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บทบาทของรัฐในการจัดการศึกษา

                                                      รังสรรค  ธนะพรพันธุ

           สังคมโลกกํ าลังเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว โดยที่ความเร็วในการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมไทยมิไดยิ่งหยอนกวากันมากนัก ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบกับ 
การดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยมของรัฐบาลไทย ทํ าใหสังคมไทยเชื่อมสัมพันธกับสังคมโลก
อยางแนนแฟน ในขณะที่กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกดํ าเนินไปอยางรวดเร็วนี้เอง  
ภาคการศึกษาของไทยกลับปรับตัวไมทันตอการเปลี่ยนแปลงที่กํ าลังเกิดขึ้น ระบบการศึกษา 
ไมสามารถผลิตกํ าลังคนสนองความตองการของสังคมเศรษฐกิจ การขาดแคลนกํ าลังคนในบาง
สาขาวิชากํ าลังกลายเปนปญหารายแรงมากขึ้น ในประการสํ าคัญ ระบบการศึกษาไมเพียงแต 
ไมสามารถฝกอบรมใหเยาวชน `คิดเปน' เทานั้น  หากยังทํ าลายความคิดเชิงสรางสรรคของเด็ก
และเยาวชนอีกดวย
           ณ บัดนี้ กลุมคนผูมีฐานะรํ่ ารวยหรือแมแตชนชั้นกลางที่มีฐานะดีพากันสง
ลูกหลานไปศึกษาตางประเทศ มิเพียงเพื่อใหสามารถปรับตัวตอกระแสโลกานุวัตรเทานั้น หากยัง
เปนเพราะเชื่อวา ระบบโรงเรียนในอารยประเทศสามารถสราง `ความเปนมนุษย' และความคิดเชิง
สรางสรรคไดดีกวาระบบโรงเรียนของไทย คํ าถามพื้นฐานมีอยูวา ทั้งๆที่กระบวนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมชนิดที่มีการวางแผนจากสวนกลางไดดํ าเนินมากวาสามทศวรรษ แตเหตุไฉน 
กระแสการสงนักเรียนไทยไปศึกษาตางประเทศ แทนที่จะชะลอตัวลงกลับขยายตัวมากขึ้น แตเดิม
การสงนักเรียนทุนสวนบุคคลไปศึกษาตางประเทศจํ ากัดเฉพาะชนชั้นสูง บัดนี้ขยายสูชนชั้นกลาง 
สวนหนึ่งเปนเพราะการเติบโตทางเศรษฐกิจในชวงกวาสามทศวรรษที่ผานมานี้ ไดสรางความ 
แข็งแกรงทางเศรษฐกิจแกชนชั้นกลางเปนอันมาก อีกสวนหนึ่งเปนเพราะความดอยพัฒนาของ
ระบบ การศึกษาของไทยเอง

           ณ บัดนี้ สมควรที่ผูรับผิดชอบนโยบายการศึกษาของชาติจักตองหาคํ าตอบ 
ใหไดวา เหตุใดคนไทยจึงไมไววางใจและดูแคลนระบบโรงเรียนของไทย จะมีก็แตคนไทยที่ขาด
กํ าลังทางเศรษฐกิจเทานั้นที่จํ าทนระบบโรงเรียนของไทย
           คํ าตอบสวนหนึ่งของคํ าถามพื้นฐานขางตนนี้อยู ที่การกํ าหนดบทบาทในการ
จัดการศึกษาระหวางภาครัฐบาลกับภาคเอกชน



2

           ในอดีตที่ผานมา ภาครัฐบาลมีฐานะเปนผูผลิตบริการการศึกษารายใหญ อีกทั้ง
ยังมีบทบาทในการควบคุมและกํ ากับภาคเอกชนในการผลิตบริการการศึกษาดวยการควบคุม 
และกํ ากับดังกลาวนี้เปนไปอยางเขมงวด เพราะภาครัฐบาลโดยเฉพาะอยางยิ่งกระทรวง 
ศึกษาธิการมีความไมไวเนื้อเชื่อใจผูประกอบการโรงเรียนราษฎร ถึงจะไมถึงขั้นกลาวหาผู  
ประกอบการเหลานั้นวาเปนนายทุนหนาเลือด แตก็ไมตองการใหมีการคาหากํ าไรจากการจัดการ
ศึกษา
           การควบคุมและกํ ากับภาคเอกชนในการผลิตบริการการศึกษามีต้ังแตการควบคุม
การจดทะเบียนโรงเรียนราษฎร การควบคุมคุณภาพของบริการการศึกษา การควบคุมอัตราคา 
เลาเรียน รวมตลอดจนการควบคุมการผลิตแบบเรียน การควบคุมและกํ ากับอยางเขมงวดนี้เอง 
ยังผลใหภาคเอกชนไมมีบทบาทในการผลิตบริการการศึกษามากเทาที่ควร การลงทุนในการ
ประกอบการโรงเรียนเอกชนมีนอยกวาระดับอันเหมาะสม (optimal investment) ผลที่ตามมาก็คือ 
บริการการศึกษาในระบบโรงเรียนของไทยออนดอยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
            เมื่อกวาสามทศวรรษที่แลว ภาคเอกชนยังไมเติบใหญกลาแข็ง ยอมมีเหตุผล
อันสมควรที่จะสนับสนุนใหภาครัฐบาลครอบงํ าการผลิตบริการการศึกษา แตบัดนี้เศรษฐกิจภาค
เอกชนแข็งแกรงกวาภาครัฐบาลเปนอันมาก ไมจํ าเพาะในดานการผลิตสินคาและบริการตางๆ 
เท านั้น หากยังสามารถดูดซับกํ าลังคนที่ทรงสมรรถภาพทางปญญาและกาวทันตอการ 
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีมากกวาภาครัฐบาลอีกดวย ในประการสํ าคัญ ภาคเอกชนสามารถ 
ปรับตัวโตคลื่นแหงการเปลี่ยนแปลงไดอยางมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ภาครัฐบาลกลับลาหลังลง 
ในทุกๆดาน ในสภาวการณดังที่เปนอยูนี้ การจํ ากัดบทบาทของภาคเอกชนในการผลิตบริการ 
การศึกษาดังที่เปนมายอมเปนนโยบายที่ไมเหมาะสม กาลเวลาไดพิสูจนแลววา ความไร 
ประสิทธิภาพของภาครัฐบาลทํ าใหระบบโรงเรียนของไทยไมสามารถผลิตบริการการศึกษาไดอยาง
พอเพียงทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ จนกลายเปนปญหารายแรงในปจจุบัน

           บัดนี้ถึงเวลาที่จะทบทวนบทบาทในการจัดการศึกษาระหวางภาครัฐบาลกับภาค 
เอกชนเสียใหม โดยสงเสริมใหภาคเอกชนมีบทบาทมากขึ้น ในอดีตที่ผานมา ภาคเอกชนได
ประโยชนจากการผลิตบริการการศึกษาราคาถูกของภาครัฐบาล เพราะภาคเอกชนมีสวนวาจาง
กํ าลังคนที่ผลิตโดยภาครัฐบาล โดยที่สัดสวนการจางงานของภาคเอกชนเพิ่มข้ึนตามกาลเวลา  
เมื่อบริการการศึกษามีราคาถูก นายจางยอมสามารถเสนอคาจางหรือเงินเดือนในอัตราที่ต่ํ าลงได 
เมื่อภาคเอกชนเติบใหญถึงปานนี้ และเคยไดรับประโยชนจากการผลิตบริการการศึกษาของภาค 
รัฐบาล  จึงสมควรที่จะใหภาคเอกชนแบกรับภาระการผลิตเพิ่มข้ึน
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           แตการที่ภาคเอกชนจะมีบทบาทในระบบโรงเรียนในฐานะผู ผลิตเพิ่มข้ึนได 
รัฐบาลจักตองผอนคลายการควบคุมและการกํ ากับลง การปลดเปลื้องพันธนาการในดานระเบียบ
และขอบังคับตางๆ (Deregulation) เปนขั้นตอนอันจํ าเปนในการสงเสริมบทบาทของภาคเอกชน 
หนาที่ในการควบคุมการผลิตบริการการศึกษาของภาครัฐบาลคงไวเฉพาะแตการพิจารณา 
จดทะเบียน โรงเรียน/วิทยาลัยเอกชน  และการกํ าหนดมาตรฐานคุณภาพขั้นตํ่ า  ดังเชนเกณฑเร่ือง
พื้นที่ จํ านวนนักเรียนตอหอง อัตราสวนระหวางจํ านวนครูกับจํ านวนนักเรียน  และเกณฑคุณวุฒิ
ของครู เปนตน หากโรงเรียน/วิทยาลัยเอกชนใดเขาเกณฑเหลานี้แลว ก็ตองรับจดทะเบียน 
โดยอัตโนมัติ เมื่อพนไปจากขอกํ าหนดขั้นตํ่ าดังกลาวนี้ รัฐบาลจักตองปลอยใหผูประกอบการ 
โรงเรียน/วิทยาลัยเอกชนมีเสรีภาพในการประกอบการ เสรีภาพดังกลาวนี้ครอบคลุมไปถึงเสรีภาพ
ในการกํ าหนดและพัฒนาหลักสูตรเองดวย
           การที่รัฐบาลเขาไปกํ าหนดและควบคุมหลักสูตรอยางเขมงวด ในดานหนึ่งทํ าให  
ระบบโรงเรียนของไทยไมสามารถปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องเพราะ 
ขาราชการตามไมทันการเปลี่ยนแปลงทั้งในสังคมไทยและสังคมโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งปรับตัว 
ไมทันตอการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ในอีกดานหนึ่งมีผลในการทํ าลายความคิดสรางสรรคใน 
โรงเรียน/วิทยาลัยเอกชน ดวยเหตุนี้เอง บริการการศึกษาในระบบโรงเรียนของไทยจึงขาดความ
หลากหลายลักษณะอันหลากหลายของบริการการศึกษาเปนคุณลักษณะที่จํ าเปนในสังคม 
ที่กระแสการเปลี่ยนแปลงเปนไปอยางเชี่ยวกราก การใหเสรีภาพแกเอกชนในการกํ าหนดและ
พัฒนาหลักสูตรจะชวยใหบริการการศึกษามีลักษณะหลากหลายได เพราะเอกชนมีสํ านึก 
ที่จะสนองตอบตอการเปลี่ยนแปลง  และมีความคลองตัวในการปรับตัวมากกวาระบบราชการ

           นโยบายการควบคุมอัตราคาเลาเรียนจักตองยกเลิกไปโดยสมบูรณ เพราะการ
ควบคุมอัตราคาเลาเรียนไมเพียงแตจะกอใหเกิดปญหาการเก็บเงินกินเปลาเทานั้น หากยังทํ าให
การลงทุนของเอกชนในการผลิตบริการการศึกษามีนอยกวาที่ควรอีกดวย หากตองการใหเอกชน
เขามาลงทุนในระบบโรงเรียนมากขึ้น ก็ตองยอมใหเอกชนแสวงหากํ าไรจากการประกอบการ  
การควบคุมอัตราคาเลาเรียนอยางเขมงวดจนผูประกอบการไมสามารถหากํ าไรได ในดานหนึ่ง 
ยอมกอใหเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบน ดังเชนการเก็บเงินกินเปลา ในอีกดานหนึ่ง ทํ าใหคุณภาพ 
โรงเรียนเอกชนโดยทั่วไปตํ่ ากวาที่ควรจะเปน การปองกันการคากํ าไรเกินควรมิอาจกระทํ าได 
ดวยการควบคุมราคา หากแตตองเสริมสงใหมีการแขงขันโดยสมบูรณ (perfect competition)  
พลังการแขงขันในตลาดจะลดทอนกํ าไรสวนเกิน (excess profit) ของผูประกอบการได การ 
ปลดปลอยใหอัตราคาเลาเรียนเคลื่อนไหวตามกลไกตลาด ไมเพียงแตชวยขจัดปญหาเงินกินเปลา
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โดยปริยายเทานั้น หากยังทํ าใหปริมาณและคุณภาพของบริการการศึกษาที่ผลิตโดยภาคเอกชน
เพิ่มข้ึนอีกดวย
           การควบคุมการผลิตแบบเรียนจักตองยุติลง นโยบายการควบคุมการผลิต 
แบบเรียน กอเกิดเมื่อหลายทศวรรษที่แลว ในขณะที่สํ านักพิมพเอกชนยังออนแอ แตบัดนี้ 
แบบเรียนกระทรวงศึกษาธิการมิไดมีคุณภาพโดดเดนไปกวาแบบเรียนสํ านักพิมพเอกชน  
เนื่องเพราะกลุมคนที่เปนผู แตง แบบเรียนเปนกลุมคนชุดเดียวกัน มิหนํ าซํ้ ายังมีแนวโนมที่ 
สํ านักพิมพเอกชนสามารถวาจางผูทรงคุณวุฒิที่เหนือชั้นกวาเนื่องจากสามารถจายเงินสมนาคุณ 
ที่ใหส่ิงจูงใจทางเศรษฐกิจมากกวา แทนที่กระทรวงศึกษาธิการจะควบคุมการผลิตแบบเรียนอยาง
เขมงวดดังปางกอน จะตองพยายามสงเสริมใหมีการผลิตแบบเรียนโดยเสรี พลังการแขงขัน 
ในตลาดจะขับดันใหคุณภาพของแบบเรียนดีข้ึน โดยที่ราคาลดลงในระยะยาวในอนาคต เมื่อ 
สํ านักพิมพมหาวิทยาลัยเติบใหญกลาแข็ง สํ านักพิมพมหาวิทยาลัยอาจกาวเขาไปผลิตแบบเรียน
ดังเชนที่เปนอยูในอารยประเทศ กระทรวงศึกษาธิการจักตองปรับตัวโดยการลดทอนบทบาท 
ในการผลิตแบบเรียน ในเมื่อสํ านักพิมพเอกชนและสํ านักพิมพมหาวิทยาลัยในอนาคตสามารถ 
ทํ าหนาที่นี้ได แทนที่กระทรวงศึกษาธิการจะผลิตแบบเรียนพื้นๆ ดังที่มีอยูในตลาด กระทรวง 
ศึกษาธิการควรจะหันเข็มไปในดานการพัฒนาแบบเรียนที่มีนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อเปน 
แบบอยางแกภาคเอกชน การปรับเปลี่ยนนโยบายดังกลาวนี้ไมเพียงแตเหมาะสมแกกาลสมัย 
เทานั้น หากทวายังชวยขจัดเหลือบในกรมวิชาการที่หากินและหาเศษหาเลยกับกระบวนการ 
ควบคุมการผลิตแบบเรียนอีกโสดหนึ่งดวย
           การปรับนโยบายการศึกษาไปสูแนวทางเสรีนิยมดังกลาวขางตนนี้ จักตองดํ าเนิน 
ควบคูกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายเงินอุดหนุนการศึกษา รวมตลอดจนการจัดการศึกษาของภาค 
รัฐบาลดวย
           ในปจจุบัน รัฐบาลจายเงินอุดหนุนการศึกษาในลักษณะที่แตกตางกัน 2 
ลักษณะ ลักษณะแรกเปนเงินอุดหนุนที่จายใหแกผูผลิต (producer subsidy) โดยจายใหโรงเรียน
เอกชนที่ไมสามารถพึ่งตนเองทางการเงินเพื่อธํ ารงคุณภาพของบริการการศึกษาขั้นตํ่ าระดับหนึ่ง 
ลักษณะที่สองเปนเงินอุดหนุนที่จายใหแกผูบริโภค (consumer subsidy) หากแตเปนเงินอุดหนุน
ในรูปแอบแฝง (implicit subsidy) ทั้งนี้เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายการเก็บคาเลาเรียนในอัตรา 
ต่ํ ากวาตนทุนการผลิตถัวเฉลี่ย นักเรียนนักศึกษาที่ไดรับบริการจากรัฐบาลจึงมีสภาพเสมือนหนึ่ง 
ไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  เพราะไมตองจายคาเลาเรียนเต็มตามตนทุนถัวเฉลี่ย
           เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนควรจะใหตอไปอีกหรือไม เปนเรื่องซึ่งโตเถียงกันได  
แตนโยบายคาเลาเรียนอัตราตํ่ าจักตองปรับเปลี่ยนไป โดยใหผูรับบริการการศึกษาในระดับสูงขึ้น 
มีสวนรับภาระรายจายเพิ่มข้ึน การใหเงินอุดหนุนในรูปแอบแฝงโดยไมคํ านึงถึงฐานะทาง 
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เศรษฐกิจมิใชนโยบายที่เหมาะสม นักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐก็ดี และนักเรียนระดับมัธยม 
ศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลที่มีชื่อเสียงและคุณภาพดีก็ดี สวนใหญมาจากครอบครัวชนชั้นกลางและ 
ผูที่มีฐานะดีในสังคม การเก็บคาเลาเรียนอัตราตํ่ าในสถานศึกษาเหลานี้จึงมีสภาพเสมือนหนึ่ง 
การใหเงินอุดหนุนแกผูซึ่งมิจํ าตองไดรับการอุดหนุนจากรัฐบาล การดํ าเนินนโยบายเงินอุดหนุน 
ในลักษณะเชนนี้จึงเปนการซํ้ าเติม ปญหาความไมเปนธรรมในการกระจายรายได เงินอุดหนุน 
การศึกษาในอนาคตควรจะหันเข็มไปสูกลุมนักเรียนที่ยากจนเปนสํ าคัญ
           นโยบายการสงเสริมบทบาทการผลิตของภาคเอกชนในระบบโรงเรียน จักตอง
ดํ าเนินควบคูกับการปรับบทบาทของภาครัฐบาล โรงเรียนรัฐบาลควรจะใหบริการแกนักเรียนเพียง 
2 กลุม คือ กลุมนักเรียนยากจน และกลุมนักเรียนเรียนดี โดยผลักดันนักเรียนจากครอบครัวชน 
ชั้นกลาง และชนชั้นสูงที่ไมมีผลการเรียนอันดีเดนไปสูโรงเรียนเอกชน การที่รัฐควรจะอุมชูนักเรียน
ยากจนก็ดวยเหตุผลความเปนธรรมในสังคม สวนนักเรียนเรียนดีนั้นจํ าเปนตองพัฒนาเปน 
มันสมอง  ซึ่งเปนองคประกอบสํ าคัญในระบบสติปญญาของชาติ
            การทบทวนบทบาทของรัฐในการจัดการศึกษาเปนเรื่องจํ าเปนเรงดวน เพราะกวา
จะปรากฏผลกินเวลาอีกยาวนาน
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