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บทคัดย่อ 
             ภาคีหุ้นส่วน เป็นแนวคิดหนึ่งของการบริหารจัดการภาครัฐท่ีต้องการให้กลุ่มคน หรือองค์การท า
ข้อตกลงร่วมกันในการก าหนดนโยบายหรือจุดหมายของภารกิจการศึกษา เพื่อให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วงไป
ได้ด้วยดีตามวิสัยทัศน์ท่ีองค์การมีร่วมกัน โดยอาศัยความร่วมมือ ร่วมคิด และรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของงาน
จากทุกฝ่าย ซึ่งภาคีหุ้นส่วนเป็นการบริหารงานเน้นยุทธศาสตร์แบบบูรณาการโดยน าเอาศักยภาพของพื้นท่ีและ
หน่วยงานในพื้นท่ี ได้แก่ องค์การภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน สถานประกอบการ องค์กรปกครองท้องถิ่น และ
สถาบันศาสนา มาร่วมกันแก้ไขปัญหาและรับผิดชอบการจัดการศึกษาในการพัฒนาเขตพื้นท่ี เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ลดความเหล่ือมล้ าในด้านความเสมอภาคทางการศึกษา และเกิดประโยชน์
สูงสุดให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น        
 
ค าส าคัญ :  ภาคีหุ้นส่วน  การจัดการศึกษา 
 
 
 
Abstract 
             Partnership is one of the ideas of government administration that expects the 
organization to have a mutual agreement on setting the policy or education goal in order to 
achieve a successful vision by cooperation, co-thinking and responsible for the outcome of 
the effort from every department. The partnership is an integrated strategic management by 
employing the potential of the region and local department including government 
organization, private sector, community, establishment, local government and religion 
institute to solve problems and responsible for the education administration resulting in an 
enhancement of effective education administration and a decrease in inequality of  
education; thus benefit the local public. 
Keywords : Partnership  Education Administration 
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บทน า 
              ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา ประเทศไทยมีกระแสการเปล่ียนแปลงท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม 
ส่ิงแวดล้อม การเมืองเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศท่ีอยู่ในระบบ
เกษตรกรรมแบบพึ่งตนเอง ต้องปรับตัวเป็นระบบพึ่งพาอุตสาหกรรมและการส่งออก โดยอาศัยเทคโนโลยี
สมัยใหม่เข้ามาช่วยบริหารจัดการ จากสภาพดังกล่าวจึงท าให้เกิดความเหล่ือมล้ าทางด้านรายได้ระหว่างภาค
เกษตรกรรมกับภาคอุตสาหกรรม  ขณะเดียวกันปัญหาความยากจนของประชาชนในประเทศมีการกระจุกตัว
ในภาคชนบทและกลุ่มเกษตรกรรายย่อยโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ รวมถึงโอกาส
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร แหล่งเงินทุนและการบริการท่ีดีทางสังคมให้กับประชาชนท่ีอยู่ในพื้นท่ีชนบทและ
ห่างไกลความเจริญยังมีน้อยกว่าพื้นท่ีในชุมชนเมือง กอปรกับโครงสร้างของประชากรเข้าสู่สังคมของผู้สูงวัย
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และจ านวนกลุ่มแรงงานลดลง แต่คุณภาพชีวิตของคนในประเทศยังต่ า ท าให้เกิดการขาดแคลน
แรงงานท้ังในกลุ่มทักษะฝีมือแรงงานล่างและกลุ่มทักษะฝีมือสูง รวมถึงการเพิ่มขึ้นของการใช้จ่ายงบประมาณ
ด้านสวัสดิการและสาธารณสุข  นอกจากนี้ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ท าให้มีการเช่ือมโยง
ระหว่างกันอย่างใกล้ชิด เป็นสังคมโซเชียล เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ แต่ท าให้เกิดความเส่ียงด้านต่างๆ เช่น การก่อ
การร้าย อาชญากรรม โรคระบาด การค้ายาเสพติดข้ามชาติ เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นภัยคุกคามและเส่ียงต่อการ
ด าเนินชีวิตของประชาชนในประเทศ และท่ีส าคัญคือ ความอ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดินท่ีท าให้
จ าเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการ ซึ่งจากผลการด าเนินงาน และการบริหารจัดการภาครัฐ พบปัญหาอุปสรรค
ท่ีส าคัญ ดังนี้ (ส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2559)  
             1. การบริหารงานแบบแยกส่วน ขาดการบูรณาการ และไม่สอดคล้องกับระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน  การจัดระเบียบบริหารราชการและการแบ่งส่วนราชการในส่วนกลางท่ีหัวหน้าส่วนราชการท้ัง 5 
องค์กรหลัก (กรม) ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยต้องการให้มีความเป็นเอกภาพใน
นโยบาย แต่ผลท่ีเกิดขึ้นคือ องค์กรหลักแต่ละส่วนราชการมีการบริหารงานแบบแยกส่วน  (Fragmentation) 
ขาดการประสานเช่ือมโยงและบูรณาการภารกิจสู่การปฏิบัติ และประสบปัญหาในการประสานราชการท่ีต้อง
เช่ือมโยงกับกระทรวงและส่วนราชการอื่นท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
(ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ท้องถิ่น) ท่ียังมีปัญหาค่อนข้างมาก รวมท้ังการรับผิดชอบควบคุมราชการประจ าใน
กระทรวงและด าเนินงานต่างๆ ท่ีมีลักษณะเป็นงานท่ีต้องปฏิบัติตามสายงานการบังคับบัญชาในกระทรวงยังคง
มีปัญหาในท างานปฏิบัติอยู่มาก ตลอดจนมีการกระจุกรวมอ านาจการตัดสินใจการบริหารและงบประมาณไว้
แต่ในส่วนกลาง การจัดสรรงบประมาณและการส่งเสริมท่ียังไม่เหมาะสมกับการศึกษาในแต่ละระดับและ
ประเภท  
             2. โครงสร้างท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถบริหารงานเชิงพื้นท่ีในลักษณะท่ีเป็นยุทธศาสตร์เชิงรุกท่ี
เป็นภารกิจร่วมกันได้ ในระดับพื้นท่ีขาดระบบการท างานท่ีเช่ือมโยงเครือข่ายแบบบูรณาการ ซึ่งเกิดจากการ
บริหารราชการในระดับพื้นท่ี ยังท างานแยกตามสาขาหน้าท่ีของ ส่วนราชการต้นสังกัด ไม่มีหน่วยงานท่ีเป็น
ตัวแทนกระทรวงอย่างแท้จริงในการท าหน้าท่ีประสานแนวระนาบ การขับเคล่ือนนโยบายและยุทธศาสตร์ท่ี
ต้องลงสู่พื้นท่ีจึงไม่มีประสิทธิภาพและไม่มีเป้าหมายร่วมกันของกระทรวง ในขณะเดียวกันก็มีการจัดต้ัง
หน่วยงานไปต้ังอยู่ในพื้นท่ีภูมิภาคเพิ่มขึ้นและมีรูปแบบท่ีหลากหลายเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีของแต่ละส่วนราชการ
อันเกิดข้อจ ากัดจากระเบียบบริหารราชการและโครงสร้างในปัจจุบัน 
             3. เขตพื้นท่ีการศึกษาไม่ได้เป็นเขตพื้นท่ีการศึกษาของกระทรวงอย่างแท้จริง  ระเบียบบริหาร
ราชการเขตพื้นท่ีการศึกษา ได้ถูกออกแบบให้เขตพื้นท่ีการศึกษามีสถานะเป็น “เขตบริการ” อันเป็นการแบ่ง
โดยค านึงถึงระดับของการศึกษา ขั้นพื้นฐาน จ านวนสถานศึกษา จ านวนประชากร วัฒนธรรมและความ
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เหมาะสมด้านอื่นๆ ดังนั้นเขตพื้นท่ีการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และกฎหมายระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ จึงมิใช่เขตพื้นท่ีเดียวกันกับเขตจังหวัดซึ่งเป็น “เขตบริหาร” ตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน อีกท้ังบทบาทและภารกิจเขตพื้นท่ีการศึกษา ด าเนินการบริหารและการ
จัดการศึกษาเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่ได้ปฏิบัติภารกิจให้บริการและการบริ หารท่ีครอบคลุมทุก
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง ศึกษาธิการ ซึ่งไม่เป็นเขตพื้นท่ีของกระทรวง ศึกษาธิการอย่างแท้จริง และเกิด
ปัญหาเกี่ยวกับการประสานงานระหว่างเขตพื้นท่ีการศึกษาด้วยกันเอง  
             4. การบริหารงานบุคคลในระดับพื้นท่ีมีการแทรกแซงทางการเมือง มีปัญหาเรื่องความเป็นธรรม
และความโปร่งใส การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยคณะอนุกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นท่ีการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) ท่ีมีอ านาจในการบริหารงานบุคคล
อย่างอิสระจากกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา และมีอ านาจมากกว่าคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา พบปัญหา
เชิงประจักษ์ในเรื่องความเป็นธรรมและความโปร่งใส เพราะสามารถให้คุณให้โทษในเรื่องการบริหารงานบุคคล
ได้ และยังมีการแทรกแซงทางการเมืองและกลุ่มอิทธิพลในระดับเขตพื้นท่ีและสถานศึกษา โดยเฉพาะการสรร
หาและแต่งต้ังกรรมการ การบรรจุแต่งต้ังและการโยกย้ายผู้บริหาร ครู และบุคลากร  
             5. การเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ มี ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เป็นเครือข่ายพันธมิตรในการ
ท างานร่วมกันยังมีค่อนข้างน้อย การเปิดโอกาสและประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน 
ภาคประชาสังคม และประชาชนในการให้เข้ามามีส่วนร่วมหรือเป็นเครือข่ายพันธมิตรในการท างานร่วมกันเพื่อ
การพัฒนาและแก้ไขปัญหาเฉพาะพื้นท่ี ยังมีค่อนข้างน้อย รวมท้ังการให้เอกชน พ่อแม่ ผู้ปกครอง องค์กร
ชุมชน สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันทางสังคมอื่นๆ เข้ามามีส่วนร่วมใน การจัดการศึกษา ก็
ยังไม่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมอย่างจริงจังท้ังด้านงบประมาณ การพัฒนาบุคลากร และกฎระเบียบท่ีไม่
เอื้ออ านวย 
             จากสภาพปัญหาดังกล่าว จึงมีค าส่ังจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 11/2559  เรื่อง 
การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ส่ัง ณ วันท่ี 21 มีนาคม พุทธศักราช 2559 เพื่อให้การ
ปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเป็นไปด้วย  ความเรียบร้อย มี
เอกภาพ มีการประสานเช่ือมโยง และบูรณาการภารกิจในเรื่องการศึกษาของประเทศ เพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิรูปการศึกษา ท้ังนี้การขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการ และการบริหารราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ให้ประสบผลส าเร็จนั้น มีหลักการและแนวทางดังนี้ (ส านักปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ, 2559)  
             1. หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  เน้นความเป็นเอกภาพของการบริหารจัดการ มีความ
สอดคล้องกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน โดยสร้างระบบราชการและโครงสร้างท่ีมีประสิทธิภาพและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของรัฐ เป็นการบริหารราชการแบบบูรณาการท่ีมีเป้าหมาย เพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยมีแนวทางดังนี้  
                1) โครงสร้างท่ีมีความเป็นเอกภาพของการบริหารจัดการ สอดคล้องกับระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน มีผลสัมฤทธิ์และความคุ้มค่าตามภารกิจ มีระบบธรรมาภิบาล และกลไกตรวจสอบการจัดการศึกษา
และการใช้ทรัพยากรทางการศึกษา  
                2) มีล าดับช้ันของการบริหารจัดการและสายบังคับบัญชาท่ีชัดเจน มีผู้รับผิดชอบต่อผลการ
ปฏิบัติงานในทุกระดับ (Accountability) และประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ  
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                3) การขับเคล่ือนภารกิจและยุทธศาสตร์ของกระทรวงสู่การปฏิบัติมีความสอดคล้องเป็นแนว
เดียวกัน (Strategic Alignment) การจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายร่วมกันของกระทรวงท่ี
ให้ความส าคัญกับการจัดสรรงบประมาณเชิงพื้นท่ี  
                4) ปฏิรูประบบบริหารงานบุคคลให้มีมาตรฐาน สามารถขจัดความเหล่ือมล้ า มีการตรวจสอบ
ถ่วงดุลและเป็นกลางทางการเมือง และสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
             2. หลักการบริหารจัดการเชิงพื้นท่ี  การบริหารจัดการแบบบูรณาการในพื้นท่ีให้เหมาะสมกับบริบท
และประชาชนในเขตจังหวัด โดยการเช่ือมโยงและประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาค
ประชาสังคม และประชาชนในการตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ รวมท้ังการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาเฉพาะพื้นท่ี โดยมีแนวทางดังนี้  
                1) ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาโดยยึดพื้นท่ีเป็นฐาน (Cluster – based , Area–based) ท้ัง
ระดับภาค ระดับจังหวัด และพื้นท่ีพิเศษ โดยการจัดส่วนราชการประจ าจังหวัดท่ีเป็นตัวแทนของกระทรวง ท่ี
แท้จริงในราชการบริหารส่วนภูมิภาค และท าหน้าท่ีประสานแนวระนาบ (Cross-function) ระหว่างการศึกษา
ทุกระดับ และทุกประเภท ตลอดจนการเช่ือมโยง บูรณาการ และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนใน
จังหวัด  
                2) ประสานและบูรณาการการพัฒนาการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ในรูปแบบคณะกรรมการ
ท่ีมาจากทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน  
                3) ปรับปรุงกฏหมายการมอบอ านาจในภารกิจท่ีต้องด าเนินการในจังหวัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ผู้แทนส่วนราชการในจังหวัดและภาค และคณะกรรมการในระดับจังหวัดให้เหมาะสม  
                4) ก าหนดบทบาท และยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคและจังหวัดให้สอดคล้องกับศักยภาพและ
โอกาสของพื้นท่ีท่ีเช่ือมโยง และสอดคล้องกับ         ทิศทางการพัฒนาประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวง ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคและจังหวัด รวมทั้งการพัฒนาด้านอื่นๆ  
                5) จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแบบบูรณาการท่ีต้องผ่านกระบวนการร่วมคิด ร่วมท าจาก
ภาคส่วนต่างๆ  
                6) จัดกรอบการประเมินผลปฏิบัติราชการ (Performance Agreement) โดยท าข้อตกลงความ
ร่วมมือในการท างาน แผนงาน/โครงการและลงนามร่วมกัน และก าหนดตัวช้ีวัดในการด าเนินงานในลักษณะ
ตัวชี้วัดร่วม (Joint KPI)  
             3. หลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  ยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยการสนับสนุนให้
ประชาชนมีส่วนร่วมด าเนินการในภาครัฐ และส่วนร่วมในการประเมินผลการบริการภาครัฐ เพื่อน าไปสู่การ
ปรับปรุงการบริหารภาครัฐให้ประชาชนได้รับบริการท่ีดี และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่าง
แท้จริง โดยมีแนวทางดังนี้  
                1) มีกลไก หรือรูปแบบ และวิธีการท างานในการสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือท้ัง
ในส่วนกลาง เขตพื้นท่ี และส่วนภูมิภาค  
                2) จัดให้มีกระบวนการ และช่องทางท่ีจะส่ือสารกับประชาชนในรูปแบบท่ีหลากหลาย  
                3) ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือในรูปแบบภาคีหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐกับเอกชน  (Public – 
Private Partnership: PPP)  
                4) เปิดโอกาสให้ภาคเอกชน และภาคส่วนอื่นเข้ามาแข่งขันในการจัดการศึกษา หรือบริการ
สาธารณะแทนรัฐ (Contestability)  
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             จะเห็นได้ว่า การสร้างความร่วมมือในรูปแบบภาคีหุ้นส่วน เป็นแนวทางหนึ่งของการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วมที่ต้องการให้ทุก         ภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของภาครัฐ และสอดคล้อง
กับแนวทางการบริหารงานโดยประชารัฐ อันจะส่งผลในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และน าพาประเทศไทย
ให้หลุดพ้นจากสภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบันท้ังปัญหาด้านเศรษฐกิจ ปัญหาความขัดแย้งในสังคม เป็นต้น 
ดังนั้นภาคีหุ้นส่วนจึงมีบทบาทส าคัญในการท่ีจะช่วยให้การปฏิรูปการศึกษาประสบความส าเร็จได้   
 
ความหมายของภาคีหุ้นส่วน 
             ค าว่าภาคีหุ้นส่วน (partnership) มีนักวิชาการหลายท่านให้ค านิยามไว้ซึ่งสรุปได้ว่า  ภาคีหุ้นส่วน 
หมายถึง ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานหรือองค์การต่างๆ มากกว่าหนึ่งหน่วยงาน เข้ามาร่วมกันท างาน หรือ
ช่วยสนับสนุนงบประมาณเพื่อให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วงตามวิสัยทัศน์ขององค์การท่ีมีร่วมกัน และน าไปสู่
การเกิดพลังทวีคูณ (Christie et al, 1991 ; Vilaplana, 1998 ; พีรสิทธิ์  ค านวณศิลป์, 2543)   
                 ส่วนค าว่า ภาคีหุ้นส่วนการศึกษา หมายถึง การท่ีบุคคล กลุ่มคน หรือองค์การท าข้อตกลงร่วมกันใน
การก าหนดจุดหมายของภารกิจการศึกษาและการด าเนินงานท่ีมีองค์ประกอบและกระบวนการซับซ้อน ต้อง
อาศัยความร่วมมือ ร่วมคิด และรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของงานจากทุกฝ่ายจึงจะส าเร็จ (ส านักงานราชบัณฑิตย
สภา, 2558) 
             จะเห็นได้ว่า ภาคีหุ้นส่วนการศึกษา เป็นความร่วมมือกันระหว่างกลุ่มคน องค์การหรือหน่วยงาน
ต่างๆ ท าข้อตกลงร่วมกันในการก าหนดเป้าหมาย ภารกิจ และการด าเนินงานด้านการจัดการศึกษา โดยอาศัย
ความร่วมมือ ร่วมคิด และร่วมรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของงานจากทุกฝ่าย 

 

 ลักษณะส าคัญของภาคีหุ้นส่วน 

             ลักษณะส าคัญของภาคีหุ้นส่วน มักเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างองค์การ (Lownders, et al, 
1997 ; Skeicher and Lowndes, 1996) ท่ีมีขอบเขตชัดเจนว่า มีหน่วยงานใดร่วมเป็นสมาชิกบ้าง  ดังนั้น
การด าเนินงานของภาคีหุ้นส่วนจึงมักเป็นลักษณะท่ีเป็นทางการ โดยผ่านคณะกรรมการบริหาร หรือผ่านมติท่ี
ประชุมของคณะกรรมการบริหารท่ีประกอบด้วยผู้น า หรือผู้บริหาร (Vilaplana, 1998)  
             ส่วนเครือข่าย หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนท่ีมีค่านิยม ความเช่ือ และเป้าหมายในชีวิต
หรือเป้าหมายในการท างานร่วมกัน (Lowndes et al, 1997) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
เหล่านี้เกิดขึ้นโดยสมัครใจ  

             เครือข่ายต่างจากภาคีหุ้นส่วนตรงท่ี       ภาคีหุ้นส่วนเกิดขึ้นโดยเชิงนโยบายหรือวิสัยทัศน์ หรือ
กระบวนการทัศน์ของผู้น าองค์การต่างๆ ท่ีมีร่วมกันเพื่อให้งานของส่วนรวมส าเร็ จลุล่วงไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งท้ังวิสัยทัศน์และกระบวนทัศน์เป็นเรื่องระยะเวลาท่ีต้องมองไปข้างหน้าค่อนข้างไกล  ภาคี
หุ้นส่วนจึงเปล่ียนแปลงไม่ได้ง่ายนัก เพราะหากมีการเปล่ียนแปลงในระยะส้ันหรือกะทันหัน จะท าให้เกิดการ
เปล่ียนทิศทางหรือเป้าหมายขององค์การ การเปล่ียนวิสัยทัศน์หรือกระบวนทัศน์ของผู้น าซึ่งเป็นผู้ก าหนด
ทิศทางขององค์การจึงจ าเป็นต้องเกิดขึ้นก่อน แต่วิสัยทัศน์หรือกระบวนทัศน์ร่วมของผู้น าหากมีการ
เปล่ียนแปลงเกิดขึ้นก็ย่อมไม่สามารถรักษาภาคีหุ้นส่วนเดิมไว้ได้ เพราะมีวิสัยทัศน์และกระบวนทัศน์เป็นตัว
ผูกพันและบังคับให้ภาคีหุ้นส่วนเกิดความยั่งยืน (พีรสิทธิ์  ค านวณศิลป์ และ  ศุภวัฒนากร  วงศ์ธนวสุ, 2549)  
                จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า ภาคีหุ้นส่วน เป็นความสัมพันธ์ระหว่างองค์การอย่างเป็นทางการ ซึ่ง
ออกมาในรูปของการก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ หรือกระบวนการทัศน์ของผู้น าองค์การต่างๆ ร่วมกัน โดยผ่าน
มติของคณะกรรมการบริหาร หรือมติท่ีประชุมร่วมกัน เพื่อให้งานส าเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
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หลักการส าคัญของภาคีหุ้นส่วน  
             หลักการส าคัญของภาคีหุ้นส่วน หรือการร่วมมือกันระหว่างองค์การ ประกอบดวยหลักการตางๆ
ดังนี้ (จัตุพร  บุญระดม, 2558)  
             1) หลักการกระจายโอกาสทางการศึกษา  การมีเครือขายจัดการศึกษามากเทาไรก็เทากับเปนการก
ระจายโอกาสทางการศึกษาใหใกลชิด ผูรับบริการเพิ่มขึ้นเทานั้น  
             2) หลักความเสมอภาคเท าเทียมกันทางการศึกษา ในบทบัญญั ติของรัฐธรรมนูญแห ง  
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  มาตรา 43 วรรค 2 บัญญัติวา “บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา 12 ป ท่ีรัฐบาลจะตองใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใช้จาย...” 
การใหบุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไดนั้น การมีเครือข่ายจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพกระจายอยูท่ัวประเทศ ยอมชวยใหคนไทยท้ังประเทศสามารถไปใชสิทธิเลือกเขารับการบริการ
การศึกษาไดทัดเทียมกันโดยไมมีขอจ ากัด 
วาอยูในเมือง หรือชนบท  
             3) หลักการมีสวนรวมทางการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหง ราชอาณาจักร
ไทยพุทธศักราช 2540 มาตรา 43 วรรค 2 วา การศึกษาอบรมของรัฐตองค านึงถึงการมีสวนรวมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553  มาตรา 29 ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องค์กรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการ
เรียนรู้ภายในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าว สาร และรู้จัก
เลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ 
รวมท้ังหาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชน เพื่อชุมชนมีการจัด
การศึกษาอบรมรวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนใหมีการแลกเปล่ียนประสบการณการพัฒนาระหวางชุมชน  
             4) หลักการระดมสรรพก าลังเพื่อการจัดการศึกษา โดยใชเครือขายการศึกษาในชุมชนเขามามีสวนช
วยเปนแหลงใหบริการศึกษาแกประชาชน ซึ่งอาศัยการระดมสรรพก าลังท่ีมีอยู มาใช้ในการบริการทาง
การศึกษาเพื่ออ านวยประโยชนสูงสุดใหแกผูบริการการศึกษามากท่ีสุดเทาท่ีจะท าได  
             5) หลักการจัดระบบความสัมพันธ์ระหวางบุคคล หนวยงานตางๆ การจัดระบบ ความสัมพันธของ
เครือขาย จะตองชัดเจน รูเขารูเราวาหนวยงานเครือขายแตละบุคคลแตละหนวยแตละองคกรอยู่ท่ีไหนบาง ท า
กิจกรรมใด ท้ังนี้เพื่อจะไมตองท าซ้ าซอน  
             6) หลักการแลกเปล่ียนความรู และประสบการณเพื่อการรับชวงและสงตอทางการศึกษาการท างาน
ของเครือขายจะตองเช่ือมโยงกันสงตอรับชวงตอเนื่องกันไปอยางราบรื่นไมสะดุดจึงจะเกิดประโยชนสูงสุด  
             สรุปได้ว่า ภาคีหุ้นส่วนหรือการร่วมมือกันระหว่างองค์การจะส าเร็จได้ต้องอาศัยหลักการกระจาย
โอกาสทางการศึกษาหลักความเสมอภาคเท าเทียมกันทางการศึกษา หลักการมีส วนรวมทางการศึกษา 
หลักการระดมสรรพก าลังเพื่อการจัดการศึกษา  หลักการจัดระบบความสัมพันธระหวางบุคคลหนวยงานตางๆ
และหลักการแลกเปล่ียนความรูและประสบการณเพื่อการรับชวงและสงตอทางการศึกษา 
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 องค์ประกอบของภาคีหุ้นส่วน 

             เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักด์ิ (2545) ไดน าเสนอองคประกอบส าคัญของการร่วมมือกันระหว่าง
องค์การไว้ 7 องคประกอบ ดังนี้  
             1. การรับรูมุมมองรวมกัน (Common perception) สมาชิกท่ีเขามาอยูในเครือขาย ตองมีความรู
สึกนึกคิดและการรับรูรวมกันถึงเหตุผลการเขารวมเปนเครือขายใหสมาชิกของเครือขายเกิดความรูสึกผูกพันใน
การด าเนินกิจกรรมบางอยาง รวมกัน แกปญหารวมกัน การรับรูรวมกันถือเปน หัวใจของเครือขายความคิด
หรือมุมมองท่ีแตกตางยอมมีประโยชนชวยใหเกิดการสรางสรรคในการท างาน  
             2. การมีวิสัยทัศนรวมกัน (Common vision) วิสัยทัศน์รวมเปนการมองเห็นภาพของอนาคตรวม
กันระหวางสมาชิกในกลุม การรับรู เขาใจถึงทิศทางเดียวกันและการมีเปาหมายท่ีจะไปดวยกัน ชวยท าให
ขบวนการเคล่ือนไหวมีพลังเกิดเอกภาพ  
             3. การมีผลประโยชนและความสนใจรวมกัน (Mutual interests/benefits) เครือขายเกิดจากการ
ท่ีสมาชิกแตละคนตางมีความตองการของตนเอง แตความตองการเหลานั้นจะไมสามารถบรรลุผลส าเร็จไดหาก
สมาชิกตางคนตางอยูความจ ากัดนี้ ท าใหเกิดการรวมกันบนฐานของผลประโยชนรวมที่มากเพียงพอจะดึงดูดให
รวม         เปนเครือขาย ดังนั้นการรวมเปนเครือขายจึงตองต้ังอยูบนฐานของผลประโยชนท่ีมีรวมกัน  
             4. การมีสวนรวมของสมาชิกเครือขายอยางกวางขวาง (All stakeholders participation) ในการ
พัฒนาความเขมแข็งของเครือขาย เพราะกระบวนการมีสวนรวมจากทุกฝายในเครือขาย (All stakeholders 
in network) ยอมเปนเงื่อนไขท่ีท าใหเกิดความรู้รวมคิด รวมตัดสินใจ และรวมลงมือกระท าอยางแข็งขัน 
ดังนั้นสถานะของสมาชิกในเครือขายจึงควรเปนไปในลักษณะของความเทาเทียมกัน (Equal status) ในฐานะ
ของ “หุนสวน” (Partner) ของเครือขายท้ังเปนความสัมพันธในแนวราบ (Horizontal relationship) และ
ความสัมพันธในแนวดิ่ง (Vertical relationship) หมายความวา หากการรวมตัวเปนเครือขายเกิดขึ้นระหวาง
รัฐกับชุมชน ทองถิ่น หนวยงานภาครัฐก็ตองวางสถานะของตนเองเทียบเทากับประชาชนในฐานะของสมาชิก
เครือขาย มิใชการวางตัวเปนเจานายเหนือประชาชน        
             5. การเสริมสรางซึ่งกันและกัน (Complementary relationship) องคประกอบท่ีจะท าใหเครือขา
ยไปอย่างตอเนื่องก็คือ การท่ีสมาชิกของเครือขายตางเสริมสรางซึ่งกันและกัน โดยท่ีจุดแข็งของฝายหนึ่งไปชวย
แก้จุดออนของอีกฝายหนึ่ง ซึ่งจะท าใหผลตอบแทนหรือผลประโยชนท่ีเกิดขึ้นจากรวมตัว เปนเครือขายมากกว
าการไมสรางเครือข่าย แตตางคนตางอยู  
             6. การพึ่งพิงรวมกัน (Interdependence) เนื่องจากธรรมชาติความจ าเป็นของสมาชิกในเครือขาย
ท้ังดานทรัพยากรความรู เงินทุน ก าลังคน ฯลฯ สมาชิกของเครือขายจึงไมสามารถด ารงอยูได้อยางสมบูรณ์ดวย
ตนเอง การจะท าใหเปาหมายรวมส าเร็จไดนั้น สมาชิกตางจ าเปนตองพึ่งพาซึ่งกันและกันระหวางสมาชิกใน
เครือขาย เพื่อใหเกิดการเสริมสรางซึ่งกันและกัน  
             7. การปฏิสัมพันธเชิงแลกเปล่ียน (Interaction) หากสมาชิกในเครือขายไมมีการปฏิสัมพันธ์กันแล
วก็ไมตางอะไรกับการท่ีตางคนตางอยูไมมีทางท่ีจะเกิดความรวมมือกันได และจะ ไมเกิดเครือขายความรวม
มืออยางแทจริง ดังนั้นสมาชิกในเครือขายตองท ากิจกรรมรวมกัน เพื่อปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกดวยกัน กอให
เกิดการเปล่ียนแปลงในเครือขายตามมาดวยปฏิสัมพันธนี้จะเปนลักษณะความสัมพันธเชิงแลกเปล่ียนระหวาง
กัน (Reciprocal exchange)สมาชิกมีปฏิสัมพันธกันมากเทาใด ก็ยิ่งเกิดการผูกพันภายในระหวางกันมากขึ้น
เทานั้น ชวยใหเกิดการเช่ือมโยงในระดับท่ีแนนแฟนมากยิ่งขึ้น (Highly integrated) นอกจากนี้การปฏิสัมพันธ
ยังชวยใหเกิดการเรียนรูระหวางกันมากขึ้นอันจะชวยใหเครือขายเขมแข็งขึ้น 
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             สรุปได้ว่า องคประกอบส าคัญของการร่วมมือกันระหว่างองค์การหรือภาคีหุ้นส่วน ประกอบด้วย 
การรับรูมุมมองรวมกัน การมีวิสัยทัศนรวมกัน การมีผลประโยชนและความสนใจรวมกันการมีสวนรวมของ
สมาชิกเครือ 
ขายอยางกวางขวาง  การเสริมสรางซึ่งกันและกัน การพึ่งพิงรวมกันและการปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปล่ียน  
 
ประโยชน์ที่ได้จากภาคีหุ้นส่วน 

             ประโยชน์ท่ีได้จากภาคีหุ้นส่วน คือ (ณัฐพงศ์  พื้นแสน, 2554)  
             1) ท าให้การบริหารค่าใช้จ่ายมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
             2) เป็นการประสานข้อดีจากการท่ีได้รับได้รับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาจากหลายภาคส่วน
งาน (McQuaid, 2000)  
             3) สามารถรักษาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ในขณะท่ียังคงจ ากัดค่าใช้จ่าย
ของภาครัฐในการลงทุนในกิจการสาธารณูปโภค  
             4) ประสิทธิภาพของการบริหารโครงการเพิ่มขึ้นจากการท่ีภาครัฐและภาคเอกชนได้ด าเนินการใน
ส่วนท่ีตนเองมีศักยภาพ และความถนัด  
             5) ทรัพยากรของท้ังสองฝ่ายถูกน ามาใช้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
             6) การลงทุนของภาคเอกชนมีการขยายตัวท าให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดีขึ้น รัฐสามารถใช้
ประโยชน์จากความเช่ียวชาญของภาคเอกชน  
             7) โอนความเส่ียงของการด าเนินโครงการบางส่วนจากภาครัฐไปให้กับภาคเอกชน เช่น การ
ประกันภัย  
             8) การท่ีภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมช่วยให้มีการสอบทานโครงการเพิ่มขึ้น บางโครงการท่ีมีรายได้
ไม่คุ้มทุน ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนจะช่วยให้ โครงการมีความเป็นไปได้มากขึ้น  
             สรุปได้ว่า ภาคีหุ้นส่วนจะสามารถช่วยให้การบริหารค่าใช้จ่าย และโครงการมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ได้รับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาจากหลายภาคส่วน ทรัพยากรถูกน ามาใช้อย่างเหมาะสม คุ้มค่า และมี
ประสิทธิภาพ ตลอดท้ังสามารถใช้ประโยชน์จากความเช่ียวชาญของหลายภาคส่วนได้   
 
องค์กรที่เก่ียวข้องกับภาคีหุ้นส่วน 

             ภาคีหุ้นส่วนจะประสบความส าเร็จได้ตามเป้าหมาย ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างองค์กรท่ีมีส่วน
ได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา เพื่อมาร่วมกันก าหนดนโยบายหรือจุดหมายของภารกิจการศึกษา ซึ่งใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ, 2553) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) (คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์
ชาติ, 2559:33) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559) ได้กล่าวถึงองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา และมีบทบาทส าคัญใน
การปฏิรูปการศึกษา ซึ่งสรุปได้ว่าภาคีหุ้นส่วน ควรประกอบด้วยองค์กรหลักๆ ต่อไปนี้ 
             1. องค์กรภาครัฐ หมายถึง องค์กรท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่ประชาชน โดยไม่หวัง
ผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจ ได้แก่ กระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ เช่น กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านักงานประกันสังคม กรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นต้น รวมถึงองค์กรต่างๆ ท่ีอยู่ในระบบราชการ และรัฐวิสาหกิจ 
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             2. องค์กรภาคเอกชน หมายถึง องค์กรท่ีจัดท าขึ้นเพื่อด าเนินกิจกรรมทางการค้าและทางธุรกิจ โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาก าไร เช่น บริษัท ห้างร้านต่าง ๆ ได้แก่ ธนาคาร ห้างสรรพสินค้า ห้างหุ้นส่วน 
บริษัท สถาบันการเงิน โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น รวมถึงองค์กรของเอกชนท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์
สังคมช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย เช่น มูลนิธิร่วมกตัญญู มูลนิธิสายใจไทย เป็นต้น 
             3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง องค์กรของรัฐท่ีด าเนินงานเป็นอิสระจากส่วนกลาง ท า
หน้าท่ีบริหารจัดการกิจการต่างๆ ในท้องถิ่นของตน ปัจจุบันประเทศไทยมีรูปแบบการปกครองท้องถิ่นท้ังหมด 
5 รูปแบบ คือ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และองค์การบริหาร
ส่วนต าบล (อบต.) 
             4. องค์กรศาสนา หมายถึง องค์กรท่ีศาสนิกชนของศาสนาหนึ่งๆ จัดต้ังขึ้นเพื่อส่งเสริมกิจการของ
ศาสนานั้นๆ เช่น ศาสนาพุทธประกอบด้วย วัด ส านักสงฆ์ ท่ีพักสงฆ์ สถานปฏิบัติธรรม  ศาสนาคริสต์
ประกอบด้วย โบสถ์ และศาสนาอิสลามประกอบด้วย มัสยิด เป็นต้น  
             สรุปได้ว่า ภาคีหุ้นส่วนท่ีมีบทบาทส าคัญต่อการปฏิรูปการศึกษา เป็นความร่วมมือระหว่างองค์การ
ภาครัฐ  องค์กรภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรศาสนา ท่ีมาร่วมกันก าหนดนโยบายหรือ
จุดหมายของภารกิจการศึกษา เพื่อให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีตามวิสัยทัศน์ท่ีองค์การมีร่วมกัน
โดยอาศัยความร่วมมือ ร่วมคิด และรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของงานจากทุกฝ่าย 
 
บทสรุป 
             ภาคีหุ้นส่วน เป็นแนวคิดหนึ่งท่ีใช้ในการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการ 
และการบริหารราชการของกระทรวง ศึกษาธิการในภูมิภาค ให้ประสบผลส าเร็จ โดยยึดหลักการบริหารแบบมี
ส่วนร่วม ท่ีอาศัยความร่วมมือ ร่วมคิด และร่วมรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของงานจากทุกฝ่าย ของกลุ่มคน องค์การ 
หรือหน่วยงานต่างๆ มากกว่าสองหน่วยงานท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา เช่น องค์กรภาครัฐ องค์กร
ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรศาสนา เป็นต้นท าข้อตกลงด้านการจัดการศึกษาในเชิง
นโยบาย วิสัยทัศน์ หรือกระบวนการทัศน์ของผู้น าองค์การต่างๆ โดยผ่านมติของคณะกรรมการบริหาร หรือมติ
ท่ีประชุมร่วมกัน ซึ่งแนวคิดการใช้ภาคีหุ้นส่วนจะส าเร็จได้ ต้องอาศัยหลักการกระจายโอกาสทางการศึกษา 
หลักความเสมอภาคเทาเทียมกันทางการศึกษา หลักการมีสวนรวมทางการศึกษา หลักการระดมสรรพก าลัง
เพื่อการจัดการศึกษา หลักการจัดระบบความสัมพันธระหวางบุคคลหนวยงานตางๆและหลักการแลกเปล่ียน
ความรูและประสบการณเพื่อการรับชวง และสงตอทางการศึกษา   
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