ บ ัติ ง านให้ เ ป็ นไปตามพัน ธกิ จ วิสั ย ทัศ น์ และแผนกลยุท ธ์
3) Interdependence การพึงพาระหว่างกันและการทํางานร่ วมกัน 4) Investment : หุ ้นส่ วนทังสอง
ฝ่ ายมีส่วนได้ส่วนเสี ยในการเป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ ในความสําเร็ จทีเกิดจากการลงทุนลงแรง ทุ่มเท
ทรั พ ยากรและความรู ้ ค วามสามารถ ภายใต้ค วามร่ ว มมือแบบหุ ้นส่ วน5) Information: หุ ้นส่ วน
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ควรเต็มใจทีจะสื อสารกันอย่างเปิ ดเผย ตรงไปตรงมา แบ่งปั นข้อมูลทีจําเป็ นต่อความสําเร็ จของ
ความร่ ว มมื อ และมี เป้ าหมายส่ วนบุ ค คลและวัต ถุ ป ระสงค์ที ชัด เจนที นํา ไปสู่ ค วามร่ ว มมื อ ที ดี
6) Integration: การบูรณาการความเชื อมโยงระหว่า งบุ ค คลหลายคนในหลายระดับให้เป็ นความ
ร่ วมมือร่ วมใจ 7) Institutionalization : ความสัมพันธ์ทีพัฒนาให้กลายเป็ นระบบทีเป็ นทางการและ
กระบวนการต่างๆทีหลอมรวมเป็ นสถาบัน 8) Integrity: ความซื อสัตย์ การปฏิบตั ิต่อกันอย่างให้
เกียรติกนั เชือใจและนับ ถื อกัน แบ่ง ปั นข้อมูล ที เป็ นจริ ง และพาเรนเต้ (Parente) ได้ทาํ วิจยั เรื อง
กรณี ศึกษาโทโนมุนโด : ความร่ วมมือแบบรัฐร่ วมเอกชนในการจัดการศึกษาในประเทศบราซิ ล จาก
ข้อค้นพบยังสนับสนุ นแนวคิ ด อี ก ว่า ปั จ จัย ที ส่ ง ผลต่อ ความสํา เร็ จ ของการนําความร่ วมมือแบบ
รัฐร่ วมเอกชนในการจัดการศึกษาไปปฏิบตั ิ มีดงั นี 1) โครงสร้างพืนฐาน ประกอบด้วยพืนทีใช้สอย
ทีเอือต่อการเรี ยนรู ้ สาธารณูปโภค สิ งแวดล้อม 2) วัฒนธรรมโรงเรี ยน ประกอบด้วยบรรยากาศใน
โรงเรี ยน ความปลอดภัยทางกายภาพจิตใจและสังคม คุณภาพการเรี ยนการสอน 4) ความสัมพันธ์
ได้แก่ การเคารพในความหลากหลาย ภายในชุ มชนโรงเรี ยนและความร่ วมมือร่ วมใจ 3) ความต่อเนื อง
และคงเส้นคงวาในการทํางานของครู ใหญ่ และครู ผสู้ อน4) ความชัดเจนของการติดต่อสื อสาร
กล่าวโดยสรุ ป จะเห็ นได้ว่าองค์ประกอบของการบริ หารจัดการศึ ก ษาแบบรัฐร่ วม
เอกชนล้ว นประกอบไปด้ว ยแนวคิ ด และทิ ศ ทางการพัฒ นาความร่ ว มมื อ ด้ว ยหลักธรรมาภิบาล
การทําข้อตกลงและการบริ หารสัญญา การสร้ างนวัตกรรมทางการศึกษา มาตรการส่ งเสริ ม และ
นโยบายภาครัฐทังสิ น
เมือพิจารณารายองค์ประกอบตามลําดับความสําคัญจากมากไปหาน้อย พบว่า
1.1 องค์ ประกอบด้ า นธรรมาภิบ าล เป็ นองค์ป ระกอบที มี ค วามสํา คัญ ทีสุ ด และยัง
พบว่า ประกอบด้วย องค์ประกอบย่อยอีก องค์ประกอบได้แก่ หลักประสิ ทธิ ภาพและความคุม้ ค่า
หลักการสร้ างความรับผิดชอบต่อการศึกษา หลักความโปร่ งใส หลักนิ ติธรรมและคุ ณธรรม และ
หลักการมีส่วนร่ วมทีพบเช่นนีเป็ นเพราะว่าทังภาครัฐและภาคเอกชนต้องสร้างความเป็ นธรรมาภิบาลที
มีความชัดเจนแข็งแกร่ งเป็ นอันดับแรกเพือเป็ นพืนฐานสําคัญทีจะพัฒนาไปสู่ ความร่ วมมือทียังยืน
กล่ า วคื อต้องมุ่ งเน้น ให้ก ารดําเนิ นงานมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ความคุ ้ม ค่ า การลงทุนเป็ นสําคัญ
ผูเ้ กี ยวข้องต้องตระหนัก ถึ ง จิตสํา นึ ก ความรับ ผิดชอบต่อการศึก ษาอย่า งแท้จ ริ ง การดําเนินงาน
ทุกขันตอนต้องมีความสุ จริ ตโปร่ งใสและเป็ นธรรม ภายใต้กฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที
เกียวข้อง ตลอดจนการส่ ง เสริ ม ให้เ กิ ด การมี ส่ ว นร่ ว มอย่า งต่อ เนื องเป็ นรู ป ธรรมซึ งสอดคล้อง
กับแนวคิดของสุ รจิต ลักษณะสุ ต และคณะว่าการร่ วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ถือเป็ น
รู ปแบบการดําเนิ นงานที ภาครัฐ ให้เอกชนเข้า มีส่ วนร่ วมในการดําเนิ น โครงการในการให้บริ การ
สาธารณะเพือเพิมประสิ ทธิ ภาพของการดํา เนิ น งานและบริ ก าร โดยที มุ่ง เน้น การให้บริ การทีมี
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ประสิ ทธิ ภาพคุ ม้ ค่า กับ ต้นทุน มากกว่า ภาครัฐ จะเป็ นเจ้าของหรื อ ดําเนิ นการโดยภาครัฐเอง ทังนี
โครงการ PPPs สามารถก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ใ ห้ ก ับ ผู ้ที เกี ยวข้อ งต่ า งๆ ไม่ ว่ า จะเป็ นภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยโครงการ PPPs มักจะมีประสิ ทธิ ภาพในการดําเนินงาน ได้รับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่จากภาคเอกชน ขณะทีภาคเอกชนจะมีช่องทางในการดําเนิ นธุ รกิจได้
มากขึน นอกจากนี ภาคประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการบริ การทีมีประสิ ทธิ ภาพด้วยราคาที
เหมาะสม และบรรยง พงษ์พานิ ช กล่าวว่า PPPs จะให้ประโยชน์ทีเห็นได้ชดั เมือเอกชนเข้ามามี
ส่ วนร่ วมในการทํางานร่ วมกับรัฐบาล ก็จะบังคับให้กระบวนการบริ หารจัดการต้องมีประสิ ทธิ ภาพ
ตามไปด้วย และหากเปิ ดให้มี ก ารแข่งขันเพื อให้ภาคเอกชนเข้า มามี ส่ วนร่ วม ก็จ ะยิงช่ ว ยสร้ า ง
ประสิ ทธิ ภาพของสิ นค้าและต้นทุน ทําให้ประชาชนผูไ้ ด้รับบริ การและผูใ้ ช้โครงสร้างพืนฐานเพือ
สร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศได้รับประโยชน์เพิมขึนด้วยเช่นกัน และการให้เอกชนเข้ามา
มีส่วนร่ วมเป็ นกลไกทีสําคัญมากในการสร้างความโปร่ งใส และถ้ายิงเป็ นเอกชนทีดีมีธรรมาภิบาล
ก็จะยิงเพิมความโปร่ งใสในทุกขันตอนได้ดีขึน จะนอกจากนีพบว่าภายใต้การดําเนิ นการดังกล่าวมี
หน่ วยงานหลัก ได้ใ ห้ค วามสํา คัญ ของธรรมาภิบ าลไว้ทงสิ
ั น อาธิ เช่ น สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ได้กาํ หนดหลักการกระจายความเสี ยงของโครงการอย่าง
เหมาะสมและเป็ นธรรมระหว่างภาครัฐ เอกชน และผูใ้ ช้บริ การ และมุ่งเน้นความคุม้ ค่าทางการเงิ น
(Value for Money:VfM) ในการเพิมบทบาทภาคเอกชน เพือให้การบริ หารจัดการมีประสิ ทธิ ภาพ
และการดําเนินโครงการเกิดประโยชน์สูงสุ ด และองค์กรความร่ วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรื อ
ที เรี ย กว่า OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) ยัง ได้วาง
หลักธรรมาภิบาลแห่งรัฐในความร่ วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ว่าควรมีการวินิจฉัยตรวจสอบ
โครงการการลงทุนอย่างละเอียดรอบคอบโดยคํานึ งถึง ความคุม้ ค่าด้านการเงิน ควรมีการประเมิน
ปั จจัยเสี ยงและคุณลักษณะของโครงการที กํา หนดไว้ เพื อเป็ นข้อ มู ล ที เป็ นประโยชน์ให้รัฐบาล
ประกอบการตัดสิ นใจก่อนดําเนิ นการจริ งควรประเมินความเสี ยงโดยผูเ้ กียวข้อง มีการบริ หารความ
เสี ยงทีดีทีสุ ด และการกระจายความเสี ยงอย่างเหมาะสม นอกจากนี จากการศึกษาของธนาคารโลก
ยังสนับ สนุ นแนวคิด ธรรมาภิบ าลโดยมีข อ้ เสนอแนะว่า การดําเนิ นการตามแนวทาง PPPs ควร
เป็ นไปอย่างคุม้ ค่าใช้จ่าย โปร่ งใส ปราศจากการคอรัปชัน และมีกรอบการดําเนินงานทีชัดเจน ดังนี
)กําหนดนโยบายการมีส่วนร่ วมของภาคเอกชนให้เป็ นยุทธศาสตร์ ระดับชาติ )กําหนดวัตถุประสงค์
ขันตอนระยะเวลาการดําเนินการ และเกณฑ์การปฏิบตั ิงานทีภาคเอกชนต้องดําเนินการอย่างชัดเจน
)จัดทําระบบกองทุนโรงเรี ยนของรัฐและเอกชนเข้าด้วยกัน โดยยึดหลักการเป็ นกลาง ตอบสนอง
ความต้องการ และเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายให้มากทีสุ ด 4)จัดตังระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทีมี
ประสิ ทธิ ภาพ รวมทังจากผลการศึ กษาของแพทริ นอสและคณะ มีความเห็นตรงกันว่าการมีส่วนร่ วม
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ของภาคเอกชนนับเป็ นประโยชน์มากกว่าการจัดการศึกษาโดยรัฐแต่เพียงลําพัง หากแต่ประโยชน์ที
ได้รับมีมากเพียงใดนัน ย่อมขึนอยู่กบั รู ปแบบการจัดการ กรอบการดําเนิ นการ และศักยภาพของ
ภาครัฐในการดําเนินการร่ วมกับภาคเอกชน แนวโน้มดังกล่าวยังสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีเรื อง
การบริ หารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ของเจเน็ทและโรเบิร์ต เดนฮาร์ ทกําหนดว่าหลักการทีสําคัญคือ
มุ่งผลผลิ ต การวัดผลปฎิ บตั ิงาน การมีส่วนร่ วมของประชาชน การสร้างความโปร่ งใสการจัดการ
แบบภาคเอกชนการเน้นลู กค้าการส่ ง เสริ ม ให้มีก ารแข่ง ขัน การตรวจสอบบทบาทภาครัฐการเน้น
จิตสํานึ กและความรับผิดชอบการปรับปรุ งการจัดการการเงินและบัญชี ดงั นัน แนวโน้มของ “การ
จัดการภาครัฐ” ในอนาคตจึงมุ่งไปสู่ “การแปรรู ปรัฐวิสาหกิจ” (privatization) และการใช้ “บุคคลที
สาม” (third party) ในการดําเนินการต่างๆ แทนภาครัฐเพิมมากขึนซึ งทําให้ภาครัฐจําเป็ นต้องอาศัย
“แนวความคิดและวิธีการบริ หารจัดการของภาคธุรกิจเอกชน” มาใช้มากขึนทุกที การบริ หารจัดการ
แบบภาคเอกชนเช่นว่านี ทําให้เ จ้า หน้า ที ของภาครัฐต้อ งมี ค วามเป็ นบุ ค ลากรที มี คุณภาพมากขึน
พร้อมๆ กับการต้องเป็ น “มืออาชี พ” มากขึนด้วยแต่โดยทีการบริ หารในภาครัฐราชการจะต้องอยู่
ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ มากมาย และอยูภ่ ายใต้หลักการปกครองแบบ “นิติรัฐ” (rule
of law) ด้วย จึงทําให้ภาครัฐจําเป็ นต้องปรับเปลียนรู ปแบบของการปกครองแบบเข้มงวดเคร่ งครัด
มายึดหลัก การผ่อนปรนภายใต้ “ธรรมาภิบ าล” หรื อ “การกํา กับ ดู แ ลที ดี ” (good governance)
มากขึน ปั ญหาในปั จจุบนั จึงอยู่ทีการเร่ งสร้างองค์กรเครื อข่ายของภาครัฐและภาคเอกชนทีอาศัย
หลักการของ “ธรรมาภิบาล” ซึ งอยูภ่ ายใต้การกํากับของหลักแห่งศีลธรรมจรรยาทีดีงาม ทุกวันนี
ภาคเอกชนไม่เพียงแต่เรี ยกร้ องและต้องการ good governance เท่ านัน แต่ย งั เรี ยกร้ อง “good
judgment” จากเจ้า หน้า ที ของรั ฐมากขึ นทุ ก ขณะด้ว ยคํา กล่ าวของ บวรศัก ดิ อุ วรรณโณ ยัง ได้
สนับสนุนหลักธรรมาภิบาลว่ามีคนจํานวนมากทีไม่เข้าใจเรื องของธรรมาภิบาลแม้กระทังคําจํากัด
ความของธรรมาภิบาล ซึ งไม่ใช่เรื องแปลกแต่อย่างใด คําว่า governance เป็ นเรื องของ การอภิบาล
เป็ นวิธีการใช้อาํ นาจ ขณะที good governance เป็ นการรวมคําของ ธรรม และ อภิบาล เป็ น ธรรมาภิบาล
เป็ นวิธีการทีดีในการอํานาจ เพือบริ หารจัดการทรัพยากรขององค์กร โดยหลักธรรมาภิบาลสามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ได้ในภาคต่างๆ อาทิ ภาครัฐ ธุ รกิจ ประชาสังคม ปั จเจกชน และองค์กรระหว่าง
ประเทศ โดยมีเป้ าหมายของการใช้หลักธรรมาภิบาลคือเพือการมีความเป็ นธรรม ความสุ จริ ต ความ
มีประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิผล ซึ งวิธีการทีจะสร้างให้เกิดมีธรรมาภิบาลขึนมาได้ก็คือ การมีความ
โปร่ งใส มีความรับผิดชอบ ถูกตรวจสอบได้ และการมีส่วนร่ วมเป็ นสําคัญ แต่อาจประกอบไปด้วย
หลักการอืนๆอีกได้ดว้ ยแล้วแต่ผนู ้ าํ ไปใช้ โดยสภาพแวดล้อมของธรรมาภิบาลอาจประกอบไปด้วย
กฎหมาย ระเบียบต่างๆ ประมวลจริ ยธรรม ประมวลการปฏิบตั ิทีเป็ นเลิศและวัฒนธรรม ซึ งล้วนเอือ
หรื อไม่เอือต่อการบริ หารจัดการที ดีส่วนถวิลวดี บุรีกุลและคณะ มีความเห็ นว่า ธรรมาภิบาลเป็ น
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เรื องของหลักการบริ หารแนวใหม่ ทีมุ่งเน้นหลักการ โดยมิใช่หลักการที เป็ นรู ปแบบทฤษฎี การ
บริ หารงาน แต่เป็ นหลักการการทํางาน ซึ งหากมีการนํามาใช้เพือการบริ หารงานแล้ว จะเกิ ดความ
เชือมันว่าจะนํามาซึ งผลลัพธ์ทีดีทีสุ ดคือ ความเป็ นธรรมความสุ จริ ตความมีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิผล
1.2 องค์ ประกอบด้ านการจัดทําข้ อตกลงและการบริ หารสั ญญาเป็ นองค์ประกอบทีมี
ความสํา คัญ เป็ นอัน ดับ ที 2 ทังนี อาจเป็ นเพราะว่า เพื อให้ เ กิ ด ความชัด เจนในการดํา เนิ น งาน
ทีครอบคลุ มสิ ทธิ หน้าที ความรับ ผิด ชอบ เงื อนไขระยะเวลา พัน ธสัญ ญาทีคู่สัญญาภาครัฐและ
ภาคเอกชนพึงมีภายใต้ความร่ วมมือระหว่างกัน การจัดทําข้อตกลงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจึงมีความสําคัญ
เป็ นอันดับรองจากธรรมาภิบาล ตลอดจนการร่ ว มกัน บริ ห ารสัญ ญาให้เป็ นไปตามข้อตกลงและ
ก่อให้เกิ ดความสัมพันธภาพอันยังยืนในระยะยาวสอดคล้องกับความเห็ นของผูเ้ ชี ยวชาญต่อกรณี
ประเทศไทยซึงพฤฒิพร เนติโพธิ กล่าวว่าเงือนไขความสําเร็ จนันต้องขยายบริ การด้านการศึกษาทีมี
คุณภาพ มีปริ มาณครอบคลุม มีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นการกระจายการศึกษาอย่างแท้จริ ง ไม่มีอุปสรรค
จากเนื อหาสาระตามพ.ร.บ. ร่ ว มทุ น แต่สิ งสํา คัญ อยู่ที ข้อ มูล ที จะเอาเข้ามาเพียงพอให้ภาครัฐ
ตัดสิ นใจหรื อไม่ การจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชนนี ถือเป็ นแบบที 3 ไม่ใช่ต่างคนต่างจัดและได้
ประโยชน์ของตัวเอง แต่ตอ้ งมาร่ วมกันจัด เอกชนก็ตอ้ งได้กาํ ไร เรี ยกเก็บส่ วนต่างจากผูป้ กครองได้
การพิจารณาหุน้ ส่ วนการศึกษาต้องสุ จริ ตเป็ นที ตัง การควบคุ ม ให้มีการแบ่งผลประโยชน์ระหว่าง
หุน้ ส่ วนต้องเป็ นธรรม ต้องดูวา่ อะไรดีกบั ประชาชนมากทีสุ ดการแบ่งผลประโยชน์อย่างไร สัดส่ วน
การลงทุน เงือนไขระยะเวลา ต้องระบุชดั ในสัญญาร่ วมทุน ถือเป็ นเอกเทศสัญญา ซึ งสอดคล้องกับ
กรณี ศึกษาเรื องหลักการของสัญญา PPPs ในหลายประเทศ ของคณะกรรมาธิ การเศรษฐกิจสําหรับ
ยุโรป องค์กรสหประชาชาติ ธนาคารโลก และธนาคารเพือการพัฒนาแห่ งเอเชี ย มี ความเห็นใน
ทิศทางเดียวกันเกียวกับหลักปฏิบตั ิทีดีในการจัดทําสัญญา PPPs ดังนี 1) สัญญาต้องระบุรายละเอียด
บทบาทและหน้าทีรับผิดชอบของคู่สัญญาให้ชดั เจน ) ควรระบุโครงสร้างราคาและกําหนดการชําระ
ค่าใช้จ่ายตามสัญญาให้ชดั ตังแต่เริ มต้น เพือเพิมประสิ ทธิ ภาพของการร่ วมดําเนินการ 3) ควรกระจาย
ความเสี ยงอย่างเป็ นธรรมระหว่างภาครัฐและเอกชน 4) ผลตอบแทนให้กบั ภาคเอกชนต้องจูงใจใน
การดําเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ ตามเป้ าหมายทีตังไว้และ รายงานของ Education International ยัง
ได้ระบุลึกลงไปถึ ง ประเภทของข้อ ตกลงหรื อ สั ญ ญาทางการศึ ก ษาว่าอาจมีความแตกต่างกันไป
ขึนอยู่กบั ผูเ้ ข้าร่ วมหรื อประเภทของการเป็ นหุ ้นส่ วน ภาคเอกชนทีเข้าร่ วมเองก็มีความหลากหลาย
ในตัวเอง มาจากทังหน่วยงานธุรกิจ องค์การไม่มุ่งหวังผลกําไร องค์การการกุศล จากความแตกต่าง
ของผูเ้ ข้าร่ วมดําเนินการเหล่านี จึงมีแนวโน้มให้เกิดความหลากหลายของประเภทสัญญาทางการศึกษา
คําว่า “หุ ้นส่ วน” ยังเกี ยวข้องกับคําอืน ๆอีกเช่น “ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยหลายฝ่ าย” หรื อ “รัฐร่ วม
เอกชน” ยังสามารถนํามาใช้ตามนัยของการจัดทําสัญญาขึนเพือเป็ นข้อตกลงระหว่างคู่สัญญาสอง
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ฝ่ ายทีต้องเข้ามาดําเนินงานร่ วมกัน มีโครงสร้างและครอบคลุมรายละเอียดการดําเนิ นงานทีแสดงให้
เห็นถึงประโยชน์ต่างตอบแทนกันระหว่างคู่สัญญา ขณะทีแพทริ นอสและคณะ กล่าวว่าเหตุผลหลัก
ของการพัฒนาความตกลงหุ ้น ส่ ว นทางการศึก ษาระหว่างภาครัฐและเอกชนให้มีขึน คือการเพิม
ศักยภาพเพือให้เกิ ดความเสมอภาคในการเข้าถึ งการศึกษามากทีสุ ดและปรับปรุ งผลลัพธ์ ทางการ
ศึกษาให้ดีขึน โดยเฉพาะกลุ่มประชากรชายขอบ รายงานของธนาคารโลกได้ศึกษาและชีให้เห็นว่า
สัญญาแต่ละประเภท ช่ วยให้บรรลุ เหตุผลหลักทังสองประการ ภายใต้บริ บททางเศรษฐกิ จสังคม
และการเมืองที แตกต่ า งกัน นันได้อ ย่า งไร การออกแบบสัญ ญาที ระบุ ถึ ง กลไกความรับผิดชอบ
เงื อนไขการส่ งมอบบริ การด้านการศึกษาตามปริ มาณและคุณภาพ ภายใต้ระยะเวลาทีกําหนด จาก
การศึกษาของธนาคารโลกในรายงานการพัฒนาโลกปี ค.ศ. 2004 สรุ ปว่าการจัดบริ การสาธารณะ
ให้แก่บุคคลยากจนได้ทวถึ
ั งและประสบความสําเร็ จมากทีสุ ดก็ต่อเมือผูจ้ ดั บริ การและภาครัฐต่างมี
ความรับผิดชอบร่ วมกัน มีการกําหนดความรับผิดชอบทีชัดเจนระหว่างผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย มีการ
ระบุวตั ถุประสงค์และผลลัพธ์ทีต้องการ มีการรวบรวมข้อมูลการปฏิบตั ิงานและติดตามความก้าวหน้า
ของคู่สัญญา และมีการบังคับให้ดาํ เนิ นการตามสัญญา จากหลักการทําข้อตกลงร่ วมกันยังมีผนู้ าํ
เสนอแนวคิดการออกแบบสัญญาทางการศึก ษาไว้ ในรู ป แบบที แตกต่างกัน จากการศึกษาของ
แพทริ นอส และคณะ ได้เสนอแนวคิดว่าการทําสัญญาหุ ้นส่ วนทางการศึกษาทีใช้กนั แพร่ หลายมี
ลัก ษณะแตกต่า งกันไปในประเด็นของปั จจัยนํา เข้า กระบวนการ และผลผลิ ต คุ ณลักษณะของ
ขันตอนการดําเนิ นงานระหว่างหน่ วยงานของรัฐและของเอกชนในประเด็นดังกล่าวมีดงั ต่อไปนี
1) มี ก ารคัด เลื อ กภาคเอกชนผ่า นการแข่ ง ขัน ด้ว ยการประมูล 2) ภาคเอกชนทีชนะการประมูล
จะลงทุนเกียวกับโครงสร้างพืนฐาน สิ งอํานวยความสะดวกและบริ การซ่อมบํารุ งทีเกียวข้อง 3) ภาครัฐ
ยังคงเป็ นผูด้ าํ เนินงานหลักด้านการสอน 4) การดําเนินการได้รับความคุม้ ครองจากสัญญาระยะยาว
(ประมาณ 25 ถึง 30 ปี ) โดยระบุหน้าทีและความรับผิดชอบ มาตรฐานงานบริ การทีคู่สัญญาต้อง
ดําเนินการ 5) ภายใต้ระยะเวลาแห่งสัญญา ภาคเอกชนจะมีหน้าทีหลายประการ ตังแต่ การออกแบบ
การก่อสร้าง การบํารุ งรักษา และการจ้างเจ้าหน้าทีสนับสนุน 6) ค่าตอบแทนตามสัญญาเป็ นไปตาม
มาตรฐานการปฏิบตั ิงานทีได้ตกลงไว้ในสัญญา ประเภทของสัญญาดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิด
ของ เจเนวัวร์ กล่าวว่าตังแต่ทศวรรษที 1980 ผูก้ าํ หนดนโยบายได้รับการยอมรับมากขึนว่าวิธีการจัด
การศึกษา การบริ หารการเงินและการจัดการแบบดังเดิ ม ไม่ส ามารถทีจะให้ทาํ ให้การจัดการศึกษา
ขันพืนฐานมีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียมเพื อเด็ก ทุ ก คน จึง มี แนวคิด ให้มีการเพิมบทบาทความสําคัญ
และการมี ส่ วนร่ วมในการศึก ษาจากภาคเอกชนและผลัก ดันการดําเนิ นการจัด การศึกษาแบบรัฐ
ร่ วมเอกชน ความร่ วมมือภาครัฐและเอกชนสามารถเติมเต็มและเพิมบทบาทของรัฐบาลในการจัด
การศึกษา ภารกิจทีภาครัฐและเอกชนสามารถร่ วมกันจัดให้มีขึนได้แก่ แหล่งเงินทุน การพัฒนาสอน
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การพัฒนาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การส่ ง มอบบริ ก าร โครงสร้ า งพื นฐาน การจัด การสิ งอํานวยความ
สะดวกต่างๆ ด้วยเหตุผลเหล่านี มัน เป็ นสิ งสํา คัญ ในการตรวจสอบบทบาทที เหมาะสมของผูม้ ี
ส่ วนได้ส่ ว นเสี ย ของแต่ ล ะภาระงานในบริ บ ทที มี ต ลาดและสถานทีเฉพาะกลุ่ม และเป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกับแนวคิดของบรรษัทการเงินระหว่างประเทศ ทีได้กาํ หนดประเภทสัญญาPPPs โดย
ยึดหลักการมีส่วนร่ วมของเอกชน และมุ่ง เน้น ที การส่ ง มอบ การบริ ห ารและการเงิ น ในการจัด
การศึ ก ษา ได้แก่ 1) การให้เอกชนดําเนิ นกิ จการในโรงเรี ย นรั ฐ บาล เป็ นโรงเรี ยนภายใต้สัญญา
2) การให้เอกชนจัดหาปั จจัยนําเข้าให้กบั กระบวนการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนรัฐบาล 3) การจัดให้
มีคูปองการศึกษาและทุนการศึกษา 4) การส่ งมอบการศึกษาโดยเอกชนเป็ นผูจ้ ดั ส่ วนลาร๊ อค (Norman
LaRoque) ได้จดั ประเภทสัญญา PPPs ในการจัดการศึกษาออกเป็ น 7 ประเภทดังนี 1)โครงการการ
กุศลสนับสนุนโดยภาคเอกชน 2) สัญญาการบริ หารจัดการโรงเรี ยนตามทีหน่วยงานด้านการศึกษา
ทําสัญญาโดยตรงกับผูใ้ ห้บริ การภาคเอกชนในการดําเนิ นงานโรงเรี ยนของรัฐหรื อบริ หารจัดการ
ภารกิจบางเรื องของกิจการในโรงเรี ยนของรัฐ ถึงแม้วา่ โรงเรี ยนเหล่านีบริ หารจัดการโดยเอกชน รัฐ
ยังคงเป็ นเจ้าของและสนับสนุนเงินทุ น 3) ภาครัฐทําสัญญากับให้ภาคเอกชนส่ งมอบการศึกษา โดย
รัฐเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่าย 4) คูปองการศึกษาทีรัฐเป็ นผูร้ ับผิดชอบจัดให้ผเู้ รี ยนเข้าเรี ยนโรงเรี ยน
เอกชน 5) การพัฒนาหลักสู ตรมาใช้ในโรงเรี ยน โดยภาคเอกชนเป็ นผูอ้ อกทุนหรื อส่ งมอบทรัพยากร
ให้ภาครัฐไปดําเนินการ 6)โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรี ยน โดยภาคเอกชนจัดเป็ นผูจ้ ดั ฝึ กอบรมครู
และการพัฒนาหลักสู ตร 7) สัญญาโครงสร้างพืนฐานของโรงเรี ย นโดยภาคเอกชนเป็ นผูอ้ อกแบบ
จัดหาเงินทุน ก่อสร้างและดําเนิ นการเกียวกับโครงสร้างพืนฐานโรงเรี ยนของรัฐภายใต้สัญญาระยะ
ยาวกับรัฐ ขณะทีสมศักดิ ดลประสิ ทธิ ได้ให้ความเห็นในกรณี การจัดการศึกษาในประเทศไทยว่า
ความเข้มของการทําข้อตกลง/สัญญาPPPs แต่ละรู ปแบบต้องมีสัดส่ วน ระเบียบ หลักเกณฑ์ทีชัดเจน
ควรกําหนดสัดส่ ว นความเป็ นหุ ้นส่ วนที ชัดเจนในพันธสัญญา มี ระบบติ ดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินโครงการทีมีประสิ ทธิ ภาพ และควรมีการริ เริ มโครงการนําร่ อง PPPs ในโรงเรี ยนขนาดเล็ก
ทีจะยุบรวมหรื อไม่มีนกั เรี ยน โดยให้ภาคเอกชนเข้าไปลงทุนบริ หารจัดการศึกษา แล้วนําข้อค้นพบ
มาสร้ างแนวปฎิ บตั ิ ทีดี เพือขยายผลต่อไป และได้มีขอ้ เสนอเพิมเติมว่า ควรมี การให้เงิ นอุดหนุ น
ผูเ้ รี ยนผ่านบัตร Smart Card เรี ยกว่า Quality Life Card (QL)เป็ นบัตรทีให้วงเงินคล้ายบัตรเครดิต
กําหนดค่าใช้จ่ายตามรายได้ขนบั
ั นได สิ ทธิประโยชน์เปลียนไปตามอายุ และจัดให้มีกองทุน QL ให้
ธนาคารเป็ นผูด้ าํ เนิ นการธุ รกรรมโดยใช้ฐานเลข หลัก การบริ หารกองทุนโดยคณะกรรมการ
พิเศษ ให้มีเงินหมุนเวียนตามสภาพจริ งลดความซําซ้ อ นและอาจนํา เงิ น ไปใช้ ให้เกิดดอกผล
นอกจากนี ADB และ Unicef ยังมีความเห็ นตรงกันว่ารู ปแบบความร่ วมมือ PPPs โดยทัวไปมัก
เกียวข้องกับโครงการทีตัวแทนรัฐบาล เช่นรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การ จัดซื ออาคารเรี ยน
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สําหรับนักเรี ยนในโรงเรี ยนเอกชน การดํา เนิ นงานลักษณะนี มักนํามาใช้ในกรณี ทีไม่มีโรงเรี ยน
เพียงพอหรื อไม่มีโรงเรี ยนเลยให้นกั เรี ยนโรงเรี ยนรัฐบาลในท้องทีทุรกันดาร ดังนันรัฐบาลอาจใช้
การทําสัญ ญากับ ภาคเอกชนเป็ นทางเลื อ กที ใช้เ งิ น ทุน น้อ ยกว่า การขยายโรงเรี ย นหรื อสร้ า ง
โรงเรี ยนใหม่ โครงการ PPPs เหล่านี อาจมีหลากหลายประเภทดังนี 1)การจัดทําสัญญาเป็ นทางการ
ระหว่างรัฐบาลและโรงเรี ยน อาจเป็ นสัญญาสันและง่ายหรื อยาวและซับซ้อนก็ได้ 2) เงือนไขการ
ชําระเงิ น เป็ นการจ่า ยตามจํา นวนเด็ก ที ลงทะเบี ย นเรี ย น อาจชํา ระเป็ นรายหัวจํานวนคงที หรื อ
จํานวนเงินอาจแตกต่างไปขึนอยู่กบั ระดับการศึกษาของนักเรี ยน หรื อปั จจัยอืน เช่น เพศ โรงเรี ยน
ไม่สามารถเรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยมสู ง กว่าเงิ นอุดหนุ น ดัง นันจึงเกิ ดการเรี ย นฟรี สํา หรับ นักเรี ยน
3)โรงเรี ยนต้องปฏิ บตั ิ ตามเกณฑ์ทีกําหนดไว้ในโครงการ ยกตัวอย่าง ต้องลงทะเบี ยนหรื อบรรลุ
มาตรฐานขันตําในเรื องเกียวกับครู หรื ออาคารสถานที 4)โรงเรี ยนมีภาระหน้าทีรับผิดชอบต่อผลการ
เรี ยนของนักเรี ยนเป็ นหลัก หากไม่สามารถดําเนินการตามมาตรฐานการเรี ยนการสอนได้อาจถูกเลิก
สัญญา ทังนี ดู จ ากผลการสอบหรื อเกณฑ์คุ ณ ภาพ 5) โครงการอื นๆที เปิ ดกว้า งสําหรับโรงเรี ยน
ทีมุ่งหวังผลกําไรและโรงเรี ยนทีไม่มุ่งหวังผลกําไร อย่างไรก็ตามจากการศึกษาของเจเนวัวร์ พบว่า
รัฐบาลเป็ นผูม้ ีบทบาทสําคัญนําการกําหนดว่าการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชนรู ปแบบใด
มีความเหมาะสมทีสุ ด เพือให้บรรลุเป้ าหมายสาธารณะและนําไปสู่ การสร้างแรงสนับสนุ นจากภาค
ประชาชนในการดําเนินงาน จึงไม่ใช่เรื องง่ายทีจะได้รูปแบบทีเหมาะสมทีสุ ด การความสร้างเท่าเทียม
ซึ งเป็ นหลักพืนฐานในการจัดการศึกษาของภาครัฐอาจถูกทําลายไปโดยวัฒนธรรมการแข่งขันของ
ภาคเอกชน ส่ วนภาคเอกชนเองอาจหมดกําลังใจในการดําเนิ นงานกับระบบราชการทีเข้มงวดก็เป็ นได้
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ บอล์ยและบราวน์ ทีกล่าวว่า ปั จจัยสําคัญสู่ ความสําเร็ จของการบริ หาร
จัดการศึกษาแบบรั ฐร่ วมเอกชน คื อ 1) ความแข็ง แกร่ ง ของความมุ่ง มันในหมู่หุ้นส่ วนเพือมุ่งสู่
วัตถุประสงค์ร่วมกันและโครงสร้างการตัดสิ นใจทีชัดเจน 2) ส่ วนผสมทีลงตัวของทักษะและความ
เชี ยวชาญของผูใ้ ห้บ ริ การ3)ความทุ่ม เทส่ ว นบุค คลในทุก ระดับ และ4) การตรวจสอบและการ
ประเมินผลและงานวิจ ยั ของ เสตนแบค และโดนาฮู พบว่า ปั จ จัย หลัก ของความสําเร็ จในความ
ร่ วมมือแบบหุ ้นส่ วนคือ การแบ่งปั นความเสี ยงอย่างเป็ นธรรม ต้นทุน ค่าใช้จ่าย ความรับผิดชอบ
และผลตอบแทนเชิ งเศรษฐกิ จ ทีทังสองฝ่ ายต้องบรรลุขอ้ ตกลงทีดีทีสุ ดร่ วมกัน แพทริ นอส และ
คณะ ให้ความสําคัญในเรื องนีมากเช่นกันโดยกล่าวว่าการวางรู ปแบบ PPPs อาจไม่ประสบผลเสมอ
ไป หากปราศจาก การดําเนิ นงานทีมีประสิ ทธิ ภาพ การคัดเลือกหน่วยงานเอกชนจะต้องดําเนินการ
อย่างโปร่ งใส มีกระบวนการคัดเลือกอย่างเป็ นขันตอน มีการกําหนดบทบาทของ ผูว้ า่ จ้างและผูร้ ับ
จ้างอย่างชัดเจน นอกจากนี ภาครัฐจะต้องจัดตังกลไกในการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา มีการ
ประเมินผลการทํางานของผูร้ ับจ้าง และสร้างแรงจูงใจเพือให้ได้รับผลรับทีน่าพอใจ และควรมีการ
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ดําเนิ นการด้านการศึกษาวิจยั เกียวกับ PPPs และความร่ วมมือกับภาคเอกชนเพิมเติมและจากการ
เสวนาโต๊ะกลมในเวทีเศรษฐกิจโลกเรื องความร่ วมมือแบบหุ ้นส่ วนระหว่างภาครัฐและเอกชนใน
การจัดการศึกษาขันพืนฐานได้ขอ้ สรุ ปถึ งอุ ปสรรคสําคัญในการไปสู่ ความสําเร็ จในความร่ วมมื อ
แบบหุ ้นส่ วน ดังนี ) ความยากลําบากในการเจรจาและบรรลุ ขอ้ ตกลงระหว่างกัน ) การบรรลุ
เจตนารมณ์ทางการเมืองและการสนับสนุนจากภาครัฐในการเข้าร่ วมลงทุนกับภาคเอกชน ) การบรรลุ
ข้อตกลงเรื องเป้ าหมายผลการดําเนินงานทีสําคัญ ) ความโปร่ งใสและจิตสํานึกความรับผิดชอบใน
หน้าทีร่ ว มกัน แม้แ ต่ก ารศึ ก ษาของธนาคารโลก ก็ย งั พบว่า มีขอ้ ถกเถียงถึงผลกระทบในเชิ งลบ
เกียวกับการดําเนินการดังกล่าว ดังนี )ความร่ วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนทําให้เกิดการแปรรู ป
ทําให้รัฐบาลสู ญเสี ยอํานาจในการควบคุมการจัดการศึกษา )การเพิมทางเลือกทางการศึกษาให้แก่
นักเรี ยนอาจเป็ นผลให้เกิด ปั ญหาช่ องว่างทางเศรษฐกิ จและสังคม เนื องจากนักเรี ยนบางกลุ่มอาจ
เลือกเรี ยนในโรงเรี ยนทีมีคุณภาพสู งและเป็ นผลให้เกิดการสร้างรายได้เพิมมากขึน ) PPPs อาจทํา
ให้เด็กยากจนทียังคงต้องศึกษาในโรงเรี ยนของรัฐ ประสบปั ญหาการขาดแคลนความช่วยเหลือใน
การสนับสนุนการศึกษาจากครอบครัวทีมีฐานะเศรษฐกิ จ 4) PPPs อาจได้รับ การต่อต้านจากผูม้ ี
ส่ วนได้ส่วนเสี ย อาทิ ครู และลูกจ้าง เนื องจากมีความเห็ นว่าโครงการอาจส่ งผลกระทบต่อความ
มันคงทางอาชีพ ผูก้ าํ หนดนโยบายการศึกษาของภาครัฐ จึงควรมีการปรึ กษาหารื อกับผูม้ ีส่วนเกียวข้อง
และร่ วมแลกเปลี ยนข้อคิดเห็นในการจัดการศึกษา และสร้ างความเข้าใจเกียวกับผลประโยชน์ทีจะ
ได้รับ เพือลดปั ญหาข้อขัดแย้งซึ งอาจเกิดขึนและADB และ Unicef มีความเห็ นว่าสอดคล้องว่า
ความเสี ยงในการทํา PPPs ย่อมมีอยูโ่ ดยทัวไป ความกังวลในเบืองต้นเกียวกับ PPPs คือ 1) การทํา
สัญญาทีผูกมัดอาจซับซ้อน จําเป็ นต้องการออกแบบให้เหมาะสมและผ่านการพิจารณาโดยรัฐบาล
การนําสัญญาไปสู่ การปฏิบตั ิและการกํากับดูแลเพือให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริ ง อาจเป็ นข้อห่วงใย
ในประเทศทีรัฐบาลมีประสบการณ์ค่อนข้างจํากัดในการร่ วมทุนกับเอกชน และอาจเกิดความเสี ยง
ด้านเงินทุนและคุณภาพ 2) ภาคเอกชนไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเพียงพอหรื อไม่กว้างขวางพอในการ
จัดการศึกษาแบบ PPPs โดยเฉพาะอย่างยิงในพืนทียากไร้ รัฐบาลควรคํานึ งถึงประสิ ทธิ ภาพและ
ความสามารถของภาคเอกชนในการทําสัญญาจัดการศึกษา กรอบข้อบังคับและนโยบายทีเหมาะสม
ตลอดจนระบบการบริ ห ารงานในประเทศกํา ลัง พัฒ นาอาจเป็ นสิ งขัด ขวางการนํา PPPs ที มี
ประสิ ทธิภาพไปใช้ปฏิบตั ิ และการจัดการศึกษาทีมีคุณภาพ ซึ งสอดคล้องกับ หลักการสําคัญตามที
ผลิน ภู่เจริ ญกล่าวไว้วา่ การทําให้เกิดการจัดการความร่ วมมือระหว่างกันมีประสิ ทธิ ภาพสู งมากขึน
และเกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อองค์การ คือการส่ งเสริ มให้เกิดการสื อสารแบบสองทาง การมุ่งมันสร้าง
ให้เกิดความสัมพันธ์ในระยะยาว การตระหนักว่าผลประโยชน์ทีเกิดขึนเป็ นของทังสองฝ่ ายร่ วมกัน
และงานวิจยั ของ ฟี ลด์ (1995) ได้ทาํ วิจยั เรื องความร่ วมมือระหว่างโรงเรี ยนของมหาวิทยาลัยและ
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หน่ ว ยบริ ก ารด้า นการศึก ษาของเอกชนพบว่า คุ ณ สมบัติสํา คัญ ทีหุ ้นส่ วนต้องกระทําร่ วมกันและ
ทุ่มเทสู่ ความสําเร็ จ มีอยู่ 4 ประการดังนี 1) ความแข็งแกร่ งของความมุ่งมันในหมู่หุ้นส่ วนทีมีต่อ
วัตถุ ประสงค์ร่วมกันและการตัดสิ น ใจที ชัดเจน สิ งที สํา คัญ ก็คื อ การกําหนดบทบาทหน้าทีความ
รับผิดชอบทีชัดเจนเพือลดความขัดแย้งและร่ วมกันทุ่มเทให้กบั องค์การให้เกิดการแลกเปลียนข้อมูล
ระหว่างกัน นอกจากนีควรมีการจัดตังสภาความร่ วมมือร่ วมกันเพือให้คาํ แนะนําในประเด็นทีเกียวข้อง
คุณภาพของงานและบรรลุขอ้ ตกลงร่ วมกัน 2) การผสมผสานทีดีของทักษะและความเชียวชาญของ
ผูใ้ ห้บริ การ 3) การทุ่มเทอุ ทิศตนของผูม้ ีส่วนเกี ยวข้องในทุก ระดับ การบริ ห ารจัดการความเป็ น
หุ น้ ส่ วนทีประสบความสํา เร็ จ ขึ นอยู่ก ับ การมี ผูป้ ฏิ บ ัติ ง านทีมีแรงจูงใจสู ง 4) การติดตามและการ
ประเมินผลทีเหมาะสมเป็ นกุญแจสําคัญในการพัฒนาความสําเร็ จของความคิดริ เริ มทีดี ส่ วนเชอร์ ปิ ง ลิม
และคณะได้ทาํ วิจยั เรื อง การใช้เทคโนโลยีมาสนับสนุ นการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยนภายใต้ความ
ร่ วมมือแบบหุ ้นส่ วนระหว่างภาครัฐและเอกชน: กรณี ศึกษาของ 5 ประเทศอาเซี ยน ผลการวิจยั มี
ข้อเสนอแนะดังนี 1) ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยหลักของโครงการความร่ วมมือแบบรัฐร่ วมเอกชนควรมี
ความรู้ ความเข้าใจในภาพรวมของการดําเนิ นการแบบ PPPs ก่อนทีจะนํานโยบายไปสู่ การปฏิบตั ิ
2) ควรมีการวิเคราะห์ความต้องการและสถานการณ์ ใ ห้ ถูกต้องแม่นยําก่อนการดําเนิ นงานเพื อให้
แน่ ใจว่ามีการจัดสรรทรัพยากรทีมีประสิ ทธิ ภาพและเกิ ดประสิ ทธิ ผล 3) ควรมีการติดตามผลการ
ดําเนินงานเป็ นระยะ อย่างไรก็ดีผลการวิจยั ของ ลาร๊ อคก์ (Larocque
) ได้กล่าวโดยสรุ ปว่าการ
จัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชนมีหลากหลายคุณลักษณะ ซึ งมักมีความเป็ นทางการ เกียวข้องกับการ
พัฒ นาความสั ม พัน ธ์ ร ะยะยาวระหว่า งหุ ้น ส่ ว นที จะมุ่ ง เน้น ไปทีผลลัพธ์ทางการศึกษา รวมทัง
องค์ประกอบของความเสี ยงร่ วมกันระหว่างหุ ้นส่ วนและยังเป็ นได้ทงในบทบาทของอาสาสมั
ั
คร
และหุ น้ ส่ วนทางการค้าภาคเอกชน บทบาทของภาครัฐมีความสําคัญในการกําหนดขอบเขตของการ
ดําเนิ นงานเพือระบุลาํ ดับความสําคัญ เป้ าหมาย และผลลัพธ์ตลอดจนการกําหนดมาตรฐานการ
ปฏิบตั ิงานเพือจูงใจให้เกิดความร่ วมมือแบบรัฐร่ วมเอกชน บทบาทสําคัญและความรับผิดชอบของ
ภาคเอกชนคือการส่ งมอบวัตถุประสงค์การดําเนิ นงานภายใต้ระยะเวลาแห่งสัญญาและนําเสนอให้
ภาครัฐเห็นความคุม้ ค่าของเงิน
1.3 องค์ ประกอบด้ านการสร้ างนวัตกรรมทางการศึกษา เป็ นองค์ประกอบทีมีความสําคัญ
เป็ นอันดับที 3 แสดงให้เห็นว่าเมือภาครัฐและภาคเอกชนได้ตกลงร่ วมกันลงทุนด้านการศึกษาโดย
ผนึ ก กํา ลัง ร่ ว มบู ร ณาการจุ ด แข็ง ของแต่ล ะฝ่ ายเข้า ด้ว ยกัน ผสมผสานทัก ษะการทํา งานที เอื อ
ประโยชน์ต่อกัน ย่อมก่อให้เกิดการใช้ทรัพยาการทางการศึกษาอย่างคุม้ ค่าในการสร้างนวัตกรรมที
สําคัญด้านต่างๆอย่างมากมายทีส่ งผลต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาวอย่างยังยืนซึ งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ OECD ( ) เชือว่าการนําแนวคิดการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชนมาใช้ ทํา
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ให้เกิดประเด็ น ที นํา มากล่ า วถึ ง มากมาย เช่ น การจัด การด้า นการเงิ น เพื อให้ภ าครั ฐ ดําเนินการ
โครงการต่างๆต่อไปได้ และบรรลุความต้องการของโครงการใหม่ๆ นํา มาซึ งทัก ษะการทํา งาน
แบบใหม่ และลดความซับ ซ้อ นของกฎระเบี ย บ โดยมุ ่ง เน้น ที การวางแผนและการส่ งมอบ
โครงการทีสร้างขึนและงานบริ การทีเกี ยวข้อ ง ทํา ให้ เ กิ ด นวัต กรรมในการวางแผนและส่ งมอบ
บริ การโดยเฉพาะอย่างยิงในการจัดการด้านการเงิน และทําให้เกิดวินยั ในกระบวนการจัดซื อจัดหา
และOECD ( ) ยังมีความเห็นเพิมเติมอีกว่าการเกิดขึนของ PPPs เป็ นแนวโน้มส่ วนหนึ งของ
รัฐบาลทีจะพึงพาตลาดมากขึน ทังด้านปั จจัยนําเข้า และการจัดให้มีสิ นค้า และบริ ก ารขึนโดยตรง
แนวคิดความร่ วมมือแบบรัฐร่ วมเอกชนด้านการศึกษาจึงถูกนํามาใช้แก้ไขปั ญหาการจัดการศึกษา
ของภาครัฐให้มีประสิ ทธิภาพ แม้แต่ธนาคารโลกก็เชือว่าเหตุผลในการนําความร่ วมมือแบบรัฐร่ วม
เอกชนด้านการศึกษามาใช้ในกลุ่มประเทศกําลังพัฒนานัน เพือให้เกิดการเข้าถึงการศึกษาและความ
จําเป็ นในการระดมทรัพยากรด้านการศึกษาจากภาคเอกชนเมือภาครัฐไม่สามารถจัดการศึกษาได้
อย่างทัวถึง จากการศึกษาลึกลงไปของ แพทริ นอสและคณะยังสะท้อนให้เห็นว่าความร่ วมมือแบบ
รัฐร่ วมเอกชนก่อให้เกิดการเปลียนเปลงทางการศึกษาทีดีขึน โดยรัฐบาลเป็ นผูก้ าํ หนดนโยบายและ
ให้การสนับสนุ นงบประมาณ และว่าจ้างภาคเอกชนให้เป็ นผูจ้ ดั การศึกษาเพือเพิมจํานวนผูเ้ ข้าเรี ยน
และพัฒนาคุ ณภาพการศึกษาตามระยะเวลาทีกําหนด โดยภาคเอกชนทีรับจ้างดําเนิ นการ ต้องร่ วม
รับผิดชอบผลงานทีเกิดขึน รวมถึงความเสี ยงจากการดําเนิ นการร่ วมกับภาครัฐ การว่าจ้างมีลกั ษณะ
ทีหลากหลาย ทังในรู ปแบบการก่อสร้ างอาคาร การบริ หารจัดการ หรื อการซ่ อมแซมโครงสร้ าง
พื นฐานต่า งๆ การศึก ษาพบว่า ในช่ ว ง ปี ที ผ่า นมา ภาคเอกชนมีบ ทบาทสําคัญในการจัด
การศึกษามากขึ น เช่ น การอบรมครู การบริ ห ารจัด การ การพัฒ นาหลัก สู ต ร รวมถึงการจัด
การศึกษาให้แก่นกั เรี ยนเฉพาะกลุ่ม มีการกําหนดบทบาทชัดเจนระหว่างภาครัฐและเอกชน เช่น รัฐ
เป็ นผูส้ นับสนุ นงบประมาณ และเอกชนเป็ นผูจ้ ดั การศึกษา เช่น ในประเทศเนเธอร์ แลนด์ รัฐเป็ น
ผูส้ นับสนุ นงบประมาณการจัดการศึ กษาทังหมด รวมทังโรงเรี ยนเอกชน ซึ งมีนักเรี ยนเข้าเรี ย น
มากกว่าถึง 2 ใน 3 ในขณะทีประเทศชิลี รัฐบาลให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่นกั เรี ยนเพียงบางคน
รัฐบาลในประเทศกําลังพัฒนาหลายแห่ งมีรูปแบบการการจัดการศึกษาร่ วมกับเอกชนแตกต่างกัน
ไป ในสหรัฐอเมริ กาบริ ษทั เอกชนให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาเพิมขึนในอัตราถึงร้อยละ 90
ระหว่างปี ค.ศ. 2003-2004 ซึ งเป็ นอัตราทีเพิมขึนอย่างรวดเร็ ว อันเป็ นผลสื บเนืองจากการทีรัฐบาล
กลางให้การสนับสนุ นค่างบประมาณด้านการศึ กษาเพิมขึ น ในอัตราร้ อยละ ระหว่างปี ค.ศ.
นอกจากนี ภาคเอกชนมีบทบาทสําคัญเพิมขึนในการจัดการศึกษาให้แก่ครอบครัวที
ยากจน ดังเช่ น บางประเทศในทวีปแอฟริ กา และเอเชี ยใต้ นักเรี ยนสามารถเข้าเรี ยนในโรงเรี ยน
มัธยมศึกษาของเอกชนในราคาตํา และ ธนาคารโลก ยังยืนยันว่า PPPs ยังช่วยเพิมประสิ ทธิ ภาพใน
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การจัดการศึกษาได้ในหลายวิธี ประการแรก หน่วยงานทีไม่ใช่ ภาครัฐอาจชี แนะนวัตกรรมในการ
บริ หารจัดการโรงเรี ยนและครู ในบางพืนที ประการทีสอง PPPs อาจช่วยให้รัฐบาลได้เอาชนะกรอบ
กฎระเบี ยบทีเข้มงวดของโรงเรี ยนรัฐบาลในหลายประเทศรวมทังการจ้างงานและค่าตอบแทนที
ล้าสมัย ในทีสุ ดความร่ วมมือแบบหุน้ ส่ วนก็จะช่วยให้รัฐบาลถ่ายโอนความรับผิดชอบต่อหน้าทีการ
แต่ละอย่างไปยังหน่ วยงานเอกชน ขณะที รั ฐ บาลจะมุ่งเน้น ไปทีงานทีมีความสําคัญและก่อให้เกิด
ประโยชน์ เช่ น การวางแผนนโยบายและการประกันคุ ณ ภาพ ซึ งสอดคล้องกับ เสรี นนทสู ติ มี
ความเห็ นว่า องค์ประกอบหลัก ที สํา คัญที สุ ดของการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน คือ
นโยบาย และนวัตกรรม การใช้ทาํ อย่างไรให้เกิ ดการใช้ทรัพย์สินทีรัฐมีอยู่แล้วให้เกิ ดประโยชน์
สู งสุ ด ให้เกิดบริ การสาธารณะใหม่ๆการจัดทําบริ การสาธารณะให้เกิดความคุม้ ค่ากับประชาชน อาจ
เริ มทําเป็ นโครงการนําร่ องการจัดการศึกษาเพือบุคคลกลุ่มพิเศษ คนเป็ นออทิสติต คนมีอจั ฉริ ยภาพ
มาก และแนวคิดของ OECD ได้สรุ ปปั จจัยหลัก 3 ประการทีผลักดันให้เกิ ดการพลิกโฉมความ
ร่ วมมือภาครัฐร่ วมเอกชนในเชิ งบวกโดยเฉพาะอย่างยิงการทํางานร่ วมกันระดับมหาวิทยาลัย ดังนี
) การเพิมความเร็ วในการถ่ายโยงความคุม้ ค่าบนฐานความรู้ ) การเพิมขึนของกระแสโลกาภิวตั น์
และการแข่งขันและ ) การเผชิ ญ กับ การข้อ จํา กัด ด้า นงบประมาณของรัฐบาลและความจําเป็ น
การระดมทุนของของมหาวิทยาลัยเพืองานวิจยั ทีมีค่าใช้จ่ายทีสู งขึน แนวโน้มดังกล่าวสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของสุ ภาวดี ลาภเจริ ญ ได้ทาํ วิจยั เรื องภาพอนาคตเครื อข่ายความร่ วมมือด้านการวิจยั ระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา ใน 10 ปี ข้างหน้า (พ.ศ. 2552-2561) ผลการวิจยั พบว่า ภาพอนาคตเครื อข่ายความ
ร่ วมมือด้านการวิจยั ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาประกอบด้วย 4 ประเด็นดังนี 1) ความร่ วมมือในการ
ผลิ ตบัณฑิ ตด้านการวิจ ยั มุ ่ง ให้ผู เ้ รี ย นมีโ ลกทัศ น์แ ละวิสัย ทัศ น์ที กว้า งไกล รู้ จกั คิด วิเคราะห์
แสวงหาความรู ้ สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาต้อ งผลิ ต บัณ ฑิ ต ที มี ท กั ษะทางด้า นเทคโนโลยี สารสนเทศ
มีความรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน มีจิตสาธารณะ มีทกั ษะในกระบวนการคิด และควรจัดการเรี ยนการ
สอนแบบทีม เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนร่ วมกันในแต่ละโปรแกรมได้ 2) ความร่ วมมือด้าน
โครงสร้างและเครื อข่ายความร่ วมมื อการวิจยั สถาบันอุดมศึ ก ษาแต่ล ะแห่งต้องกําหนดเป้ าหมาย
วัตถุประสงค์ แผนงาน และแนวปฏิบตั ิของตนเองให้สอดคล้องกับหลักการความร่ วมมือระหว่าง
สถาบัน เสริ มสร้างกระบวนการเรี ยนรู้โดยผ่านการทํางานร่ วมกัน ซึ งเป็ นการทํางานแนวราบไม่มี
การสังการจากฝ่ ายใดรวมทังสถาบันอุ ดมศึ กษาต้องยอมรับการตรวจสอบจากสังคม และวรวิชญ์
จัน ทร์ ฉ าย ได้ทาํ วิ จ ัย เสนอกรอบการศึ ก ษาแบบความร่ ว มมื อ (ระหว่า งสถานศึกษากับสถาน
ประกอบการ)โดยใช้ทฤษฎีองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ เพือใช้สาํ หรับหลักสู ตร การจัดการสมัยใหม่ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยศิลปะ สื อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ในการพัฒนา
นักศึกษาเพื อเป็ นหัวหน้างานระดับ กลางในองค์กรอุตสาหกรรม ผลการงานวิจยั พบว่าได้ผลลัพธ์

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

316
อย่างหลัก ประกอบด้วย ผลลัพธ์แรก คือ สมรรถนะของนักศึกษาทังในด้านพฤติกรรมและการ
ปฏิบตั ิงานมีการพัฒนาขึ นอย่า งต่อเนื อง นัก ศึ ก ษาได้รับประสบการณ์ จริ งและมีความเข้าใจอย่าง
แท้จริ งว่าควรปฏิบตั ิงานเช่นไรในสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมทีแตกต่างตลอดช่วงระยะเวลาการ
ทํางานทียาวนานในบริ ษทั ผลลัพธ์ทีสอง คือ โครงงานด้านอาชี พ (professional project) ของ
นักศึ กษา สามารถใช้เป็ นงานเริ มต้นของการวิจยั เพือพัฒนากระบวนการทํางานของบริ ษทั โดย
นักศึกษาได้ร่วมมือกับพีเลียงในสถานประกอบการและอาจารย์ทีปรึ กษาจากมหาวิทยาลัย ในการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และความรู้ ใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหาและพัฒนาระบบงานของ
บริ ษทั ผลลัพธ์ทีสาม คือ ระบบการฝึ กการทํางานของนักศึกษาทีมีความร่ วมมือกันอย่างเหนียวแน่น
ระหว่างหลัก สู ตรฯและบริ ษ ทั ที รับนัก ศึก ษาเข้า ทํา งาน กิ จกรรมต่า ง ๆ ที เกิ ดขึ นในระหว่างการ
ดําเนิ นงานกรอบการศึกษาฯ ได้ผลักดันให้ทงสองฝ่
ั
ายทํางานร่ วมกันอย่างใกล้ชิด ส่ งผลให้ หลักสู ตรฯ
เข้าใจความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเป็ นอย่างดี และสามารถนํามาปรับกระบวนการสอนและ
การฝึ กนักศึกษาให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม
1.4 องค์ ประกอบด้ านมาตรการส่ งเสริม เป็ นองค์ประกอบทีมีความสําคัญเป็ นอันดับที
4ทีพบเช่นนีเป็ นเพราะว่ามาตรการส่ งเสริ มถือเป็ นปั จจัยสําคัญในการสื อสารเจตนารมย์ของนโยบาย
ไปสู่ การปฏิ บตั ิ และยังเป็ นการกระตุน้ จูงใจ และเสริ มแรงให้ผปู้ ฏิบตั ิงานและผูม้ ีส่วนเกียวข้องได้
ทุ่มเทการทํางานอย่างเต็มความรู ้ความสามารถเพือเพิมศักยภาพของการปฏิบตั ิงานให้สูงขึน ดังนัน
มาตรการส่ งเสริ มทีมีความชัดเจนและต่อเนื องจึงมีความสําคัญในการขับเคลือนการดําเนิ นงานให้
บรรลุเป้ าหมายอย่างมีประสิ ทธิ ผลและไปสู่ ความสําเร็ จอย่างมีประสิ ทธิ ภาพตามนโยบาย สอดคล้อง
กับแนวคิด ของฮอกวูด ด์ และ กัน น์ ได้กาํ หนดขันตอนของกระบวนการกําหนดนโยบายไว้
9 ขันตอน และขันตอนที 7 คือ การนํานโยบายไปสู่ ปฏิบตั ิ(policy implementation) หมายความว่า
เมือมีการกําหนดนโยบายแล้วผูต้ ดั สิ นใจนโยบายจะเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นชอบว่าจะเลือกใช้ทางเลือก
ใดทีเหมาะสมนําไปสู่ การปฏิ บตั ิ ซึ งหน่วยงานทีรับผิดชอบจะต้องกําหนดมาตรการหรื อแนวทาง
การสื อสารนโยบายและการออกแบบรายละเอียดของโครงการเพือให้ผปู้ ฏิบตั ิสามารถเข้าใจขันตอน
การปฏิบตั ิอย่างชัดเจนการนํานโยบายไปปฏิบตั ิตอ้ งคํานึ งถึงการบรรลุผลอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิผลและภายใต้บทบัญญัติในพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่ วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.
2556 มาตรา 16 (3) มีใจความว่าให้คณะกรรมการมีอาํ นาจหน้าทีพิจารณาเสนอแนะมาตรการหรื อ
แนวทางด้า นการเงิ น หรื อ การคลัง ในการสนับ สนุ น ให้ เ อกชนร่ ว มลงทุ น ในกิจการของรัฐต่อ
คณะรัฐมนตรี โดยผูท้ รงคุณวุฒิและผูเ้ ชี ยวชาญได้แสดงความเห็ นเพิมเติมดังนี เสรี นนทสู ติได้ให้
ความเห็นภาครัฐควรกําหนดมาตรการลดภาษี ยกเว้นภาษี คําประกันหนี และรับความเสี ยงในการ
จัดการให้ปลอดจากการเวรคืนทีดิน การสร้างโครงสร้างพืนฐานขนาดใหญ่ สําหรับกรณี ทางการศึกษา
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รัฐควรกําหนดพืนทีให้เอกชนเข้ามาร่ วมโครงการให้แน่นอน ซึ งควรเป็ นลักษณะผูกขาด (monopoly) ใน
การให้บ ริ ก ารเพื อให้เ อกชนเกิ ด ความมันใจในการดํา เนิ น งานตลอดระยะเวลาแห่ งสัญญาและ
ก่ อให้เกิ ด ความคุ ้ม ค่ าทางการเงิ นอย่างแท้จริ ง ส่ ว นสมศัก ดิ ดลประสิ ท ธิ ควรมี มาตรการจูง ใจ
ภาคเอกชนด้านภาษี เช่ น ภาษีประกอบการ ภาษีวสั ดุอุปกรณ์ สื อการศึกษา ฯลฯ และอกนิษฐ์ คลัง
แสงกล่าวถึงมาตรการจูงใจของความร่ วมมือด้านอาชี วศึกษาทีมีอยูแ่ ล้วคือการลดหย่อนภาษี 200%
เครื องราชอิสริ ยาภรณ์ อาจารย์สอนระดับปริ ญญาตรี มีตาํ แหน่งทางวิชาการ การตอบสนองภาคเอกชน
ต่อการสร้ างความรั บผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิ จ (Cooperate Social Responsibility: CSR)และ
ผูบ้ ริ หารได้รับการแต่งตังเป็ นคนดีศรี อาชีวะ ได้รับวิทยฐานะและได้รับทุนอาชีวะสร้างชาติ อย่างไร
ก็ตามความเห็นจากองค์กรภาคเอกชนอรรถการ ตฤษณรังสี ก ล่า วยําว่า สิ งสํา คัญ ที สุ ด คือการสร้าง
ความเข้าใจทีแท้จริ งให้ภาคเอกชนตระหนักถึงเป้ าหมายร่ วมกันในการสร้างประโยชน์เพือการศึกษา
ของชาติวา่ เป็ นการการลงทุนทางการศึกษาเพือพัฒนาขีดความสามารถของประเทศดังนันมาตรการ
จูงใจมิได้เป็ นความสําคัญอันดับต้นในการตัดสิ นใจเข้าร่ วมลงทุนกับภาครัฐ สอดคล้องความเห็ น
ของกับพิชิต ฤทธิ จรู ญ กล่าวว่ามาตรการจูงใจทีมีอยู่ มีความเหมาะสมและเพียงพอแล้วสําหรั บ
ภาคเอกชนทีมีธรรมาภิบาลจะยินดีช่วยเหลืออย่างเต็มใจ ในขณะที Asian Development Bank and
unicef มีขอ้ สังเกต โดยอ้างว่าความสามารถของรัฐบาลและกรอบนโยบายทีอ่อนแอย่อมหมายความ
ว่า PPPs อาจทําให้ภาคเอกชนขาดความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที (accountability) ทีมีต่อรัฐบาล
นอกจากนี พบว่ารัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิ การส่ วนใหญ่มีลกั ษณะอนุรักษ์นิยมมีบทบาทใน
การควบคุมหลักสู ตร นโยบายด้านการใช้ภาษาและเนื อหามาแต่ดงั เดิม ดังนันจึงอาจไม่เต็มใจทีจะ
ปล่อยการควบคุมไปสู่ คู่สัญญาที เป็ นหน่ ว ยงานเอกชน แนวคิ ดดัง กล่า วมมีผ ลการศึกษาวิจยั ของ
พนิ ดา คล้อสวัสดิ ยืนยันว่า ยุท ธศาสตร์ ด้านการกํา หนดมาตรการของภาครั ฐทีชัดเจนและเป็ น
รู ปธรรม ปั จจัยเอือได้แก่ นโยบายและความร่ วมมือ ส่ วนผลการศึ กษาวิจยั ของ กัวช์และกัททารี
พบว่า กรอบกฎหมาย นโยบายสาธารณะและกรอบของกฎระเบียบทีมีความมันคงชัดเจนจะทําให้
เกิดความกระจ่างต่อภาคเอกชนและจูงใจการลงทุนโครงการ หลายประเทศรวมทังสหราชอาณาจักร
ชิลี บราซิ ลและ แอฟริ กาใต้ได้มีการผ่านกฎหมายสัมปทานทีมีความโปร่ งใส ครอบคลุมเป้ าหมาย
และวัตถุประสงค์ในการส่ งเสริ มให้ภาคเอกชนเข้าร่ วมลงทุนโครงการ PPPs
1.5 องค์ ประกอบด้ านนโยบายภาครัฐเป็ นองค์ประกอบทีมีความสําคัญเป็ นอันดับที 5
ถึงแม้วา่ นโยบายภาครัฐมีความสําคัญและถือเป็ นจุดเริ มต้นของการดําเนิ นการในเรื องต่างๆ เพือเป็ น
แนวทางให้ผูเ้ กียวข้องได้ปฏิ บตั ิตามวัตถุ ประสงค์ทีได้วางไว้อย่างครบถ้วนเหมาะสมและบรรลุผล
สําเร็ จ แต่กลับถูกจัดอยู่ในองค์ประกอบทีมีความสําคัญน้อยทีสุ ด ทีพบเช่ นนี อาจเป็ นเพราะความ
เข้าใจโดยทัวไปว่าอย่างไรเสี ยในทางปฏิบตั ินนั นโยบายภาครัฐย่อมมีอยู่จริ งเสมอเพือเอือให้เกิ ด
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ความร่ วมมื อที ดี ระหว่างภาครัฐและเอกชน จึงมิตอ้ งกล่ าวถึ งเสี ยก็ได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ
ทินพันธ์ นาคะตะ ได้อธิ บายว่านโยบายสาธารณะหมายถึง โครงการทีรัฐบาลบัญญัติขึนเป็ นแนวทาง
สําหรับการปฎิ บตั ิในการจัดสรรคุ ณค่าต่างๆ ให้แก่ สังคมส่ วนมยุรี อนุ มานราชธน ได้กล่ าวโดย
สรุ ปว่าความหมายของนโยบายสาธารณะ แบ่งออกเป็ น 2 แนวทาง ในความหมายทีแคบ นโยบาย
สาธารณะหมายถึง กิจกรรม / การกระทําของรัฐบาลและมิติการเลือกตัดสิ นใจของรัฐบาล ส่ วนใน
ความหมายทีกว้าง นโยบายสาธารณะหมายถึงแนวทางในการกระทําของรัฐบาล ซึ งอาจกล่าวได้วา่
เป็ นแนวทางกว้างๆ ทีรัฐบาลได้ทาํ การตัดสิ นใจเลือกและกําหนดไว้ล่วงหน้า เพือชี นําให้มีกิจกรรม /
การกระทําต่างๆ เกิ ดขึน เพือให้บรรลุ เป้ าหมาย / วัตถุ ประสงค์ทีได้กาํ หนดไว้ โดยมีการวางแผน
การจัดทําโครงการ วิธีการบริ หารงานหรื อกระบวนการดําเนินงาน ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ในเรื องใด
เรื องหนึ ง ด้วยวิธี ป ฏิ บ ตั ิ ง านที ถู ก ต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับ สภาพความเป็ นจริ ง และความ
ต้องการของประชาชน / ผู ใ้ ช้บ ริ ก ารในแต่ ล ะเรื อง ซึ งสอดคล้อ งกับ สถานการณ์ จริ งทีสุ รจิต
ลักษณะสุ ต และคณะกล่าวว่า สําหรับกรณี ประเทศไทย รัฐบาลมีนโยบายทีจะเพิมบทบาทของการ
ร่ วมลงทุนของภาคเอกชนในโครงการลงทุนของภาครั ฐต่อไป ซึ งอยู่ระหว่า งการจัดทําแนวทาง
(guidelines) สําหรับการดําเนินโครงการลงทุนภาครัฐในรู ปแบบ PPPs ซึ งจะเป็ นการกําหนดกรอบ
การดําเนินงานของโครงการ PPPs ในระยะต่อไป ซึ งหากมีความชัดเจนมากยิงขึนจะสามารถทําให้
เกิดโครงการ PPPs มากยิงขึนกว่าในปั จจุบนั อันจะเป็ นการเพิมประสิ ทธิ ภาพการดําเนินโครงการ
ลงทุนต่า งๆ ส่ งเสริ ม บทบาทภาคเอกชน และท้า ยที สุ ด ภาคประชาชนและผูร้ ับบริ การจะได้รับ
ประโยชน์จ ากโครงสร้ า งพืนฐานและบริ ก ารภาครัฐทีดีขึนในอนาคต และธนาคารเพือการพัฒนา
เอเชี ย (ADB) ได้แนะนําว่าการกําหนดแนวทางการดําเนิ นการโครงการ PPPs ควรจะครอบคลุม
กรอบกฎหมายกฎระเบียบและนโยบายทีมีอยู่รวมถึงประเด็นต่างๆ เหล่านี ) กฎหมายทีใช้บงั คับ
และระบอบการปกครองทีมีอยูส่ าํ หรับการกําหนดอํานาจและการตังค่ามาตรฐานการทํางาน ) การ
คาดการณ์ไกลให้ครอบคลุมเนือหากฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ) สถาบันหลักและหน่วยงานภาครัฐ
ทีเกียวข้องกับภาคความร่ วมมือ ) นโยบายด้านภาษีและเงินอุดหนุน ) การมีอยูจ่ ริ งและการบังคับ
ใช้ก ฏหมายให้เกิ ด การบริ ก ารที มี คุ ณ ภาพได้ม าตรฐาน ) การปกป้ องทรัพ ยากรธรรมชาติ และ
การจัดการความต้องการจําเป็ นทีมีความสําคัญต่อผลการปฏิบตั ิงาน ) กฎระเบียบด้านสิ งแวดล้อม
และสุ ขภาพ ) กฎหมายแรงงานทีเกี ยวข้อง ) ข้อจํากัดในการให้ชาวต่างชาติถือครองกรรมสิ ทธิ
การเข้าร่ วมลงทุ น เช่ น กฎหมายการให้ต่า งชาติเ ข้า ร่ ว มลงทุน และผลการศึกษาการเพิมบทบาท
ภาคเอกชนในต่างประเทศ จากการศึกษากรอบนโยบายการเพิมบทบาทภาคเอกชนของต่างประเทศ
โดยสํา นัก งานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิ จ และสังคมแห่ งชาติ (สศช.) พบว่าปั จจัยที มี
ความสําคัญต่อการกําหนดกรอบนโยบายสรุ ปได้ดงั นี
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1.5.1 ความชัดเจนและความต่อเนื องของการสนับสนุ นของภาครัฐในการเพิ ม
บทบาทของภาคเอกชนในระยะยาวรวมทังทําให้การขับเคลือนนโยบายมีความก้าวหน้าและบังเกิด
ผลอย่างเป็ นรู ปธรรม ) ผลประโยชน์และความคุม้ ค่าในการลดภาระงบประมาณในระยะยาวจาก
การให้ภ าคเอกชนเข้า มาร่ ว มลงทุ น ทังในเชิ ง คุ ณ ภาพการให้บ ริ ก ารและต้น ทุ น การดําเนิ นการ
3) การบริ หารจัดการความเสี ยงร่ วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ซึ งปั จจัยเหล่านีสอดคล้องกับ
หลักการทํานโยบาย PPPs ทีระบุไว้ในหนังสื อแนะนํา การสร้ า งธรรมาภิ บ าลในความร่ วมมื อ
ระหว่างภาครัฐและเอกชน จัดทําโดยคณะกรรมาธิ การเศรษฐกิจสําหรับยุโรปองค์กรสหประชาชาติ
ทีแนะนําว่า ก่อนทีรัฐบาลจะนําโครงการ PPPs มาใช้ ควรมีการจัดทํานโยบาย PPPs ทีมีเป้ าประสงค์
ชัดเจนเสี ยก่อนเพือหลีกเลียงปัญหาทีอาจเกิดขึนได้ โดยคํานึงถึงหลักการสําคัญดังนี ) กระบวนการ
PPPs ต้องมีน โยบายที สอดคล้องกันตังแต่วตั ถุ ป ระสงค์ที ชัดเจน หลัก การ รายละเอียดโครงการ
เป้ าหมายและตัวชี วัดความสําเร็ จ จําเป็ นต้องนํานโยบาย PPPs มากําหนดเป็ น Roadmap เพือนํา
นโยบายสู่ การปฏิบตั ิ และเป็ นกลไกการดําเนินงานให้เป็ นรู ปธรรม 2) ผูล้ งทุนในโครงการ PPPs
ต้องการสิ งทีคาดการณ์ได้และมีกรอบกฎหมายทีมีความมันคง จําเป็ นต้องคํานึงถึงประโยชน์ทีจะ
ได้รับและการให้อาํ นาจพวกเขามีส่วนร่ วมในกระบวนการทางกฎหมายเพือปกป้ องสิ ทธิ และให้
หลักประกันได้วา่ พวกเขาจะมี ส่ วนร่ วมในการตัดสิ น ใจ 4) ภาครัฐและเอกชนจําเป็ นต้องร่ วมกัน
เฉลียรับความเสี ยงทีเกิดขึนอย่างเหมาะสม 5) การเลือกผูช้ นะการประมูลควรดําเนินการด้วยความ
โปร่ ง ใส เป็ นกลาง และไม่เลื อกปฏิ บ ตั ิมีบรรยากาศที ส่ ง เสริ ม การแข่งขันเพือให้ได้รับข้อเสนอ
ทีดีทีสุ ด ขณะเดียวกันต้องมีการลงโทษหากมีกรณี ทุจริ ตเกิดขึน นอกจากนี สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยังมีขอ้ เสนอว่า ภาครัฐควรกําหนดนโยบายการเพิมบทบาท
ภาคเอกชนในสาขาอืนๆ นอกจากโครงสร้างพืนฐานโดยเฉพาะสาขาการให้บริ การสาธารณะของ
หน่ ว ยงานราชการซึ งจํา เป็ นต้อ งพึ งพางบประมาณแผ่นดิ นเป็ นหลัก เช่ น สาขาการศึกษา และ
สาธารณสุ ข เป็ นต้น จากการศึ ก ษาของ เจเนวัวร์ ได้ส นับ สนุ นข้อ เสนอดัง กล่ า วว่า เป็ นที รั บ รู ้
โดยทัวไปว่าการจัดการศึกษาเป็ นอํานาจหน้าทีของรัฐบาล หากรัฐบาลขาดสมรรถนะด้านการเงิ น
และการบริ หารจัดการย่อมทําให้ไม่สามารถบรรลุภารกิจในการสร้างระบบการศึกษาแห่ งชาติได้
แนวคิดหุ ้นส่ วนทางการศึกษาจึงสามารถนํามาชดเชยข้อบกพร่ องในการจัดการศึกษาของรัฐได้อีก
วิธีหนึ ง ขณะเดียวกันการยกระดับคุณภาพการศึกษาทัวโลกถือเป็ นเรื องอยูใ่ นความสนใจระยะยาว
ของภาคธุ รกิจ เนื องจากภาคธุ รกิ จได้ประโยน์จากการเข้าไปมีส่วนร่ วมในการปรับปรุ งทักษะของ
คนงาน การสร้างแบรนด์และการสร้างความเข้มแข็งในความสัมพันธ์ชุมชน ถึงแม้วา่ ธุ รกิจหลักของ
ภาคเอกชนจะมิได้มีความสัมพันธ์โดยตรงกับหน่วยงานด้านการศึกษา แต่บริ ษทั เอกชนหลายแห่ ง
พบว่าด้วยสมรรถนะหลักของพวกเขาสามารถช่วยสร้างคุณค่าทีสําคัญให้กบั สังคมได้ ข้อจํากัดด้าน
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การเงิ นทีเป็ นปั ญหาเรื อรังในประเทศกําลังพัฒนากอรปกับ ประสบการณ์เชิงบวกทําให้เกิดความ
ร่ ว มมือ ระหว่า งภาครัฐ และเอกชนขึ นมาซึ งนํา ไปสู่ ก ารบริ ห ารจัดการระหว่างชุมชนกับเอกชน
การเงินและการลงทุ น ด้า นการศึ ก ษา องค์ป ระกอบสํา คัญ ของการประสบความสําเร็ จทีดึงดูด
ภาคเอกชนเข้าร่ วมคือกรอบนโยบายทีกว้างและแผนกลยุทธ์ การรณรงค์ในวงกว้างหรื อภาระผูกพัน
ด้านการศึกษาในระดับโลกอาจหมายถึงปฏิญญาการศึกษาเพือปวงชนหรื อเป้ าหมายการพัฒนาแห่ ง
สหัสวรรษ ในระดับชาติมีจุดการเข้าแทรกแซงระบบการศึกษาจํานวนมาก โดยนําศักยภาพของ
ภาคเอกชนทีมีคุณค่าเข้าร่ วมกับความสามารถของภาครัฐ ภาคเอกชนจะกลายเป็ นพันธมิตรทีสําคัญ
ในการส่ งเสริ มการศึกษา มีความคิดริ เริ มจํานวนมากและมีความหลากหลายด้านความร่ วมมือภาครัฐ
และเอกชนทีมีการดําเนินการในหลายประเทศ ในช่วงไม่กีปี ทีผ่านมาจํานวนของพันธมิตรยูเนสโก
จากภาคเอกชนได้เพิมขึนอย่างมากมาย อย่างไรก็ตามสําหรับกรณี ประเทศไทย เข็มชัย ชุติวงศ์ได้ตงั
ข้อสังเกตว่าประเด็นสําคัญต้องดู ว่าแรงจูงใจหรื อความจําเป็ นที ภาครัฐจะเลื อกใช้ PPPs คืออะไร
มีหรื อไม่ ภายใต้กรอบของกฎหมายของทรัพยากรก็มีความเป็ นไปได้ ต้องตังคําถามว่าทําไม่รัฐต้อง
เลือกทางนี ทังๆ ทีมีทางเลือกจาก พระราชบัญญัติโรงเรี ยนเอกชน พ.ศ. 2550 อยูแ่ ล้ว สอดคล้องกับ
ความเห็ นของพิธ าน พื นทองว่า ณ ปั จ จุบ นั นโยบายภาครัฐ ได้ส่ ง เสริ ม และสนับสนุ นการจัด
การศึกษาเอกชนภายใต้พระราชบัญญัติโรงเรี ยนเอกชน พ.ศ. 2550 ให้มีสัดส่ วนเพิมมากขึนอย่าง
ต่ อ เนื อง แต่ ย งั มองไม่ เ ห็ น ความต้อ งการจํา เป็ นในการจัด การศึ ก ษาแบบรัฐร่ วมเอกชนซึ งเป็ น
ทางเลือกใหม่ และยังไม่มีกรณี ศึกษาให้เห็นถึงแนวปฏิบตั ิและประโยชน์ทีจะได้รับ ส่ วนพิชิต ฤทธิ จรู ญ
กล่าวว่าปั จจัยสู่ ความสําเร็ จอยู่ทีนโยบายของภาครัฐ ทีชัดเจน เข้มแข็ง ไม่เปลียนไปตามวาระทาง
การเมืองการสร้างจิตสํานึกความรับผิดชอบทางการศึกษา และการสร้างจรรยาบรรณความเป็ นครู
และธรรมาภิบาลในการทํา การศึ ก ษาร่ ว มกัน ซึ งก็เ ป็ นความเห็ น ที เป็ นไปตามผลการศึกษาของ
ฟี ลเด็นและลาร๊ อค (2551) พบว่าการศึกษาเอกชนมีบทบาทสําคัญอย่างชัดเจนในหลายประเทศ ทัง
ระดับการศึกษาขันพื นฐานและอุดมศึก ษา การขยายตัวของการศึก ษาเอกชนยังคุณประโยชน์ต่อ
ภาครัฐเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิงในประเทศทีต้องปรับตัวเพือตอบสนองเป้ าหมายการพัฒนา
แห่ งสหัสวรรษ (MDGs) รวมทังทําให้เพิมการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม การสร้ างนวัตกรรม
ทางการศึ กษาให้เพิมมากขึ น และทําให้การจัดการศึกษาทีมีประสิ ทธิ ภาพมากขึน การขยายตัวนี
เกิดขึนได้จากการสนับสนุนของภาครัฐในการกําหนดนโยบายและกฎระเบียบทีเอือให้เกิดการลงทุน
จากภาคเอกชนและส่ งเสริ มให้ภาคเอกชนเข้าร่ วมจัดการศึ ก ษามากขึ น อย่า งไรก็ต ามยังมีผลการ
ศึกษาวิจยั ทีมีขอ้ ค้นพบในเชิงบวกต่อการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน ได้แก่ ซิ มเมอร์ และคณะทําวิจยั
เรื องทรัพยากรจากภาคเอกชนในโรงเรี ยนรัฐบาล ผลการวิจยั พบว่าสถานภาพทางเศรษฐกิจสังคมมี
ผลกระทบต่อรู ปแบบของการให้ การดึ ง ดูด ใจให้ส นับ สนุ น ประเภทของการให้ และการใช้
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พรสวรรค์ร่วมกันข้ามพืนทีและโรงเรี ยน หากโรงเรี ยนทีตังอยูใ่ นชุมชนทีมีความมังคังกว่ามักมีเงิน
สนับสนุนและได้รับความร่ วมมือจากผูป้ กครองมากกว่า อย่างไรก็ตามโรงเรี ยนทีตังอยู่ในเขตทีมี
รายได้ตาก็
ํ มีโอกาสได้รับความช่วยเหลือจากเครื อข่ายความร่ วมมือและองค์การด้านการกุศลมากกว่า
ดังนันจึงไม่พบหลักฐานทีแข็งแกร่ งพอทีจะสรุ ปได้ว่าการทุ่มเทของภาคเอกชนจะช่วยแก้ปัญหา
ความไม่เท่าเทียมในโรงเรี ยนรั ฐ บาลได้ อ ย่ า งมี น ัย สํา คัญ แต่ ก็ ป รากฎชัด ว่า การสนับสนุนจาก
ภาคเอกชนเป็ นส่ วนสําคัญในกระบวนการจัดการศึกษาและควรดําเนินการเชิ งนโยบายและการวิจยั
และกิบส์ สัน และเดวีย์ ได้ทาํ วิจยั เรื อง ผลกระทบของการจัดการศึกษารัฐร่ วมเอกชน: กรณี ศึกษา
กลุ่มซี เวลและโรงเรี ยนประถมศึกษาวิคเตอเรี ยด๊อค ผลการวิจยั พบว่า การจัดการศึกษารัฐร่ วมเอกชน
มีผลกระทบในเชิงบวก นักเรี ยนมีผลการเรี ยนดี ขึ นอย่า งมีน ัย สํา คัญ สู ง กว่า ค่า เฉลี ยของโรงเรี ยน
ประถมศึกษาในประเทศ ซึ งมีผลกระทบในเชิ งบวกต่อทัศนคติ พฤติกรรมและการเข้าเรี ยนปั จจัย
แห่ งความสําเร็ จของความร่ วมมือมาจาก 1) โครงสร้างความร่ วมมือควรมีความชัดเจนตังแต่ระดับ
นโยบายทีระบุถึงผูเ้ กียวข้องในแต่ละกระบวนการอย่างชัดเจน 2)โครงสร้างองค์การควรเป็ นแบบ
แบนราบ เพือให้เส้นทางการติดต่อสื อสารสันลง ลดสายงานบังคับบัญชาทีซับซ้อน 3) ขนาดของ
โครงการควรมีความเหมาะสมเพือความคล่องตัวในการบริ หารจัดการและการติดต่อสื อสาร รวมทัง
การเข้าไปมีส่วนร่ วมของผูเ้ กียวข้อง 4) การปรับเปลียนทัศนคติให้เปิ ดรับต่อแนวคิดใหม่ๆ ยอมรับ
เชือใจ และไว้ใจซึ งกันและกันเป็ นเรื องสําคัญ 5) การจัดให้มีสภาพแวดล้อม อาคารเรี ยน สิ งอํานวย
ความสะดวกที ใหม่ สะอาด และทัน สมัย มีส่ ว นช่ ว ยให้ผูเ้ รี ย นมีท ศั นคติ ทีดีด้านการเรี ยนและ
ปรับเปลียนพฤติกรรมในเชิ งบวก 6) ครู /ผูส้ อนมีแรงจูงใจในการทํางานมีส มาธิ มุ่งไปทีการเรี ยน
การสอนอย่างเดียว ส่ วนดิมาธิ โน (Catherine Comstock DiMatino) ได้ทาํ วิจยั เรื อง ความร่ วมมือ
แบบรัฐร่ วมเอกชนและความเคลือนไหวของโรงเรี ยนเล็ก: รู ปแบบใหม่ของการบริ หารจัดการการศึกษา
ผลการวิจยั ชี ว่า ปั จจัยสําคัญของความร่ ว มมื อ แบบหุ ้น ส่ ว นที ผูก้ าํ หนดนโยบายและผูป้ ฏิบตั ิควร
คํานึงถึงคือการกําหนดพันธกิจและกรอบการดําเนินงานร่ วมกันโดยคํานึงถึงเป้ าหมายทางการศึกษา
และรู ปแบบการบริ หารงานการเป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ นวัตกรรมทางการศึกษาทีเกิดขึนภายใต้ความ
ร่ วมมือแบบหุ ้นส่ วนการจัดสรรอํานาจและทรัพยากรทางการศึกษาระหว่างกลุ่มผลประโยชน์และ
กลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยตัวชีวัดความสําเร็ จของความร่ วมมือแบบหุ ้นส่ วน และ ตัวชี วัดผลลัพธ์ทาง
การศึกษารวมทังกระบวนการตัดสิ นใจทีมีขอบข่ายอํานาจชัดเจน ขณะทีราอีส์ และ คณะ (Zubaida
Raees and others) ได้ศึกษาเรื อง การประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนความร่ วมมือระหว่าง
ภาครัฐและชุ ม ชนที ออกแบบโดยรั ฐ บาลของรั ฐ ปั ญ จาบ ปากี ส ถาน ผลการวิจ ยั พบว่า ผลการ
ดําเนิ นการตามแผนการจัดการศึ กษาของโรงเรี ยนเป็ นทีน่ าพอใจและควรขยายผลไปยังโรงเรี ยน
อืนๆในปากี ส ถาน โดยมี ข อ้ เสนอแนะดัง นี 1) รัฐ บาลควรให้ค วามสํา คัญ กับโครงการความ
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ร่ วมมือแบบรัฐร่ วมเอกชน 2) รัฐบาลควรมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์
อย่างใกล้ชิด 3) รัฐบาลควรจัดให้มีการฝึ กอบรมความรู้ ก ารปฏิ บ ัติ ง านให้ก ับ ครู ผูส้ อนเป็ นระยะ
รวมทังให้ค วามรู ้ ก ับ สาธารณะชนให้ต ระหนัก ถึ ง ความสํา คัญ ของความร่ วมมือแบบหุ ้นส่ วน
4) รัฐบาลควรมีการพัฒนาความไว้วางใจเชื อถือระหว่างหุ ้นส่ วนภาครัฐและเอกชนให้ยงยื
ั น 5) รัฐบาล
ควรดําเนิ นนโยบายด้านความร่ วมมือแบบหุ ้นส่ วนภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายทีเกี ยวข้องและมี
การกําหนดหน่วยงานรับผิดชอบทีชัดเจน 6) รัฐบาลควรกําหนดสิ ทธิประโยชน์ทางการเงินหรื อด้าน
ภาษี เพือจูงใจให้ภาคเอกชนเข้าร่ วมเป็ นหุ ้นส่ วน และซูห์ (Huiquan Zhou) ได้ทาํ วิจยั เรื อง บทบาท
ขององค์ก ารไม่แ สวงหากํา ไรในการส่ ง เสริ ม การศึก ษาภาคบัง คับ ในชทบทของประเทศจีน :
การประยุกต์ใช้รูปแบบผสมผสานระหว่างภาครัฐและเอกชน ผลการวิจยั พบว่า ) ภาครัฐยังคงเป็ น
เจ้าภาพหลักในการจัด การศึ ก ษาภาคบัง คับ ในชนบทของจี น โดยจัด การศึ ก ษาทังทางตรงและ
ทางอ้อมผ่านองค์การทีไม่มุ่งหวังผลกําไร ) ความสําเร็ จในการดําเนินงานแบบภาครัฐร่ วมเอกชน
คือการติดต่อสื อสาร การประสานงานทีจําเป็ น และความมีประสิ ทธิ ภาพในการจัดสรรทรัพยากร
) ภาครัฐควรกําหนดกฎระเบียบเพือป้ องกันการโกงและทุจริ ตคอรัปชันภายในหน่วยงานไม่มุ่งหวัง
ผลกํา ไร ) ภาครั ฐควรบัง คับ ใช้ก ฎหมายอย่างเข้ม งวด หากพบความผิด ควรเพิกถอนความเป็ น
หุ ้นส่ วนกับหน่ ว ยงานนันทัน ที ) ผูร้ ั บ บริ ก ารควรมี โ อกาสได้ป ระเมิ น ผลการปฏิบตั ิงานของ
หน่วยงานไม่มุ่งหวังผลกําไรทีเข้ามาเป็ นหุน้ ส่ วนการจัดการศึกษา
2. รู ปแบบความสั มพันธ์ ขององค์ ประกอบการบริ หารจัดการศึ กษาแบบรั ฐร่ วมเอกชน
ผลจากการวิจยั พบว่าประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ เป็ นตัวแปรต้น 4องค์ประกอบคือ ธรรมาภิบาล
การจัดทําข้อตกลงและการบริ หารสัญญา มาตรการส่ งเสริ ม และนโยบายภาครัฐ ส่ วนตัวแปรตามคือ
การสร้ างนวัตกรรมทางการศึกษา โดยที ธรรมาภิบาล การจัดทําข้อตกลงและการบริ หารสัญญา
มาตรการส่ งเสริ ม และนโยบายภาครัฐ ล้วนมีอิทธิ พลทางตรงต่อการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา
นอกจากนี ธรรมาภิบาลยังมีอิทธิ พลทางอ้อมต่อการสร้างนวัตกรรมผ่านการจัดทําข้อตกลงและการ
บริ ห ารสัญ ญา และนโยบายภาครั ฐ อี ก ทังและนโยบายภาครั ฐมี อิท ธิ พ ลทางอ้อ มต่ อ การสร้ า ง
นวัตกรรมผ่า นการจัดทําข้อตกลงและการบริ หารสั ญญา และมาตรการส่ งเสริ ม และพบว่ารู ปแบบ
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ ในระดับดี สอดคล้องกับ
สมมติ ฐานของการวิจยั ที กําหนดไว้ว่าการบริ หารจัดการศึ กษาแบบรั ฐร่ วมเอกชนมีรูปแบบเป็ น
ความสัมพันธ์ของพหุ องค์ประกอบทีเกิดเป็ นความสัมพันธ์เช่นนันเพราะว่าทุกองค์ประกอบล้วนมี
ความสัมพันธ์ และมีอิทธิ พลเชิ งสาเหตุต่อกัน ดังจะเห็ นได้จ ากการวิเ คราะห์ ค วามสัม พัน ธ์ เ ชิ ง
สาเหตุ ทีสอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ทีมีแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั สนับสนุ นความสัมพันธ์
เชิงตรรกะอย่างแข็งแกร่ ง ทีพบว่าธรรมาภิบาลเป็ นตัวแปรต้นทีสําคัญเนืองจากเป็ นองค์ประกอบเชิง
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อุดมคติ ที มี อิทธิ พ ลต่อการเริ มต้นความเป็ นหุ ้นส่ วนระหว่างภาครั ฐและเอกชนและส่ งผลต่อการ
ดําเนิ นงานในทางปฏิบตั ิ ทุกด้านทังทางตรงและทางอ้อมให้เกิดเป็ นผลลัพธ์เชิงบวกหรื อเชิงลบได้
ขณะทีนโยบายภาครัฐก็ถือเป็ น ตัวแปรต้นทีมีความสําคัญเช่นกันเนืองจากเป็ นองค์ประกอบสําคัญที
เป็ นจุดเริ มต้นของการดําเนิ นการให้เกิ ดผลในทางปฏิ บตั ิผ่านมาตรการส่ ง เสริ ม ที มีค วามชัด เจน
ต่อ เนื อง อี ก ทังนโยบายภาครั ฐที มี ค วามมันคงชัดเจนยังเป็ นกลไกสํา คัญในการขับเคลื อนให้
ภาครั ฐและภาคเอกชนบรรลุ ขอ้ ตกลงร่ ว มกันพัฒนาความสัม พันธ์ ระยะยาวผ่านสั ญญาที มี ก าร
บริ หารจัดการความเสี ยงร่ วมกันเพือบรรลุเป้ าหมายปลายทางในการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาที
เป็ นประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างยังยืน สอดคล้อ งกับ ผลการศึก ษาของ อาร์ ค าร์ พบว่า ความ
รั บ ผิด ชอบต่อผลลัพ ธ์ท างการศึก ษามี ค วามสํา คัญในการขับเคลื อนความร่ ว มมื อ แบบหุ ้นส่ ว น
ทางการศึกษา นอกจากนียังพบว่าความรับผิดชอบทีมุ่งเน้นผลลัพธ์ทางการศึกษาและให้ความสําคัญ
กับลูกค้าถือเป็ นทีแพร่ หลายมากขึน พร้ อมๆกับ ความรั บ ผิดชอบต่อหุ ้นส่ วน ความรั บ ผิดชอบต่อ
ชุ มชนและความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ และผลการศึกษาของคลาร์ ค กล่าวว่าความสําเร็ จของความ
ตกลงระหว่างหุน้ ส่ วนคือการใช้ความสัมพันธ์เป็ นหลักพืนฐาน นันคือการสร้างความไว้วางใจ การ
ทํางานร่ วมกัน การมี ส่วนร่ วมในการสื อสารอย่า งต่อ เนื อง ขณะที กัว ช์แ ละกัท ทารี พบว่า การ
กํา หนดความรับผิดชอบและการบริ หารความเสี ยงทีเกียวข้องกับ PPPs มาตรฐานของแนวทางการ
ดําเนิ นงาน เครื องมือทีเกี ยวข้องกับกระบวนการทํา งาน สามารถลดความซับ ซ้อ นของการทํา
ความตกลงในสัญญา PPPs และค่าใช้จ่ายได้
จากความสัมพันธ์ของธรรมาภิบาลส่ งผลต่อการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาทีเป็ น
เช่นนันเพราะว่าธรรมาภิบาลประกอบด้วยหลักการสําคัญของประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการและ
ความคุ ม้ ค่าในการใช้ท รั พ ยากร การมีจิต สํา นึ ก รับ ผิด ชอบต่อ หน้า ที ความสุ จริ ตโปร่ งใสในการ
ดําเนิ นงานภายใต้ก รอบกฎหมายและระบบคุ ณ ธรรม รวมถึ ง การกระตุ น้ ให้เ กิ ด การมีส่วนร่ วม
อย่างแท้จริ ง เหล่านี ถือเป็ นรากฐานสําคัญทีช่วยส่ งเสริ มการพัฒนาศักยภาพการดําเนิ นงานอย่างยังยืน
ให้เกิดเป็ นนวัตกรรมทางการศึกษาทีมีประโยชน์ต่อประเทศชาติ ดังผลการศึกษาวิจยั ของ หวัง จาก
งานวิจยั การจัดการศึก ษาระดับอุดมศึกษาในประเทศจีน พบว่าการออกนอกระบบในการบริ หาร
ตนเองของมหาวิทยาลัยและอญยูภ่ ายใต้การกํากับดูแลของภาครัฐทีมีธรรมาภิบาล เป็ นสิ งจําเป็ นที
จะช่วยพัฒนาความฉลาดที มี ศ กั ยภาพและนวัต กรรมของคณาจารย์ และความคิ ด สร้างสรรค์
ของนักศึกษารวมทังเพือให้การบริ หารจัดการมหาวิทยาลัยประสบความสําเร็ จ ตอบสนองความต้องการสังคม
ได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและมีประสิ ทธิ ผล และนารี นี แสงสุ ข พบว่ากระบวนการบริ หารจัดการ
ประกอบด้วยการสร้างและใช้ระบบการบริ หารจัดการทีดีในทุกระดับของการปฏิบตั ิงาน การสร้าง
และการใช้ระบบตรวจสอบถ่วงดุลทีเหมาะสม การใช้ระบบการจัดการเชิงกลยุทธ์ทีเน้นผลสัมฤทธิ
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ของงาน (RBM) การพัฒ นาระบบการจัด การแบบจุ ด เดี ย วให้มี ป ระสิ ทธิ ภ าพสู งสุ ด การเพิม
ประสิ ทธิ ภาพของการสื อสาร การพัฒ นาระบบการจัด การความรู ้ ใ ห้มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู งสุ ด คือ
องค์ประกอบสําคัญของกระบวนการองค์กรนวัตกรรม และพรธิ ดา วิเศษศิลปานนท์ พบว่าตัวแปร
ภายในทีส่ งผลต่อนวัตกรรมของทีมวิจยั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ได้แก่ความกลมเกลียว ความชัดเจน
ของวัตถุประสงค์ของการติดต่อสื อสารในทีม การมุ่งงานของทีม การสนับสนุนนวัตกรรม และการ
มีส่วนร่ วมภายในทีม และจากการศึกษาของธนาคารโลก เกียวกับการใช้หลักธรรมาภิบาลในการ
ปฏิ รู ปการศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาของสาธารณรั ฐ อาร์ เ มเนี ย พบว่า หลัก ธรรมาภิ บ าลด้าน
ความรับผิดชอบและความพร้อมทีจะได้รับการตรวจสอบ (accountability) และความเป็ นอิสระของ
มหาวิทยาลัย (autonomy) ส่ งผลต่อความสําเร็ จในการปฏิรูปการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ยิงไปกว่านัน
ผลการศึกษาของธนาคารโลกประจําภาคพืนเอเชียแปซิ ฟิก จากการศึกษาระดับธรรมาภิบาลท้องถิน
กับผลการดําเนิ นการด้านการศึก ษาใน 50 เขตของประเทศอิน โดนี เ ซี ย พบว่า ความสําคัญของ
คุณภาพด้านธรรมาภิ บ าลในแต่ล ะพืนที เขตการศึ ก ษาส่ ง ผลต่ อผลการดํา เนิ น งานด้านการศึกษา
ดังจะเห็นได้จากเขตพืนทีการศึกษาทีไม่มีกลยุทธ์ในการใช้ธรรมภิบาลการจัดการศึกษา จะมีผลการ
ดําเนินงานด้านการศึกษาไม่ดี ขณะทีในพืนทีการศึกษาทีมีการดําเนิ นงานตามหลักธรรมาภิบาลจะมี
ผลการดําเนินงานด้านการศึกษาทีเข้มแข็งและอยูใ่ นระดับดี
ส่ วนความสัมพันธ์ของธรรมาภิบาลส่ งผลต่อมาตรการส่ งเสริ ม แสดงให้เห็นว่าธรร
มาภิบาลทีว่าด้วยหลักของการมี ส่ ว นร่ ว ม มุ่ ง เน้น การสร้ า งความร่ ว มมื อ ร่ วมใจ การกระตุน้ การ
พัฒนาศักยภาพ การผลักดันให้เกิดการนํานโยบายสู่ การปฏิบตั ิย่อมส่ งผลให้เกิดเป็ นมาตรการด้าน
ต่างๆทีช่วยส่ งเสริ มและจูงใจการปฏิบตั ิงานให้บรรลุผลสําเร็ จตามทีมุ่งหวังดังจะเห็นได้จากเหตุผล
สนับสนุ นจากผลการศึกษาวิจยั ของ ฮูปท์ กล่าวว่าเงินอุดหนุนจากภาครัฐทีนําไปใช้เพือสนับสนุ น
การศึกษาภาคเอกชนนันจําเป็ นต้องเป็ นไปตามข้อเท็จจริ งในกฎหมายการศึกษารัฐต้องกําหนดให้
โรงเรี ยนเอกชนทีตกลงยอมรับเงินอุดหนุนจากรัฐจัดการศึกษาให้เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาลทีมี
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผลลัพ ธ์ ท างการศึ ก ษาให้มี ม าตรฐานเดี ย วกับ โรงเรี ยนของรัฐ สอดคล้องกับ
พนิดา คล้อสวัสดิ ได้ทาํ วิจยั เรื องปัจจัยเอือต่อแผนยุทธศาสตร์ ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของเอกชนใน
การจัดการศึ ก ษาขันพื นฐาน ผลการวิจ ยั พบว่า ยุท ธศาสตร์ ด ้า นการสนับ สนุ น ด้านการเงิ นแก่
สถานศึกษาเอกชนให้เหมาะสมและเป็ นธรรม ปั จจัยเอือได้แก่ความเสมอภาค ยุทธศาสตร์ ดา้ นการ
ส่ งเสริ มให้สถานศึกษาเอกชนจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพ ปั จจัยเอือได้แก่ ความ
ร่ วมมื อและความเสมอภาค และยุทธศาสตร์ ด้านการปรั บปรุ งแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบี ยบทีเป็ น
อุปสรรคต่อการจัดการศึกษาเอกชน ปัจจัยเอือได้แก่ ความยืดหยุน่
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ในด้านความสัมพันธ์ของธรรมาภิบาลส่ งผลต่อนโยบายภาครัฐ จะเห็นได้วา่ การรับรู้
โดยทัวไปตามนัยของธรรมาภิบาลมักกล่าวถึงการกํากับดูแลบ้านเมืองทีดี การบริ หารจัดการภาครัฐ
หรื อแม้กระทังความมีประสิ ทธิ ภาพของการบริ หารจัดการภาครัฐ ซึ งอาจกล่าวได้ว่าธรรมาภิบาล
เป็ นภาพของการบริ หารจัดการภาครัฐทีดี ดังนันจะเห็นได้วา่ ธรรมาภิบาลทีว่าด้วยหลักประสิ ทธิ ภาพ
ของการบริ หารกิ จการบ้านเมืองย่อมส่ งผลต่อหรื อสะท้อนเจตนารมย์การบริ หารจัดการออกมาใน
รู ปของนโยบายภาครัฐเพือเป็ นแนวทางให้ผเู้ กี ยวข้องปฏิ บตั ิตามสอดคล้องกับผลการศึ กษาของ
OEDC Education โดย ว๊อบแมนน์และคณะ สรุ ปว่า จากหลักฐานของนานาประเทศแสดงให้เห็ น
ตรงกันในความหลากหลายมิติของความรับผิดชอบตรวจสอบได้ ความเป็ นอิสระ และการกําหนด
ทางเลือกทีมีความเป็ นสหสัมพันธ์ระหว่างกันและควรนําทังสามประเด็นมากําหนดเป็ นนโยบายเพือ
เสริ มสร้างความแข็งแกร่ งต่อกันซึ งจะเป็ นปั จจัยสําคัญทีส่ งผลต่อผลสัมฤทธิ ของนักเรี ยนระดับสากล
ส่ วนเรื อ งวิท ย์ เกษสุ ว รรณ ได้ทาํ การสัง เคราะห์ ง านวิจ ยั เรื องการมี ส่ ว นร่ วมของประชาชนใน
นโยบายสาธารณะในประเทศไทย ทีได้ทาํ การวิจยั ในช่วง 6 ปี ตังแต่ พ.ศ. 2545 ถึง ปี พ.ศ. 2551
จํานวน 53 เรื องพบว่า นัก วิจยั ส่ ว นใหญ่ย งั เข้า ไม่ถึ ง กรอบแนวคิด การมีส่วนร่ วมสมัยใหม่ เช่ น
ประชาสังคม ขบวนการภาคประชาชน การจัดการบ้านเมืองที ดี และการพัฒนาแบบมีส่วนร่ วม
สะท้อนว่าการศึกษาการมีส่วนร่ วมของประชาชนในเมืองไทยยังเข้าไม่ถึงทฤษฎีการมีส่วนร่ วมที
เป็ นสากล และอริ ยธ์ ชั สุ อุทยั ได้ทาํ วิจยั เรื องการเปลียนแปลงทางการเมืองมีผลกระทบต่อนโยบาย
สาธารณะจากการศึกษาทังหมดพบว่าเมือการเมืองเปลียนแปลง ไม่วา่ จะเปลียนไปในทิศทางใดก็ตาม
ย่อมส่ งผลกระทบโดยตรงต่อนโยบายสาธารณะ ด้านผูน้ าํ ทางการเมืองเมือเกิดการเปลียน รัฐบาล
เปลียนตัวผูน้ าํ ทีจะขึนมาบริ หารประเทศ วิสัยทัศน์ มุมมองของปั ญหา ในการกําหนดนโยบายย่อม
เปลียนตาม ด้านรัฐธรรมนูญที เปลี ยนมาในแต่ล ะฉบับ ก็ใ ห้ค วามสํา คัญของเนื อในบางประเด็นที
ต่างกัน เช่น การให้ความสําคัญด้านนโยบายแห่งรัฐก็แตกต่างกัน และกลุ่มผลประโยชน์ในแต่ละ
ช่วงเวลาของการเปลี ยนแปลง ก็ส่งผลกระทบด้วยเนื องจากมี ก ารกํา หนดนโยบายเพือตอบสนอง
ความต้องการเฉพาะกลุ่มเท่านัน ซึ งเป็ นผลทําให้นโยบายสาธารณะไม่เกิดประโยชน์แก่คนส่ วนใหญ่
ของประเทศอย่างแท้จริ ง
นอกจากนีความสัมพันธ์ของธรรมาภิบาลยังมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการสร้างนวัตกรรม
ผ่านการจัดทําข้อตกลงและการบริ หารสัญญา จะเห็นได้วา่ ธรรมาภิบาลไม่เพียงมีอิทธิ พลโดยตรงต่อ
การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา แต่ยงั มีอิทธิ พลทางอ้อมผ่า นกรอบความตกลงร่ ว มกัน หรื อพันธ
สัญญาในรู ปแบบต่างๆอีกด้วย นันคือการจัดทําข้อตกลงทีคํานึงถึงหลักประสิ ทธิ ภาพและความคุม้ ค่า
ในการใช้จ่ายงบประมาณ การมีจิตสํานึ กรับผิดชอบต่อหน้าทีตามพันธสัญญา ความสุ จริ ตโปร่ งใส
ในการดําเนินงานภายใต้กรอบความตกลง กฎระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายทีเกียวข้อง รวมทังการ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

326
บริ หารสัญญาทีคํานึ งถึงระบบคุณธรรมบนพืนฐานของความเชือใจกันและการให้เกียรติกนั ในการ
ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมดําเนินงานอย่างแท้จริ งย่อมส่ งผลให้เกิดเป็ นความสําเร็ จในการสร้างนวัตกรรม
ทางการศึกษา สอดคล้องกับงานวิจยั ของวอลค์เกอร์ พบว่าความตกลงความเป็ นหุ ้นส่ วนระหว่าง
มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนคือโอกาสทีจะร่ วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมและและก้าวลําเข้าไปใน
ดิ น แดนความรู ้ ที ไม่รู้ จ กั มาก่ อ นซึ งก่ อ ให้เ กิ ด ประโยชน์อ ย่า งมากมายต่อสถาบัน และโอวิเอโด
กล่าวว่า บทบาทของการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่อความตกลงความเป็ นหุ ้นส่ วนระหว่างมหาวิทยาลัย
และองค์กรทีมุ่งภารกิ จเป็ นหลัก ล้วนเป็ นปั จจัยแห่ งความสําเร็ จทีสําคัญสําหรับการแข่งขันระดับ
โลกของประเทศในภาคพืนทวีปอเมริ กาเหนื อ โดยเฉพาะอย่างยิงความมีศกั ยภาพของเม็กซิ โกใน
การบูรณาการให้เป็ นหุ ้นส่ วนทีเท่าเทียมกันเพือเสริ มสร้างศักยภาพในการแข่งขันในระดับภูมิภาค
โดยลดช่องว่างทางสังคมและเศรษฐกิจระหว่างประเทศทวิภาคี ผ่านการพัฒนาอย่างยังยืน โครงการ
ความร่ วมมือทางการศึกษาและการวิจ ยั ที เข้า ถึ ง แหล่ง เงิ นทุน และทรัพ ยากรมนุ ษ ย์องค์การจาก
ภาครั ฐและเอกชน สอดคล้องกับพรพรรณ อินทรประเสริ ฐ พบว่ารู ปแบบการศึกษาแนวใหม่ใน
อนาคตต้องมีการผสมผสานไม่มีรูปแบบใดรู ปแบบหนึงทีเป็ นหลัก ต้องเน้นความร่ วมมือ เน้นการ
ทํางานในลักษณะเครื อข่าย ทังเครื อข่ายภายในโรงเรี ยนและเครื อข่ายภายนอกโรงเรี ยน ควรจัดให้มี
องค์กรทีปรึ กษาทีสามารถให้คาํ แนะนําด้านต่างๆ กับสถานศึกษา (Think Tank) เช่นเดียวกับการจัด
การศึ ก ษาของประเทศสิ ง คโปร์ โ ดยความร่ ว มมื อ กับ สถานบันการศึกษาชาติ โดยการจัดให้มี
เครื อข่ายรวมความรู ้จากทัวโลก (Global Network) แสดงให้เห็นว่าระบบการจัดการศึกษาเป็ นระบบ
ทีส่ งเสริ มความคิดทีสร้างสรรค์และนวัตกรรมการเรี ยนรู้ รวมทังมีการฝึ กฝนทักษะตลอดเวลาและ
ตลอดชีวติ และผลการศึกษาของแพทริ นอสและลาร๊ อค พบว่าการทําสัญญาความตกลงยังเป็ นกลไก
ทีมีป ระโยชน์ ต่ อ ภาครั ฐ ในการกํา หนดเป้ าหมายการจัด การศึ ก ษาและผลลัพธ์ทางการศึกษาที
ต้องการ รวมทังเป็ นการนําเอาทักษะและระดมทุนมาสู่ ภาคการศึกษาทําให้เกิดการสร้ างนวัตกรรม
ทางการศึกษาและการเพิมขยายคุณภาพการจัดการศึกษาได้อีกด้วย นอกจากนีผลการศึกษาวิจยั ของ
พีรสิ ทธิ คํานวณศิลป์ และศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ยังพบว่าการบริ หารงานในลักษณะภาคีหุ้นส่ วน
จะทําให้เ กิ ด พัน ธมิ ต รในการทํา งานที มี ล ัก ษณะพลวัต และหน่ วยงานราชการมีลกั ษณะยืดหยุ่น
มากกว่าทีเป็ นอยู่ในปั จจุบนั มีการปรับโครงสร้างไม่เป็ นทางการตลอดเวลา ซึ งจะช่วยให้เกิดการ
ประสานงานตามแนวราบและขยายเป็ นวงกว้างได้มากยิงขึน เพราะบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ก็
จะรู้วา่ ตัวเองกําลังทํางานเพือจะตอบสนองเป้ าหมายเดียวกัน และต่างก็ปรับวิธีการทํางานตลอดเวลา
เพื อเพิ มสมรรถนะขององค์ก ารในการบริ การประชาชน และคณะทํางานของธนาคารโลกแห่ ง
ประเทศไทย พบว่าความร่ วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยของรัฐและภาคเอกชนในการทําวิจยั และพัฒนา
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(Research and Development) ทําให้เกิดการเรี ยนรู้ร่วมกันและการพัฒนานวัตกรรมทีสําคัญของชาติ
อีกทังยังเป็ นแนวทางในการเพิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อีกด้วย
ส่ วนความสัมพันธ์ของธรรมาภิบาลยังมีอิทธิ พลทางอ้อมต่อการสร้างนวัตกรรมผ่าน
นโยบายภาครัฐจะเห็นได้วา่ ธรรมาภิบาลไม่เพียงมีอิทธิ พลทางตรงต่อการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา
แต่ยงั มีอิทธิ พลทางอ้อมผ่านนโยบายภาครัฐ อีก ด้วย ทังนี หากการกํา หนดนโยบายภาครัฐทีผ่าน
ขันตอนการวิเ คราะห์นโยบายด้วยธรรมาภิบ าลที ยึด หลักประสิ ทธิ ภาพและความคุม้ ค่า จิตสํานึ ก
ความรับผิดชอบทางการศึกา ความสุ จริ ตโปร่ งใส ความถูกต้องและการปฏิบตั ิได้จริ งตามกฎหมาย
และการมีส่วนร่ วมของผูม้ ี ส่ ว นได้ส่ วนเสี ย ย่อมส่ ง ผลต่อการสร้ า งนวัตกรรมทางการศึกษาทีเกิด
ประโยชน์สาธารณะอย่างแท้จริ ง ผลการศึกษาของศิวะนันท์ ศิวพิทกั ษ์ พบว่าตัวแปรระดับองค์กรที
มีอิทธิ พลโดยตรงต่อพฤติกรรม การสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงาน ได้แก่ บรรยากาศการสร้าง
นวัตกรรมและยังพบว่าตัวแปรภาวะผูน้ าํ การเปลี ยนแปลงมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการสร้างสรรค์
นวัตกรรมของพนักงานแต่ส่งอิทธิ พลผ่านตัวแปรบรรยากาศการสร้างนวัตกรรมสอดคล้องกับผล
การศึก ษาของ นารี นี แสงสุ ข พบว่า นโยบายและกลยุท ธ์ป ระกอบด้ว ยการใช้แผนกลยุทธ์เป็ น
เครื องมือหลักในการบริ หารจัดการ การใช้นโยบายและกลยุทธ์เชิงสร้างสรรค์ การสร้างพลังขับเคลือน
นโยบายแบบ Win/Win Game และการใช้แนวคิดแบบ Balanced Scorecard (BSC) เป็ นกรอบการ
บริ หารจัดการมหาวิทยาลัยเชิงรุ กคือองค์ประกอบสําคัญของกระบวนการองค์กรนวัตกรรม ขณะที
ประโยชน์ ส่ งกลิ น ได้ทาํ วิจยั เรื อง การปฏิรูปการจัดการภาครัฐ : กรณี ศึกษาการจัดการภาครัฐแนว
ใหม่ในประเทศไทยและสิ งค์โปร์ พบว่าพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน (ฉบับที 5) พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริ หารกิ จ การบ้า นเมื อ งที ดี พ.ศ. 2546 ถื อ เป็ นกฎหมายที สํา คัญ ที สุ ด ทีแสดงให้เห็นถึง
อิทธิ พลต่อแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ต่อการปฏิรูประบบราชการในประเทศไทย โดยการ
นําเอาองค์ประกอบทัง 3 ประการคือ การแปรรู ปรัฐวิสาหกิจ การจัดการแบบมุง้ เน้นผลสัมฤทธิ และ
การจัดการโดยมุ่งเน้นประชาชนเป็ นศูนย์กลางมาใช้อย่างชัดเจน จนทําให้เกิดนวัตกรรมการบริ หารงาน
ภาครัฐขึนในประเทศไทยและจากการศึกษาของ ดิมาร์ ทิโน นวัตกรรมทางการศึกษาของเขาคือการ
ปฏิรูปด้ว ยการแทนที โรงเรี ย นมัธ ยมที มีผลการดําเนิ นงานตําด้วยโรงเรี ยนขนาดเล็กที ก่อตังโดย
องค์กรภาคเอกชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สูงขึน การสร้างนวัตกรรมสภาพแวดล้อมใน
โรงเรี ยนที มี ประสิ ทธิ ภาพ ที ช่ วยเพิมความแข็ง แกร่ งทางวิช าการ และมี การตอบสนองต่อความ
ต้อ งการของชุ ม ชนท้อ งถิ น เพื อปรั บ ปรุ ง การปฏิ รู ป นี นัก วิจ ัย การศึ ก ษาและผูก้ าํ หนดนโยบาย
ผูป้ ฏิบตั ิงานจะต้องเพิ มความโปร่ ง ใส เพิมระเบี ย บและลดระยะเวลาการดําเนินการของของการ
ปฏิรูปให้ช้า ลง สอดคล้องกับ คาล์เล่ ท์ มีขอ้ ค้นพบจากงานวิจยั เชิ งนโยบายว่าความเป็ นหุ ้นส่ วน
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ระหว่างภาคเอกชนและโรงเรี ยนของรัฐสามารถช่วยในการสร้างทางเลือกทางการศึกษาสําหรับเด็ก
และเยาวชนทีมีความเสี ยงได้ และจามชิ ดิและคณะ ได้ทาํ การศึกษาเปรี ยบเทียบเพือตรวจสอบและ
วิเ คราะห์ ปั จ จัย หลัก ของการแปรรู ป ในระดับ อุ ด มศึ ก ษาของประเทศกําลังพัฒนา คือประเทศ
อินโดนีเซี ยมาเลเซี ยและเคนยา พบว่า ปั จจัยภายนอกทีสําคัญที มี ผ ลต่อ อุ ป สงค์แ ละอุ ป ทานของ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาเอกชนคือนโยบายของรัฐบาลยิงไปกว่านันยังมีงานวิจยั ของสาวิตรี สุ ทธิ จกั ร์
ทีสนับสนุนว่ารัฐบาลควรผ่านนโยบายส่ งเสริ มและสนับสนุ นมหาวิทยาลัยในการสร้างบัณฑิตทีมี
ความสามารถเชิ งนวัตกรรม เพือช่ วยขับเคลื อนระบบเศรษฐกิ จเชิ งสร้ างสรรค์ของประเทศ และ
นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศควรมุ่งสร้างแรงงานทีมีความสามารถเชิงนวัตกรรม
แทนแรงงานทีมีแต่ความคิดสร้ างสรรค์เพีย งอย่างเดี ย ว สอดคล้องกับอาร์ เซี ยและทีมนักวิจยั ด้าน
นโยบายการศึกษาของธนาคารโลก ได้ทาํ การศึกษาความเป็ นอิสระและความรับผิดชอบตรวจสอบ
ได้ของโรงเรี ยนในประเทศไทยผลการวิเคราะห์สรุ ปว่า ความสอดคล้องของเจตนารมย์ตามนโยบาย
และการนํานโยบายไปสู่ ก ารปฏิ บ ตั ิ ใ นประเด็นความเป็ นอิส ระของโรงเรี ย นในด้านการบริ หาร
งบประมาณและการบริ หารบุคลากร ความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษา (accountability) เป็ น
ปัจจัยสําคัญทีส่ งผลต่อผลคะแนนการทดสอบ PISA ของนักเรี ยนในประเทศไทย
ส่ วนนโยบายภาครัฐมีอิทธิ พลทางอ้อมต่อการสร้างนวัตกรรมผ่านการจัดทําข้อตกลง
และการบริ หารสัญญาจะเห็ นได้ว่าจุดเริ มต้นในทางปฏิ บตั ิเพือมุ่งสู่ เป้ าหมายย่อมมาจากนโยบาย
ภาครัฐเป็ นสําคัญ ทังนีเพือให้นโยบายภาครัฐมีความชัดเจนและการนําสู่ การปฏิบตั ิอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิ ผล จําเป็ นต้องจัดทําเป็ นข้อตกลงระหว่างกันเพือสื อสารให้ผเู้ กียวข้องได้ทราบแนวทาง
การดํา เนิ น งานหรื อการทํา สัญ ญาเพือให้คู่สัญ ญาทราบรายละเอียดพันธสัญญา สิ ทธิ หน้าทีความ
รับผิดชอบทีมีต่อกันภายใต้ระยะเวลาทีกําหนด เพือให้เกิดการปฏิบตั ิตามข้อตกลงหรื อสัญญาบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามนโยบาย สอดคล้องกับผลการศึกษาวิจยั ของวอลค์เกอร์ พบว่า หากขาดการกําหนด
ขันตอนการปฏิ บตั ิงานและนโยบายในการดําเนิ นงานการบริ หารสําหรับหุ ้นส่ วนความร่ วมมือจะ
ส่ งผลกระทบต่อระบบการบริ หารมากทีสุ ด การนําวิธีการเชิงระบบมาใช้จะช่วยรักษาความสัมพันธ์
ทีดีของความร่ วมมือแบบหุ ้นส่ วนระหว่างมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนให้ยงยื
ั นซึ งจะเป็ นประโยชน์
ต่อทังสองฝ่ าย และจากการวิจยั ของ วีย าส มุ่ง ศึก ษาการมีส่ วนร่ ว มของชุ ม ชน ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคมในการจัดการศึกษาให้ก บั คนตาบอดในอิน เดี ย มีก รอบแนวคิด ทีมุ่งเน้นการพัฒนา
ความคิดริ เริ มเชิ งนวัตกรรมของนโยบายการศึกษาของชาติทีมีการเชื อมต่อกับแนวปฏิ บตั ิทวโลก
ั
และยังตัดการเชือมต่อจากบริ บทในท้องถินทางสังคมวัฒนธรรมทีภาครัฐมุ่งพัฒนาเพียงการศึกษา
ขันพืนฐาน ส่ วนนาตยา แท่นนิ ล ได้ทาํ วิจยั เรื อง รู ปแบบของกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมี
ส่ วนร่ วมในการจัดการเกษตรและอาหารปลอดภัยในจังหวัดสงขลากล่าวว่าข้อค้นพบจากการวิจยั นี
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สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินกิจกรรมสาธารณะด้านอืนๆได้ นันก็คือ การมีเครื อ ข่ายภาค
ประชาสังคมทีเข้มแข็งและความรู ้จากการทํางานของเครื อข่ายเป็ นปัจจัยสําคัญในการสร้างเครื อข่าย
การทํางานร่ วมกันระหว่างหน่ วยงานภาครัฐและประชาชน ผลการศึ กษาของฉึ งและคณะ พบว่า
จากการเปรี ยบเทียบการดําเนินการความร่ วมมือแบบรัฐร่ วมเอกชนของประเทศจีนแผ่นดินใหญ่และ
เขตบริ หารพิเศษฮ่องกง ทังสองประเทศให้คะแนนเหมือนกันในเรื องการมีกรอบกฎหมายทีเอือต่อ
การดําเนิ นงานและการจัดสรรความเสี ยงทีเหมาะสมคือปั จจัยสําคัญสู่ ความสําเร็ จในความตกลง
แบบหุ ้นส่ วน และจากการศึกษาระบบการศึกษาของสหพันธรัฐรัสเซี ยปี ค.ศ. 2012 โดย นิ โกแลพ
และชูกุนอฟ พบว่ามีการนํากลยุทธ์การบริ หารจัดการศึกษาร่ วมภาครัฐและเอกชนมาใช้เพือลดภาระ
ด้านการใช้จ่ายงบประมาณด้านการศึกษาให้มีประสิ ทธิ ภาพและเกิดความคุม้ ค่าด้านการเงินมากขึน
โดยภาครัฐมีนโยบายส่ งเสริ มให้ภาคเอกชนเข้ามาทําสัญญาและจัดการศึกษามากขึน เริ มตังแต่ระดับ
การศึกษาก่อนวัยเรี ยนเพือให้ภาคเอกชนจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานทังเชิงคุณภาพและเชิ งปริ มาณ
ตามทีรัฐกําหนด ในระดับอาชี วศึกษาเพือสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการ
ผลิตแรงงานทีมีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาด และระดับการศึกษาตลอดชีวิตหรื อการศึกษา
ผูใ้ หญ่เพือให้ภาคเอกชนเป็ นผูจ้ ดั การศึกษาในการพัฒนาอาชีพและสร้างเสริ มสมรรถนะวิชาชี พด้าน
ต่างๆจากกรณี ศึกษาของ OECD ( ) พบว่าประเทศยูเครนนําแนวคิดความร่ วมมือแบบหุ ้นส่ วน
ทางการศึกษาจากประสบการณ์ของกลุ่มประเทศ OECD มาใช้ปรับปรุ งการศึกษาโดยการริ เริ มจาก
การแก้ไขนโยบายทางการศึกษาทีเป็ นอุปสรรคในการจัดการศึกษา เช่ นรัฐบาล สามารถปรับปรุ ง
หลักสู ตรให้ตรงกับมาตรฐานในปั จจุบนั และความต้องการของตลาดแรงงาน นอกจากนี รัฐบาล
สามารถพัฒนาอาชีวศึกษาและการฝึ กอบรม หรื อการศึกษาและการฝึ กอบรมอย่างต่อเนือง โครงการ
ทีเกี ยวเนื องกับ การปฎิ บ ตั ิง านจริ ง เหล่า นี ช่ ว ยให้น ัก ศึก ษาและคนงานปกติทีไร้ฝีมือ มีโอกาสได้
พัฒนาความสามารถของพวกเขาและทําให้การเปลียนถ่ายไปสู่ ตลาดแรงงานสะดวกขึน นอกจากนี
รัฐบาลสามารถพัฒนาแผนการทํางานร่ วมกันขันสู งเพิมเติม เช่นการร่ วมมือภาครัฐและภาคเอกชน
ในการศึกษา การใช้ประโยชน์จากความสามารถส่ วนตัวและความเชี ยวชาญเฉพาะ ขณะทีรับภาระ
ค่าใช้จ่ายร่ วมกัน
นอกจากนี นโยบายภาครัฐมีอิทธิ พลทางอ้อมต่อการสร้ างนวัตกรรมผ่านมาตรการ
ส่ งเสริ มจะเห็นได้วา่ นโยบายภาครัฐมีอิทธิพลสําคัญต่อการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาทังทางตรง
และทางอ้อม เนื องจากนโยบายภาครัฐคือ จุดเริ มต้นของแนวทางทีภาครัฐกําหนดขึนเพือเป็ นแนว
ปฏิบตั ิในการดําเนิ นงานสู่ เป้ าหมายในการสร้างประโยชน์ให้กบั สาธารณะซึ งอาจส่ งผลโดยตรงต่อ
การดําเนิ นการนันๆเลย หรื อสื อสารนโยบายผ่านมาตรการส่ งเสริ มหรื อกระตุน้ ให้เกิดการปฏิบตั ิ
อย่างต่อเนือง ทังนี เมือนโยบายภาครัฐมี ค วามชัด เจนย่อ มเป็ นปั จ จัย เอื อไปสู่ การกําหนดมาตรการ
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ส่ งเสริ มทีตอบสนองนโยบายสู่ การปฏิบตั ิและจูงใจให้ผปู้ ฏิบตั ิงานดําเนินงานบรรลุผลตามนโยบาย
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล สอดคล้องกับผลการศึกษาของพนิ ดา คล้อสวัสดิ ได้ทาํ วิจยั
เรื องปั จจัยเอือต่อแผนยุทธศาสตร์ ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของเอกชนในการจัดการศึกษาขันพืนฐาน
ผลการวิจยั พบว่า ยุทธศาสตร์ ดา้ นการกําหนดมาตรการของภาครัฐทีชัดเจนและเป็ นรู ปธรรม ปั จจัย
เอือได้แก่ นโยบายและความร่ วมมือ ส่ วนกัวช์และกัททารี พบว่า กรอบกฎหมาย นโยบายสาธารณะ
และกรอบของกฎระเบียบทีมีความมันคงชัดเจนจะทําให้เกิดความกระจ่างต่อภาคเอกชนและจูงใจ
การลงทุนโครงการ หลายประเทศรวมทังสหราชอาณาจักร ชิลี บราซิ ลและ แอฟริ กาใต้ได้มีการผ่าน
กฎหมายสั ม ปทานที มี ค วามโปร่ ง ใส ครอบคลุ ม เป้ าหมายและวัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการส่ งเสริ ม
ให้ภาคเอกชนเข้าร่ วมลงทุนโครงการ PPPs
3. การยืนยันองค์ ประกอบและรู ปแบบความสั มพันธ์ ขององค์ ประกอบการบริ หารจั ด
การศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชนตามจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชียวชาญผลจากการวิจยั พบว่าผูท้ รงคุณวุฒิ
และผูเ้ ชียวชาญส่ วนใหญ่ยืนยันตรงกันว่าองค์ประกอบการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน
ทัง 5 องค์ประกอบคือ ธรรมาภิบาล การจัดทําข้อตกลงและการบริ หารสัญญา การสร้างนวัตกรรม
ทางการศึกษา มาตรการส่ งเสริ ม และนโยบายภาครัฐ มีความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ ความเป็ น
ประโยชน์ และความถูกต้องครอบคลุ ม โดยมีความเห็ น ข้อเสนอแนะ และการวิพากษ์ในแต่ละ
ประเด็นแตกต่างกันไป ซึ งล้วนมีคุณประโยชน์และเพิมความแข่งแกร่ งในการนําผลการวิจยั ไปใช้
ต่อไป ส่ วนรู ปแบบความสัม พัน ธ์ ข ององค์ป ระกอบการบริ ห ารจัด การศึ ก ษาแบบรัฐร่ วมเอกชน
พบว่าผูท้ รงคุณวุฒิและผูเ้ ชียวชาญส่ วนใหญ่มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่ารู ปแบบความสัมพันธ์
ขององค์ประกอบที ผูว้ ิจ ยั นํา เสนอมีค วามเหมาะสม ความเป็ นไปได้ ความเป็ นประโยชน์ และ
ความถูกต้องครอบคลุม เช่ นกัน แต่ก็พบว่ามีผูท้ รงคุ ณวุฒิท่านหนึ งมีความเห็นแย้งและได้นาํ เสนอ
ความคิดเห็นต่อรู ปแบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทีควรจะเป็ น รวมทังผูเ้ ชียวชาญอีกท่านได้
ให้ความเห็ นเพิ มเติม ในการนํา เสนอความสัม พัน ธ์ข ององค์ป ระกอบอี ก รู ป แบบ หนึ งทีอาจมี
ความเป็ นไปได้ใ นสถานการณ์ ที แตกต่า งกัน สอดคล้อ งกับ สมมติฐานของการวิจยั ทีกําหนดไว้
ว่า ผลการยืน ยัน องค์ป ระกอบและรู ป แบบของการบริ ห ารจัด การศึ ก ษาแบบรัฐ ร่ ว มเอกชนมี
ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ ความเป็ นประโยชน์ และความถูกต้องครอบคลุม ทีพบเช่ นนัน
เพราะว่าทุกองค์ประกอบล้วนมีความเหมาะสมกับบริ บทของประเทศไทย และมีความเป็ นจริ งที
สามารถเกิดขึนได้ตามข้อค้นพบ อีกทังการผนึกกําลังของภาครัฐและเอกชนยังคุณประโยชน์มากมาย
ต่อการบริ หารจัดการศึกษาในอนาตคยิงไปกว่านันทุกองค์ประกอบยังมีความถูกต้องครอบคลุ ม
สอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั ทีเกียวข้องทังในและต่างประเทศทีมีความแข็งแกร่ ง และยัง
หนุ นเสริ มด้วยความเห็นเชิ งลึกจากแนวคิดและประสบการณ์ของผูท้ รงคุณวุฒิและผูเ้ ชียวชาญทีมี
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บทบาทสําคัญในความร่ วมมือแบบรัฐร่ วมเอกชนอีกด้วย ดังนันผลการยืนยันดังกล่าวทําให้เกิ ด
ความชัดเจนว่าแต่ละองค์ประกอบมีอิทธิ พลต่อกันอย่างไร อีกทังควรให้ความสําคัญกับองค์ประกอบ
ใดเป็ นประการสําคัญ และยังเป็ นการสร้างความมันใจแก่ผบู้ ริ หารระดับนโยบายและผูป้ ฏิบตั ิงานที
มีส่วนเกี ยวข้องในการนําผลการวิจยั ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปในอนาตค สอดคล้องกับความเห็น
ของพฤฒิ พร เนติ โพธิ กล่ าวว่า หากตี ความตามตัวอักษรแล้ว พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่ วม
ลงทุนในกิ จการของรัฐ พ.ศ.
มีความเป็ นไปได้ในการนําไปใช้ในการจัดการศึกษา หากการ
ลงทุนเกิ น , ล้าน ก็ตอ้ งปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ. นี ทังนีก็เพือให้โครงการมีความโปร่ งใส รอบคอบ
รัดกุมขึน โดยมีขนตอนตั
ั
งแต่หนังสื อเชือเชิ ญให้เอกชนเข้ามาลงทุน มีรายละเอียดแต่ละขันตอนที
เอือให้เกิดความเป็ นหุ น้ ส่ วนทีดีต่อกัน สิ งทีต้องคํานึงต่อไปคือหากการลงทุนไม่เกิน , ล้าน อาจ
ไม่ปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ. นีก็ได้ แต่ถา้ ปฎิบตั ิตามก็ทาํ ให้เกิดประโยชน์ มีความโปร่ งใส รอบคอบ รัดกุม
ในแต่ละขันตอน การให้เอกชนเข้ามาร่ วมลงทุนด้านการศึกษาจึงมีความเป็ นไปได้ แต่ตอ้ งมาดูว่า
ภาครัฐมีความจําเป็ นขนาดไหนทีต้องให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุน ภาครัฐมีความขาดแคลนอะไรแค่ไหน
อาจเป็ นการประหยัด ทรัพ ยากรบางส่ วนแต่ภ าครัฐจะเสี ย อะไร มีความคุม้ ค่าหรื อไม่ มาตราการ
ป้ องกันทุจริ ต คอรัปชันต้องชัดเจนเพือไม่ให้เกิ ด นิ ติกรรมอําพราง ประเด็นสําคัญต้องอยู่ทีความ
สุ จริ ตเป็ นที ตังบนพืนฐานประโยชน์ร่ว มกันอย่างแท้จริ ง มี ก ารกํากับดู แล ติดตาม ตรวจสอบที
เข้ม แข็ง และ เข็ม ชัย ชุ ติ ว งศ์ ได้ใ ห้ค วามเห็ น ในเชิ ง ลึ ก ลงไปอี ก ว่า การดํา เนิ นการภายใต้
พระราชบัญญัติก ารให้เอกชนร่ ว มลงทุนในกิ จการของรัฐ พ.ศ. 2556 มี ส าระสํา คัญ 2 ประการ
คือ 1) รัฐเอากิจการทีเป็ นอํานาจหน้าทีของรัฐตามกฎหมายไปให้เอกชนทํา มักจะเป็ นกิจการผูกขาด
ทีโดยปกติเอกชนทําไม่ได้ เว้นแต่จะได้สิทธิ หรื ออํานาจจากรัฐ หรื อโดยการรับสัมปทานจากรัฐไป
ดําเนินการ 2) รัฐให้เอกชนเข้ามาครอบครองและใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของรัฐภายใต้ระยะเวลา
ทีตกลงกัน สําหรับด้านการศึกษามีพระราชบัญญัติโรงเรี ยนเอกชน พ.ศ. 2550 ทีเปิ ดช่องให้เอกชน
เข้ามาร่ วมจัดการศึกษา ดังนันในห้วงเวลานีเอกชนจึงอาจไม่มีความจําเป็ นต้องเข้ามาทํา PPPs กับรัฐ
แต่จะเข้ามาก็ได้ ขณะทีเสรี นนทสู ติกล่าวว่า ณ ปั จจุบนั มีพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่ วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ พ.ศ.
แต่ก็เป็ นเพียงกรอบกฎหมายหลัก ยังคงต้องผ่านกฎหมายลําดับรองมา
สนับสนุ นอีกซึ งกําลังอยูใ่ นขันตอนการร่ า ง หรื อ แม้ก ระทังนโยบายสู่ การปฎิบตั ิ ก็ยงั ไม่มีความ
ชัดเจน ดังนันทันทีทีมีกฎหมายลําดับรองมารองรับ จึงจะสามารถนํามาปรับใช้กบั การลงทุนทาง
การศึกษาได้อย่างถูกต้องครอบคลุม
3.1 การยืนยันองค์ประกอบขององค์ประกอบการบริ หารจัดการศึกษาแบบรั ฐร่ วม
เอกชนตามจากผูท้ รงคุณวุฒิและผูเ้ ชียวชาญ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

332
จากความเห็นของผูเ้ ชี ยวชาญทีกล่าวว่าองค์ประกอบด้านธรรมาภิบาล เป็ นคําที
กว้างเกินไปและไม่ชดั เจนตรงประเด็น แท้จริ งแล้วธรรมาภิบาลในเชิง PPPs คือความคุม้ ค่าทาง
การเงิน (Value for Money : VfM) หากไม่นาํ คํานี มาเป็ นชื อขององค์ประกอบ เกรงว่าจะถูกกลื น
หายไปในทีสุ ด หรื อควรอธิ บายองค์ประกอบย่อยให้ชดั เจนว่ามุ่งเน้นไปทีธรรมาภิบาลด้านใด จาก
ความเห็นดังกล่าวมีเหตุผลและควรรับฟั งเป็ นอย่างยิง อย่างไรก็ตามจากการวิจยั พบว่าองค์ประกอบ
ธรรมาภิบาลยังประกอบไปด้วยองค์ประกอบย่อยอีก 5 องค์ประกอบทีอธิ บายถึงความคุม้ ค่าทาง
การเงินตามความเห็ นของผูเ้ ชี ยวชาญไว้ในองค์ป ระกอบย่อยที 1 ว่าด้วยหลักประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิผลทังนีเพือความชัดเจนและตรงกับประเด็นทีศึกษา ผูว้ ิจยั จึงยังคงใช้ชือองค์ประกอบหลัก
“ธรรมาภิบาล” และตังชื อองค์ประกอบย่อยว่า “หลักประสิ ทธิ ภาพและความคุ ม้ ค่า” ให้มีความ
ชัดเจนตรงประเด็นมากขึน ซึ งทีสอดคล้องกับผลการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่ ง ชาติ พบว่า สหราชเป็ นประเทศแรกๆ ที ริ เริ มและสนับสนุ นการดําเนิ น
นโยบาย Public Private Partnership (PPP) / Private Finance Initiative (PFI) โดยตังแต่ปี ค.ศ.
เป็ นต้นมา วัตถุประสงค์หลักของรัฐบาลสหราชอาณาจักรในการสนับสนุนนโยบาย PPPs / PFI
สามารถสรุ ปได้ ประเด็น ได้แก่ ) บริ ก ารสาธารณะและความคุ ม้ ค่าทางการเงิ น (Value for
Money: VfM) ทีเพิมขึน ) การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินสาธารณะ รวมถึงทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจ
อย่างเต็มที ) ให้ผูม้ ี ส่วนได้เสี ย เช่ น ผูใ้ ช้บริ การ ได้รับผลประโยชน์ทีเป็ นธรรมจากการดําเนิ น
โครงการ PPPsทังนี หลายประเทศได้สะท้อนผลประโยชน์แ ละความคุ ม้ ค่าของโครงการ PPPs
ดังกล่าวในรู ปแบบของความคุ ม้ ค่าทางการเงิ น (VfM) โดยวิธี ก ารคํานวณทีใช้โดยทัวไป คือการ
เปรี ยบเทียบค่ า ใช้จ่ า ยระหว่า งรั ฐ ดํา เนิ น การเองและรู ป แบบ PPPs เรี ย กว่า Public Sector
Comparator: PSC ซึ งวิธีการคํานวณแบบ PSC นัน จะสะท้อนให้เห็นถึงข้อแตกต่างของสถานภาพ
ทางการเงินของโครงการจากการใช้วิธี ก ารดํา เนิ น การที ต่ า งกัน โดยการประมาณการค่าใช้จ่าย
รายได้ และความเสี ยง ในรู ปแบบของกระแสเงินสด (cash flow) แล้วคํานวณด้วยอัตราดอกเบียเป็ น
มูลค่าปัจจุบนั สุ ทธิ (net present value) ซึ งนําผลทีได้มาเทียบกับมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของกรณี ทีมีการ
ปรับการประมาณการค่าใช้จ่าย รายได้และความเสี ยงในการคํานวณ PSC สามารถแบ่งออกเป็ น 4
องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ค่าใช้จ่ายพืนฐาน มูลค่าความเสี ยงทีสามารถถ่ายโอนได้ความเสี ยงคงเหลือ
และการปรับฐานความได้เปรี ยบในการแข่งขันของภาครัฐให้เป็ นกลาง
ส่ วนความเห็ นของผูเ้ ชียวชาญทีกล่าวว่าชือองค์ประกอบด้านธรรมาภิบาล ทําให้
เกิดความเข้าใจโอนเอียงความสําคัญไปทีภาครัฐว่าเป็ นผูม้ ีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลและขาด
ความชัดเจนในบทบาทของภาคเอกชนที เข้า มาร่ ว มมื อกับ ภาครัฐ อี ก ทัง“ธรรมาภิบาล” เป็ นชือ
องค์ประกอบทีกว้างเกินไป ไม่เจาะจงเฉพาะเรื องทีกําลังศึกษา การรับรู้โดยทัวไปคือนัยของความ
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สุ จริ ต/ไม่สุจริ ตหรื อ ภาษาง่ า ยๆคื อ โกง/ไม่ โ กง แต่ ใ นเชิ ง การบริ ห ารจัด การศึ ก ษาควรใช้คาํ ที
เหมาะสมกว่านี คือ “ประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการ” จะสื อถึงองค์ประกอบของงานวิจยั นีได้ดีกว่า
ทังนีเนืองจากองค์ประกอบธรรมาภิบาลทีผูว้ ิจยั ได้นาํ เสนอยังประกอบไปด้วยองค์ประกอบย่อยอีก
5 องค์ประกอบ คือ 1) หลักประสิ ทธิ ภาพและความคุม้ ค่า2) หลักการสร้างความรับผิดชอบต่อ
การศึกษา3) หลักความโปร่ งใส 4) หลักนิติธรรมและคุณธรรม และ 5) หลักการมีส่วนร่ วม ซึ งตัวแปร
ทีอธิ บายองค์ประกอบจะมีความหมายครอบคลุมทังบทบาทภาครัฐและเอกชน และยังสะท้อนนัย
ของคําว่า “ประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการ” ผูว้ ิจยั จึงตังชื อองค์ประกอบว่า “ธรรมาภิบาล” แต่จะ
เพิมรายละเอียดชือองค์ประกอบย่อยลงไปเพือให้ตรงกับประเด็นทีศึกษา ซึ งสอดคล้องกับความเห็น
ของ บวรศักดิ อุวรรณโณ ทีให้ความเห็นเกียวกับคําจํากัดความของธรรมาภิบาลไว้อย่างชัดเจนดังนี
มีคนจํานวนมากทีไม่เข้าใจเรื องของธรรมาภิบาลแม้กระทังคําจํากัดความของธรรมาภิบาล ซึ งไม่ใช่
เรื องแปลกแต่อย่างใด คําว่า governance เป็ นเรื องของ การอภิบาล เป็ นวิธีการใช้อาํ นาจ ขณะที good
governance เป็ นการรวมคําของ ธรรม และ อภิบาล เป็ น ธรรมาภิบาล เป็ นวิธีการทีดีในการอํานาจ
เพือบริ หารจัดการทรัพยากรขององค์กร โดยหลักธรรมาภิบาลสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ในภาค
ต่างๆ อาทิ ภาครัฐ ธุ รกิจ ประชาสังคม ปั จเจกชน และองค์กรระหว่างประเทศ โดยมีเป้ าหมายของ
การใช้หลักธรรมาภิ บ าลคือ เพื อการมีค วามเป็ นธรรม ความสุ จ ริ ต ความมีป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ
ประสิ ทธิ ผล ซึ งวิธีการทีจะสร้ างให้เกิดมีธรรมาภิ บาลขึนมาได้ก็คือ การมีความโปร่ งใส มี ความ
รับผิดชอบ ถูกตรวจสอบได้ และการมีส่วนร่ วมเป็ นสําคัญ แต่อาจประกอบไปด้วยหลักการอืนๆอีก
ได้ดว้ ยแล้วแต่ผนู ้ าํ ไปใช้ โดยสภาพแวดล้อมของธรรมาภิบาลอาจประกอบไปด้วยกฎหมาย ระเบียบ
ต่างๆ ประมวลจริ ยธรรม ประมวลการปฏิบตั ิทีเป็ นเลิศและวัฒนธรรม
สําหรับความเห็นของผูเ้ ชียวชาญต่อองค์ประกอบด้านการจัดทําข้อตกลงและการ
บริ หารสัญญา กล่าวว่าต้องแยกให้ออกระหว่างสัญญาจ้างทําของซึ งเป็ นประเภทของเอกเทศสัญญา
และสัญญาร่ วมทุน PPPs ภายใต้พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่ วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.
สัญญาจ้างทําของหมายถึงการทีเอกชนเข้ามารับจ้างจากรัฐโดยมีขอ้ ตกลงทีมุ่งผลสําเร็ จของ
งานตามทีได้กาํ หนดรายละเอียดไว้ เมือผูร้ ับจ้างปฏิบตั ิตามสัญ ญาก็ไ ด้รับ ค่า จ้า งเป็ นค่า ตอบแทน
เช่นการจ้า งเอกชนก่ อ สร้ า งอาคารเรี ย นตามแบบแปลนทีทางราชการกําหนด การจ้างให้เอกชน
จัดซื อจัดหาอุ ป กรณ์ ครุ ภ ณ
ั ฑ์ การจ้า งบริ ษ ทั เอกชนเข้า มาให้บ ริ ก ารรถรั บ ส่ ง เป็ นต้น ซึ งการ
ดําเนินการจัดซื อจัดจ้า งดัง กล่ าวอยู่ภ ายใต้ก ฎระเบีย บของหน่วยงานนันๆ แต่หากกล่าวถึงการทํา
สัญญาร่ วมทุ น PPPs หมายถึ ง การที รั ฐเอากิ จการที เป็ นอํานาจหน้า ที ของรัฐตามกฎหมายไปให้
เอกชนดําเนิ นการ มักจะเป็ นกิ จการผูกขาดทีเอกชนทําไม่ได้ เว้น แต่จะได้สิทธิ หรื ออํานาจจากรัฐ
ไม่วา่ จะเป็ นการได้รับสัมปทานหรื อการดําเนิ นงานภายใต้กฎหมายทีกําหนดไว้เป็ นสําคัญ เช่นด้าน
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การศึกษา มีพระราชบัญญัติโรงเรี ยนเอกชน พ.ศ. 2550 ได้เปิ ดโอกาสให้เอกชนเข้ามาจัดการศึกษา
ได้ทงในระดั
ั
บการศึ กษาขันพืนฐานและอุดมศึกษา ณ ห้วงเวลานี จึงอาจกล่าวได้ว่าเอกชนยังไม่มี
ความจําเป็ นต้องเข้ามาทําสัญญา PPPsกับภาครัฐภายใต้พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่ วมลงทุนใน
กิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 จากความเห็นดังกล่าวแสดงว่าต้องแยกให้ออกระหว่างสัญญาจ้าง สัญญา
จ้างทําของ สัญญาเช่าทรัพย์ ฯลฯ ทีเป็ นเอกเทศสัญญาซึ งมีหลายลักษณะกล่าวไว้ในบรรพ ของ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์หมายถึง นิติกรรมสัญญาทีกฎหมายได้บญั ญัติไว้โดยเฉพาะทังยัง
กํา หนดรู ป แบบ สาระสํ า คัญ กํา หนดสิ ท ธิ หน้า ที ระหว่า งคู่ก รณี และการระงับ แห่ ง สัญญาโดย
กฎหมายให้เสรี ภาพในการเข้าทํานิติกรรมสัญญาใดๆ ก็ได้ภายใต้การคุม้ ครองของกฎหมายแพ่งและ
พาณิ ชย์ และนิ ติกรรมสัญญานันย่อมสมบูรณ์มีผลใช้บงั คับได้หากไม่ขดั บทบัญญัติแห่ งกฎหมาย
ซึ งเกิดมีขึนอยูเ่ ป็ นปกติในบริ บทด้านการศึกษา ส่ วนการทําสัญญาร่ วมทุน PPPs ภายใต้พระราชบัญญัติ
การให้เอกชนร่ วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 หลักเกณฑ์การให้เอกชนร่ วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐต้องคํานึ งถึงหลักการสําคัญดังนี 1) ประสิ ทธิ ภาพและความคุม้ ค่าในการดําเนิ นกิจการและ
การใช้ทรัพยากรของรัฐ 2) การยึดถือวินยั การเงินการคลัง 3) ประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจจาก
การดําเนินโครงการ 4) ความโปร่ งใสในกระบวนการตัดสิ นใจทีเกียวข้อง 5) การจัดสรรความเสี ยง
ทีเหมาะสมของโครงการระหว่างรัฐกับเอกชน 6) สิ ทธิ และประโยชน์ของผูร้ ับบริ การและผูใ้ ห้บริ ก าร
7) การส่ งเสริ มการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมระหว่างเอกชนทีประสงค์จะร่ วมลงทุน จะเห็นได้วา่ การ
ทําสัญญา PPPs มีประเด็นความแตกต่างจากสัญญาจ้างทําของทีเด่นชัดคือ ต้องก่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ
และความคุม้ ค่าเป็ นสําคัญ รวมทังภาครัฐและเอกชนต้อ งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบร่ ว มรั บ ความเสี ยง
ภาคเอกชนมิได้มีหน้าทีเพียงรับจ้างทําการงานสิ งใดสิ งหนึ งจนสําเร็ จ และได้รับสิ นจ้างเพือผลสําเร็ จ
แห่ ง การที ทําเท่ า นัน สอดคล้องกับ ความเห็ นของ เสรี นนทสู ติว่า สัญ ญา PPPs ในมุ ม มองของ
นานาชาติ ไม่ได้กล่าวถึงเรื องเงินเลย โครงการ PPPs มีศกั ยภาพดีกว่าการจัดซื อจัดจ้างในปั จจุบนั
เนื องจากสิ งที เป็ นมูลค่าเพิมคื อ นวัตกรรม การส่ งมอบที ตรงเวลา การบริ การในระยะยาว การมี
สิ งอํานวยความสะดวก/สาธารณูปโภคทีทันสมัย
นอกจากนี ยังมีความเห็นของผูเ้ ชียวชาญเรื องรู ปแบบการทําสัญญา PPPs ทีเป็ นไปได้
เช่นรัฐมีโรงเรี ยนอยูแ่ ล้วแต่บริ หารอย่างไรก็ไม่ก่อให้เกิดผลกําไร จึงต้องการให้เอกชนเข้ามาลงทุน
ภายใต้ขอ้ ตกลง/ตัวชีวัดความสําเร็ จ ตามเงือนไขระยะเวลาทีตกลงกันโดยมีการแบ่งผลประโยชน์ทงั
สองฝ่ าย อีกกรณี หนึ งการทีรัฐให้เอกชนเข้ามาลงทุนในทรัพย์สินของรัฐทีมี อยูภ่ ายใต้ระยะเวลาที
ตกลงกัน ซึงเรี ยกว่า “สัญญาเช่าพัฒนา” รู ปแบบนี มีภาคเอกชนเข้ามาทําจํานวนมากแต่อาจมิใช่เพือ
วัตถุประสงค์ทางการศึกษาโดยตรง เช่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เอกชนเช่าทีเพือประกอบกิจการ
ศูนย์การค้า หอพัก เป็ นต้น รู ปแบบเหล่านี คือสัญญา PPPs ทีชัดเจน นอกจากนี ยังมี “สัญญาจ้าง
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บริ หาร” กรณี ทีรัฐมีทรัพย์สิน ที ดิ น ตึกอาคารเรี ยนอยู่แล้ว ให้เอกชนเข้ามาประกอบการเสมือน
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ควรมีขอ้ สังเกตระหว่างความแตกต่างของสัญญาจ้างภายนอก (outsourcing) และ
สัญญา PPPs นันคือหากเอกชนเข้ามารับจ้างในกิจการของรัฐและได้รับค่าจ้างตามผลสําเร็ จของงาน
โดยไม่ตอ้ งร่ วมรับความเสี ยงก็เป็ นเพียงสัญญาจ้างทําของจัดอยูใ่ นเอกเทศสัญญา แต่หากเอกชนเข้า
มาดําเนิ นการในกิจการของรัฐ นําทรัพยากรของแต่ละฝ่ ายมาร่ วมลงทุน แบกรับความเสี ยงร่ วมกัน
และแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็ นธรรม ก็จะเข้าหลักการ PPPs อย่างไรก็ตามควรมีกฎหมายลําดับ
รองให้ความชัดเจนถึงองค์ประกอบในการทําสัญญาแต่ละประเภท จากความเห็นถึงความเป็ นไปได้
ในรู ปแบบสัญญาดังกล่าวในประเทศไทย ผูว้ ิจยั คิดว่ามีรูปแบบสัญญา PPPs ทีเหมาะสมอยู่หลาย
ประเภทและควรนําไปประยุกต์ใช้ตามพืนทีทีมีความต้องการจําเป็ นโดยริ เริ มเป็ นโครงการนําร่ อง
เพือหาแนวปฏิบตั ิทีดีก่อนนําไปขยายผลต่อไป อย่างไรก็ตามควรมีการกําหนดคุณสมบัติภาคเอกชน
ทีเป็ นคู่สัญญาไว้อย่างชัดเจน ควรจัดให้มีความโปร่ งใสในการคัดเลือกคู่สัญญาตามหลักธรรมาภิบาล
อย่างแท้จริ ง ความเห็นดังกล่าวสอดคล้องกับรู ปแบบสัญญาทีธนาคารเพือการพัฒนาเอเซี ย ได้แบ่ง
ประเภท ไว้ในหนังสื อคู่มือการทําสัญญาความร่ วมมือภาครัฐและเอกชน ดังนี สัญญาจ้างบริ หาร
(Management Contract) หมายถึงภาครัฐว่าจ้างเอกชนทีเป็ นมืออาชีพเข้ามาบริ หารจัดการโครงการ
ซึ งรัฐเป็ นเจ้าของโครงการ โดยภาครัฐอาจกําหนดโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนให้เอกชนผูกพัน
กับผลประกอบการเพือจูงใจให้ดาํ เนิ น งานอย่า งมีป ระสิ ท ธิ ภ าพ และสัญ ญาเช่ าพัฒนา (Lease
Contract) หมายถึ ง ภาครัฐให้เอกชนเช่ าทรัพย์สินไปดําเนิ นงาน โดยเอกชนรับผิดชอบเงิ นทุ น
หมุ นเวียน ตลอดจนความเสี ยงจากผลประกอบการ และจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ภาครัฐในการใช้
ทรัพย์สิน
ส่ ว นความเห็ น ของผูเ้ ชี ยวชาญต่ อ องค์ป ระกอบด้า นการสร้ า งนวัต กรรมทาง
การศึกษาทีไม่เห็นด้วยกับตัวแปรอธิ บายองค์ประกอบนวัตกรรมทีกล่าวว่า การสร้างนวัตกรรมการ
บริ หารจัดการศึกษาเพือให้เกิด “การใช้ทรัพย์สินของรัฐทีมีอยู่” ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด ทังนี หาก
กล่าวถึ งระบบสหกิ จศึ กษาหรื อระบบทวิภาคี ทีเป็ นความร่ วมมื อระหว่างสถานประกอบการกับ
สถานศึกษา จะเห็นได้วา่ ภาครัฐหรื อสถานศึกษามาใช้ทรัพย์สินของเอกชนเสี ยเป็ นส่ วนใหญ่ ดังนัน
จึงมิอาจกล่าวได้วา่ จะเป็ นการใช้ทรัพย์สินของรัฐเสมอไป แต่ควรเป็ นลักษณะของการใช้โครงสร้าง
พืนฐาน (infrastructure) ร่ วมกัน หรื อการนําทรัพยากรของทังสองฝ่ ายมาบูรณาการร่ วมกัน มิใช่โอน
เอียงว่าเป็ นการใช้ทรัพย์สินของรัฐแต่ฝ่ายเดียว จากความเห็นดังกล่าวสามารถอธิ บายได้จากคํานิยาม
ภายใต้พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่ วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 มาตรา 4 มีใจความ
สําคัญว่า “กิจการของรัฐ” หมายความว่า กิจการทีมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง ดังต่อไปนี (1) กิจการ
ทีส่ วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอืนของรัฐ หรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ นหน่วยใดหน่วยหนึ ง
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หรื อหลายหน่วยรวมกันมีอาํ นาจหน้าทีต้องทําตามกฎหมาย (2) กิจการทีจะต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
หรื อทรัพย์สินของส่ วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอืนของรัฐ หรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิน
หน่วยใดหน่วยหนึงหรื อหลายหน่วยรวมกัน “ร่ วมลงทุน” หมายความว่า ร่ วมลงทุนกับเอกชนไม่วา่
โดยวิธีใด หรื อมอบให้เอกชนลงทุนแต่ฝ่ายเดียวโดยวิธีการอนุญาต หรื อให้สัมปทาน หรื อให้สิทธิ
ไม่ว่าในลักษณะใด “โครงการ” หมายความว่า การลงทุนในกิ จการของรัฐ “หน่วยงานเจ้าของ
โครงการ” หมายความว่า ส่ วนราชการทีมีฐานะเป็ นกรมหรื อเทียบเท่ารัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอืนของ
รัฐ หรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถินซึ งจะให้เอกชนร่ วมลงทุนในกิจการของรัฐมาตรา 6 ทีกล่าวถึง
การให้เอกชนร่ วมลงทุนในกิจการของรัฐต้องคํานึงถึงหลักการสําคัญด้านประสิ ทธิ ภาพและความคุม้ ค่า
ในการดําเนินกิจการและการใช้ทรัพยากรของรัฐซึ งคําว่าการใช้ทรัพยากรของรัฐตามตัวแปรอธิ บาย
องค์ประกอบ เป็ นความหมายทีมีนยั ตาม พ.ร.บ. ร่ วมทุน ซึ งอาจแตกต่างจากความเป็ นจริ งในทาง
ปฏิบตั ิตามความร่ วมมือในระบบสหกิ จ ศึก ษา อย่า งไรก็ต ามผูว้ ิจ ยั เห็ น ว่า ณ เวลานี ยังไม่มีความ
ชัดเจนทังในเชิ ง นโยบายและนิ ย ามของการบริ ห ารจัด การศึ ก ษาแบบรัฐร่ วมเอกชน ซึ งในระยะ
ต่อไปผูบ้ ริ หารระดับสู งระดับนโยบายควรสร้างความเข้าใจทีชัดเจนให้ผเู้ กียวข้องทราบถึงบริ บทที
เข้าข่ายการร่ วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนในกฎหมายลําดับรองต่อไป
กรณี ค วามเห็ น ของผูเ้ ชี ยวชาญต่ อ องค์ป ระกอบด้า นการสร้ า งนวัตกรรมทาง
การศึกษา มี ใจความว่าตัวแปรอธิ บายองค์ประกอบทีกล่ าวว่า มาตรการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
ทุจริ ตประพฤติมิชอบที ช่ ว ยสร้ า งความเชื อมัน ภาคการศึ ก ษาควรคํา นึ ง ถึ ง ความเป็ นจริ งในการ
รายงานตัว เลขจํา นวนผู เ้ รี ย นที มี สิ ท ธิ ไ ด้รั บ เงิ น อุ ด หนุ น รายหัว การจัด ซื อจัด จ้า งหรื อ การใช้
จ่ายงบประมาณควรตังอยูบ่ นพืนฐานของความจําเป็ นเพือก่อให้เกิดการพัฒนาการศึกษาและเกิดการ
สร้างนวัตกรรมทางการศึกษามากทีสุ ด จากความเห็ นดังกล่าว เป็ นข้อสังเกตทีควรนํามาปรับปรุ ง
แก้ไขให้เป็ นมาตรฐานจริ ยธรรมการปฏิ บตั ิงานร่ ว มกันเพือสร้ า งความตระหนักให้ผปู้ ฎิบตั ิงานมี
ทัศ นคติ เ ชิ ง สร้ า งสรรค์บ นพื นฐานความสุ จ ริ ต โปร่ ง ใสและพร้อมทีจะได้รับการตรวจสอบ ซึ ง
เป็ นไปตามเจตนารมย์ของพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่ วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ที
กําหนดหลักการว่าต้องมีความโปร่ งใส และมีการส่ งเสริ มการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม และสอดคล้อง
กับแนวคิดของพฤฒิพร เนติโพธิ กล่าวว่า พ.ร.บ.การให้เอกชนเข้าร่ วมลงทุนในกิจการของรัฐ ฉบับ
นี จึ งมี ความเป็ นไปได้ใ นการนํา ไปใช้ในการจัดการศึก ษา หากการลงทุ นเกิ น 1,000 ล้า น ก็ต้อง
ปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ.นี ทังนี ก็เพือให้โครงการมีความโปร่ งใส รอบคอบรัดกุมขึน โดยมีขนตอนตั
ั
งแต่
หนังสื อเชือเชิญให้เอกชนเข้ามาลงทุน มีรายละเอียดแต่ละขันตอนทีเอือให้เกิดความเป็ นหุ ้นส่ วนทีดี
ต่อกันสิ งทีต้องคํานึ งต่อไปคือหากการลงทุ นไม่เกิ น 1,000 ล้าน อาจใช้หรื อไม่ใช้ ไม่ปฏิ บตั ิตาม
พ.ร.บ. นี ก็ได้ แต่ถา้ ปฎิบตั ิตามก็ทาํ ให้เกิดประโยชน์ ทําให้การร่ วมทุนถึงแม้จะมูลค่าน้อยก็มีความ
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โปร่ งใส รอบคอบ รัดกุมในแต่ละขันตอน ควรนําวิธีการใน พ.ร.บ. ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์
อย่างไรก็ดี มาตราการป้ องกันทุจริ ต คอรัปชันต้องชัดเจนเพือไม่ให้เกิด นิ ติกรรมอําพราง ทีทําเพือ
หลี ก เลี ยงกฎระเบี ย บการจัด ซื อจัด จ้า งเหมือ นในอดี ต ที ผ่า นมาประเด็น สํา คัญ ต้องอยู่ทีความ
สุ จริ ตเป็ นทีตัง ต้องอยูบ่ นพืนฐานประโยชน์ร่วมกันจริ งๆ แนวทางการกํากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ
ต้องเข้มแข็ง
นอกจากนียังพบว่าความเห็นของผูเ้ ชียวชาญต่อองค์ประกอบด้านมาตรการส่ งเสริ ม
กล่าวว่าในปัจจุบนั ภาครัฐได้ส่งเสริ มให้ภาคเอกชนเข้ามาร่ วมจัดการศึกษามากขึน ภายใต้พระราชบัญญัติ
โรงเรี ยนเอกชน พ.ศ.
ทีมีความชัดเจนและเอื อให้เกิ ด การจัดการศึก ษาเอกชนทีได้มาตรฐาน
เพือช่ วยลดภาระภาครัฐ แต่ยงั ไม่มีกรณี ตวั อย่างของการจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชนทีจะนํามา
ศึกษาและอภิ ป รายให้เ ห็ น ภาพที ชัด เจนจากความเห็ นดัง กล่า วมีเหตุผลสนับสนุ นความเป็ นจริ ง
ในปั จจุบนั ทีภาครัฐยังไม่มีความชัดเจนในการกําหนดมาตรการส่ งเสริ มให้เอกชนเข้ามาลงทุนใน
กิ จ การของรั ฐ ด้า นการศึก ษาภายใต้ พระราชบัญ ญัติก ารให้เ อกชนร่ วมลงทุนในกิ จการของรั ฐ
พ.ศ. 2556 ทังนีอาจกล่าวได้วา่ การบริ ห ารจัด การศึ ก ษาแบบรั ฐ ร่ ว มเอกชนยังเป็ นเพียงแนวคิดเชิง
อุดมคติทียังไม่มีกรณี ศึกษาเกิดขึนให้เห็นคุณประโยชน์เป็ นรู ปธรรมหรื อยังไม่มีเหตุจูงใจให้ภาครัฐ
นําแนวคิดนีไปประยุกต์ใช้อย่างไรก็ดีพฤฒิพร เนติโพธิ ให้ความเห็นไว้วา่ การจัดการศึกษาแบบรัฐ
ร่ วมเอกชนนี ถือเป็ นแบบที 3 ไม่ใช่ต่างคนต่างจัดและได้ประโยชน์ของตัวเอง แต่ตอ้ งมาร่ วมกันจัด
เอกชนก็ตอ้ งได้กาํ ไร เรี ยกเก็บส่ วนต่างจากผูป้ กครองได้ก ารพิจารณาหุ ้นส่ ว นการศึกษาต้องสุ จริ ต
เป็ นทีตัง การควบคุมให้มีการแบ่งผลประโยชน์ระหว่างหุ ้นส่ วนต้องเป็ นธรรม ต้องดูว่าอะไรดีกบั
ประชาชนมากทีสุ ดการแบ่งผลประโยชน์อย่างไร สัดส่ วนการลงทุน เงือนไขระยะเวลา ต้องระบุชดั
ในสัญญาร่ วมทุน ส่ วนเงือนไขความสําเร็ จนันต้องขยายบริ การด้านการศึกษาทีมีคุณภาพ มีปริ มาณ
ครอบคลุม มีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นการกระจายการศึกษาจริ งๆอุปสรรค ตัว พ.ร.บ. เอง ไม่มีอุปสรรค
แต่สิงสํา คัญ อยู่ที ข้อ มูล ที จะเอาเข้า มาเพีย งพอให้ภ าครั ฐ ตัด สิ น ใจหรื อไม่และเป็ นไปในทิศทาง
เดียวกันกับความเห็นของเข็มชัย ชุติวงศ์ กล่าวว่าประเด็นสําคัญต้องดูวา่ แรงจูงใจหรื อความจําเป็ นที
ภาครัฐจะเลือกใช้ PPPs คืออะไร มีหรื อไม่ ภายใต้กรอบของกฎหมายของทรัพยากรก็มีความเป็ นไป
ได้ ต้องตังคําถามว่าทําไม่รัฐต้องเลือกทางนี ทังๆ ทีมีทางเลือกจาก พ.ร.บ. โรงเรี ยนเอกชนอยู่แล้ว
ส่ วนเสรี นนทสู ติ กล่าวว่าภาครัฐต้องประเมินตนเอง พิสูจน์ทราบว่าขาดอะไรทังเชิงปริ มาณและเชิ ง
คุณภาพ รวมถึงพืนที แล้วจึงกําหนดรู ปแบบPPPs ทีเหมาะสม สอดคล้องกับงานวิจยั ของอัล สไควแรท
และคณะ ในโครงการ e-Government ของประเทศจอร์ แดน พบว่าขันตอนการวางแผนมีความสําคัญ
และส่ งผลต่อความสําเร็ จของความเป็ นหุ น้ ส่ วนระหว่างกัน ซึ งในระยะแรกของการวางแผนประกอบด้วย
องค์ประกอบย่อย คือแนวคิดความร่ วมมือแบบหุ ้นส่ วน การกําหนดความต้องการจําเป็ น และความ
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พร้อมของหุ น้ ส่ วนทังสองฝ่ าย ระยะต่อมาประกอบด้วยการกําหนดแนวปฏิบตั ิในแง่ต่างๆ การปรับแต่ง
ให้ถูกต้องเหมาะสม และการสร้างโอกาสความเป็ นหุน้ ส่ วนระหว่างกัน
จากความเห็นของผูเ้ ชียวชาญต่อองค์ประกอบด้านนโยบายภาครัฐ กล่าวว่าเมือพูด
ถึ ง นโยบายแบ่ งออกเป็ น ระยะดัง นี คื อ ระยะแรก การกําหนดนโยบายภาครั ฐในการส่ ง เสริ ม
สนับสนุนให้เอกชนเข้าร่ วมทุนลงทุนในกิจการของรัฐ ระยะทีสอง คือการนํานโยบาย PPPs สู่ การ
ปฏิบตั ิ (implementation of PPPs policy) นันหมายถึงมีนโยบาย PPPs แล้ว และรัฐควรผ่านนโยบาย
ลําดับรองในการจูงใจภาคเอกชนเพือจะรักษาสัมพันธภาพในระยะยาวให้เกิดขึนได้อย่างไรแต่สําหรับ
กรณี ในการวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั มุ่งศึกษานโยบายภาครัฐในระยะเริ มต้น กล่าวคือระยะทีเป็ นการริ เริ ม
นโยบายในการส่ งเสริ มสนับสนุนให้เอกชนเข้าร่ วมทุนลงทุนในกิจการด้านการศึกษาของรัฐนันเอง
ความเห็ นดังกล่าวสอดคล้องกับขันตอนการกํา หนดนโยบายสาธารณะตามแนวคิดของ ฮอกวูดด์
และกันน์) ได้กาํ หนดขันตอนของกระบวนการกําหนดนโยบายไว้ ขันตอนสําคัญดังนี 1) การค้นหา
ประเด็นปั ญหา การจําแนกลักษณะของประเด็นปั ญหาและการคาดการณ์ประเด็นปั ญหาซึ งจําเป็ น
จะต้องกระทําการแก้ไข 2) การกลันกรองประเด็นปั ญหา ด้ว ยวิธี การทีเหมาะสมกับลักษณะของ
ประเด็นปัญหา โดยใช้เกณฑ์การวัดด้านบริ บท ด้านลักษณะ ด้านผลกระทบ ด้านต้นทุน มาวิเคราะห์
ด้วยวิธีต่างๆ เช่น แมทริ กซ์จดั ลําดับความสําคัญ หรื อ วิธีตน้ ไม้การตัดสิ นใจ เป็ นต้น 3) การนิยาม
ประเด็นปั ญหา ให้ชัดเจน 4) การพยากรณ์ สถานการณ์ ทีเป็ นอยู่ว่าจะเปลียนแปลงหรื อพัฒนาไป
อย่า งไร เพื อประโยชน์ ใ นการกําหนดทางเลื อกนโยบายที เป็ นไปได้ใ นอนาคต 5) การกํา หนด
วัตถุประสงค์และการจัดลําดับความสําคัญเพือนําไปปฏิบตั ิให้บรรลุผลสําเร็ จ ) การวิเคราะห์ทางเลือกที
อาจนําไปสู่ การบรรลุวตั ถุประสงค์ของนโยบาย ) การนํานโยบายไปสู่ ปฏิบตั ิ 8) การประเมินผลว่า
การนํานโยบายไปปฏิบตั ิก่อให้เกิดผลลัพธ์ทีพึงปรารถนาหรื อไม่ 9) การสื บต่อนโยบายและการยุติ
นโยบายหากได้รับ การดํา เนิ นต่อไปจะเริ มในกระบวนการริ เริ มนโยบายใหม่อีก ซึ งจะเห็นได้ว่า
ขันตอนการกําหนดนโยบายอาจหมุนเวียนไปตามเหตุและปัจจัยหรื อตามระยะของการดําเนินการ
3.2 การยืนยันรู ปแบบขององค์ประกอบการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน
จากผูท้ รงคุณวุฒิและผูเ้ ชียวชาญ
จากการยืนยันของผูท้ รงคุณวุฒิและผูเ้ ชียวชาญส่ วนใหญ่มีความเห็นไปในทิศทาง
เดียวกันว่ารู ปแบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทีผูว้ จิ ยั นําเสนอมีความเหมาะสม ความเป็ นไปได้
ความเป็ นประโยชน์ และความถูกต้องครอบคลุม แต่ก็พบว่ามีผทู้ รงคุณวุฒิท่านหนึ งมีความเห็นแย้ง
และได้นาํ เสนอความคิ ด เห็ น ต่ อ รู ปแบบความสั ม พัน ธ์ ขององค์ประกอบทีควรจะเป็ น รวมทัง
ผูเ้ ชี ยวชาญอี ก ท่ า นได้ใ ห้ค วามเห็ น เพิ มเติ ม ในการนํา เสนอความสัมพันธ์ขององค์ประกอบอีก
รู ปแบบหนึงทีอาจมีความเป็ นไปได้ในสถานการณ์ทีแตกต่างกัน
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จากความเห็นของผูเ้ ชี ยวชาญกล่า วว่า รู ป แบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ
ตามทีผูว้ ิจยั นําเสนอ มีความเหมาะสมและสอดคล้องในกรณี ทีอยูใ่ นระยะการริ เริ มนโยบายการให้
เอกชนร่ วมลงทุนในกิ จ การของรั ฐ ด้า นการศึ ก ษา หากอยู่ใ นระยะที ความตกลงในการดําเนิ น
โครงการ PPPs ได้เกิ ดขึนแล้ว รู ปแบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบจะเปลียนไป โดยการสร้าง
นวัตกรรมมีความสําคัญเป็ นอันดับแรกและควรเป็ นตัวแปรต้นนําไปสู่ การจัดทําข้อตกลงและการ
บริ หารสัญญา ซึ งก่อให้เกิดธรรมาภิบาลด้านความคุม้ ค่าทางการเงินและความมีประสิ ทธิ ภาพ และ
นําไปสู่ นโยบายภาครัฐและมาตรการส่ งเสริ มสนับสนุนในการรักษาสัมพันธภาพระหว่างหุ ้นส่ วน
ในระยะยาว อย่างไรก็ดีรูปแบบความสั ม พัน ธ์ ท ังสองกรณี ย งั ไม่ ส ามารถนํา มาเป็ นบทสรุ ปและ
นําไปถ่ายโยงกับกรณี อืนได้โดยทัวไป เนืองจากบริ บทในบางประเทศอาจให้ความสํา คัญ กับการ
สร้างนวัตกรรมเป็ นอันดับแรก ขณะทีบางประเทศอาจมุ่ง เน้น ที ธรรมาภิ บ าลด้า นความคุม้ ค่าทาง
การเงินและความมีประสิ ทธิ ภาพเป็ นสําคัญ ทังนี ขึนอยูก่ บั การจัดเรี ยงความสํา คัญ ของบริ บ ทใน
ประเทศนันๆ จากความเห็ นดังกล่าวมีเหตุผลและมีความเป็ นไปได้ในสถานการณ์จริ ง แต่สําหรับ
กรณี ประเทศไทยอาจกล่ าวได้ว่าการบริ หารจัดการศึ กษาแบบรั ฐร่ ว มเอกชนเป็ นเรื องใหม่และยัง
ไม่มีกรณี ศึกษาในประเทศทีแสดงให้เห็นถึงข้อมูลทีแข็งแกร่ งของประโยชน์และผลกระทบเชิ งบวก
ในการวิจยั ครังนี ผูว้ จิ ยั มุ่งศึกษาองค์ประกอบและรู ป แบบความสั ม พัน ธ์ ข ององค์ ป ระกอบการ
บริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชนในระยะทีเป็ นการริ เริ มนโยบายการส่ งเสริ มสนับสนุ นให้
เอกชนเข้าร่ วมลงทุนในกิจการด้านการศึกษาของรัฐนันเอง รู ปแบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ
จึงเริ มต้นด้วยธรรมาภิบาลและมีนโยบายภาครัฐเป็ นตัวขับเคลือนองค์ประกอบอืนๆให้บรรลุผลใน
การสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึนกับการศึกษาสอดคล้องกับผลการศึกษาทีแสดงให้เห็นถึงการจัดเรี ยง
ความสําคัญทีแตกต่างไปตามบริ บทในแต่ละพืนที/ประเทศ เช่ นผลการศึกษาของเฟนเนล ระบุวา่
ไม่สามารถกล่าวได้วา่ ทุกประเทศนํา PPPs ไปใช้ในทิศทางเดียวกัน ทังนี ขึนอยูก่ บั ความต้องการ
ของกระบวนการทางการเมื องและนโยบายทางสัง คมในแต่ล ะสมัย ส่ ว นดูและคอลลีค กล่าวว่า
การกําหนดรู ปแบบ PPPs ย่อมแตกต่างไปตามหุ ้นส่ วนและหน่ ว ยงานที จะร่ ว มมื อ กัน ซึ งอาจมี
องค์ประกอบอืนทีเพิมขึนและเป็ นประโยชน์เฉพาะด้าน แม้วา่ ในระยะเริ มโครงการ PPPs อาจจะมี
ความพึงพอใจ แนวคิด PPPs อาจมีความซับซ้อนมากกว่าทีปรากฏ แม้จะมีรูปแบบการหรื อกรอบ
การดําเนิ นงานทีชัดเจนแล้วก็ตาม ตัวอย่างเช่ น เมือเริ มดําเนิ นโครงการ PPPs ทีสมาชิ กทุกคนมี
วิสัยทัศน์ร่วมกัน แต่วิสัยทัศน์นนก็
ั อาจเปลี ยนแปลงได้ตามกาลเวลา หรื อเมือมีผูน้ าํ คนใหม่เข้ามา
หรื อปัจจัยอืน ๆ ทีอาจจะไม่สามารถคาดการณ์ได้ ในทํานองเดียวกันเมือมีการทําความตกลงความ
เป็ นหุ น้ ส่ วนกันแล้วโดยกําหนดบทบาทและความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ข้อตกลงดังกล่าวอาจ
ไม่คงอยูถ่ าวรเมือเวลาผ่านไปทังนีเนืองจากลําดับความสําคัญของภารกิจและ / หรื อสถานะทางการเงิน

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

340
อาจเปลียนแปลงซึ งย่อมส่ งผลกระทบความตกลงความเป็ นหุ ้นส่ วนได้ แม้วา่ ศักยภาพของ PPPs มี
ประสิ ทธิ ภาพมากเพือเพิมสิ งทีหน่วยงานสามารถทําร่ วมกัน แต่ประเด็นเหล่านี เป็ นข้อพึงระวังว่า
ก่อนทําความตกลงความเป็ นหุน้ ส่ วนต้องให้แน่ใจว่ามีการระบุและพูดคุยกันเรื องผลประโยชน์และ
ปั จจัยเสี ยงในทํานองเดียวกัน สเตดแรค ได้นาํ เสนอรู ปแบบกองทุนความร่ วมมือภาครัฐและเอกชน
ในการจัดการศึกษาเสมือนจริ ง (virtual school) เพือนําไปใช้ใน 26 รัฐของประเทศสหรัฐอเมริ กา
โดยมีนโยบายสาธารณะ พันธกิจ เป้ าหมาย และ / หรื อความมุ่งหวังแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ เช่น
รัฐคอนเนตทิกตั อินเดียนา ไอโอวา แมริ แลนด์ แมสซาชูเซต เนวาดา นิวเจอร์ ซี นิวเม็กซิ โก ฯลฯมี
พันธกิจในการเพิมการเข้าถึงการศึกษาให้กบั นักเรี ยน ส่ วนรัฐฮาวาย โรดไอส์แลนด์และเวสต์เวอร์ จิเนีย
มีพนั ธกิจในด้านช่ วยลดอัตราการลาออกกลางคัน ฟื นฟูความเชือมัน ส่ วนเรื องการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การเพิมผลสัมฤทธิ ของนักเรี ยน ทักษะในศตวรรษที 21 จัดโดยรัฐแอริ โซนา โคโลราโด
เนบราสก้า เนวาดา นิ วเจอร์ ซีย ์ โอคลาโฮมา โอเรกอน เพนซิ ลวาเนีย เทนเนสซี เวอร์ มอนต์และ
เวอร์ จิเนี ย ฯลฯ และรัฐทีมีเป้ าหมายการศึกษาเกี ยวกับการลดช่องว่างผลสัมฤทธิ ผูเ้ รี ยนทีหลากหลาย
ความหลากหลายของผูเ้ รี ยน คือรัฐแคลิฟอร์ เนีย คอนเน็คติกตั ไอโอวา เทนเนสซี และยูทาห์ส่วนฉึ ง
และคณะ พบว่าจากการเปรี ยบเทียบการดําเนิ นการความร่ วมมือแบบรัฐร่ วมเอกชนของประเทศจีน
แผ่นดินใหญ่และเขตบริ หารพิเ ศษฮ่อ งกง พบว่า เขตบริ ห ารพิเ ศษฮ่องกงให้ความสําคัญกับการมี
ระบบธรรมาภิบาลและการสนับสนุ นจากภาคสังคม ขณะทีประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ให้ความสําคัญ
กับการจัดการแหล่งตลาดทุนคือปั จจัยสู่ ความสําเร็ จในความตกลงแบบหุ น้ ส่ วน
จากเหตุ ผ ลดัง กล่ า วข้างต้น สามารถสรุ ปได้วา่ ผลการยื น ยัน องค์ ป ระกอบและ
รู ปแบบการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมจากการยืนยันของผูท้ รงคุณวุฒิและผูเ้ ชี ยวชาญ มีความ
เหมาะสม ความเป็ นไปได้ ความเป็ นประโยชน์ และความถูกต้องครอบคลุ ม โดยมีองค์ประกอบ
5 ด้าน ประกอบด้วยองค์ประกอบด้านธรรมาภิบาลว่าด้วยหลักประสิ ทธิ ภาพและความคุม้ ค่า หลักการ
สร้ างความรับผิดชอบต่อการศึกษาหลักความโปร่ งใสหลักนิ ติธรรมและคุณธรรม และ หลักการมี
ส่ วนร่ วม องค์ป ระกอบด้านการทํา ข้อตกลงและการบริ หารสัญญา องค์ป ระกอบด้า นการสร้าง
นวัตกรรมทางการศึกษา องค์ประกอบด้านมาตรการส่ งเสริ ม และองค์ประกอบด้านนโยบายภาครัฐ
และมีรูปแบบสัมพันธ์ขององค์ประกอบทีสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
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ข้ อเสนอแนะการวิจัย
จากผลการวิจยั เรื อง การบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะ
ดังต่อไปนี
ข้ อเสนอแนะทัวไป
ในการศึกษาวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะเพือนําผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการศึกษาในวงกว้างต่อไป ดังนี
1. ภาครัฐควรนํา “สัญญาการพัฒนาวิชาชีพ” ไปประยุกต์ใช้ กล่าวคือการให้ภาคเอกชน
เข้ามาให้บริ การด้า นวิช าชี พ เช่ น การพัฒ นาหลัก สู ตร การวัด และประเมิน ผลการเรี ยนหรื อการ
บริ หารจัดการการสอบ การจัดโครงการเพิ มประสิ ท ธิ ภ าพต่า งๆ รวมทังการจัดหาตําราเรี ยนและ
สื อการเรี ยนการสอน การฝึ กอบรม และงานสนับสนุนการสอนอืนๆ ประโยชน์ของสัญญาประเภท
นีคือ ภาครัฐมีโอกาสได้นาํ เอาความเชียวชาญของภาคเอกชนมาใช้ในการปรับปรุ งการศึกษาให้ดีขึน
โดยภาครัฐสามารถกําหนดมาตรฐานคุณภาพการบริ การตลอดจนบทลงโทษไว้ในสัญญา จึงทําให้
การติดตามประเมิ น ผลการปฏิ บ ตั ิ ง านทํา ได้ไ ม่ย าก และภาคเอกชนหนึ งรายสามารถทําสัญญา
ลักษณะเดียวกันกับโรงเรี ยนต่างๆ ได้หลายแห่ง จึงอาจทําให้งานบริ การมีตน้ ทุนลดลงและคุณภาพ
เพิมขึน จะเห็นได้ว่าสัญญาประเภทนี ทําให้ภาครัฐประหยัดการลงทุน มีคุณภาพงานทีดีขึน และ
บุคลากรในโรงเรี ยนมีเวลาเพือการเรี ยนการสอนอย่างจริ งจังมากขึน
2. ภาครัฐควรนํา “สัญญาบริ การจัดการศึกษา” ไปประยุกต์ใช้ กล่าวคือการให้ภาคเอกชน
จัดการศึกษาให้ก ับ นัก เรี ย นที ได้รับ ทุ นการศึ ก ษาจากรัฐให้เข้าเรี ยนในโรงเรี ย นเอกชนได้ ทําให้
นักเรี ยนได้รับการศึกษาทีมีคุณภาพในโรงเรี ยนเอกชนทีมีอยูแ่ ล้ว อีกทังภาครัฐสามารถขยายการ
เข้าถึงการศึกษาได้อย่างรวดเร็ ว โดยไม่ตอ้ งสร้างโรงเรี ยนหรื อจัดหาทรัพยากรใหม่ ซึ งเหมาะสําหรับ
กลุ่มประชากรรายได้ตาํ หรื อกลุ่มนักเรี ยนด้อยโอกาสทางการศึกษา
3. สําหรับสถานศึกษาบางแห่ งทีมีนกั เรี ยนไม่ครบชันหรื อมีผลการดําเนิ นงานขาดทุ น
สะสมเป็ นเวลานาน ภาครัฐควรพิจารณาใช้ “สัญญาการบริ หารจัดการ” หมายถึงการให้ภาคเอกชน
เข้ามาบริ หารจัดการโรงเรี ยนของรัฐให้มีผลการดําเนิ นงานทีดีขึน ความรับผิดชอบภายใต้สัญญานี
แบ่งออกเป็ น 4 งานหลัก ได้แก่ การบริ หารงานการเงิน การบริ หารงานบุคคล การวางแผนระยะยาว
และความเป็ นผูน้ าํ ภายใต้สัญญานี บุคลากรทีไม่ใช่ ฝ่ายบริ หารยัง คงสภาพเป็ นลูกจ้างของภาครัฐ
ต่อไป ประโยชน์ของสัญญานีที มี ต่อการศึ ก ษาของรั ฐ คื อ การนํา ทัก ษะวิช าชี พ และแนวคิดใหม่ๆ
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จากภาคเอกชนมาใช้ในการบริ หารจัดการศึกษา การให้อิสระแก่ผบู้ ริ หารในการดําเนินงาน การลด
ความยุง่ ยากซับซ้อนในการทํางาน
4. ภาครั ฐควรร่ วมมื อกับภาคเอกชนทีมีศกั ยภาพด้านการดูแลเด็กพิเศษทีมีปัญหาเรื อง
การเรี ยนรู ้ บกพร่ อง สมาธิ สัน หรื อเด็กทีไม่สามารถเรี ยนร่ วมกับผูอ้ ืนได้ จัดตังเป็ นโรงเรี ยนทีช่วย
พัฒนาการเรี ยนรู ้ของพวกเขาให้เท่าเทียมผูอ้ ืนด้วยการเรี ยนการสอน และสื อการสอนทีเหมาะสมกับ
สภาพผูเ้ รี ยน และสถานดูแลเด็กก่อนวัยเรี ยน/โรงเรี ยนอนุ บาล เพือปูพืนฐานการเรี ยนรู้ทีดีดว้ ยสื อ
การเรี ยนการสอนทีทันสมัยเอือให้เกิดการเรี ยนรู้ทีดีและช่วยพัฒนาให้เด็กมีความพร้อมทังทางร่ างกาย
และจิตใจ ภายใต้ “สัญญาบริ การสิ งอํานวยความสะดวก” หมายถึงการให้ภาคเอกชนจัดหาสิ งอํานวย
ความสะดวกทางการศึ ก ษา สื อการเรี ย นการสอนที ทัน สมัย และเครื องมื อ /อุปกรณ์ทีกระตุน้
พัฒนาการการเรี ยนรู ้ ให้กบั โรงเรี ยนรัฐ เพือเป็ นการแบ่งเบาภาระความรับผิดชอบและลดความเสี ยง
ในการลงทุนของภาครัฐ โดยภาครัฐเป็ นผูช้ าํ ระเงิ นเป็ นงวดๆ ตามระยะเวลาทีตกลงไว้ในสัญญา
และเมือสิ นสุ ดระยะเวลาแห่งสัญญา ความเป็ นเจ้าของในสิ งอํานวยความสะดวกดังกล่าวจะถ่ายโอน
กลับไปเป็ นของรัฐ หรื อเรี ยกอีกอย่างหนึงว่าแบบสัญญาทีเป็ นการจัดสร้าง-ปฏิบตั ิงาน-ถ่ายโอน ซึ ง
เป็ นแบบทีใช้กนั มากทีสุ ด
5. หน่วยงานกลางระดับนโยบายควรเร่ งออกกฎหมายลําดับรองด้านการจัดการศึกษา
ภายใต้พระราชบัญญัติการให้เอกชนเข้าร่ วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 เพือให้เกิ ดความ
ชัดเจนในการนํานโยบายสู่ การปฏิบตั ิ และควรกําหนดคุณสมบัติภาคเอกชนในการเข้าร่ วมลงทุนให้
มีความชัดเจนและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่ วนรวมอย่างแท้จริ ง
6. ควรนําข้อค้นพบจากการวิจยั ครังนีไปจัดการสนทนากลุ่ม (focus group discussion)
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน เพือหาความเห็นร่ วมและทราบแนวทางการดําเนินงานต่อไปผูบ้ ริ หาร
ระดับนโยบายควรจัดให้มีการประเมินความต้องการจําเป็ น วิเคราะห์สภาพปั ญหาการจัดการศึกษา
แต่ละระดับตังแต่การศึกษาขันพืนฐาน การอาชี วศึกษา การอุดมศึกษา เพือสํารวจแนวโน้มความ
เป็ นไปได้ในการนําการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชนเข้ามาประยุกต์ใช้ในพืนทีจําเป็ น
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ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการวิจัยครังต่ อไป
1. ควรนํา ข้อค้นพบจากองค์ประกอบการบริ หารจัด การศึ กษาที ได้จากการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิ งสํารวจนี ไปทําการวิจยั ต่อเพือกําหนดเป็ นโมเดลการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐ
ร่ วมเอกชนทีมีความสมบูรณ์เฉพาะเจาะจงในแต่ระดับและประเภทการศึกษา เช่น การศึกษาขันพืนฐาน
การอาชีวศึกษา การอุดมศึกษา
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2. การวิจยั เชิ งทดลองเพือนําโมเดลการบริ หารจัดการศึ กษาแบบรัฐร่ วมเอกชนระดับ
การศึกษาขันพืนฐานไปทดลองใช้กบั โรงเรี ยนขนาดเล็ก
3. การวิจยั เชิงคุณภาพศึกษาทีเป็ นการศึกษาเชิงลึ กเพือทราบปั จจัยแห่งความสําเร็ จของ
การบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชนของกุล่มประเทศในภาคพืนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
4. การศึกษาวิจยั การบริ หารจัดการอาชีวศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชนภายใต้พระราชบัญญัติ
การให้เอกชนเข้าร่ วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 เพือพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ
5. การศึกษาวิจยั การบริ หารจัดการศึกษานอกระบบ/ตามอัธยาศัยแบบรัฐร่ วมเอกชน
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รายการอ้างอิง
ภาษาไทย
กระทรวงศึกษาธิการ. อาชีวะจัดงานใหญ่ทวิภาคีไทย ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ. เข้าถึงเมือ 3
ธันวาคม 2557. เข้าถึงได้จาก http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=
39412&Key=news2.
กระทรวงศึกษาธิการ. ร่ าง Roadmap ปฏิรูปการศึกษา. เข้าถึงเมือ 1 ธันวาคม 2557. เข้าถึงได้จาก
http://www.edreform.moe.go.th/home/doc/roadmap_draft_K_A .pdf.
กุลธน ธนาพงศธร. หลักการกําหนดนโยบายของรัฐ. กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
2520.
เกรี ยงไกร กระจ่างยุทธ, “ความร่ วมมือของภาครัฐและภาคเอกชน เพือการบริ หารเครื อข่ายวิสาหกิจ
ภาคการเกษตรของไทย.” วิทยานิพนธ์หลักสู ตรปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2555.
เข็มชัย ชุติวงศ์. ผูต้ รวจการอัยการ สํานักงานผูต้ รวจการอัยการ สํานักงานอัยการสู งสุ ด. สัมภาษณ์ ,
28 พฤศจิกายน 2557.
คณะกรรมการการสาธารณสุ ข วุฒิสภา. “ความเป็ นมาและเจตรารมณ์ของร่ างพระราชบัญญัติการให้
เอกชนร่ วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ...... และในส่ วนทีเกียวข้องกับด้านสาธารณสุ ข.”
บันทึกการประชุมคณะกรรมการการสาธารณสุ ข วุฒิสภา, 14 สิ งหาคม 2555.
จตุภูมิ เขตจัตุรัส. “รายงานการวิจยั เรื องความเป็ นหุ ้น ส่ ว นในการวิจ ยั ระหว่า งครู โ รงเรี ย นและ
อาจารย์ม หาวิท ยาลัย : ความริ เ ริ มจากทฤษฎี สู่ ก ารปฏิ บ ตั ิ . ” วารสารศึ ก ษาศาสตร์
(มหาวิทยาลัย ขอนแก่น) 30, 2-3 (เม.ย.-ก.ย. 2550): 80-92.
จุฬารัตน์ บุษบงก์. “การพัฒนาแผนกลยุทธ์การจัดการความรู้เชิงนวัตกรรมสําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ.”
วิทยานิ พนธ์หลักสู ตรปริ ญญาครุ ศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื อสาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553.
ชลกร ตันประภัสร์ . “ปั จจัยทีส่ งผลความความสร้างสรรค์และนวัตกรรมของโรงเรี ยนเอกชนประเภท
สามัญระดับการศึกษาขันพืนฐาน.” วิทยานิพนธ์หลักสู ตรปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2553.
ชินภัทร ภูมิรัตน. สพฐ.เตรียมเสนอแผนแก้ ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก . เข้าถึงเมือ มิถุนายน
.
เข้าถึงได้จาก http://m.dailynews.co.th/education/
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ญาใจ พัฒนสุ ขวสันต์. “ข้อจํากัด และประเด็นปั ญหาเกี ยวกับการบังคับใช้ พระราชบัญญัติวา่ ด้วย
การให้เ อกชนเข้า ร่ ว มงานหรื อ ดํา เนิ น การในกิ จ การของรั ฐ พ.ศ.
.” เอกสาร
ประกอบการบรรยาย Public Private Partnership และ พระราชบัญญัติการให้เอกชน
ร่ วมลงทุนในกิ จ การของรัฐ พ.ศ. 2556 จัด โดยสํา นัก งานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจณ โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการ, 22 พฤษภาคม 2556.
ฐิติมา อัศวพรหมธาดาและคณะ. “การพัฒนารู ปแบบความร่ วมมือด้านสหกิจศึกษา ระหว่างภาควิชา
การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศกับสถานประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม.”
ทุนวิจยั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2550.
ณัฐพงศ์ พืนแสน. “ภาคีความร่ วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนกับประสิ ทธิผลของนโยบายส่ งเสริ ม
การผลิตไฟฟ้ าด้วยพลังงานหมุนเวียน.” วิทยานิพนธ์หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ ,
2554.
ถวิลวดี บุรีกุลและคณะ. โครงการศึกษาเพือพัฒนาดัชนีวัดผลการพัฒนาระบบบริ หารจัดการทีดี
นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า. .
ธงชัย ชิวปรี ชา. คณะผูก้ ่อตังและทีปรึ กษาโรงเรี ยนวิทยาศาสตร์ ระยอง บริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน).
สัมภาษณ์, 25 มิถุนายน 2557.
นพดล เหลืองภิรมย์. “การจัดการนวัตกรรม : การพัฒนาตัวแบบความสามารถในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมของนักวิจยั .” วิทยานิพนธ์ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2550.
นาตยา แท่นนิ ล. “รู ปแบบของกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่ วมในการจัดการเกษตร
และอาหารปลอดภัยในจังหวัดสงขลา.” วิทยานิพนธ์ปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการ
จัดการสิ งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ , 2555.
นารี นี แสงสุ ข. “การพัฒนากระบวนการองค์กรนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยรามคําแหง.” วิทยานิพนธ์
ปริ ญญาปรัช ญาดุ ษ ฎี บ ณ
ั ฑิ ต สาขาวิช าการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2551.
บวรศักดิ อุวรรณโณ.ธรรมาภิบาลในองค์ กรอิสระ. นนทบุรี:สถาบันพระปกเกล้า. 2545.
เบญจ์ พรพลธรรม. “การจัดการความโปร่ ง ใสและการมีส่ วนร่ ว มในบริ การสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ น.” วิทยานิ พนธ์ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2553.
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ประโยชน์ ส่ งกลิน. “การปฏิรูปการจัดการภาครัฐ: กรณี ศึกษาการจัดการภาครัฐแนวใหม่ในประเทศ
ไทยและสิ ง ค์โปร์ .” วิท ยานิ พ นธ์ปริ ญญารัฐศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2551.
ประวิทย์ สิ มมาทัน. “นวัตกรรมการศึกษาทีพอเพียง.” วารสารครุ ศาสตร์ 5, 1 (9) (ฉบับราชภัฎ
วิชาการ ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2550): 141.
ปรี ชา ชืนชนกพิบูล. “รู ปแบบนวัต กรรมการบริ ห ารเพื อพัฒ นางานของศูนย์บริ การศึกษานอก
โรงเรี ยนอําเภอ.” วิทยานิพนธ์หลักสู ตรปริ ญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการ
บริ หารการศึกษาและผูน้ าํ การเปลียนแปลง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ,
2554.
เปรื อง กิ จรัตน์ภร, “ความเหลือมลําทางการศึกษาไทย : ทีมาและทางออก.” เอกสารประกอบบรรยาย
“ยกเครื องการศึกษาไทยเพือลดความเหลือมลํา”2555 ณ มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิต, 23
กุมภาพันธ์.
ผลิน ภู่เจริ ญ. การจัดการธุรกิจร่ วมสมัย. พิมพ์ครังที 4. กรุ งเทพฯ: เอกพิมพ์ไท. 2548.
พนิดา คล้อ สวัส ดิ . “ปั จ จัย เอื อต่ อ แผนยุท ธศาสตร์ ส่ ง เสริ ม การมีส่วนร่ วมของเอกชนในการจัด
การศึกษาขันพืนฐาน.” วิทยานิพนธ์ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบริ หาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551.
พรธิ ดา วิเศษศิลปานนท์. “ปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อนวัตกรรมของทีมวิจยั และพัฒนาในประเทศไทย.”
วิทยานิ พนธ์หลักสู ตรปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาประชากรศึกษา บัณฑิ ตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549.
พรพรรณ อินทรประเสริ ฐ. “องค์ป ระกอบการบริ ห ารสถานศึ ก ษาขันพื นฐานในทศวรรษหน้า.”
วิทยานิพนธ์ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550.
“พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2545.” ราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 116, ตอน 74 ก (19 สิ งหาคม 2542) : 5-12.
“พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่ วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556,” ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม 130,
ตอน 31 ก (3 เมษายน 2556): 3-19.
“พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิ การ พ.ศ. 2546.” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม
120, ตอนที 62 ก (6 กรกฎาคม 2546): 2.
“พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545.” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119, ตอน 39ก (29 เมษายน
2545): 18.
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พฤฒิพร เนติโพธิ . รองอธิ บดีอยั การสํานักงานทีปรึ กษากฎหมาย สํานักงานอัยการสู งสุ ด. สัมภาษณ์ ,
21 กรกฏาคม 2557.
พัชรกฤษฎิ พวงนิ ลม. “กลยุทธ์การระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพือพัฒนาสถานศึกษาขันพืนฐาน
ของรัฐในจังหวัดมหาสารคาม.” วิทยานิพนธ์หลักสู ตรปริ ญญาศึกษาศาสตร์ ดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาการบริ หารจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.
พิชิต ฤทธิจรู ญ. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการจัดการปั ญญาภิวฒั น์. สัมภาษณ์ , 1 กรกฎาคม
2557.
พีรสิ ทธิ คํานวณศิลป์ และศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ . “ภาคีหุน้ ส่ วน : พลังทวีคูณในการบริ หารของกรม
อนามัย.” วารสารศึกษาศาสตร์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 23, 3 (เม.ย.-มิ.ย. 2549): 1-21.
เพ็ชรี รู ปะวิเชตร์ . “ความร่ วมมือของสถานบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการเพือพัฒนาทักษะ
การทํางานนของบุคลากรในองค์กรธุ รกิจแบบระบบอุตสาหกรรม.” วิทยานิพนธ์ปริ ญญา
ปรัชญาดุ ษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาบริ หารธุ รกิ จ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่,
2554.
ไพบูลย์ แสงจันทร์ . “กรณี ศึกษาการใช้รูปแบบสั ญญาจ้างออกแบบ-ก่อสร้างของโครงการพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภคของรัฐ.” วิทยานิพนธ์ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, 2551.
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สํานักงานอัยการสู งสุ ด

8. ผศ.ดร. ปานเพชร ชินินธร

อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปัจจุบนั คณะกรรมการบริ หารสถาบันเสริ มสร้างขีด
ความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

9. ดร. อัสนียา สุ วรรณศิริกุล

ทีปรึ กษาฝ่ ายบริ หาร สํานักกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
บริ ษทั ฯในกลุ่มสมบูรณ์-บริ ษทั สมบูรณ์แอ๊ดวานซ์เทคโนโลยี
จํากัด (มหาชน) ผูแ้ ทนสถานประกอบการทีดําเนินงานระบบ
สหกิจศึกษา / คณะกรรมการบริ หารสถาบันเสริ มสร้างขีด
ความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

10. นายอรรถการ ตฤษณารังสี

ประธานกรรมการ บริ ษทั ดับบลิว.ซี.เอส.ซันชิโร่ (ประเทศไทย)
ทีเข้าร่ วมระบบทวิภาคีสาขาอุตสาหกรรมยานยนต์ / ผูแ้ ทน
องค์กรภาคเอกชนในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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หนังสื อขอความอนุเคราะห์ ตรวจเครืองมือวิจัย
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รายชือผูท้ รงคุณวุฒิตรวจเครื องมือวิจยั
1. ผศ. ดร. ธี รศักดิ อุ่นอารมย์เลิศ

อาจารย์ประจําภาควิชาพืนฐานทางการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร
นักวิชาการชํานาญการ กลุ่มวิจยั และพัฒนานวัตกรรม

2. ดร. มัลลวีร์ รอชโฟล

การบริ หาร สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน

3. ดร. ปัทมา ปันทวังกูร

นัส
กวิม
เคราะห์
นล
โยบายและแผนชํานาญการ สํานัก
ด
ุ
อ
ก
ห
ก
ั
าง
น
นโยบายและแผนการศึกษาขันพืนฐาน สํานักงาน
สำ
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน

4. อ.ดร. สุ มนา ธี รกิตติกุล

อาจารย์ประจํา คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ

5. ดร. พิศณุ ทองเลิศ

รองผูอ้ าํ นวยการ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ราชบุรี
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รายชือหน่วยงานทีทดลองเครื องมือ
1. สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุ พรรณบุรี เขต 1
2. สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2
3. กลุ่มพัฒนาระบบบริ หารสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
4. โรงเรี ยนราชโบริ กานุเคราะห์ /สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี 8
5. โรงเรี ยนโพธาวัฒนาเสนี /สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี
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7. โรงเรี ยนวัดใหม่ส
สุคนธาราม(ปิ นรัตนราษฎร์ )/สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา

6. โรงเรี ยนบางลีวิทยา / สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาสุ พรรณบุรี 9
นครปฐม 2

8. โรงเรี ยนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุ วนิช)สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 1
9. โรงเรี ยนวัดโรงเข้/สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
10. โรงเรี ยนบางแพปฐมพิทยา / สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 2
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การวิเคราะห์ ความเชือมันของเครืองมือวิจัย
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Reliability Analysis – Scale (Alpha)
Case Processing Summary

Cases

Valid
Excludeda
Total

N

%

30

100.0

.0
ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
0

ส 30

100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
.995

N of Items
153

375

Variable
VAR00001
VAR00002
VAR00003
VAR00004
VAR00005
VAR00006
VAR00007
VAR00008
VAR00009
VAR00010
VAR00011
VAR00012
VAR00013
VAR00014
VAR00015
VAR00016
VAR00017
VAR00018
VAR00019
VAR00020
VAR00021
VAR00022
VAR00023
VAR00024
VAR00025
VAR00026
VAR00027

Scale Mean if Item
Deleted
589.4333
589.3667
589.3333
589.1000
589.5667
589.2667
589.3333
589.3667
589.4000
589.5667
589.1333
589.0667
589.0333
589.0000
589.2667
589.1333
589.2333
589.2667
589.4000
589.2000
589.3333
589.3000
589.0000
589.1667
589.2333
589.2667
589.3667

Item-Total Statistics
Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha
Item Deleted Total Correlation if Item Deleted
17507.771
.147
.995
17481.206
.205
.995
17517.885
.116
.995
17513.886
.116
.995
17407.840
.588
.995
17383.513
.609
.995
17295.126
.734
.995
17307.757
.744
.995
17314.869
.686
.995
17413.702
.435
.995
17352.257
.736
.995
17344.685
.760
.995
17353.206
.667
.995
17346.483
.779
.995
17351.582
.733
.995
17370.464
.690
.995
17526.116
.063
.995
17330.478
.787
.995
17385.421
.609
.995
17407.890
.488
.995
17329.885
.732
.995
17386.286
.523
.995
17414.897
.525
.995
17341.247
.574
.995
17306.737
.855
.995
17357.789
.709
.995
17336.723
.775
.995
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Variable
VAR00028
VAR00029
VAR00030
VAR00031
VAR00032
VAR00033
VAR00034
VAR00035
VAR00036
VAR00037
VAR00038
VAR00039
VAR00040
VAR00041
VAR00042
VAR00043
VAR00044
VAR00045
VAR00046
VAR00047
VAR00048
VAR00049
VAR00050
VAR00051
VAR00052
VAR00053
VAR00054

Scale Mean if Item
Deleted
589.6667
589.0333
589.8000
588.8667
588.9333
588.9000
589.1333
588.9667
589.3000
589.0667
588.7667
588.9000
588.9000
589.0333
589.4000
589.2333
589.0000
589.1667
588.8333
589.0333
588.9667
588.8333
589.2333
589.2333
589.1333
589.1000
589.4000

Item-Total Statistics
Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha
Item Deleted Total Correlation if Item Deleted
17258.851
.684
.995
17267.620
.852
.995
17379.821
.635
.995
17350.671
.693
.995
17275.513
.838
.995
17331.266
.749
.995
17303.706
.792
.995
17357.895
.695
.995
17271.734
.746
.995
17360.271
.756
.995
17321.151
.777
.995
17288.852
.851
.995
17315.817
.831
.995
17333.344
.738
.995
17295.421
.846
.995
17293.702
.903
.995
17340.069
.725
.995
17369.247
.714
.995
17324.971
.804
.995
17302.585
.906
.995
17304.723
.868
.995
17318.075
.891
.995
17315.082
.852
.995
17342.875
.644
.995
17351.499
.713
.995
17308.300
.807
.995
17297.628
.723
.995
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Variable
VAR00055
VAR00056
VAR00057
VAR00058
VAR00059
VAR00060
VAR00061
VAR00062
VAR00063
VAR00064
VAR00065
VAR00066
VAR00067
VAR00068
VAR00069
VAR00070
VAR00071
VAR00072
VAR00073
VAR00074
VAR00075
VAR00076
VAR00077
VAR00078
VAR00079
VAR00080
VAR00081

Scale Mean if Item
Deleted
589.1000
589.1333
589.2333
588.9667
589.1333
589.3333
589.5000
589.3667
589.0333
589.3000
589.8333
589.3667
589.2667
589.2333
589.0000
588.9667
588.7333
588.9667
589.2333
588.8000
588.8667
589.0333
589.0333
589.2667
589.0667
588.9000
589.2000

Item-Total Statistics
Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha
Item Deleted Total Correlation if Item Deleted
17333.472
.791
.995
17347.085
.756
.995
17381.633
.704
.995
17264.585
.930
.995
17316.602
.770
.995
17330.368
.642
.995
17309.983
.750
.995
17304.861
.753
.995
17295.344
.903
.995
17261.597
.789
.995
17556.764
-.056
.995
17243.757
.741
.995
17226.340
.684
.995
17254.599
.816
.995
17288.552
.860
.995
17289.413
.896
.995
17261.444
.883
.995
17346.792
.764
.995
17344.461
.518
.995
17281.683
.874
.995
17292.878
.852
.995
17289.964
.844
.995
17341.413
.620
.995
17269.995
.856
.995
17265.720
.892
.995
17277.266
.916
.995
17288.441
.829
.995
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Variable
VAR00082
VAR00083
VAR00084
VAR00085
VAR00086
VAR00087
VAR00088
VAR00089
VAR00090
VAR00091
VAR00092
VAR00093
VAR00094
VAR00095
VAR00096
VAR00097
VAR00098
VAR00099
VAR00100
VAR00101
VAR00102
VAR00103
VAR00104
VAR00105
VAR00106
VAR00107
VAR00108

Scale Mean if Item
Deleted
589.0000
588.8667
589.2000
588.9000
589.0667
589.1333
589.2667
588.9000
589.4000
589.1000
589.3000
589.1667
589.0333
588.9333
588.9667
588.9000
589.0667
589.7667
589.1333
589.0333
588.9333
588.9000
589.2000
589.0000
589.4667
588.8333
589.0667

Item-Total Statistics
Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha
Item Deleted Total Correlation if Item Deleted
17360.966
.671
.995
17293.775
.901
.995
17269.200
.699
.995
17295.955
.904
.995
17371.375
.534
.995
17304.257
.733
.995
17296.202
.707
.995
17298.300
.927
.995
17237.697
.704
.995
17263.403
.890
.995
17274.493
.880
.995
17242.971
.917
.995
17284.447
.887
.995
17343.444
.864
.995
17307.826
.857
.995
17340.852
.792
.995
17335.237
.769
.995
17306.530
.620
.995
17325.430
.559
.995
17233.964
.879
.995
17284.892
.900
.995
17266.714
.879
.995
17261.338
.818
.995
17267.379
.885
.995
17279.154
.532
.995
17293.178
.867
.995
17269.651
.902
.995
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Variable
VAR00109
VAR00110
VAR00111
VAR00112
VAR00113
VAR00114
VAR00115
VAR00116
VAR00117
VAR00118
VAR00119
VAR00120
VAR00121
VAR00122
VAR00123
VAR00124
VAR00125
VAR00126
VAR00127
VAR00128
VAR00129
VAR00130
VAR00131
VAR00132
VAR00133
VAR00134
VAR00135

Scale Mean if Item
Deleted
588.9667
589.2333
589.3000
589.0333
589.1333
588.8667
588.9000
589.2000
588.9000
589.1667
589.1000
589.1667
588.8000
589.1333
588.8667
589.1667
588.9333
588.9333
588.9000
589.0333
588.9333
589.1000
589.1667
589.0000
589.0667
588.9000
588.9333

Item-Total Statistics
Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha
Item Deleted Total Correlation if Item Deleted
17243.964
.950
.995
17294.875
.801
.995
17284.148
.725
.995
17260.861
.874
.995
17314.051
.672
.995
17275.085
.940
.995
17273.679
.902
.995
17324.441
.750
.995
17260.921
.898
.995
17235.592
.766
.995
17305.679
.816
.995
17300.695
.816
.995
17304.234
.872
.995
17270.947
.818
.995
17282.326
.915
.995
17279.661
.865
.995
17258.271
.853
.995
17289.789
.883
.995
17261.748
.895
.995
17284.447
.840
.995
17276.133
.880
.995
17271.197
.865
.995
17279.868
.842
.995
17312.414
.883
.995
17319.168
.859
.995
17321.128
.870
.995
17288.409
.817
.995
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Variable
VAR00136
VAR00137
VAR00138
VAR00139
VAR00140
VAR00141
VAR00142
VAR00143
VAR00144
VAR00145
VAR00146
VAR00147
VAR00148
VAR00149
VAR00150
VAR00151
VAR00152
VAR00153

Scale Mean if Item
Deleted
589.0667
589.0333
588.8333
589.1333
589.1000
588.9333
588.9667
589.0000
589.1333
589.2000
589.3000
589.1667
589.3667
589.2667
589.0667
589.0667
589.2333
588.9333

Item-Total Statistics
Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha
Item Deleted Total Correlation if Item Deleted
17325.926
.778
.995
17280.585
.928
.995
17346.489
.845
.995
17305.637
.729
.995
17315.541
.782
.995
17249.237
.844
.995
17308.999
.852
.995
17292.069
.873
.995
17221.982
.818
.995
17282.579
.896
.995
17326.769
.706
.995
17272.833
.865
.995
17318.033
.624
.995
17279.789
.846
.995
17275.375
.883
.995
17285.030
.755
.995
17257.426
.861
.995
17253.444
.888
.995
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รายชือองค์ กรเพือเก็บข้ อมูลการวิจัย
หน่วยงานหลักตามโครงสร้างการบริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิ การ ได้แก่
1. สํานักงานปลัดกระทรวง
2. สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
3. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
4. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
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แบบสอบถามความคิดเห็นเพือการวิจัย
เรือง
การบริหารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน
(Public-Private Partnerships in Educational Administration)
...................................................................
คําชีแจง
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1. แบบสอบถามความคิ ดเห็ นนี สร้ า งขึ นจากการศึ ก ษาเอกสาร วรรณกรรม ทฤษฎี
งานวิจยั ทีเกี ยวข้องทังในและต่างประเทศ และการสัมภาษณ์ผูท้ รงคุณวุฒิในเรื อง การบริ หารจัด
การศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน สําหรับใช้ในการเก็บข้อมูลการวิจยั
2. การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ครั งนี มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื อนํา ความคิ ด เห็ น ของท่ า นนํา ไป
วิเคราะห์ หาองค์ป ระกอบและกํา หนดรู ป แบบของการบริ หารจัด การศึ ก ษาแบบรั ฐร่ ว มเอกชน
แบบสอบถามความคิดเห็นนีแบ่งออกเป็ น 2 ตอน คือ
ตอนที 1 ข้อมูลเกียวกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถามความคิดเห็น
ตอนที 2 ข้อมูลเกียวกับองค์ประกอบการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน
3. ข้อมูลที ท่านตอบจะเป็ นความคิดเห็นทีมีประโยชน์ต่อการบริ หารจัดการศึกษาของ
ชาติ เ ป็ นอย่า งยิง ผูว้ ิ จยั รั บ รองว่า จะนํา ข้อ มู ล ที ได้รั บ จากท่ า นมาวิเ คราะห์ ผลและนํา เสนอเป็ น
ภาพรวมของงานวิจยั เท่านัน
ผู ้วิ จ ัย ขอขอบพระคุ ณ ท่ า นที กรุ ณาสละเวลาอัน มี ค่ า ให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการตอบ
แบบสอบถามความคิดเห็นครังนี

นางกมลมาลย์ ไชยศิริธญ
ั ญา
นักศึกษาปริ ญญาเอก หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต
สาขาการบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตอนที ข้อมูลเกียวกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถามความคิดเห็น
คําชีแจง โปรดทําเครื องหมาย √ ลงใน ( ) หน้าข้อความทีตรงกับความเป็ นจริ งของท่าน
ข้อ

สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถามความคิดเห็น

. เพศ
( )ชาย
. อายุ
( ) ไม่เกิน ปี
( ) - ปี
. วุฒิการศึกษา
( ) ตํากว่าปริ ญญาตรี
() ปริ ญญาโท
. องค์กรหลักในกระทรวงศึกษาธิการทีสังกัด
( ) สํานักงานปลัดกระทรวง
( ) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
พืนฐาน
( ) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

( ) หญิง
( )
( )
( )

- ปี
ปี ขึนไป
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5. สถานทีปฏิบตั ิงาน
( ) ราชการส่วนกลาง
( ) สํานักงานศึกษาธิการภาค
( ) อืนๆ (โปรดระบุ) ....................................
6. ตําแหน่งในปัจจุบนั
( ) ปลัดกระทรวง/รองปลัดฯ/ผูช้ ่วยปลัดฯ
( ) เลขาธิการ/รองเลขาธิการ/ผูช้ ่วยเลขาธิการ
( ) ทีปรึ กษา/ผูต้ รวจราชการ/ผูเ้ ชียวชาญ
( ) ผอ.สํานัก/รองผอ. สํานัก
( ) นักวิชาการชํานาญการพิเศษ/ชํานาญการ
7. ประสบการณ์การทํางานในตําแหน่งปัจจุบนั
( ) ไม่เกิน ปี
() - ปี
( ) ปี ขึนไป

สําหรับ
ผูว้ จิ ยั
( )

( )

( ) ปริ ญญาตรี
( ) ปริ ญญาเอก

( )
( ) สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
( ) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
( ) อืนๆ
........................................................
( )
( ) สํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
( ) สถานศึกษา
( )
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

ผอ.สํานักงานศึกษาธิการภาค/รอง ผอ. ฯ
ผอ. เขตพืนทีการศึกษา/รอง ผอ.เขตฯ
ผอ. กลุ่มงาน / หัวหน้ากลุ่มงาน
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ครู /อาจารย์/บุคคลากรทางการศึกษา
( )

( ) - ปี
( ) - ปี
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ตอนที ข้อมูลเกียวกับองค์ประกอบการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน
คําชีแจง โปรดทําเครื องหมาย √ ลงในช่ องหลังข้อความ ให้ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน
ตัวเลขแต่ละช่องมีความหมายดังนี
5 หมายถึง ท่านเห็นด้วยกับข้อความนันอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด
4 หมายถึง ท่านเห็นด้วยกับข้อความนันอยูใ่ นระดับมาก
3 หมายถึง ท่านเห็นด้วยกับข้อความนันอยูใ่ นระดับปานกลาง
2 หมายถึง ท่านเห็นด้วยกับข้อความนันอยูใ่ นระดับน้ อย
1 หมายถึง ท่านเห็นด้วยกับข้อความนันอยูใ่ นระดับน้ อยทีสุ ด

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ข้อ

องค์ประกอบการบริ หารจัดการศึกษา
แบบรัฐร่ วมเอกชน

ระดับความคิดเห็น
มาก มา ปาน น้อย น้อย
สําหรับ
ทีสุด ก กลาง
ทีสุด
ผูว้ จิ ยั
5

1
2
3
4
5
6

7
8
9

กรอบนโยบายของภาครัฐที ครอบคลุมภาระหน้าทีและ
ความรับผิดชอบของภาคเอกชน
การกําหนดนโยบายด้านภาษี และเงิ นอุดหนุ นที ยึดถื อ
วินยั การเงินการคลังของภาครัฐ
ภาครั ฐ มี ค วามชั ด เจนและความต่ อ เนื องในการ
สนับสนุนการเพิมบทบาทของภาคเอกชน
วิสัยทัศน์ของผูบ้ ริ หารระดับสู งในการดําเนิ นงานการ
บริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน
การสร้างกลไกการควบคุมดูแลไม่ให้เกิดการแปรรู ปการ
บริ หารจัดการศึกษาของรัฐเป็ นของเอกชน
เงื อนไขความเป็ นเจ้า ของกรรมสิ ท ธิ นวัต กรรมทาง
การศึ ก ษาความสําเร็ จที เกิ ดจากการลงทุ น ลงแรง การ
ทุ่มเททรัพยากรและความรู ้ความสามารถ
การวินิจฉัยตรวจสอบโครงการการลงทุนอย่างละเอียด
รอบคอบโดยคํานึงถึงความคุม้ ค่าด้านงบประมาณ
การประเมินปั จจัยเสี ยงและคุณลักษณะของโครงการที
กําหนดไว้เพือการตัดสิ นใจในการลงทุน
เป้ าหมายเชิงกลยุทธ์และการตัดสิ นใจในการลงทุนของ
ภาครัฐทีมีความชัดเจน
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ข้อ

องค์ประกอบการบริ หารจัดการศึกษา
แบบรัฐร่ วมเอกชน

ระดับความคิดเห็น
มาก มา ปาน น้อย น้อย
สําหรับ
ทีสุด ก กลาง
ทีสุด
ผูว้ จิ ยั
5

10 ภาครัฐเป็ นผูจ้ ดั เรี ยงความสําคัญของโครงการลงทุนทังหมด
11 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษา
ของประเทศ
12 นโยบายทีคํานึงถึงประโยชน์สาธารณะและการคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภค
13 การสร้างนวัตกรรมการบริ หารจัดการศึกษาเพือให้เกิด
การใช้ทรัพย์สินของรัฐทีมีอยูใ่ ห้เกิดประโยชน์สูงสุด
14 ภาครัฐกํากับดูแลควบคุมการศึกษาเท่าทีจําเป็ นวาง
แผนการพัฒนาเชิงนโยบาย และรักษาคุณภาพมาตรฐาน
15 การตังคณะกรรมการภาครัฐร่ วมเอกชนตามกลุ่มอาชีพ
เพือพัฒนากําลังคนภาคการศึกษาทังระบบ โดยร่ วมกัน
ประเมินความต้องการ กําหนดปริ มาณพืนที และ
คุณสมบัติร่วมกัน
16 การมีหน่วยงานให้ขอ้ มูลโครงการสู่สาธารณะให้ความ
ช่วยเหลือด้านเทคนิค และพัฒนากลยุทธ์สาํ หรับ
หน่วยงานเพือดึงดูดนักลงทุน
17 ภาครัฐสนับสนุนส่งเสริ มให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาท
รับผิดชอบการบริ หารจัดการศึกษา
18 การแต่งตังคณะกรรมการวินิจฉัยปั ญหาเกียวกับการ
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย
19 กระบวนการถ่ายโอนองค์ความรู ้จากภาคอุตสาหกรรม
ไปยังภาคการศึกษา
20 คําสังในการกําหนดอํานาจหน้าทีรับผิดชอบของสถาบัน
หลักและหน่วยงานทีเกียวข้องจากภาครัฐมีความชัดเจน
อย่างเป็ นทางการ
21 การบังคับใช้พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่ วมลงทุนใน
กิจการของรัฐพ.ศ. 2556 ควบคู่กบั การกําหนดแนว
ทางการดําเนินโครงการ PPP (Public-Private
Partnerships)
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องค์ประกอบการบริ หารจัดการศึกษา
แบบรัฐร่ วมเอกชน

ระดับความคิดเห็น
มาก มา ปาน น้อย น้อย
สําหรับ
ทีสุด ก กลาง
ทีสุด
ผูว้ จิ ยั
5

22 กฎระเบียบของภาครัฐทีมีความเข้มงวดชัดเจน โปร่ งใส
และบังคับใช้ได้จริ ง
23 ภาคเอกชนทีเสนอตัวเข้าร่ วมโครงการมีสมรรถนะใน
การปฏิบตั ิงานทีระดับน่าพึงพอใจ
24 มาตรการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาทุจริ ตประพฤติมิชอบ
ทีช่วยสร้างความเชือมัน
25 หลักเกณฑ์การจดทะเบียนสถานศึกษา PPP ทีเป็ นจริ ง
ได้ ปฏิบตั ิได้ และบรรลุวตั ถุประสงค์ของนโยบาย
26 ภาครัฐเป็ นแกนจัดตังศูนย์ประสานงานหรื อเครื อข่าย
ช่ ว ยส่ ง เสริ มความร่ วมมื อ การประสานงานการ
ช่ ว ยเหลื อ ติ ด ตามประเมิ น ผลการดํา เนิ น งานตาม
วัตถุประสงค์และการจัดทํารายงานการประเมิน
27 การมี ห น่ ว ยงาน PPP พัฒ นามาตรฐานของสัญญา
ข้อตกลงเรื อง สัมปทาน รายละเอียดของกระบวนการ
คัดเลือกประเมิน และการจัดจ้างเอกชน
28 หลักเกณฑ์กฎระเบียบการรับนักเรี ยน/นักศึกษาเข้าเรี ยน
ในสถานศึกษาแต่ละแห่งมีความเท่าเทียมกัน
29 การกําหนดเป้ าหมายเชิ งคุ ณภาพให้มีนวัตกรรมทาง
การศึกษา
30 การจ่ายค่าชดเชยความเสี ยหายให้กบั ภาคเอกชนกรณี มี
การเปลี ยนแปลงเงื อนไขอัน เนื องมาจากนโยบาย
สาธารณะ
31 การปรั บ หลั ก สู ต รกระบวนการ สอนและการฝึ ก
นัก ศึ ก ษาให้ส อดคล้อ งกับ ความต้อ งการของตลาด
แรงงาน
32 การสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งการศึกษาอย่างทัวถึง
เท่าเทียม และการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนืองตลอดชีวติ
33 การเพิ มทางเลื อ กทางการศึ ก ษาเพือลดปั ญหาทาง
เศรษฐกิจและสังคม
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มาก มา ปาน น้อย น้อย
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ทีสุด ก กลาง
ทีสุด
ผูว้ จิ ยั
5

34 มาตรการจูงใจภาคเอกชนด้านภาษีทีคํานึงถึงสิ ทธิ
ประโยชน์ทางการเงินการยกย่องเชิดชูเกียรติ และ
ตําแหน่งทางวิชาการ
35 การส่งเสริ มการวิจยั และพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู ้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
36 ภาคเอกชนสนับสนุนทุนวิจยั ให้สถาบันอุดมศึกษาสร้าง
องค์ความรู ้เพือนํากลับไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม
37 การจ่ายค่าตอบแทนให้ภาคเอกชนผูกพันกับผล
ประกอบการเพือจูงใจให้ดาํ เนินงานอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
38 การจัดให้ครู ผสู ้ อนมีเวลาทุ่มเทพัฒนาศักยภาพผูเ้ รี ยน
อย่างเต็มที
39 การพัฒนาความสามารถของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในการ
บริ หารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพทันต่อการ
เปลียนแปลง
40 ความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาและการ
เชือมโยงเงินอุดหนุนทางการศึกษาสนองต่ออุปสงค์
41 การแยกบทบาทผูจ้ ดั ซือออกจากบทบาทของผูจ้ ดั บริ การ
แต่ประสานการดําเนินงานร่ วมกันภายในองค์การเพือ
จัดหาสิ งทีดีทีสุดและมีความเหมาะสมให้แก่ผจู ้ ดั บริ การ
42 กระบวนการอนุมตั ิโครงการ PPP การเจรจาต่อรองใหม่
มีความโปร่ งใสและเป็ นไปตามขันตอนปกติ
43 การออกแบบสัญญาให้เหมาะสมและผ่านการพิจารณา
โดยรัฐบาล
44 การกําหนดพันธะบริ การรายละเอียดบทบาทและหน้าที
รับผิดชอบของคู่สญ
ั ญาทีมีความชัดเจน
45 การกําหนดขอบข่ายอํานาจควบคุมการดําเนินการภายใต้
ระยะเวลาแห่งสัญญา
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46 การจัดสภาพแวดล้อมอาคารเรี ยน สิงอํานวยความสะดวก
ทีใหม่ สะอาด และทันสมัย
47 การริ เริ มโครงการ PPP ที สอดคล้อ งกับ นโยบาย
งบประมาณของรัฐบาล
48 การกําหนดอํานาจการกํากับดูแลมาตรฐานคุณภาพ
การปฏิบตั ิงานในสัญญา
49 การบริ หารจัดการความเสี ยงทีดีทีสุดและการกระจาย
ความเสี ยงระหว่างภาครัฐและเอกชนอย่างเหมาะสมโดย
คํานึงถึงต้นทุนความเสี ยง ความคุม้ ค่าทางการเงิน และ
ประสิ ทธิผลต่อค่าใช้จ่าย
50 การระบุ ข ้อ จํา กั ด ของการใช้ อาํ นาจกํา กับ ดูแลไว้ใน
สัญญา
51 การแก้ไ ขปรั บ ปรุ ง กฎหมายการศึ ก ษาทีเกียวข้องให้
สอดคล้อ งกับ การบริ ห ารจัด การศึ ก ษาแบบรัฐร่ วม
เอกชน
52 การกํา หนดสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ที จู ง ใจการลงทุ น ของ
ภาคเอกชนในกฎหมายการศึ ก ษาเกียวกับการจัด
การศึกษาหลังการศึกษาภาคบังคับ
53 การตังหน่วยงานรับรองมาตรฐานการปฏิบตั ิงานทุกสาย
อาชี พ ที มี ค วามพิ เ ศษเฉพาะทางและเจาะลึ ก ก่อนเข้า
ทํางานจริ งในสถานประกอบการ
54 การกํา หนดหลัก เกณฑ์ก ารจ่ า ยค่ า ตอบแทนแก่รัฐ
และเงือนไขการโอนกรรมสิ ทธ์กลับมาเป็ นของรัฐ
55 การบริ หารกองทุน PPP โดยคณะกรรมการพิเศษให้มี
เงินหมุนเวียนตามสภาพจริ งลดความซําซ้อนและอาจนํา
เงินไปใช้ให้เกิดดอกผล
56 การกํา หนดระยะเวลาแห่ ง สัญ ญาที ภาคเอกชนได้รั บ
สัมปทานและระยะเวลาการถ่ายโอนกรรมสิ ทธิ กลับไป
เป็ นของรัฐ
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57 การกํา หนดบทลงโทษสํา หรั บ ความล้ม เหลวในการ
ปฏิบตั ิงานไว้ในสัญญา
58 ความรับผิดชอบในการส่งมอบงานภายใต้ระยะเวลาที
กําหนดโดยคํานึงถึงหลักความคุม้ ค่า
59 การตังโครงการนําร่ องการจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วม
เอกชนเพือบุคคลกลุ่มพิเศษ คนเป็ นออทิสติค หรื อคนมี
อัจฉริ ยภาพมาก
60 การสร้างตัววัดความสามารถและสิ งจูงใจผูป้ ฎิบตั ิงานที
เหมาะสมไว้ในสัญญา
61 การให้เงินอุดหนุนผูเ้ รี ยนผ่านบัตร Smart Cardโดย
กําหนดวงเงินสิ ทธิประโยชน์ตามรายได้ขนบั
ั นไดและ
อายุของผูร้ ับสิ ทธิ
62 การกําหนดสิ ทธิประโยชน์ของผูร้ ับบริ การและผูใ้ ห้บริ การ
ในสัญญา
63 การกํา หนดข้อ ตกลงในการระงับ ข้อ พิ พ าทระหว่าง
คู่ สั ญ ญาภาครั ฐ และเอกชนด้ว ยหลัก ความชัดเจน
คาดการณ์ได้ และความโปร่ งใส
64 การกําหนดรู ปแบบ PPP ทีเหมาะสม และสัดส่วนความ
เป็ นหุน้ ส่วนทีชัดเจนในสัญญา
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65 ภาคเอกชนเข้า มาบริ ห ารจัด การศึ ก ษาทังหมดใน
โรงเรี ยนของรัฐ
66 ภาคประชาสังคมร่ วมบริ จาคสนับสนุนทรัพยากร
การศึกษาผ่านระบบการบริ หารงบประมาณและการ
จัดการทรัพยากรทีมีประสิ ทธิภาพ
67 ภาคเอกชนสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาให้กบั
สถานศึกษาของรัฐซึงเป็ นกิจกรรมเพือช่วยเหลือสังคม
และสิ งแวดล้อมโดยไม่มุ่งหวังผลกําไร
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68 การประเมินผลร่ วมกันให้เกิดผลผลิตทางการศึกษาทีได้
มาตรฐานตามที สถานประกอบการที ได้ม าตรฐาน
ต้องการ
69 การใช้ทกั ษะความเชียวชาญและทรัพยากรทีมีอยูเ่ อือ
ประโยชน์ต่อกัน
70 ภาคเอกชนลงทุ น สร้ า งและจัด ให้ มี สิ งอํานวยความ
สะดวกทางการศึกษาให้กบั โรงเรี ยนของรัฐ
71 การบริ หารจัด การศึ ก ษาที เน้ น การกระจายอํานาจสู่
สถานศึกษามีเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลาย
ในการปฏิบตั ิ
72 กรอบนโยบายทีกว้างและแผนกลยุทธ์ดา้ นการศึกษาที
ชัดเจนในการดึงดูดภาคเอกชนเข้าร่ วม
73 การมอบรางวัลตอบแทนให้กบั ผูท้ ีปฏิบตั ิงานบรรลุ
ผลสําเร็ จตามวัตถุประสงค์ทีกําหนดไว้
74 การใช้สืออุปกรณ์การเรี ยนการสอนทีทันสมัยในการ
สร้างประสบการณ์การเรี ยนรู ้ทีดี
75 ภาคเอกชนให้บ ริ ก ารด้า นวิช าชี พ เช่ น การฝึ กอบรม
การจัดหาแบบเรี ยน การออกแบบหลักสูตรการสอน
การประกันคุณภาพและงานสนับสนุนการสอน
76 สถาบันอุดมศึกษามีศกั ยภาพเพียงพอทีจะนําผลการวิจยั
ไปขยายผลในเชิงพาณิ ชย์
77 ภาคเอกชนลงทุนสร้างโครงสร้างพืนฐานทีจําเป็ นและ
การบริ การด้านการศึกษา
78 การกํา หนดคุ ณ สมบัติ ข องภาคเอกชนไว้ในกลยุทธ์
การศึกษาแห่งชาติ
79 คณะกรรมการภาครัฐร่ วมเอกชนตามกลุ่มอาชีพร่ วมทํา
หลักสูตร แผนการเรี ยนและร่ วมสอนด้วยกัน
80 การยกระดับคุณภาพการศึกษาการจัดการความรู ้ทกั ษะ
และนวัตกรรมด้านเทคนิคการสอน
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81 การกําหนดโครงสร้างราคาและเงือนไขการชําระเงิน
ตามสัญญา
82 การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่ วมลงทุนใน
กิจการของรัฐ
83 การกําหนด Roadmap เพือนํานโยบายสู่การปฏิบตั ิโดย
คํานึงถึงการบรรลุผลอย่างมีประสิ ทธิภาพและ
ประสิ ทธิผล
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84 ความรับผิดชอบร่ วมกันในการรับประกันการมีงานทํา
ของผูส้ าํ เร็จการศึกษา
85 การสร้างเครื องมือวัดผลการปฏิบตั ิงานทีเหมาะสมและ
สะท้อนผลลัพธ์ทีต้องการ
86 ประสิ ทธิภาพของระบบการบริ หารงานภาครัฐในการนํา
นโยบายสู่การปฏิบตั ิ
87 การกํากับดูแลการนําสัญญาไปสู่ การปฏิบตั ิให้เกิด
ประโยชน์อย่างแท้จริ ง
88 ภาคเอกชนจัดการศึกษาสําหรับผูม้ ีความสามารถพิเศษ
เพือพัฒนาให้เป็ นนักวิจยั นักวิทยาศาสตร์ทีสร้างองค์
ความรู ้และนวัตกรรมในการพัฒนาประเทศอย่างยังยืน
89 การกําหนดวิสยั ทัศน์พนั ธกิจ รู ปแบบการบริ หารจัดการ
และกรอบการดําเนินงาน
90 นโยบายของภาครัฐทีชัดเจน เข้มแข็ง ไม่เปลียนแปลง
ตามวาระทางการเมือง
91 การกําหนดวัตถุประสงค์หรื อเป้ าหมายในการปฏิบตั ิงาน
ร่ วมกันระหว่างผูบ้ ริ หารและผูม้ ีส่วนเกียวข้องโดย
คํานึงถึงเป้ าหมายทางการศึกษาร่ วมกัน
92 ภาคเอกชนจัดการศึกษาให้กบั นักเรี ยนทีได้รับคูปอง/
ทุนการศึกษาจากรัฐให้เข้าเรี ยนในโรงเรี ยนเอกชนได้
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93 ความร่ วมมือทวิภาคีระหว่างสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการเพือการลงทุนด้านการศึกษา ผลิตกําลังคน
ให้มีคุณสมบัติตามต้องการของตลาดแรงงาน
94 การกําหนดกลยุทธ์ทีดีทีสุดให้เหมาะสมกับองค์การทัง
3 ระดับ คื อ ระดับ องค์ก าร ระดับ บริ ห าร และระดับ
ปฏิบตั ิการ
95 กระบวนการแปลงกลยุทธ์และนโยบายไปสู่แผนการ
ดํา เนิ น งานภายในองค์ก ารโดยคํา นึ ง ถึ ง วัฒนธรรม
โครงสร้าง หรื อระบบการบริ หาร
96 ความชัดเจนในการแบ่งการเรี ยนการสอนวิชาชีพและ
วิชาเฉพาะและการสร้างความเชือมโยงในแต่ละระดับ
การศึกษาเข้าด้วยกัน
97 กระบวนการแก้ปั ญ หาการยุติ ค วามขัด แย้ง และการ
กําหนดทางเลือก
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98 การประเมินผลกลยุทธ์ทีนําไปปฏิบตั ิให้แน่ใจว่ากลยุทธ์
นันก่อให้เกิดผลการปฏิบตั ิงานทีตรงตามแผนทีตังไว้
99 การมี ห น่ ว ยงานพัฒ นาและขับ เคลื อนนโยบาย PPP
ตลอดจนแนวทางการดําเนินงานภายใต้รูปแบบ PPP ที
กําหนด
100 การกํา หนดแนวทางการทํา งานร่ ว มกัน ให้มีระบบ
ข้อ กํา หนด หลัก เกณฑ์ และมาตรฐานการทํางานที
มุ่งเน้นให้ประโยชน์ตกแก่ผเู ้ รี ยน
101 การประเมินองค์การและสภาพแวดล้อมภายนอกและ
ภายใน ให้ทราบถึ ง จุ ดแข็ง จุ ด อ่อน โอกาส และ
อุปสรรค ก่อนกําหนดกลยุทธ์
102 ภาคเอกชนลงทุนสร้างและจัดให้มีสิงอํานวยความ
สะดวกทีจําเป็ นรวมทังดําเนินการงานบริ การต่างๆทีมี
ประสิ ทธิภาพทีสุด
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103 การกําหนดตัวชีวัดความสําเร็ จและตัวชีวัดผลลัพธ์ทาง
การศึกษาทังเชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณ
104 การประสานความเชือมโยงระหว่างอุปสงค์และอุปทาน
ให้มีขอ้ มูลป้ อนกลับมายัง กระบวนการเรี ยนการสอนใน
สถานศึกษา
105 การสร้างกลไกการบริ หารงบประมาณและทรัพยากร
ทางการศึกษาทีสะท้อนผลลัพธ์ทางการศึกษาทีมีคุณภาพ
106 การปฏิบตั ิต่อกันด้วยความซือสัตย์ให้เกียรติ เชือใจนับ
ถือกันและแบ่งปั นข้อมูลทีเป็ นจริ งจนเป็ นความสัมพันธ์
ทียังยืน
107 การพัฒ นากลไกการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาทีมี
ประสิ ทธิภาพ
108 การมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยและผูใ้ ช้บริ การ
ในการตรวจสอบคุณภาพการให้บริ การ
109 การประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านและสร้างแรงจูงใจให้
ได้รับผลลัพธ์ทีน่าพอใจ
110 การแต่งตังคณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิโครงการ PPP
หรื อตัดสิ นการไม่ใช้วธิ ีการประมูล
111 การศึ ก ษาค้น คว้า วิจัย ด้า นอุ ต สาหกรรมและส่งเสริ ม
งานวิจยั เชิงพาณิ ชย์ในระดับอุดมศึกษา
112 การพัฒนาระบบบริ หารจัดการการศึกษาให้มีประสิ ทธิ ภาพ
ตามหลัก ธรรมาภิ บ าลบนพื นฐานของผลประโยชน์
ร่ วมกัน
113 การบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชนทีมีความ
ยืดหยุน่ ตอบสนองความต้องการของสังคมได้
114 โครงสร้างองค์การทีเหมาะสมมีความคล่องตัวในการ
บริ หารจัดการการติดต่อสื อสาร และการมีส่วนร่ วม
115 กระบวนการติดต่อสื อสารและกระบวนการตัดสิ นใจทีมี
ขอบข่ายอํานาจชัดเจน ตามโครงสร้าง

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

4

3

2

1

397

ข้อ

องค์ประกอบการบริ หารจัดการศึกษา
แบบรัฐร่ วมเอกชน

ระดับความคิดเห็น
มาก มา ปาน น้อย น้อย
สําหรับ
ทีสุด ก กลาง
ทีสุด
ผูว้ จิ ยั
5

116 สถาบันการศึกษาภาครัฐทีเข้าร่ วมโครงการ PPP มุ่ง
พัฒนาศักยภาพของตนอยูเ่ สมอ
117 การผสมผสานทักษะและความเชียวชาญร่ วมกันให้เป็ น
แนวปฏิบตั ิทีดี
118 ผูม้ ีทกั ษะความเชียวชาญของภาคเอกชนเข้ามามีส่วน
ร่ วมในการบริ หารจัดการศึกษา
119 การกําหนดนโยบายการมีส่วนร่ วมของภาคเอกชนให้
เป็ นยุทธศาสตร์ระดับชาติ
120 การขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาทีมีคุณภาพใน
โรงเรี ยนเอกชนทีมีอยูแ่ ล้วโดยไม่ตอ้ งสร้างสถานทีหรื อ
จัดหาทรัพยากรทางการศึกษาใหม่
121 การนํานวัตกรรมการบริ หารจัดการจากภาคเอกชนมา
ประยุกต์ใช้ในการกําหนดมาตรฐานการบริ หารจัด
การศึกษาของภาครัฐให้มีประสิ ทธิภาพ
122 ระบบการทํางานและกรอบกฎระเบียบทียืดหยุน่ ของการ
บริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน
123 ผูป้ ฎิบตั ิงานในสถานศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชนมีการ
ทํางานอย่างต่อเนืองและสมําเสมอ
124 การมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยและผูใ้ ช้บริ การ
ในการกําหนดรายละเอียดโครงการ
125 กระบวนการจัดซือจัดจ้างของภาครัฐมีความโปร่ งใส
ตรวจสอบได้รอบคอบรัดกุมและมีความชัดเจนในสาย
ความรับผิดชอบ
126 การเพิมประสิ ทธิภาพต่อต้นทุนและการบริ หารจัดการ
ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าของภาครัฐร่ วมเอกชน
127 กระบวนการคัดเลือกภาคเอกชนมีความโปร่ งใสและมี
การแข่งขันประกวดราคาอย่างเป็ นธรรม
128 การบริ หารจัดการงบประมาณการลงทุนทีมีผลประโยชน์
และความคุม้ ค่าด้านการเงินในระยะยาว
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129 กระบวนการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษาและการ
กําหนดบทบาทอํานาจหน้าทีความรับผิดชอบทีชัดเจน
130 การประเมินเชิงระบบและการศึกษาประวัติความเป็ นมา
ของบริ บทสถานศึกษาก่อนการดําเนินงานโครงการ PPP
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131 การจัดตังกองทุนส่งเสริ มการให้เอกชนร่ วมลงทุนใน
กิจการของรัฐตามมาตรฐานการบัญชี

132 การจัดให้มีคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุนด้าน
การศึกษาให้เกิดการเรี ยนรู ้ร่วมกันและมีกระบวนการ
ถ่ายทอดองค์ความรู ้อย่างเป็ นระบบ

133 การจัดให้มีกองทุน PPP โดยธนาคารเป็ นผูด้ าํ เนินการ
ธุรกรรมด้วยฐานเลข 13 หลัก
134 การจัดทําระบบการให้ทุนการศึกษาแก่โรงเรี ยนของรัฐ
และเอกชนทีเป็ นธรรม ตอบสนองความต้องการและมี
เป้ าหมายทีชัดเจน
135 การผสมผสานและเติมเต็มคุณสมบัติครู ผสู ้ อนให้มี
จรรยาบรรณความเป็ นครู ในการจัดการศึกษาร่ วมกัน
136 การปรับเปลียนกระบวนทัศน์ต่อแนวคิด PPP และการ
สร้างความรู ้ความเข้าใจในหลักการความเป็ นหุน้ ส่วน
การศึกษา
137 การคาดการณ์ไกลและการกําหนดโยบายให้ครอบคลุม
เนือหากฎหมายประกาศ และระเบียบทีเกียวข้อง
138 การสร้างความสัมพันธ์อย่างยังยืนระหว่างหุน้ ส่วนใน
การส่งเสริ มการศึกษาโดยมุ่งเน้นทีผลลัพธ์ทางการศึกษา
ร่ วมกัน
139 การระดมทรัพยากรและการสร้างภาคีเครื อข่ายทางการ
บริ หารจัดการศึกษาทีมีกลไกทีชัดเจน
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140 การแต่งตังคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ให้กบั โครงการ PPP ทีมีมูลค่าตํากว่าหนึงพันล้านบาท
141 ความโปร่ งใสและการสร้างจิตสํานึกความรับผิดชอบต่อ
การศึกษาของชาติร่วมกัน
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142 การแต่งตังคณะกรรมการกําหนดมาตรการหรื อแนวทาง
ด้านการเงินของโครงการ PPP ต่อ คณะรัฐมนตรี
143 การสร้างทัศนคติทีดีของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยต่อแนวคิด
การบริ หารจัดการศึกษา PPP

144 การมีระบบติดตามตรวจสอบ และประเมินโครงการทีมี
ประสิ ทธิภาพ
145 ภาคเอกชนดําเนินการซ่อมบํารุ งอาคารสถานทีการรับส่ง
นักเรี ยน โครงการอาหารกลางวัน
146 การริ เริ มโครงการนําร่ อง PPP ในโรงเรี ยนขนาดเล็กทีจะ
ยุบรวม เพือนําข้อค้นพบมาสร้างแนวปฎิบตั ิทีดี
147 ภาคเอกชนมีส่วนร่ วมในการออกแบบหลักสูตรเป็ น
วิทยากร สนับสนุนการฝึ กงาน และเรี ยนรู ้การทํางาน
จริ งในสถานทีทํางาน
148 การมีระบบการจ้างงานและค่าตอบแทนทีทันสมัยของ
การบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน
149 การจัดทําระบบกองทุนโรงเรี ยนของรัฐและเอกชนทีมี
ความเป็ นกลางตอบสนองความต้องการ และเข้าถึง
กลุ่มเป้ าหมาย
150 การสร้างแรงจูงใจให้ผมู ้ ีส่วนเกียวข้องในทุกระดับมี
วิสยั ทัศน์ ทุ่มเทความรู ้ความสามารถให้เกิดความร่ วมมือ
ร่ วมใจในการปฏิบตั ิงาน
151 การสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้การทํางานร่ วมกันระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน
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4

3

152 การบริ หารจัดการงบประมาณทีมีความโปร่ งใส
ตรวจสอบได้มีความเพียงพอครอบคลุมค่าใช้จ่ายทัง
โครงการ และค่าชดเชยทีอาจเกิดขึน
153 การสร้างความเข้าใจทีแท้จริ งถึงเป้ าหมายร่ วมกันในการ
สร้างประโยชน์เพือการศึกษาของชาติ
ความเห็นเพิมเติม :-
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รายชือผู้ทรงคุณวุฒิยนื ยันผลการวิจัย
1. ดร. อกนิษฐ์ คลังแสง

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2. ดร. พิธาน พืนทอง

ทีปรึ กษาด้านการพัฒนาระบบเครื อข่ายและการมีส่วนร่ วม
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน

3. ดร. ชัชวาลย์ วัดอักษร

รักษาการผูอ้ าํ นวยกลุ่มพัฒนาระบบบริ หาร

สําห
นักอ
งานคณะกรรมการการศึ
กษาขันพืนฐาน
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4. ดร. สรี ยา โด อมาเรา สำ ผูอ้ าํ นวยการศูนย์ส่งเสริ มและประสานงานอุตสาหกรรม
แห่งอาเซี ยน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

5. ผศ. ดร. ปานเพชร ชินินทร

อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปัจจุบนั คณะกรรมการบริ หารสถาบันเสริ มสร้างขีด
ความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

6. ดร. อัสนียา สุ วรรณศิริกุล

ทีปรึ กษาฝ่ ายบริ หาร สํานักกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
บริ ษทั ฯในกลุ่มสมบูรณ์-บริ ษทั สมบูรณ์แอ๊ดวานซ์เทคโนโลยี
จํากัด (มหาชน) ผูแ้ ทนสถานประกอบการทีดําเนินงานระบบสห
กิจศึกษา / คณะกรรมการบริ หารสถาบันเสริ มสร้างขีด
ความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

7. นายเข็มชัย ชุติวงศ์

ผูต้ รวจการอัยการ สํานักงานผูต้ รวจการอัยการ
สํานักงานอัยการสู งสุ ด

8. ดร. เสรี นนทสู ติ

คณะกรรมาธิการพิจารณาร่ างพระราชบัญญัติการให้เอกชนเข้า
ร่ วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ในชันสภาผูแ้ ทนราษฎร
และชันวุฒิสภา /รองกรรมการผูจ้ ดั การมูลนิธิสถาบันวิจยั และ
พัฒนาองค์กรภาครัฐ/ ทีปรึ กษากฎหมาย
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แบบสั มภาษณ์ผ้ทู รงคุณวุฒิเพือประกอบการยืนยัน
“การบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน”
(Public-Private Partnerships in Educational Administration)
…………………………………………………………..…………………………………………
คําชีแจง
แบบสัมภาษณ์นีเป็ นแบบสัมภาษณ์ทีอยูใ่ นขันตอนทีมีความสําคัญยิงต่อการวิจยั ก่อนการ
สรุ ปผลการวิจยั กล่ าวคื อ เป็ นขันตอนการยืนยัน โดยผูว้ ิจยั กําหนดกรอบการยืนยันองค์ประกอบและ
รู ปแบบ 4 ด้าน คือ ความเหมาะสม (Propriety Standards) ความเป็ นไปได้ (Feasibility Standards)
ความเป็ นประโยชน์ (Utility Standards) และความถูก ต้องครอบคลุ ม (Accuracy Standards)
หลังจากทีท่านได้ศึกษารายละเอียดในตอนที 1 และตอนที 2 ประกอบการพิจารณาแล้ว โปรดแสดงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะในตอนที 3 เพือเป็ นประโยชน์ต่อการยืนยันการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐ
ร่ วมเอกชนซึ งจะทําให้เกิดความมันใจสําหรับผูม้ ีความสนใจนําผลการวิจยั ไปใช้ให้เกิ ดประโยชน์
ในการบริ หารจัดการศึกษาต่อไป
ผูว้ จิ ยั แบ่งรายละเอียดขันตอนแบบสัมภาษณ์ดงั นี
1. ความเป็ นมาและความสําคัญของงานวิจยั โดยสังเขป (หน้า 2)
2. วัตถุประสงค์งานวิจยั (หน้า 3)
3. ข้อค้นพบงานวิจยั และการยืนยันผล
ตอนที 1 ข้อค้นพบงานวิจยั เพือตอบวัตถุประสงค์ขอ้ ที 1 ของงานวิจยั (หน้า 4)
ตอนที 2 ข้อค้นพบงานวิจยั เพือตอบวัตถุประสงค์ขอ้ ที 2 ของงานวิจยั (หน้า 4)
ตอนที 3 การยืนยันผลการวิจยั เพือตอบวัตถุประสงค์ขอ้ ที 3 ของงานวิจยั (หน้า 6-10)
4. ภาคผนวก : คําอธิบายองค์ประกอบ (หน้า 11-17)
ขอขอบพระคุณอย่างสู งทีท่านได้กรุ ณาให้ความอนุเคราะห์ในการวิจยั ครังนี
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(นางกมลมาลย์ ไชยศิริธญ
ั ญา)
นักศึกษาปริ ญญาดุษฏีบณั ฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
ภาควิชาการบริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
โทร. 081-861-5876email : kamol1971@gmail.com หรื อ sml-kae@windowslive.com
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แบบสั มภาษณ์ผ้ทู รงคุณวุฒิเพือประกอบการยืนยัน
“การบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน”
(Public-Private Partnerships in Educational Administration)
………………………………………
ข้ อมูลพืนฐาน
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ชือผูใ้ ห้สัมภาษณ์

………………………………..…..……………………………………...

ตําแหน่งหน้าที

………………………………..…..……………………………………...

สถานทีทํางาน

………………………………..…..……………………………………...

วัน/เดือน/ปี /เวลา

วันที…… เดือน …………… พ.ศ………. เวลา………………………...

ลงชือผูใ้ ห้สัมภาษณ์

………………..…..…………………………………….......................

ความเป็ นมาและความสํ าคัญของงานวิจัยโดยสั งเขป
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2545
และ (ฉบับที 3) พ.ศ. 2553 กําหนดให้รัฐมีหน้าทีจัดการศึกษาอย่างทัวถึงและมีคุณภาพ ให้บุคคลมี
สิ ทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขันพืนฐานไม่นอ้ ยกว่าสิ บสองปี นอกเหนือจากรัฐเป็ น
ผูจ้ ดั การศึกษา ยังเปิ ดโอกาสให้ภาคเอกชน สถาบันและองค์กรอืนๆตามกฎหมาย มีสิทธิ ในการจัด
การศึกษาขันพืนฐานได้อีกด้วย ถึ งแม้วา่ ปั จจุบนั กลไกภาครัฐมีบทบาทสําคัญในการจัดการศึกษา
แต่การจัดการศึกษาอย่างทัวถึ งและมีคุณภาพ จําเป็ นต้องอาศัยความคิดริ เริ ม การสร้ างนวัตกรรม
การศึกษา และการจัดการองค์การควบคู่ไปกับการจัดสรรทรัพยากรด้านการศึกษา ภาคเอกชนจึง
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เริ มมีบทบาทสําคัญในการขับเคลือนในการพัฒนาการศึกษาร่ วมกับภาครัฐ และการให้เอกชนร่ วม
ลงทุนในกิจการของรัฐทุกประเภทภายใต้พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่ วมลงทุนในกิจการของรัฐ
พ.ศ.
ยังเอือให้การร่ วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนเป็ นไปอย่างมีมาตรฐาน โปร่ งใส และ
มี ความชัดเจนในการดําเนิ นการ ซึ งจะสร้ างการเปลี ยนแปลงทีมีนัย สําคัญต่อการให้เอกชนร่ ว ม
ลงทุ นในกิ จการของรั ฐ ทุ ก ประเภท ทังด้า นเศรษฐกิ จและสัง คม จากแนวโน้ม ดัง กล่ า วข้า งต้น
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที
สิ บเอ็ด พ.ศ. 2555-2559 ทีเน้นการเชื อมโยงกับระบบเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค จําเป็ นต้องสร้าง
ความพร้อมสําหรับเชื อมโยงด้านกายภาพทังโครงสร้างพืนฐานและระบบโลจิสติกส์ ควบคู่กบั การ
ยกระดับคุณภาพคน การเสริ มสร้างองค์ความรู้ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและ
ความคิดสร้ างสรรค์ ให้เป็ นพลังขับเคลื อนการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมไทย และแผนพัฒนา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิ การ ฉบับที พ.ศ.
มุ่งเน้นปรับปรุ งและพัฒนาทังด้าน
การส่ งเสริ มโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน ด้านคุณภาพการศึกษา ด้านขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศทีและเพิมประสิ ทธิ ภาพด้านการบริ หารและจัดการศึกษา รวมทังแนวทางการ
ขับเคลือนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสอง (พ.ศ.2552-2561) ทีส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของทุก
ภาคส่ วนของสังคมในการบริ หารและจัดการศึกษานําวิธีการบริ หารจัดการศึกษาแนวใหม่มาใช้
ควบคู่กบั การสร้างผูน้ าํ การเปลียนแปลง มีการบริ หารจัดการการเงิ นและงบประมาณทีเน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสําคัญ (Demand Side) จากการปฏิรูปการศึกษาทีผ่านมา พบว่ามีความหลากหลายของข้อเสนอ
ในการปฏิรูปการศึกษาเพือนํามาใช้เป็ นแนวทางในการยกระดับการศึกษา แนวคิดความร่ วมมือด้าน
การบริ หารจัดการศึกษาระหว่างภาครัฐและเอกชน ก็เป็ นข้อเสนอหนึ งทีหลายฝ่ ายกล่าวว่าสามารถ
นํามาใช้แก้ปัญหาความเลือมลําทางการศึกษา โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาทีมีคุณภาพ ยิงไปกว่า
นันผลการการศึกษาของธนาคารโลกพบว่า ความร่ วมมือทางการศึกษาระหว่างภาครัฐและเอกชน
สามารถเอือประโยชน์ ต่อการจัดการศึก ษานําไปสู่ การจัดสรรงบประมาณด้า นการศึก ษาอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ และสามารถเพิมการเข้าถึงการศึกษาและคุณภาพการศึกษาได้ ซึ งเป็ นไปในทิศทาง
เดียวกับแนวทางการแก้ปัญหาการศึกษาของนานาประเทศทังประเทศทีพัฒนาแล้วและประเทศที
กําลังพัฒนา ผูว้ ิจยั เห็นว่าการบริ หารจัดการศึกษาในศตวรรษที 21 มีความท้าทายและซับซ้อนมาก
ขึนกว่าในอดีต ภาครัฐและเอกชนควรประสานความร่ วมมือและมีบทบาทร่ วมกันในการบริ หารจัด
การศึกษาเพือบรรลุเป้ าหมายความสําเร็ จการจัดการศึกษาในภาพรวมของประเทศ แนวคิดความ
ร่ วมมื อแบบรัฐร่ วมเอกชน จึงเป็ นมิติใหม่ของความร่ วมมื อทีควรนํามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
นโยบายการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชนในแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับต่อไปใน
ห้วงระยะเวลาระหว่าง พ.ศ. - เป็ นอย่างยิง
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือทราบองค์ประกอบของการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน
2. เพือทราบรู ปแบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วม
เอกชน
3. เพือยืนยันองค์ประกอบและรู ปแบบของการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน
ข้ อค้ นพบงานวิจัยและการยืนยันผลการวิจัย
ตอนที 1 ข้ อค้ นพบงานวิจัยเพือตอบวัตถุประสงค์ ข้อที 1 ของงานวิจัย
เพื อทราบองค์ประกอบของการบริ หารจัดการศึ กษาแบบรั ฐร่ วมเอกชนผูว้ ิจยั ใช้ก าร
วิ เ คราะห์ อ งค์ป ระกอบเชิ ง สํ า รวจ (Exploratory Factor Analysis) ตามเกณฑ์ก ารคัด เลื อ ก
องค์ประกอบทีมีค่านําหนักองค์ประกอบตังแต่ 0.55 ขึนไป มีค่าไอเก็น (Eigenvalues) มากกว่า
และมีตวั แปรอธิบายองค์ประกอบมากกว่า ตัวขึนไป ข้อค้นพบงานวิจยั พบว่า มี 5 องค์ประกอบ ที
มีคุณสมบัติเป็ นไปตามเกณฑ์ทีกําหนด ได้แก่ องค์ประกอบที “ธรรมาภิบาล” องค์ประกอบที 2
“การจัดทําข้อตกลงและการบริ หารสัญญา” องค์ประกอบที 3 “การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา”
องค์ประกอบที 4 “มาตรการส่ งเสริ ม” และองค์ประกอบที 5 “นโยบายภาครัฐ”
ตอนที 2 ข้ อค้ นพบงานวิจัยเพือตอบวัตถุประสงค์ ข้อที 2 ของงานวิจัย
เพือทราบรู ปแบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วม
เอกชน ผูว้ ิจยั ได้ตงสมมติ
ั
ฐานรู ปแบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบการบริ หารจัดการศึกษาแบบ
รัฐร่ วมเอกชนทีสอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเกียวข้อง นําไปวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ขององค์ประกอบทีสอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ดว้ ยวิธีการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis)
เพื อทราบว่า องค์ป ระกอบตามวัต ถุ ป ระสงค์ที 1 มี ค วามสั ม พันธ์ ก ัน หรื อ ไม่ อย่า งไร ผลการ
วิเคราะห์พพบว่าถ้ามี 5 องค์ประกอบ ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ มีรายละเอียดตามแผนภูมิที 1
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ส มพันธ์ขององค์ประกอบการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่วม
แผนภูมิที 1 แสดงรู ปแบบความสั
เอกชน

จากแผนภูมิที 1 อธิ บายได้วา่ ความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุขององค์ประกอบการบริ หารจัด
การศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชนมีความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทัง 5 องค์ประกอบ โดยองค์ประกอบ
ธรรมาภิบาล (Governance) องค์ประกอบการจัดทําข้อตกลงและการบริ หารสัญญา (Agreement)
องค์ประกอบมาตรการส่ ง เสริ ม (Measures) และองค์ประกอบนโยบายภาครั ฐ (Policy) ล้วนมี
อิทธิ พลโดยตรงต่อองค์ประกอบการสร้ างนวัตกรรมทางการศึ กษา (Innovation) นอกจากนี
องค์ ป ระกอบธรรมาภิ บ าลยัง มี อิ ท ธิ พ ลทางอ้อ มต่ อ องค์ ป ระกอบการสร้ า งนวัต กรรมผ่ า น
องค์ประกอบความตกลงตกลงร่ วมกัน และองค์ประกอบนโยบายภาครัฐ ส่ วนองค์ประกอบนโยบาย
ภาครัฐมีอิทธิ พลทางอ้อมต่อองค์ประกอบการสร้างนวัตกรรมผ่านองค์ประกอบความตกลงตกลง
ร่ วมกันและองค์ประกอบมาตรการส่ งเสริ ม
ตอนที 3 การยืนยันผลการวิจัยเพือตอบวัตถุประสงค์ ข้อที 3 ของงานวิจัย
เพือยืนยันองค์ประกอบและรู ป แบบของการบริ หารจัดการศึก ษาแบบรั ฐร่ วมเอกชน
ผูว้ จิ ยั จึงขอความอนุเคราะห์ให้ท่านผูท้ รงคุณวุฒิโปรดพิจารณาให้ความเห็นต่อข้อมูลในตอนที 3 ข้อ
ค้นพบงานวิจยั เพือตอบวัตถุประสงค์ขอ้ ที 1 ของงานวิจยั และตอนที 4 ข้อค้นพบงานวิจยั เพือตอบ
วัตถุประสงค์ขอ้ ที 2 ของงานวิจยั
การยืนยันผลการวิจยั ครังนี มีดงั นี
องค์ ป ระกอบของการบริ หารจัด การศึ ก ษาแบบรั ฐ ร่ วมเอกชน และมี รู ปแบบ
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบตามแผนภูมิที 1

410
ข้อ 1. ท่านมีความคิดเห็นเกียวกับองค์ประกอบของการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วม
เอกชน อย่างไรบ้างเมือท่านพิจารณาแล้วจึงทําเครื องหมาย 3ในช่องทีตรงกับความเห็นของท่าน
ความเหมาะสม
องค์ประกอบ

เหมาะ

ไม่
เหมาะ

ความเป็ นไป
ได้
ได้ ไม่ได้

ความเป็ น
ประโยชน์
มี
ไม่มี

ความถูกต้อง
ครอบคลุม
ใช่
ไม่ใช่

ธรรมาภิบาล
การจัดทําข้อตกลงและการ
บริ หารสัญญา
การสร้ างนวัตกรรมทาง
การศึ กษา
มาตรการส่ งเสริ ม
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นโยบายภาครั ฐ

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิมเติม
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
ข้อ 3. ท่านมีความคิดเห็ นเกี ยวกับรู ปแบบความสัมพันธ์ ขององค์ประกอบของการ
บริ หารจัดการศีกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน ตามแผนภูมิที 1 อย่างไรบ้าง
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แผนภูมิที 1 แสดงรู ปแบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบการบริ หารจัดการศึ กษาแบบรัฐร่ วม
เอกชน
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิมเติม
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ขอขอบพระคุณอย่างสู ง
...........................นางกมลมาลย์ ไชยศิริธญ
ั ญา..........................
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ภาคผนวก
คําอธิบายองค์ ประกอบ
องค์ ประกอบของการบริหารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชนมี 5 องค์ ประกอบ
องค์ ประกอบที 1 “ธรรมาภิบาล” ประกอบไปด้วยองค์ประกอบย่อยอีก 5 องค์ประกอบ
ดังนี
องค์ ประกอบย่ อยที 1 “หลักประสิ ทธิภาพและความคุ้มค่ า” ประกอบด้วย 29 ตัวแปรคือ
1) การปฏิบตั ิต่อกันด้วยความซื อสัตย์ ให้เกียรติ เชื อใจนับถือกัน และแบ่งปั นข้อมูลทีเป็ นจริ งจน
เป็ นความสัมพันธ์ทียังยืน 2) การพัฒนากลไกการประกันคุณภาพการศึกษาทีมีประสิ ทธิ ภาพ 3)
การสร้างกลไกการบริ หารงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาทีสะท้อนผลลัพธ์ทางการศึกษาที
มีคุณภาพ 4) การกําหนดวัตถุประสงค์หรื อเป้ าหมายในการปฏิบตั ิงานร่ วมกันระหว่างผูบ้ ริ หารและผู ้
มีส่วนเกียวข้อง โดยคํานึ งถึงเป้ าหมายทางการศึกษาร่ วมกัน 5) การกําหนดตัวชี วัดความสําเร็ จ และ
ตัวชี วัดผลลัพ ธ์ท างการศึ ก ษาทังเชิ งคุ ณภาพและเชิ ง ปริ มาณ 6) นโยบายของภาครัฐ ที ชัดเจน
เข้มแข็ง ไม่เปลี ยนแปลงตามวาระทางการเมือง 7) ความร่ วมมือทวิภาคีระหว่างสถานศึกษาและ
สถานประกอบการ เพื อการลงทุ นด้านการศึก ษา ผลิ ตกํา ลัง คนให้มี คุณสมบัติตามต้องการของ
ตลาดแรงงาน 8) การกําหนดแนวทางการทํางานร่ วมกัน ให้มีระบบ ข้อกําหนด หลักเกณฑ์ และ
มาตรฐานการทํางาน ทีมุ่งเน้นให้ประโยชน์ตกแก่ผเู้ รี ยน 9) กระบวนการแปลงกลยุทธ์และนโยบาย
ไปสู่ แผนการดําเนินงานภายในองค์การ โดยคํานึงถึงวัฒนธรรม โครงสร้าง หรื อระบบการบริ หาร
10) การบริ หารจัดการความเสี ยงทีดีทีสุ ด และการกระจายความเสี ยงระหว่างภาครัฐและเอกชนอย่าง
เหมาะสม โดยคํานึ งถึงต้นทุนความเสี ยง ความคุม้ ค่าทางการเงิน และประสิ ทธิ ผลต่อค่าใช้จ่าย 11)
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานและสร้างแรงจูงใจให้ได้รับผลลัพธ์ทีน่าพอใจ 12) การกําหนดกลยุทธ์
ทีดีทีสุ ดให้เหมาะสมกับองค์การทัง ระดับ คือ ระดับองค์การ ระดับบริ หาร และระดับปฏิบตั ิการ
13) การประสานความเชือมโยงระหว่างอุปสงค์และอุปทาน ให้มีขอ้ มูลป้ อนกลับมายัง กระบวนการ
เรี ยนการสอนในสถานศึกษา 14) การกํากับดูแลการนําสัญญาไปสู่ การปฏิบตั ิให้เกิดประโยชน์อย่าง
แท้จริ ง 15) การมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย และผูใ้ ช้บริ การในการตรวจสอบคุณภาพการ
ให้บริ ก าร 16) โครงสร้ า งองค์ก ารที เหมาะสมมี ค วามคล่ องตัวในการบริ หารจัด การ การ
ติดต่อสื อสาร และการมีส่วนร่ วม 17) การประเมินผลกลยุทธ์ทีนําไปปฏิบตั ิ ให้แน่ใจว่ากลยุทธ์นนั
ก่อให้เกิดผลการปฏิ บตั ิงานทีตรงตามแผนทีตังไว้ 18) ความชัดเจนในการแบ่งการเรี ยนการสอน
วิช าชี พ และวิ ช าเฉพาะ และการสร้ า งความเชื อมโยงในแต่ ล ะระดับ การศึ ก ษาเข้า ด้ว ยกัน 19)
กระบวนการแก้ปัญหา การยุติความขัดแย้ง และการกําหนดทางเลือก 20) การประเมินองค์การและ
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สภาพแวดล้อมภายนอก และภายใน ให้ทราบถึง จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ก่อนกําหนด
กลยุทธ์ 21) การบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชนทีมีความยืดหยุน่ ตอบสนองความต้องการ
ของสังคมได้ 22) ความรับผิดชอบในการส่ งมอบงานภายใต้ระยะเวลาทีกําหนดโดยคํานึ งถึงหลัก
ความคุม้ ค่า 23) การกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ รู ปแบบการบริ หารจัดการ และกรอบการดําเนินงาน
24) การใช้ทกั ษะ ความเชี ยวชาญและทรัพยากรทีมีอยูเ่ อือประโยชน์ต่อกัน 25) การพัฒนาระบบ
บริ หารจัดการการศึ ก ษาให้มีป ระสิ ทธิ ภาพตามหลักธรรมาภิ บ าล บนพืนฐานของผลประโยชน์
ร่ วมกัน 26) การมีหน่วยงานพัฒนาและขับเคลือนนโยบาย PPPs1ตลอดจนแนวทางการดําเนินงาน
ภายใต้รูปแบบ PPPsทีกําหนด 27) ประสิ ทธิภาพของระบบการบริ หารงานภาครัฐในการนํานโยบาย
สู่ การปฏิ บตั ิ 28) กระบวนการติดต่อสื อสาร และกระบวนการตัดสิ นใจทีมีขอบข่ายอํานาจชัดเจน
ตามโครงสร้างและ 29) การผสมผสานทักษะและความเชียวชาญร่ วมกัน ให้เป็ นแนวปฏิบตั ิทีดี
องค์ ประกอบย่ อยที 2 “หลักการสร้ างความรับผิดชอบต่ อการศึกษา” ประกอบด้วย 17
ตัว แปรคื อ 1) การสร้ า งแรงจู ง ใจให้ ผูม้ ี ส่ ว นเกี ยวข้อ งในทุ ก ระดับ มี วิ สั ย ทัศ น์ ทุ่ ม เทความรู ้
ความสามารถ ให้เกิ ดความร่ วมมือร่ วมใจในการปฏิบตั ิงาน 2) การสร้างความเข้าใจทีแท้จริ งถึง
เป้ าหมายร่ วมกันในการสร้างประโยชน์เพือการศึกษาของชาติ 3) การบริ หารจัดการงบประมาณทีมี
ความโปร่ งใสตรวจสอบได้ มีความเพียงพอครอบคลุมค่าใช้จ่ายทังโครงการ และค่าชดเชยทีอาจ
เกิดขึน 4) ความโปร่ งใสและการสร้างจิตสํานึกความรับผิดชอบต่อการศึกษาของชาติร่วมกัน 5) การ
สร้างทัศนคติทีดีของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ต่อแนวคิดการบริ หารจัดการศึกษา PPP 6) การจัดทําระบบ
กองทุ น โรงเรี ย นของรั ฐ และเอกชนที มี ค วามเป็ นกลาง ตอบสนองความต้อ งการ และเข้า ถึ ง
กลุ่มเป้ าหมาย 7) การสร้างกระบวนการเรี ยนรู้การทํางานร่ วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน 8) การมี
ระบบการจ้างงานและค่าตอบแทนทีทันสมัยของการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชน 9) การ
แต่ ง ตังคณะกรรมการ กํา หนดมาตรการหรื อแนวทางด้ า นการเงิ น ของโครงการ PPPsต่ อ
คณะรัฐมนตรี 10) การมีระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินโครงการทีมีประสิ ทธิ ภาพ 11) การ
ปรับเปลี ยนกระบวนทัศน์ต่อแนวคิด PPPsและการสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการความเป็ น
หุ ้นส่ วนการศึกษา 12) การสร้างความสัมพันธ์อย่างยังยืนระหว่างหุ ้นส่ วนในการส่ งเสริ มการศึกษา
โดยมุ่งเน้นทีผลลัพธ์ทางการศึกษาร่ วมกัน 13) การระดมทรัพยากรและการสร้ างภาคีเครื อข่าย
ทางการบริ หารจัดการศึกษาทีมี กลไกทีชัดเจน 14) การคาดการณ์ไกลและการกําหนดโยบายให้
ครอบคลุ มเนื อหากฎหมาย ประกาศ และระเบียบทีเกียวข้อง 15) ภาคเอกชนมีส่วนร่ วมในการ
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PPPsมาจากคํา ว่า Public-Private Partnerships หมายถึ ง ความร่ ว มมื อแบบหุ ้นส่ วน
ระหว่างภาครัฐและเอกชน
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ออกแบบหลักสู ตร เป็ นวิทยากร สนับสนุ นการฝึ กงาน และเรี ยนรู้การทํางานจริ งในสถานทีทํางาน
16) การผสมผสานและเติมเต็มคุณสมบัติครู ผสู้ อนให้มีจรรยาบรรณความเป็ นครู ในการจัดการศึกษา
ร่ วมกัน และ 17) สถาบันการศึกษาภาครัฐทีเข้าร่ วมโครงการ PPPsมุ่งพัฒนาศักยภาพของตนอยู่
เสมอ
องค์ ประกอบย่ อยที 3 “หลักความโปร่ งใส” ประกอบด้วย 10 ตัวแปรคือ 1) กระบวนการ
คัดเลือกภาคเอกชนมีความโปร่ งใส และมีการแข่งขันประกวดราคาอย่างเป็ นธรรม 2) การเพิม
ประสิ ท ธิ ภาพต่อต้นทุ นและการบริ หารจัดการทรัพยากรอย่างคุ ม้ ค่าของภาครั ฐร่ วมเอกชน 3)
กระบวนการจัดซื อจัดจ้า งของภาครัฐมี ความโปร่ งใสตรวจสอบได้ รอบคอบรั ดกุ มและมี ความ
ชัดเจนในสายความรับผิดชอบ 4) กระบวนการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษาและการกําหนด
บทบาท อํานาจหน้าทีความรับผิดชอบทีชัดเจน 5) การบริ หารจัดการงบประมาณการลงทุนทีมี
ผลประโยชน์และความคุม้ ค่าด้านการเงินในระยะยาว 6) การจัดตังกองทุนส่ งเสริ มการให้เอกชน
ร่ วมลงทุนในกิจการของรัฐ ตามมาตรฐานการบัญชี 7) การมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย และ
ผูใ้ ช้บริ การในการกําหนดรายละเอียดโครงการ 8) ผูป้ ฎิบตั ิงานในสถานศึกษาแบบรัฐร่ วมเอกชนมี
การทํางานอย่างต่อเนืองและสมําเสมอ 9) การประเมินเชิงระบบ และการศึกษาประวัติความเป็ นมา
ของบริ บทสถานศึ กษาก่ อนการดํา เนิ นงานโครงการ PPPsและ 10) การจัดให้มีคณะกรรมการ
ส่ งเสริ มการลงทุนด้านการศึกษา ให้เกิดการเรี ยนรู้ร่วมกันและมีกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู ้
อย่างเป็ นระบบ
องค์ ประกอบย่ อยที 4 “หลักนิติธรรมและคุณธรรม” ประกอบด้วย 11 ตัวแปรคือ 1)
คณะกรรมการภาครั ฐร่ ว มเอกชนตามกลุ่ มอาชี พร่ ว มทํา หลัก สู ตร แผนการเรี ยน และร่ ว มสอน
ด้วยกัน 2) การกําหนดคุณสมบัติของภาคเอกชนไว้ในกลยุทธ์การศึกษาแห่งชาติ 3) ความรับผิดชอบ
ร่ วมกันในการรับประกันการมีงานทําของผูส้ ําเร็ จการศึกษา 4) การยกระดับคุณภาพการศึกษาการ
จัดการความรู้ ทักษะและนวัตกรรมด้านเทคนิคการสอน 5) การสร้างเครื องมือวัดผลการปฏิบตั ิงาน
ทีเหมาะสมและสะท้อนผลลัพธ์ทีต้องการ 6) การกําหนด Roadmap เพือนํานโยบายสู่ การปฏิบตั ิ
โดยคํานึงถึ งการบรรลุผลอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล 7) การประเมินผลร่ วมกันให้เกิด
ผลผลิตทางการศึกษาทีได้มาตรฐานตามทีสถานประกอบการทีได้มาตรฐานต้องการ 8) การแต่งตัง
คณะกรรมการ พิจารณาอนุมตั ิโครงการ PPPsหรื อตัดสิ นการไม่ใช้วิธีการประมูล 9) การสร้างตัววัด
ความสามารถและสิ งจูงใจผูป้ ฎิบตั ิงานทีเหมาะสมไว้ในสัญญา 10) ภาคเอกชนลงทุนสร้างและจัด
ให้มีสิงอํานวยความสะดวกทีจําเป็ น รวมทังดําเนิ นการงานบริ การต่างๆทีมีประสิ ทธิ ภาพทีสุ ด และ
11) การกําหนดนโยบายการมีส่วนร่ วมของภาคเอกชนให้เป็ นยุทธศาสตร์ ระดับชาติ
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องค์ ประกอบย่ อยที 5 “หลักการมีส่วนร่ วม” ประกอบด้วย 7 ตัวแปรคือ 1) ภาคเอกชน
จัดการศึกษาให้กบั นักเรี ยนทีได้รับคูปอง/ทุนการศึกษาจากรัฐให้เข้าเรี ยนในโรงเรี ยนเอกชนได้ 2)
การขยายโอกาสการเข้าถึ งการศึกษาทีมีคุณภาพในโรงเรี ยนเอกชนทีมีอยู่แล้ว โดยไม่ตอ้ งสร้ าง
สถานทีหรื อจัดหาทรัพยากรทางการศึกษาใหม่ 3) การศึกษาค้นคว้าวิจยั ด้านอุตสาหกรรมและ
ส่ ง เสริ ม งานวิจยั เชิ งพาณิ ชย์ในระดับ อุ ดมศึก ษา 4) การนํานวัตกรรมการบริ หารจัดการจาก
ภาคเอกชนมาประยุก ต์ใ ช้ ใ นการกํา หนดมาตรฐานการบริ ห ารจัด การศึ ก ษาของภาครั ฐ ให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพ 5) ผูม้ ี ท กั ษะความเชี ยวชาญของภาคเอกชนเข้ามามีส่ วนร่ ว มในการบริ หารจัด
การศึกษา 6) ระบบการทํางานและกรอบกฎระเบียบทียืดหยุน่ ของการบริ หารจัดการศึกษาแบบรัฐ
ร่ วมเอกชนและ 7) การจัดทําระบบการให้ทุ นการศึกษาแก่โรงเรี ยนของรัฐและเอกชน ทีเป็ นธรรม
ตอบสนองความต้องการและมีเป้ าหมายทีชัดเจน
องค์ ประกอบที 2 “การจัดทําข้ อตกลงและการบริ หารสั ญญา” ประกอบด้วย 1) การ
กําหนดขอบข่ายอํานาจควบคุมการดําเนิ นการภายใต้ระยะเวลาแห่ งสัญญา 2) การกําหนดพันธะ
บริ การ รายละเอียดบทบาทและหน้าทีรับผิดชอบของคู่สัญญาทีมีความชัดเจน 3) การออกแบบ
สัญญาให้เหมาะสมและผ่านการพิจารณาโดยรัฐบาล 4) กระบวนการอนุ มตั ิโครงการ PPPsการ
เจรจาต่อรองใหม่ มี ความโปร่ ง ใสและเป็ นไปตามขันตอนปกติ 5) การริ เริ มโครงการ PPPsที
สอดคล้องกับนโยบายงบประมาณของรัฐบาล 6) การแยกบทบาทผูจ้ ดั ซื อออกจากบทบาทของผู ้
จัด บริ ก ารแต่ป ระสานการดํา เนิ น งานร่ ว มกันภายในองค์ก ารเพือจัด หาสิ งที ดี ที สุ ด และมี ค วาม
เหมาะสมให้แก่ผจู ้ ดั บริ การและ 7) การส่ งเสริ มการวิจยั และพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
องค์ ประกอบที 3 “การสร้ างนวัต กรรมทางการศึ ก ษา” ประกอบด้วย 1) การสร้ า ง
นวัตกรรมการบริ หารจัดการศึกษาเพือให้เกิดการใช้ทรัพย์สินของรัฐทีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
2) นโยบายทีคํานึงถึงประโยชน์สาธารณะและการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค 3) การพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศ 4) เป้ าหมายเชิงกลยุทธ์และการตัดสิ นใจในการลงทุนของ
ภาครัฐทีมีความชัดเจน 5) กฎระเบียบของภาครัฐทีมีความเข้มงวด ชัดเจน โปร่ งใสและบังคับใช้ได้
จริ ง 6) ภาครัฐกํากับดูแลควบคุมการศึกษาเท่าทีจําเป็ น วางแผนการพัฒนาเชิ งนโยบาย และรักษา
คุณภาพมาตรฐาน 7) มาตรการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาทุ จริ ตประพฤติมิชอบทีช่ วยสร้ างความ
เชื อมัน และ 8) หลักเกณฑ์การจดทะเบียนสถานศึกษา PPPsทีเป็ นจริ งได้ ปฏิ บตั ิได้ และบรรลุ
วัตถุประสงค์ของนโยบาย
องค์ ประกอบที 4 “มาตรการส่ งเสริม” ประกอบด้วย 1) การกําหนดสิ ทธิ ประโยชน์ของ
ผูร้ ับบริ การและผูใ้ ห้บริ การในสัญญา 2) การให้เงินอุดหนุนผูเ้ รี ยนผ่านบัตร Smart Cardโดยกําหนด
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วงเงินสิ ทธิ ประโยชน์ตามรายได้ขนบั
ั นไดและอายุของผูร้ ับสิ ทธิ 3) การกําหนดสิ ทธิ ประโยชน์ทีจูง
ใจการลงทุนของภาคเอกชน ในกฎหมายการศึ กษาเกี ยวกับการจัดการศึ กษาหลัง การศึ กษาภาค
บังคับ 4) การกําหนดข้อตกลงในการระงับข้อพิพาทระหว่างคู่สัญญาภาครัฐและเอกชน ด้วยหลัก
ความชัดเจน คาดการณ์ ได้ และความโปร่ งใสและ 5) การกําหนดรู ปแบบ PPPsทีเหมาะสม และ
สัดส่ วนความเป็ นหุ น้ ส่ วนทีชัดเจนในสัญญา
องค์ ประกอบที 5 “นโยบายภาครั ฐ ” ประกอบด้วย 1) กรอบนโยบายของภาครัฐที
ครอบคลุมภาระหน้าทีและความรับผิดชอบของภาคเอกชน 2) การกําหนดนโยบายด้านภาษีและเงิน
อุดหนุนทียึดถือวินยั การเงินการคลังของภาครัฐ และ3) ภาครัฐมีความชัดเจนและความต่อเนืองใน
การสนับสนุนการเพิมบทบาทของภาคเอกชน
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ประวัติผ้วู จิ ัย
ชือ – สกุล
ทีอยู่
ทีทํางาน

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2535

นางกมลมาลย์ ไชยศิริธญ
ั ญา
/ หมู่บา้ นศิรยา ถนนศาลาธรรมสพน์ แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวฒั นา กรุ งเทพมหานคร
โทร. 081-861-5876
โรงเรี ยนกวดวิชาเสริ มสาระ(SML) / - ถนนทิพากร ตําบลพระปฐมเจดีย ์
โทร. อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2547
สําเร็ จการศึกษาปริ ญญานิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. 2554
สําเร็ จการศึกษาปริ ญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริ หารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2555-ปัจจุบนั กําลังศึกษาศึกษาปริ ญญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาการบริ หารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2536-2538

พนักงานจัดซือต่างประเทศ (Overseas Buyer)
ฝ่ ายโลจิสติค บริ ษทั วีนิไทย จํากัด (มหาชน) ระยอง
พ.ศ. 2539-2544 หัวหน้างานจัดซือจัดหา (Procurement Supervisor)
ฝ่ ายจัดซื อจัดหา บริ ษทั วินิไทย จํากัด (มหาชน) ระยอง
พ.ศ. 2547-2557 ผูร้ ับใบอนุญาต/ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนกวดวิชาเสริ มสาระ(SML)
พ.ศ. 2558- ปัจจุบนั ทีปรึ กษา/โรงเรี ยนกวดวิชาเสริ มสาระ(SML)
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน

