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บทคัดยอ
กอนที่จะมีการปฏิรูปโดยการใชคูปองการศึกษาและการจัดตั้งโรงเรียนในกํากับของรัฐ
เพือ่ ใหผปู กครองมีทางเลือกในการสงบุตรหลานเขาเรียนมากขึน้ นัน้ ผูป กครองชาวอเมริกนั ก็รจู กั
เลือกโรงเรียนมากอน โดยเลือกเขาไปอยูใ นเขตการศึกษาทีม่ โี รงเรียนรัฐบาลดีๆ หรือมิฉะนัน้ ก็จา ย
คาเลาเรียนใหลกู เรียนในโรงเรียนเอกชน จากการวิเคราะหลกั ษณะการเลือกโรงเรียนดังกลาว ได
ชวยทําใหเห็นปญหาและแนวโนมในการที่รัฐมีนโยบายใหผูปกครองสามารถเลือกโรงเรียนใหบุตร
หลานอยางกวางขวางมากขึน้ โดยมีแนวโนมดังนี้
! โรงเรียนของรัฐมีการตอบสนองทางบวกตอการแขงขัน
! ปฏิกริยาตอบสนองดังกลาวยิง่ มีความสําคัญมากขึน้
ถาการเลือกโรงเรียนของ
ผูป กครองมีผลตองบประมาณ เชน ทําใหเขตการศึกษาสูญเสียเงินงบประมาณอัน
เนื่องจากจํานวนนักเรียนลดลง ทําใหเกิดแรงผลักดันทีท่ าให
ํ โรงเรียนตองปฏิรปู ตัวเอง
! ผู  ป กครองที่ มี ท างเลื อ กมากให ค วามสนใจกั บ การศึ กษาของบุตรหลานมากกวา
ผูป กครองทีม่ ที างเลือกนอยกวา
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วัตถุประสงคของรายงาน
1. เพือ่ เรียนรูแ ละวิเคราะหรปู แบบการเลือกโรงเรียนของผูป กครอง โดยทําความ
เขาใจความสัมพันธระหวางการเลือกโรงเรียนกับองคประกอบในเรือ่ ง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุม นักเรียน (จําแนกตามความสามารถ รายได เชือ้ ชาติ และความพอใจของผูป กครอง) ประ
สิทธิภาพของโรงเรียน เงินเดือนครูและการรวมตัวของครู และบทบาทของผูป กครองในการเลือกโรง
เรียน
2.เพื่อนําผลการเรียนรูเกี่ยวกับรูปแบบการเลือกโรงเรียนมาใชวิเคราะหผลการปฏิรูป
การศึกษาโดยใหมโี รงเรียนในกํากับของรัฐ
คูปองการศึกษาและการรับนักเรียนอยาง
กวางขวาง
3.เพือ่ ดูวา มีขอ มูลอืน่ ๆ
อะไรบางที่จาเป
ํ นตองใชเพือ่ ทํานายผลการปฏิรปู การ
ศึกษาขางตน
รูปแบบการเลือกโรงเรียน
มี 2 รูปแบบๆ แรก เปนการเลือกเขตการศึกษาทีม่ โี รงเรียนของรัฐทีม่ อี สิ ระทางการเงินและ
การบริหาร รูปแบบทีส่ อง เปนการเลือกระหวางโรงเรียนของรัฐและโรงเรียนเอกชน
การเลือกเขตการศึกษา เลือกดวยการยายบาน โดยพิจารณาจากจํานวนโรงเรียนในเขต
ขนาด และแบบบานในบริเวณพืน้ ทีร่ อบๆ สถานทีท่ างานของผู
ํ
ป กครอง ทัง้ นีก้ ารเลือกเขตการ
ศึกษามีเรือ่ งทีค่ วรคํานึงถึงหลายประการ ประการแรก เขตการศึกษาทีด่ มี สี ว นทําใหโรงเรียนได
รับงบประมาณมาก โรงเรียนมีอิสระในการบริหารงานสูง และสวนใหญอยูใ นพืน้ ทีท่ ค่ี นมีฐานะดี
มีบา นเรือนราคาสูง และมีรายไดจากภาษีทรัพยสินเปนจํานวนมาก ประการทีส่ อง ผูป กครองจะ
เลือกเขตการศึกษาแตกตางกัน ตามความพอใจในเรือ่ งคาเลาเรียนและประเภทโรงเรียน จึงทําให
ผูป กครองทีม่ คี วามพอใจเหมือนๆ กันอยูใ นเขตการศึกษาเดียวกัน ในขณะเดียวกัน เขตจะจัดการ
ศึกษาใหสอดคลองกับความพอใจของผูป กครอง ผลก็คอื การเลือกเขตการศึกษาของผูป กครอง
จะเปนสิง่ สะทอนใหเห็นถึงฐานะความเปนอยูแ ละรายไดของผูป กครอง
การเลือกโรงเรียนของรัฐในเขตการศึกษาตางๆของผูป กครอง จะมีอทิ ธิพลตอการจัดการ
ศึกษาของโรงเรียนในทองถิน่ ตางๆ
ทําใหงบประมาณของโรงเรียนขึน้ อยูก บั ความตองการและ
ความพอใจของผูป กครอง จึงทําใหโรงเรียนตองปรับนโยบายใหตอบสนองตอความตองการของ
ผูป กครอง จากรูปแบบการเลือกโรงเรียนของรัฐดังทีเ่ ปนอยูใ นปจจุบนั ไดกอ ใหเกิดแนวคิดในการ
ปฏิรปู การศึกษาโดยใหมกี ารจัดการศึกษาในรูปของโรงเรียนในกํากับของรัฐ
และใหมีการรับ

นักเรียนแบบเปดกวาง โรงเรียนในกํากับของรัฐจะมีกฏหมายรองรับใหมอี สิ ระในการรับนักเรียน
และมีอํานาจในการบริหารและการใชเงิน โดยโรงเรียนมีรายไดจากคาเลาเรียนของนักเรียน สวน
การรับนักเรียนแบบเปดกวางนัน้
นักเรียนสามารถเลือกเรียนขามเขต เปนการเปดโอกาสให
ผูป กครองมีทางเลือกมากขึน้
ซึง่ การเลือกและการโยกยายโรงเรียนของนักเรียนก็มผี ลตอรายได
ของโรงเรียน
กลาวโดยสรุป เมือ่ มีการปฏิรปู ใหผปู กครองเลือกโรงเรียนไดตามความพอใจมากขึน้ โรง
เรียนของรัฐจะตองพิจารณาในสิ่งตอไปนี้ คือ 1) ปจจัยพืน้ ฐานในการเลือกโรงเรียนของ
ผูป ก
ครอง 2) โรงเรียนของรัฐจะตองปรับปรุงคุณภาพใหแตกตางจากเดิม 3) โรงเรียนของรัฐตองปรับ
ปรุงการเรียนการสอนเพือ่ การแขงขัน 4) การตัดสินใจเลือกโรงเรียนของรัฐมีผลกระทบตอการเงิน
ของโรงเรียนเอกชน 5) การตัดสินใจของนักเรียนและผูป กครองเมือ่ มีทางเลือกมากขึน้ ทั้งนี้ รูป
แบบการเลือกโรงเรียนของรัฐทีเ่ ปนอยูเ ดิมในขณะนี้ จะชวยใหเขาใจการตัดสินใจของผูป กครองเมือ่
มีการปฏิรปู ใหมโี รงเรียนในกํากับของรัฐและการรับนักเรียนแบบเปดกวาง โดยสวนทีแ่ ตกตางจาก
การเลือกแบบเดิมคือ ความมีอสิ ระในการจัดการเกีย่ วกับการเงิน อยางไรก็ดกี ารจัดการ ศึกษาใน
รูปแบบโรงเรียนในกํากับของรัฐและการรับนักเรียนแบบเปดกวาง
ตองอาศัยความรวมมือและ
ความชวยเหลือจากโรงเรียนทองถิน่ ในเขตนัน้ ๆ
การเลือกระหวางโรงเรียนของรัฐและโรงเรียนเอกชน
ทางเลือกอีกรูปแบบหนึง่ ของผูป กครองชาวอเมริกนั คือ การสงบุตรหลานไปเรียนในโรง
เรียนเอกชน ประเทศสหรัฐอเมริกามีโรงเรียนเอกชนประมาณรอยละ 10 โดยโรงเรียนเอกชนไมได
รับเงินอุดหนุนจากรัฐ รายไดสว นใหญมาจากคาเลาเรียน เงินบริจาค และการสนับสนุนขององคกร
ทางศาสนา ผูป กครองสามารถบริจาคเงินใหโรงเรียนเอกชนทีส่ ง บุตรหลานไปเรียน และในขณะ
เดียวกันก็ตอ งเสียภาษีทอ งถิน่ ใหกบั โรงเรียนของรัฐในเขตทองถิน่ ทีต่ นอาศัยอยู ในบางเมืองของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา โรงเรียนเอกชนมีการแบงเขตรับนักเรียน เชน แบงเขตตามคุณภาพของโรง
เรียนของรัฐ
ทางเลือกระหวางโรงเรียนของรัฐและเอกชนมีคุณลักษณะสําคัญหลายประการ
ประการแรก โรงเรียนเอกชนสวนใหญจดั การศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงกวาโรงเรียนของรัฐ
จึงมีแนวโนมวาโรงเรียนเอกชนจะมีนักเรียนเขาไปเรียนมากขึ้น ในขณะที่โรงเรียนของรัฐที่ไมมีคุณ
ภาพจะสูญเสียนักเรียนใหกับโรงเรียนเอกชน
ประการทีส่ อง การจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนมีผลกระทบตองบประมาณของโรง
เรียนของรัฐในทองถิน่ โดยในกรณีทผ่ี ปู กครองมีความตองการใหบตุ รหลานเขาเรียนในโรงเรียนเอก
ชนมากขึ้น ก็มแี นวโนมวาโรงเรียนของรัฐจะไดรบั การสนับสนุนคาใชจา ยนอยลง หรือบางกรณีผปู ก

ครองอาจจะยายทีอ่ ยูไ ปอาศัยในเขตรํ่ารวยทีม่ โี รงเรียนเอกชนดีๆ ทําใหรายไดจากภาษีทจ่ี ะนํามา
ใชจดั การศึกษาของเขตการศึกษาเดิมลดลง
ประการสุดทาย การทีโ่ รงเรียนเอกชนพยายามลดตนทุนของปจจัยปอนตางๆ เพือ่ สนอง
ความตองการทางการตลาดจะสงผลไมมากนักตอประสิทธิภาพการลงทุนในโรงเรียนของรัฐ ทั้งนี้
เพราะผูป กครองทีส่ ง บุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนเอกชนยังคงตองจายภาษีใหกบั โรงเรียนของรัฐ
รูปแบบการเลือกโรงเรียนเอกชนดังทีเ่ ปนอยูใ นปจจุบนั สามารถนํามาวิเคราะหผลกระทบ
ของการใชคปู องการศึกษาได ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากการใชคปู องการศึกษามีลกั ษณะคอนขางคลายคลึง
กับการเลือกโรงเรียนเอกชนรูปแบบเดิม โดยความสําเร็จของโรงเรียนเอกชนเกิดจากการมีนกั เรียน
สมัครเรียนจํานวนเพิ่มขึ้น
ทําใหโรงเรียนของรัฐที่จัดการศึกษาไมมีประสิทธิภาพตองสูญเสีย
นักเรียนใหกบั โรงเรียนเอกชน
สําหรับการวิเคราะหผลกระทบดานการเงินของการใชคปู องการศึกษาทีม่ ตี อ โรงเรียนของ
รัฐยังเห็นไดไมชัดเจนนัก
แตอยางไรก็ตามจะพบวาการใชหรือไมใชคปู องการศึกษาจะสงผล
กระทบตอโรงเรียนเอกชนนอยกวาโรงเรียนของรัฐ ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากคูปองการศึกษาเปนกองทุนของ
ทองถิน่ ทีใ่ หกบั นักเรียนทุกคน ดังนัน้ เมือ่ นักเรียนยายจากโรงเรียนของรัฐไปเขาเรียนในโรงเรียน
เอกชนก็เสมือนกับการที่โรงเรียนของรัฐตองสูญเสียเงินสวนนี้ใหกับโรงเรียนเอกชนซึ่งทําใหเกิดผล
กระทบทางลบตอระบบการเงินของโรงเรียนของรัฐ แตผลกระทบนีจ้ ะปรากฏก็ตอ เมือ่ นักเรียนเริม่
ใชคปู องการศึกษานัน้ กับโรงเรียนเอกชนแลว นอกจากนีก้ ารใชคปู องการศึกษาอาจกอใหเกิดผล
กระทบทางบวกตอโรงเรียนของรัฐไดดว ย ถาหากวามูลคาของคูปองการศึกษามีคา นอยกวาคาใช
จายรายหัวของนักเรียนในเขตการศึกษานัน้ ๆ เพราะเมื่อนักเรียนนําคูปองการศึกษาไปใชกบั โรง
เรียนเอกชนแลว โรงเรียนของรัฐก็ยังคงมีเงินสวนนี้เหลืออยู และการใชระบบคูปองการศึกษายัง
กอใหเกิดผลดีทางออมตอคาใชจา ยรายหัวของนักเรียนในโรงเรียนของรัฐ เชน ผูป กครองบางคนที่
ตองการใหบตุ รหลานไดรบั การศึกษาทีด่ จี ะยังคงอาศัยอยูใ นพืน้ ทีด่ งั กลาว ถาหากพืน้ ทีน่ น้ั มีระบบ
คูปองการศึกษา การไมยา ยทีอ่ ยูอ าศัยของผูป กครองจะสงผลดีตอ มูลคาทรัพยสนิ ของเขตทําให
ฐานภาษีที่สนับสนุนโรงเรียนของรัฐเพิ่มขึ้น
ปฏิสมั พันธระหวางการเลือกโรงเรียนทัง้ สองรูปแบบ
ผูปกครองซึ่งใหบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนของรัฐที่จัดการศึกษาสอดคลองกับความ
พอใจของตนจะไมสงบุตรหลานไปเรียนในโรงเรียนเอกชน ทัง้ นีก้ ารเลือกโรงเรียนของรัฐและโรง
เรียนเอกชนมีลกั ษณะแตกตางกันอยางชัดเจน โดยผูป กครองทีช่ อบโรงเรียนขององคกรศาสนาจะ
ไมชอบโรงเรียนของรัฐ และผูป กครองทีช่ อบโรงเรียนของรัฐก็จะไมชอบโรงเรียนเอกชน
ใน
ทํานองเดียวกันการมีโรงเรียนในกํากับของรัฐมากจะทําใหการใชคปู องการศึกษาในโรงเรียนเอกชน

และการเขาเรียนแบบเปดกวางลดลง และในเขตทีผ่ ปู กครองมีทางเลือกใหบตุ รหลานเขาเรียนใน
โรงเรียนเอกชนมาก ผูป กครองก็จะไมใชบริการของโรงเรียนในกํากับของรัฐหรือบริการการเขาเรียน
แบบเปดกวาง ในขณะที่เขตที่มีทางเลือกในโรงเรียนของรัฐมากก็จะมี ผูปกครองใชคูปองการ
ศึกษานอย การใชคปู องการศึกษาจะเกิดประโยชนมากในพืน้ ทีท่ ม่ี กี ารแขงขันกันสูงระหวางโรง
เรียนเอกชน โดยโรงเรียนตองพยายามปรับปรุงคุณภาพเพือ่ ไมใหผปู กครองสงบุตรหลานไปเรียนที่
อืน่
ผลกระทบของการแขงขันระหวางโรงเรียนของรัฐในเขตการศึกษา
ในเขตเมืองผูป กครองมีโอกาสเลือกโรงเรียนใหบตุ รหลานไดมากกวาเขตชานเมือง โดยมี
ผูค ดิ ดัชนี Herfindahn วัดระดับการเลือกโรงเรียนของผูป กครองและนักเรียน โดยคาดัชนีขน้ึ อยูก บั
จํานวนเขต และการแบงเขตการศึกษา ทัง้ นีค้ วามแตกตางของการแบงเขตตางๆ มีสว นทีแ่ สดง
ถึงสภาพประวัตศิ าสตรและภูมศิ าสตร การแบงเขตเปนตัวสะทอนความสําเร็จและประสิทธิภาพ
ของเขต และมีแนวโนมวาเขตการศึกษาขนาดเล็กมีความมัน่ คงและเปนอิสระมากกวา และเขตที่
การเดินทางไมสะดวกจะมีพื้นที่ขนาดเล็กลง
โดยปรกติการเลือกโรงเรียนของผูปกครองมักจะขึ้นอยูกับคุณภาพของโรงเรียนเปนหลัก
ในการเลือกโรงเรียนของรัฐนัน้ มีตวั แปรภูมหิ ลังทีต่ อ งควบคุม คือ รายไดของครอบครัว ความตัง้ ใจ
ในการใหศกึ ษากับบุตรหลานของผูป กครอง ขนาดครอบครัว การแขงขัน เขต และทีต่ ง้ั ของ โรง
เรียน โดยตัวแปรเหลานีต้ อ งควบคุมไปพรอมกับตัวแปรรายไดของประชากร สัดสวนของคนชาติ
ตางๆ ความยากจน และพื้นที่ที่ตั้งเขต สําหรับตัวแปรของโรงเรียนทีม่ ผี ลตอการเลือกโรงเรียน คือ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หรือประสิทธิภาพของโรงเรียน
การคาดประมาณผลที่ เ กิ ดจากการแข งขันระหวางโรงเรียนของรัฐในเขตการศึกษาจะ
พิจารณาจากการเพิม่ ขึน้ ของคาความเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Diviation : SD)ของดัชนี
Herfindahl เชน ถาคาดัชนี Herfindahl เปลีย่ นแปลง 1 SD.ก็จะมีผลเพียงเล็กนอยที่ทาให
ํ โรงเรียน
ตองปรับปรุงคะแนนการอานหรือคะแนนผลสัมฤทธิข์ องนักเรียน แตจะเปนสาเหตุทส่ี าคั
ํ ญในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงเรียน เชน โรงเรียนตองลดตนทุนการผลิตลงรอยละ 17 จากการที่
ผูป กครองมีทางเลือกมากขึน้ 1 SD. ทําใหโรงเรียนของรัฐตองเพิ่มประสิทธิภาพของโรงเรียนโดย
การลดตนทุนการผลิต และเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น (ประสิทธิภาพของโรงเรียน =
อัตราสวนของผลสัมฤทธิข์ องนักเรียน : เงินลงทุน)
การเลือกโรงเรียนของรัฐระหวางเขตการศึกษาตางๆ มีผลกระทบที่สาคั
ํ ญคือ 1) เมื่อ
ผูป กครองพอใจโรงเรียนของรัฐก็จะเลือกโรงเรียนเอกชนนอยลง 2) เมือ่ ผูป กครองมีทางเลือก
ระหวางเขตมากขึน้ ก็จะมีสว นรวมในการบริหารโรงเรียนมากขึน้ 3) ผลผลิตของโรงเรียนของรัฐจะ

มากนอยเพียงใดขึน้ อยูก บั ความมีอสิ ระในการบริหารจัดการ และผลตอบแทนทีโ่ รงเรียนไดรบั จาก
การดําเนินงานของโรงเรียนเอง
ผลกระทบของการแขงขันระหวางโรงเรียนเอกชน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนของรัฐที่ไมมีคุณภาพทําใหผูปกครองตองสงบุตรหลานไป
เรียนในโรงเรียนเอกชน ซึ่งสงผลกระทบในทางลบตอโรงเรียนของรัฐ โดยมีตวั แปรทีต่ อ งควบคุม
เพราะมีความสัมพันธกบั การเลือกโรงเรียนเอกชนของผูป กครอง คือ ราคาของบาน สีผิว เชือ้ ชาติ
รายไดของครอบครัว ความยากจน ความตัง้ ใจในการใหการศึกษาแกบตุ รหลาน ขนาดครอบครัว
ลักษณะครอบครัว ชุมชน ความหนาแนนของประชากร และที่ตั้งของโรงเรียน โดยในกรณีทโ่ี รง
เรียนเอกชนไดรบั ทรัพยากรสนับสนุนมากพอก็จะทําใหประสิทธิภาพของโรงเรียนสูงขึ้น ทัง้ นีก้ าร
แขงขันระหวางโรงเรียนเอกชนมีผลกระทบเพียงเล็กนอยตอคาใชจา ยของนักเรียน และการ เพิ่ม
มาตรฐานของโรงเรียนเอกชนจะขึน้ อยูก บั การทํางานของกลไกตลาด
ทัง้ นีก้ ารคาดคะเนผล
กระทบที่เกิดจากการใชคูปองการศึกษาในโรงเรียนเอกชนของประเทศสหรัฐอเมริกามักจะมีขอ
จํากัด อันเนือ่ งมาจากโรงเรียนเอกชนสวนใหญไดรบั การสนับสนุนจากองคกรศาสนา
ผลที่เกิดจากการปฏิรูปที่ทําใหผูปกครองมีทางเลือกโรงเรียนมากขึ้น
จากการศึกษารูปแบบการเลือกโรงเรียนของผูป กครองชาวอเมริกนั
กอใหเกิดแนวคิดใน
การเลือกโรงเรียนอันเปนผลมาจาการปฏิรปู ทีใ่ หโรงเรียนของรัฐมีอสิ ระในการบริหารจัดการ โดย
โรงเรียนสามารถเลือกใชหลักสูตรของโรงเรียนเอกชนหรือโรงเรียนของรัฐก็ได ในขณะเดียวกันการ
ปฏิรปู ทีใ่ หผปู กครองมีทางเลือกโรงเรียนมากขึน้ ทําใหโรงเรียนของรัฐตองพัฒนาปรับปรุงการเรียน
การสอนใหมีประสิทธิภาพดีขึ้น ทัง้ ในดานคุณภาพของนักเรียน ทีว่ ดั จากคะแนนสอบ หรืออัตรา
การเรียนสําเร็จของนักเรียน และในดานเงินเดือนครู เพือ่ เตรียมความพรอมสําหรับการแขงขันที่
จะเกิดขึ้น โรงเรียนของรัฐจะตองพยามลดตนทุนการผลิต เพราะอาจจะไดรบั ผลกระทบอันเกิด
จากการสูญเสียนักเรียนใหกบั โรงเรียนเอกชน
ผลจากการปฏิรูปจะทําใหผูปกครองมีทางเลือกในการใหการศึกษากับบุตรหลานมากขึน้
ผูป กครองสามารถสงบุตรหลานไปเรียนในโรงเรียนของรัฐทีไ่ ดรบั เงินภาษีสนับสนุน หรือสงไปเรียน
ในโรงเรียนเอกชนทีม่ คี ณ
ุ ภาพ หรือมิฉะนั้นก็สงไปเรียนในโรงเรียนกํากับของรัฐทีต่ อ งแขงขันกัน
เพือ่ รับนักเรียนเพราะมีผลตองบประมาณของโรงเรียนก็ได

