
 

 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

 
โครงการศึกษารูปแบบของการสร้าง 
ความร่วมมือที่เน้นผลลัพธ์เพื่อสังคม  

(Social Impact Partnership – SIP Model) 
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ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ



โครงสร้างการน าเสนอ 
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การพัฒนาการศึกษา 
การให้บริการส่งเสริมสุขภาพหรือ

การป้องกันโรค 

การฝึกอาชีพและ 
การจ้างงาน 

การพัฒนาผลิตภาพ SMEs 

II. รูปแบบ SIP ส าหรับบริการ 4 ด้าน 

III. บทสรุปและข้อเสนอแนะในการสร้างความร่วมมือที่เน้นผลลัพธ์เพื่อสังคมใน
ประเทศไทย 

I. ภาพรวมของรูปแบบความร่วมมือที่เน้นผลลัพธ์เพื่อสังคม  
(Social Impact Partnership - SIP) 
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ภาพรวม 
ความร่วมมือที่เน้นผลลัพธ์เพื่อสังคม 

(Social Impact Partnership – SIP) 



การให้บริการสังคมในปัจจุบัน: แยกส่วน ไม่ต่อเนื่อง ไม่เห็นผล 
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ความร่วมมือที่เน้นผลลัพธ์เพ่ือสังคม  
( Social Impact Partnership Model) 

ภาครัฐ 
• มีภาระหน้าที่ให้บริการทางสังคมหลายด้าน 
• ส่วนมากเป็นไปในรูปแบบเหมาเข่ง และตั้งรับ 

ภาคเอกชน 
• มีเงินทุน เช่น งบ CSR 
• ไม่มีความเชี่ยวชาญและเวลาในการท า

โครงการเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง 

ภาคประชาสังคม 
• ท างานใกล้ชิดกับประชาชนและเข้าใจ

สภาพที่แท้จริงของปัญหา 
• ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการด าเนินงาน 



เงินลงทุนเพื่อสังคมมีมาก แต่กระจัดกระจาย 
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+ งบประมาณ CSR ของเอกชนกว่า 10,000 ล้านบาท ต่อปี  
(ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2556) 

ประเทศไทยมีความพร้อมที่จะลงทุนเพื่อสังคม แต่ยังขาดเครื่องมือในการลงทุน 
ทีจ่ะสร้างผลลัพธ์ทางสังคมที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืน 



คือ ความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการออกแบบ ด าเนินการ และให้ทุน
สนับสนุนโครงการที่เน้นเชิงป้องกัน (preventive) และให้ความช่วยเหลือแต่แรกเริ่ม 
(early intervention) เพื่อให้เกิดผลกระทบทางสังคมทางบวกที่เป็นรูปธรรม และ
ลดค่าใช้จ่ายงบประมาณรัฐในการด าเนินการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นหากไม่ได้มีการ
ด าเนินโครงการดังกล่าว 

 

พันธบัตรเพื่อสังคม หรือ Social Impact Bond (SIB)  

Pay for Success 

Social Benefit Bond  

Social Bond 
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ความร่วมมือที่เน้นผลลัพธ์เพื่อสังคม (SIP) 
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องค์กรตัวกลาง (Intermediary) 

ผู้จ่ายเงิน 

(Payors) 

ให้บริการทางสังคม 

ที่มีประสิทธิภาพและวัดผลได้ 

ความเสี่ยงของนักลงทุน 

กรณีที่โครงการไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์ 

  

องค์กรที่ให้บริการทางสังคม 

(Social service provider) 

ให้ทุนและก ากับติดตาม 

โครงการที่มีหลักฐาน 

เชิงประจักษ ์

จ่ายเงินให้กับโครงการที่

ประสบผลส าเร็จเท่านั้น 

นักลงทุน (Investors) 

ร่วมลงทุนระยะยาวใน 

โครงการที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจน 
ได้รับเงินต้น + 

ผลตอบแทนจากการลงทุน 

ความร่วมมือที่เน้นผลลัพธ์เพื่อสังคม (SIP) 

ผู้ประเมิน (Evaluator) 

 ประเมินผล
ของโครงการ 

ส าเร็จตามเป้า 
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โครงการป้องกันการกลับเขา้เรือนจ า Peterborough, UK (2010) 
 

นักลงทุน 17 ราย  

องค์กรตัวกลาง 
 Social Finance 

One Service (7 องค์กร) 
ภาครัฐ: กระทรวงยุติธรรม  

ประเมินผลในปี 2016 โดยมีเป้าหมาย คือ อัตราการกลับเข้าคุก
ภายใน 1 ปี ต้องลดลงไม่ต่ ากว่า 7.5% เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้รับ
บริการ 
ผลลัพธ:์ อัตราการกลับเข้าคุก ลดลง 9%  

£5 ล้าน  ได้รับเงินต้นและผลตอบแทน 3% 

กลุ่มเป้าหมาย:  
ผู้พ้นโทษระยะส้ัน 2,000 คน 

จ่ายคืนเงินต้นและผลตอบแทน 
ให้กับนักลงทุน 

- ความช่วยเหลือด้านที่พัก 
- ความช่วยเหลือด้านการเงิน 
- ฝึกทักษะและจัดหางาน 
- บริการสุขภาพกายและจิต 
- ให้ค าปรึกษาครอบครัว 

ผู้ประเมิน: RAND Europe 

จัดสรรบริการถึงปี 2015 

จัดสรรเงินทุนและก ากับ
ติดตามการด าเนินงาน 

60% ของผู้ต้องโทษจ าคุกระยะสั้น กระท าความผิดซ้ าและกลับเข้าเรือนจ าภายในหนึ่งปี หลังจากพ้นโทษ 



SIP ทั่วโลก – 19 ประเทศ 
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บริการที่เลือกศึกษาและเหตุผล 
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ความส าคัญด้านเศรษฐกิจและสังคม 
- การศึกษาและสุขภาพเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน และช่วยให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
- SMEs เป็นฐานรากส าคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ในประเทศไทย 
- การมีงานท าส่งผลต่อสภาพความกินดีอยู่ดีของคนใน
สังคม  

ขอบเขตของกลุ่มเป้าหมาย  
- ด้านการศึกษา : ผู้เรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงผู้ใหญ่  
- ด้านสุขภาพ : ตั้งแต่ครรภ์มารดาจนถึงเชิงตะกอน  
- การฝึกอาชีพและการจ้างงาน : ผู้ว่างงาน และกลุ่มอื่น 
เช่น กลุ่มผู้เปราะบาง ผู้พิการ ผู้พ้นโทษ เป็นต้น  
- การพัฒนา SMEs ครอบคลุมธุรกิจในภาคเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม และบริการ 

ผู้เกี่ยวข้อง  
- มีหน่วยงานรัฐและองค์กรภาคสังคมที่มีการด าเนินงาน
จ านวนมาก  
- ภาคเอกชนหรือนักลงทุนสนใจช่วยเหลือ เช่น การให้
ทุนการศึกษา การบริจาคเงินหรือสิ่งของให้รพ. 
- การพัฒนา SMEs และการฝึกอาชีพและการจ้างงาน
เป็นผลประโยชน์โดยตรงของภาคเอกชน 

บริการสังคม 4 ด้าน 
 

1. การพัฒนาการศึกษา  
2. การให้บริการส่งเสริมสุขภาพหรือป้องกันโรค  

3. การเพิ่มผลิตภาพ SMEs  
4. การฝึกอาชีพหรือส่งเสริมการจ้างงาน 



11 

 
รูปแบบ SIP  

ส าหรับบริการ 4 ด้าน 
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การพัฒนาการศึกษา 
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ภาพรวมและปัญหาด้านการศึกษาของไทย 

• นักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
• ปัญหาหลักของการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ ด้านคุณภาพ 
• คะแนนเฉลีย่ O-Net สามวิชาหลักไม่เกิน 40 คะแนน 
• คะแนนข้อสอบมาตฐานนานาชาต ิPISA วิชาคณิตศาสตร์ต่ า

กว่าคะแนนเฉลี่ย OECD และประเทศเพื่อนบ้านในทวีปเอเชีย 
เช่น ประเทศสิงคโปร์ ไต้หวัน เกาหลี และเวียดนาม  

คะแนนเฉลี่ย O-NET ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีพ.ศ. 2555-2558 

ปัญหาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

คุณภาพการศึกษา :  
เป้าหมายหลักของแผนการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ 



ผู้ลงทุน องค์กรส่วนท้องถิ่น หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ตามท่ีเสนอใน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้านการศึกษา  
“ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วม” 

องค์กรกลาง 
- จัดตั้งขึ้นมาใหม่ในรูปแบบ SPV นิติบุคคลเฉพาะกิจ  
- ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน 

(สสค.) 

ผู้จ่ายเงิน 
- องค์กรเอกชนเพื่อสังคม เช่น สถาบันพัฒนามิตรผล  

มูลนิธิ SCG เป็นต้น 
- กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  

ผู้ให้บริการทางสังคม 
Learn Education+ มูลนิธิดวงประทีป  

ผู้ประเมิน 
- องค์กรอิสระ เช่น มหาวิทยาลัย 
- หรือสถาบันวิจัยด้านการศึกษา ให้เงินลงทุน จ่ายคืนเงินต้นหรือลดหย่อนภาษี 

ให้สินน ้าใจ 
หากส้าเร็จ แจ้งผลการประเมิน 

แจ้งผลประเมิน 

ให้เงินลงทุน 
เพ่ือการบริการ 

ติดตามประเมินผล 

จ่ายเงินต้น หรือลดหย่อนภาษี 

องค์กรช่วยเหลือทางเทคนิค 
- องค์กรวิจัยด้านการศึกษา 
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาในท้องถิ่น 

ตัวชี้วัด 
- คะแนนสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ที่เพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับ
control group 

ตัวอย่างโครงการน าร่อง 
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับมัธยมต้น 
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ข้อเสนอแนะแนวทางการผลักดันโครงการในทางปฏิบัต ิ

1. การเตรียมความพร้อมเพื่อด าเนินการ 2. การผลักดันโครงการในระยะสั้น  

ประกอบไปด้วย การด าเนินการที่ส าคัญ 3 อย่าง 
ได้แก่  
1. การว่าจ้างทีป่รึกษาเพื่อก าหนดรูปแบบ ผู้
ให้บริการ และผลตอบแทนที่เหมาะสม 
2. จัดเก็บข้อมูลโครงการที่ประสบความส าเร็จใน
ปัจจุบันเพื่อน าไปเสนอผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
3. ประชาสัมพันธโ์ครงการ ซึ่งควรมีภาครัฐเป็น
ผู้สนับสนุนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ทีม่ีส่วน
เกี่ยวข้อง 

1. จัดหาองค์กรกลาง เพื่อช่วยเริ่มการด าเนนิการ
โครงการน ารอ่ง  
2. จัดท าเอกสารประกอบที่เก่ียวกับโครงการปัจจุบัน
ทั้งหมด เพื่อน าไปเสนอต่อผูล้งทุนและผู้จ่ายเงินคืน  
โดยเนื้อหาควรมีข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้  
• เป้าหมายของโครงการ  
• กลุ่มเป้าหมาย  
• ค่าใช้จ่ายต่อหัว  
• รายละเอียดการด าเนนิงานของโครงการในอดีต  
• ความส าเร็จตามตัวชี้วัดที่เป็นกลางและมี

มาตราฐาน  



1. โครงการ SIP ควรมีการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อช่วยศึกษา ให้ข้อมูล ให้
ค าปรึกษา ซึ่งองค์กรนี้ควรมีภาครัฐเป็นผู้สนับสนุน (กรณีศึกษาของประเทศ
สหรัฐอเมริกา องค์กรนี้มีชื่อว่า Federal Interagency Council on Social 
Impact Bonds) 

2. ศึกษากฎหมายลดหย่อนภาษใีห้กับผู้ลงทุน ซึ่งอาจจะต้องมีนโยบายภาษีแบบ
ใหม่ส าหรับโครงการ SIP 

3. จัดตั้งกองทุนส าหรับโครงการ SIP 

4. ศึกษาการร่างกฎหมายเพื่อน าส่วนหนึ่งของงบประมาณแผ่นดินมาใช้ในการ
สนับสนุนโครงการ SIP  โดยเฉพาะ ซึ่งในกฎหมายนี้ควรระบุรายระเอียด เช่น  

• จ านวนงบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการ SIP  ในแต่ละปี 
• ขอบเขตของโครงการเพื่อสังคมที่สามารถใช้งบประมาณนี้ได้ 
• ข้อก าหนดเกี่ยวกับการจ่ายเงินคืน 
• ก าหนดวันสิ้นสุดการใช้บังคับกฎหมาย (sunsets) 
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ข้อเสนอแนะระยะยาว 
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การให้บริการส่งเสริมสุขภาพ 
หรือป้องกันโรค 



งบประมาณและค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ  

18 

งบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข ต่องบประมาณแผ่นดิน  
ปีงบประมาณ 2551 - 2560 

• การอุบัติขึ้นของโรคระบาดส่งผลให้มีภาระหน้าที่เพิ่มขึ้น 
• สัดส่วนของงบประมาณของกระทรวงต่องบประมาณแผ่นดินที่สูงขึ้น 
 

- ก. สาธารณสุข  131,000  ล้าน 
- กรมบัญชีกลาง   71,000   ล้าน 
- สปสช.       122,881  ล้าน 
- สปส.          70,542   ล้าน 
- สสส.           5,116   ล้าน 

 
รวมรายจ่ายด้านสุขภาพ 
> 400,000 ล้านบาท/ปี 

 
ที่มา: เอกสารงบประมาณโดยสังเขป ส านักงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ – ๒๕๖๐ 



สถิติด้านสุขภาพของคนไทย 
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อันดับ ผู้ป่วยใน - ชื่อกลุ่มโรค  

1 ปอดบวม 

2 การดูแลมารดาอื่น ๆ ท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับ
ทารกในครรภ์ฯ 

3 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ ไม่ระบุ
เฉพาะและหลายบริเวณฯ 

4 หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลม
เล็กอักเสบเฉียบพลัน 

5 ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆของการตั้งครรภ์ 
และการคลอด 

สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก  2559* อันดับจ านวนปีสุขภาวะที่สูญเสยีจากการตายก่อนวัยอันควรของประชากรไทย 2557** 

* ไม่รวมกทม. ที่มา ระบบคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
** ปีสุขภาวะที่สูญเสีย (Disability-Adjusted Life Years: DALYs) หมายถึง ระยะเวลาของการมีสุขภาพที่สมบูรณ์ไปจ านวน 1 ปี  
(การตายก่อนวยัอนัควร และปีที่สูญเสียจากความเจ็บป่วยหรือพิการ) 
ที่มา: รายงานภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย พ.ศ. 2557, ส านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวา่งประเทศ (2560) 

ส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคเบาหวาน 
เตรียมความพร้อมให้แก่แม่วัยรุ่น 

ควบคุมการติดเชื้อเอชไอวี 



ตัวอย่างโครงการน าร่อง 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
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ข้อเสนอแนะที่ด าเนินการได้ทันที 

 1 .  ก า ร เ ก็ บ ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  
เพื่อประเมินหาความเหมาะสมและ
การด าเนินโครงการที่เป็นไปได้ 

 2. การประชาสัมพันธ์แนวคิด
เกี่ยวกับโครงการ SIPM ใน
ผู้เกี่ยวข้อง 

 3.  การประเมินหาผลตอบแทน 
ทางสังคม หรือ SROI จากโครงการ
ก่อนหน้า เพื่อใช้เป็นเกณฑ์เบื้องต้น
ส าหรับก าหนดตัวชี้วัดโครงการที่มี
ลักษณะคล้ายกัน 

 4. การรวบรวมข้อมูลหน่วยงานที่
สามารถเป็นตัวกลางในการด าเนิน
โครงการได้ 



ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
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1. การจัดตั้งหน่วยงานกลาง 
- เป็นผู้ประสานงานและสรรหาผู้ด าเนินการใน

โครงการ SIP  
- เป็นผู้รับข้อเสนอจากมูลนิธิหรือภาคประชาสังคมที่

ต้องการเป็นผู้ด าเนินงาน  
- เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการด าเนินโครงการ 

SIP ที่ประสบความส าเร็จและลม้เหลวเพื่อเป็น
แหล่งข้อมูลให้กับนักลงทุนในการลงทุนโครงการ
ต่าง ๆ 

2. การปรับระเบียบและกฎหมาย 
- ให้หน่วยงานรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการอย่าง สสส . 

สามารถจ่ายผลตอบแทนให้กับภาคเอกชนตาม
รูปแบบของ SIP ซึ่งโดยปกติไม่สามารถท าได้ 

- ให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในกระทรวงสาธารณสุข 
เช่น กรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต สามารถ
จัดสรรงบประมาณส าหรับ SIP ได้ด้วยตนเอง 
 

 

3. การจัดหลักสูตรฝึกอบรม 
- เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้กับ

ผู้ด าเนินการ ทั้งอาสาสมัคร องค์กรภาคประชา
สังคม หรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสาธารณสุข 

- การอบรมด้านการประเมินผลตอบแทนทางสังคม 
(SROI) 

4. การจัดตั้งกองทุน 
ส าหรับจ่ายผลตอบแทนให้กับนักลงทุนในโครงการ SIP 
ด้านการให้บริการส่งเสริมสุขภาพหรือป้องกันโรค
โดยเฉพาะ 
 
 

ข้อเสนอแนะระยะยาว 



23 

การพัฒนาผลิตภาพ SME 



ปัญหาของ SMEs ไทย 

ภาครัฐช่วยเหลือและส่งเสริม 
แต.่.. 

• การส่งเสริมของรัฐไม่บูรณาการ 
ซ้ าซ้อนกัน และไม่ครบวงจร 

• กิจกรรมในการส่งเสริมไม่สอดคล้อง
กับความต้องการของ SMEs 

• การส่งเสริมขาดการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

 

SMEs ไม่ประสบความส าเร็จในการ
ท าธุรกิจ เพราะ … 

• ขาดเงินทุนหมุนเวียน 

• ขาดกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ 

• ขาดโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อใช้
ประกอบธุรกิจ 

• ขาดช่องทางในการกระจายสินค้า/
ไม่มีตลาดรองรับสินค้า 



เอกชน “รู้จัก” และ “คุ้นเคย” กับ SMEs ในพื้นที่มากกว่าภาครัฐส่วนกลาง 

การส่งเสริมตอบสนองความ
ต้องการของ SMEs มากกว่า 

ความช่วยเหลือมีลักษณะที่ 
บูรณาการ และครบวงจร 

มีการติดตามผลการด าเนินการ
แบบใกล้ชิดและต่อเนื่อง 



การพัฒนาผลิตภาพ  
SMEs 

เพื่อเน้นผลลพัธ์ทางสังคม 

เอกชนด าเนินงาน 

รัฐจ่ายเงิน 

เมื่อ โครงการพัฒนาผลิตภาพ SMEs 
ด าเนินงานได้ตามเป้าหมาย 

ดังนั้น.... 



ตัวอย่างโครงการน าร่อง 
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ระยะแรก ระยะยาว 

การพัฒนาความร่วมมือจากการลงทุนใน
พันธบัตร 

รัฐต้องจ่ายค่าด าเนินการขั้นต่ า+เงินจูงใจ
เมื่อส าเร็จตามเป้าหมาย (Incentive pay) 

พัฒนาเป็นพันธบัตรเพื่อสังคมด้านการ
พัฒนาผลิตภาพ SMEs เต็มรูปแบบ 

การจ่ายผลตอบแทน :กองทุนส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
+องค์กรกลางบริหารจัดการ (3 สภา) 

ค่าด าเนินการขั้นต่ า + เงินจูงใจเม่ือส าเร็จ
ตามเป้าหมาย (Incentive pay) 

ผลตอบแทนเมื่อส าเร็จตามเป้าหมาย + 
ผลตอบแทนเพิ่มเติม (on top) เมื่อส าเร็จ
เกินเป้าหมาย 

SMEs กลุ่มเป้าหมาย คัดเลือกจาก SMEs สมาชิกของ 3 สภา เกณฑ์การพิจารณา 
• จัดตั้งธุรกิจไม่น้อยกว่า 2 ปี 
• เป็นสมาชิกขององค์กรเอกชน ไม่

น้อยกว่า 2 ปี 
• เคยเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม SMEs 

ของรัฐ หรือเอกชน ไม่น้อยกว่า 3-4 
ครั้ง 

• เคยเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม SMEs 
โดยมีค่าใช้จ่าย (พิจารณาเป็นพิเศษ) 

การตรวจสอบและประเมินผลความส าเร็จ
ของโครงการ 

สสว. ด าเนินการเอง หรือให้องค์กรภายนอก เช่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมส่งเสริม
การส่งออก หรือเอกชนเป็นผู้ตรวจสอบและประเมินผล ขึ้นอยู่กับกิจกรรม 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
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การฝึกอาชีพและการจ้างงาน 



30 

ผลการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้ว่างงาน 

ผู้พิการ 
ผู้พ้นโทษ 

แรงงานที่ขาดทักษะทั่วไป 

แรงงานที่ประสบ
ปัญหาความไม่

สอดคล้องในแนวตั้ง 

1 

4 5 

แรงงานที่ประสบ 
ปัญหาความไม่สอดคล้อง 

ในแนวนอน 

2 3 

6 

-ภาครัฐมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณใน
การฝึกอบรมท าให้ไม่สามารถขยาย
ขนาดและคุณภาพได้เพิ่มขึน้ 
-ระบบของรัฐในปัจจุบันขาดการ
วิเคราะห์ทักษะที่ตลาดต้องการ  
-ตัวช้ีวัดที่เป็นจ านวนผู้เข้าอบรม มี
จุดอ่อนที่ไม่แสดงภาพความยั่งยืน
ของการฝึกอบรม 

-ผู้พิการที่ได้รับการจ้างงานยังมีสถานะ
ไม่เท่ากับแรงงานโดยทั่วไป 
-มูลนิธิหลายแห่งขาดก าลังคน ความ
เชี่ยวชาญ และรูปแบบการท างานใน
การแก้ไขปัญหา 
-เกิดการจ้างงานที่น้อยกว่าสภาพ
ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง 

-ภาคเอกชนที่ด าเนินการพัฒนา
ทักษะบุคลากร พบกับความยุ่งยาก
และความซับซ้อนในภาคปฏิบัติ จึง
ท าให้มีเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่ที่
ประสบความส าเร็จ  

-แบกรับต้นทุนและความเสี่ยงในการแก้ไขปัญหา
ด้วยตนเอง เช่น การลาออกจากงานเพื่อเรียนใน
ระดับที่สูงขึ้น ทั้งที่การแก้ไขปัญหาดังกล่าวอาจ
ไม่ไดใ้ห้ผลลัพธ์ที่ท าให้แรงงานได้รับงานที่ดีมากขึ้น
ก็เป็นได้ 

-ปัจจุบันยังไม่มีกลไกการสนับสนุนที่จะ
เจาะเข้าถึงเป้าหมายได้อยา่งครอบคลุม 
-เป้าหมายของพ.ร.บ. ส่งเสริมมีแรงงาน
ในระบบรวม 10 ล้านคน แต่รับการ
อบรมจริงเพียง 4 ล้านคน  

-กลไกการช่วยเหลือยังขาดประสิทธิภาพ
กฎหมาย กฎระเบียบยังเป็นอปุสรรคในการ
เริ่มต้นชีวิตใหม่  
-สังคมยังไม่ยอมรับคนพ้นโทษ ไม่เปิดโอกาส
ให้คนที่ท าผิดพลาดกลับมาเป็นคนดีในสังคม 
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ตัวอย่างโครงการน าร่อง 
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องค์กรที่คาดว่าจะมีบทบาทในโครงการ SIP 
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ข้อเสนอแนะแนวทางการผลักดันโครงการในทางปฏิบัต ิ

1. การเตรียมความพร้อม
เพื่อด าเนินการ 

2. การผลักดันโครงการในระยะสั้น  3.การผลักดันโครงการในระยะยาว 

ประกอบไปด้วย การด าเนินการที่
ส าคัญ 2 อย่าง ได้แก่  
1. การว่าจ้างที่ปรึกษาทางด้าน
วิชาการ เพื่อท าการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของโครงการในลักษณะที่
คล้ายคลึงกับที่เกิดขึ้นแล้ว และ 
2. การสร้างความรู้ความเข้าใจที่
ตรงกันกับกลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

1. การวิเคราะห์และสนับสนนุโครงการที่เป็นได้มาก
ที่สุด เพื่อแสวงหาตัวอย่างที่ประสบความส าเร็จเป็น
จุดเริ่มต้น  
2. การแสวงหาแหล่งเงินทุนสนับสนุน อาจมาจาก
เงินสนับสนุนเพื่อพัฒนาสังคม (CSR) ของภาคธุรกิจ  
3. ประสานความร่วมมือกับภาควิชาการในการ
ประเมินและวัดผล โดยมุ่งเน้นที่การวัดผลในระดับ
โครงการเป็นหลัก 
4. เมื่อได้ตัวอย่างที่ประสบความส าเร็จแล้ว จึงเริ่ม
ขั้นตอนการปลูกฝังให้ความรู้กับองค์กร หรือ
หน่วยงานที่คาดว่าจะมีความสนใจ หรือมีความ
เป็นไปได้ที่จะเข้ามาเป็นผู้ด าเนินการ 

เป็นการขยายผลความส าเร็จให้กว้างขึ้น  
1. การหาแหล่งทุนสนับสนุนมากขึ้น ได้แก่ 
จากผู้มีจิตสาธารณะ เงินกองทุนของภาครัฐ 
เงินในงบประมาณ และ จากการระดมทุน  
2. การขยายเป้าหมายของโครงการให้สอด
รับกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริง โดยพุ่งเป้าไปที่
ปัญหาที่มีความส าคัญ และเป็นปัญหาที่
ระบบในปัจจุบันยังเข้าไม่ถึง 
3. เน้นการวัดผลแบบกลุ่มโครงการ 
4. การสร้างกลไกธรรมาภิบาล โดยท าการ
จัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินการในอดีต เพื่อ
น ามาใช้ในการอนุมัติโครงการในอนาคต 
และการเปิดเผยข้อมลูที่ส าคัญแก่สาธารณะ 
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บทสรุปและข้อเสนอแนะในการสร้าง 
ความร่วมมือที่เน้นผลลัพธ์เพื่อสังคม 

ในประเทศไทย 
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จ านวนแหล่งเงินทุน 
• ขึ้นอยู่กับขนาดของ

กลุ่มเป้าหมาย 
 
- Junior Code Academy 
(65 คน) มีผู้ลงทุนหลักราย
เดียว 
- Chicago Child Parent 
Center (2,600 คน) มีผู้
ลงทุน 3 ราย 

การจ่ายผลตอบแทน 
• จ่ายตามผลที่เกิดขึ้นกับ

กลุ่มเป้าหมาย เช่น 2,000 
ปอนด/์นักเรียนได้เข้าเรียน
ในมหาวิทยาลัย 
(ThinkForward) 

• จ่ายตามอัตราร้อยละของ
เงินลงทุน เช่น อัตรา
ผลตอบแทน 3% หากอัตรา
การกลับเข้าคุกลดลง 7.5% 
(Peterborough)  

• หลายโครงการก าหนด
เพดานการจ่ายผลตอบแทน 

ประเภทของนักลงทุน 
• ผู้ให้เงินกู้หลัก 
• ผู้ให้เงินกู้ด้อยสิทธ ิ
• ผู้ให้เงินใหเ้ปล่า 
 
รูปแบบของนักลงทุน 
• บุคคลธรรมดา 
• ทรัสต ์
• มูลนิธ ิ
• บริษัทด้านการลงทุน 
• ธนาคารพาณิชย ์
• องค์กรไม่แสวงหาก าไร 
• หน่วยงาน/องค์กรของรัฐ 

องค์ประกอบด้านการเงิน 
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องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการ 
 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ผู้รับผิดชอบหลัก คือ คู่สัญญา/ผู้ที่ท า
ข้อตกลงกับผู้จ่ายเงิน  
• การท าข้อตกลงโดยตรงกับ 

ผูใ้ห้บริการทางสังคม 
• การท าข้อตกลงกับองค์กรกลาง 
• การท าข้อตกลงกับผู้ลงทุน 

 
 
 

ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
• ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของโครงการ 
• มักมากกว่า 1 ปี เนื่องจากต้องใช้เวลา

ในการพัฒนา/แก้ไขปัญหา 
• มักท าสัญญาย่อยปีต่อปีเพื่อให้เกิด

ความยืดหยุ่น 
• ระยะเวลาของข้อตกลงอาจไม่เท่ากับ

ระยะเวลาในการให้บริการ เพราะต้อง
ใช้ระยะเวลากว่าจะเห็นผล 
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องค์ประกอบด้านการประเมินผล 
 

วิธีการวัดผลลัพธ ์
• การใช้สถิติข้อมูลทางการ เช่น คะแนน

สอบ O-NET 
• การเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง เช่น 

จ านวนการเข้าห้องฉุกเฉิน ก่อน-หลัง
การได้รับบริการป้องกันโรคหอบหืด
ก าเริบ 

• การทดลอง เช่น quasi-experiment 
หรือ randomized controlled trial 

 

    ประเภทของผลลัพธ์ที่วัด 
• ผลท่ีเกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละคน 

เช่น ก าหนดค่าตอบแทนส าหรับผล 
แต่ละอย่างในโครงการ ThinkForward 

• ผลเปรียบเทียบระหว่าง Treatment 
group และ Control group เช่น 
โครงการ Peterborough เปรียบเทียบ
อัตราการกลับเข้าเรือนจ าของกลุ่มที่
ได้รับบริการ กับกลุ่มท่ีไม่ได้รับบริการ 
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3. ด าเนิน
โครงการ ให้บริการ 

ก ากับติดตาม
การให้บริการ 

4. ประเมินและ
จ่าย

ผลตอบแทน 
ประเมินผล จ่ายเงินคืนนัก

ลงทุน 

1. ศึกษาความ
เป็นไปได้ของ

โครงการ 

ก าหนดประเด็น
ท่ีต้องการท า 

ประเมินความ
เป็นไปได้ของ

โครงการ 

ประเมินความ
เหมาะสมของ

โครงการ 

2. จัดตั้ง
โครงการ ระดมเงินทุน 

ก าหนดบริการ 
ท่ีจะท า 

สรรหาผู้
ให้บริการ 

เจรจาและจัดท า
ข้อตกลงกับ
ผู้เกี่ยวข้อง 

การก าหนด
ผลตอบแทน 

ขั้นตอนในการด าเนินโครงการ SIP 



ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 
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ประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ 
ผู้รับผิดชอบหลัก คือ องค์กรกลาง หรืออาจมีผู้
ให้บริการ นักลงทุน 

ค าถาม 
What: ปัญหาสังคม / Who: ผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหา / 
How many: กลุ่มเป้าหมาย / Where: พื้นที่ด าเนินโครงการ / 
How: ทางแก้ไขปัญหา / How long: ระยะเวลาที่ใช้ 

ก าหนดประเด็นที่ต้องการท าโครงการ 
ผู้รับผิดชอบหลัก คือ ผู้จ่ายเงิน และคู่สัญญา และ/
หรือองค์กรตัวกลาง 
 

เกณฑ์พ้ืนฐานในการพิจารณา 
•  สร้างผลลัพธ์ที่มีนัยส าคัญและวัดได้จริง 
•  มีหลักฐานว่าผลลัพธ์ดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้ 
•  ระยะเวลาที่เหมาะสมในการก่อให้เกิดผลลัพธ์ 
•  เงื่อนไขทางการเมืองและกฎหมายที่เหมาะสม 

ประเมินความเหมาะสมของโครงการ 
ผู้รับผิดชอบหลัก คือ ผู้จ่ายเงิน และคู่สัญญา และ/
หรือองค์กรตัวกลาง 
 

ค าถามหลัก: ควรใช้ SIP มั้ย? 
•  บริการมุ่งเน้นผลลัพธ์หรือไม่? 
•  เป็นบริการที่ภาครัฐต้องด าเนินงานเองหรือไม่? 
•  มีความสนใจจากนักลงทุนหรือไม่? 
•  เป้าหมายขัดแย้งกับโครงการอื่น ๆ หรือไม่? 



ขั้นตอนที่ 2 จัดตั้งโครงการ 
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ก าหนด
ผลตอบแทน 

ระดมเงินทุน ก าหนดบริการ สรรหาผู้ให้บริการ เจรจาและจัดท า
ข้อตกลง 

ผู้รับผิดชอบ :  
ผู้จ่ายเงิน/องค์กรกลาง 
 
อาจท าได้ 3 วิธีการ 
• การค านวณ

ผลตอบแทนทาง
สังคม (SROI) 

• การอ้างอิงอัตรา
ผลตอบแทนจาก
โครงการก่อนหน้า 

• การค านวณต้นทุน
การให้บริการสังคม
ของรัฐ 

ผู้รับผิดชอบ : องค์กร
กลาง / ผู้ให้บริการ 
 

ค าถามที่ควรพิจารณา 
• ต้นทุนต่อหน่วย 
• จ านวนกลุ่มเป้าหมาย 
• ผู้สนใจลงทุน 
• วิธีในการระดมทุน 
• การประกันเงินต้น

เพื่อดึงดูดนักลงทุน 
 

ผู้รับผิดชอบ : ผู้จ่ายเงิน  
นักลงทุน องค์กรกลาง 
 

ค าถามทึ่ควรพิจารณา 
• บริการที่ต้องการ 
• ตัวอย่างความส าเร็จ 
• ปัจจัยความส าเร็จ 
• ข้อพึงระวัง 
• โอกาสที่จะประสบ

ความส าเร็จภายใต้
บริบทของโครงการ 

• ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ 
• การประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ : องค์กร
กลาง ผู้จ่ายเงิน/นัก
ลงทุน 
 

ค าถามที่ควรพิจารณา 
• ผู้ให้บริการก่ีราย ท า

อะไรบ้าง 
• ประสบการณ์การ

ให้บริการ 
• ประวัติการทิ้งงาน 
• ระบบบริหารจัดการ

องค์กร 
• การเก็บข้อมูลเพื่อ

ติดตามผลงาน 

ผู้รับผิดชอบ : องค์กร
กลาง 
 

ประเด็นที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ควรมีความเข้าใจ
ตรงกัน 
• เป้าประสงค์ของ

โครงการ 
• วิธีการก่อให้เกิดผลที่

ต้องการ 
• ตัวช้ีวัด 
• เงื่อนไขการจ่าย

ผลตอบแทน 



ขั้นตอนที่ 3 การด าเนินโครงการ 
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การให้บริการ 
  โดย ผูใ้ห้บริการ 
   
  
  
   

 

การก ากับติดตามการให้บริการ 
โดย องค์กรกลาง 

• ควรประสานงานอย่างใกล้ชิด 
• ผู้ให้บริการแจ้งกรณีประสบเหตุขัดข้อง 
• องค์กรกลางพิจารณาให้ความช่วยเหลือ 

• รูปแบบการให้บริการปรับเปลี่ยนได้ 
• ถ้ามีแนวโน้มที่ไม่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ตามเวลาที่ก าหนด  
• ถ้ามีรูปแบบการให้บริการที่ดีกว่า 



ขั้นตอนที่ 4 ประเมินผลและจ่ายผลตอบแทน 
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การประเมินผล 
องค์กรกลางจัดหาผู้ประเมินผลส าเร็จ 
 

เกณฑ์ในการสรรหา 
• มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง 
• มีประสบการณ์ในการประเมิน 
• ไม่มีชื่อเสียงที่ไม่ดีในการประเมิน 
• เป็นกลางและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ควรแบ่งช่วงประเมินตามระยะเวลา เช่น ราย
ไตรมาส 

 

การจ่ายผลตอบแทน 
หากผลลัพธ์เป็นไปตามเงื่อนไข  
องค์กรกลางเป็นผู้ประสานงานกับผูจ้่ายเงินให้
จ่ายเงินให้แก่นักลงทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 



กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

ประเด็น สถานะปัจจุบัน 

๑. การออกพันธบัตรโดยรัฐ  อาจไม่เข้าเงื่อนไขการเสริมสร้างความ
มั่นคงทางการเงิน 

๒. การจัดตั้งกองทุน  ต้องออกกฎหมายและมีการก ากับดูแล 

๓. การใช้เงิน CSR เพื่อลงทุนในโครงการ
ความร่วมมือที่เน้นผลลัพธ์เพื่อสังคม 

การลดหย่อนภาษีที่ผูกกับเงินให้เปล่า 
 

๔. การให้รัฐจ่ายเงินแก่เอกชนในฐานะนัก
ลงทุน  

ยังไม่มีกฎหมายที่อนุญาตให้ท าได้  

๕. การใช้งบประมาณผูกพันข้ามปี  ท าได้ตามระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้าม
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แต่ไม่ควรเกิน 
๕ ปี  
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
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1. รัฐบาลควรเป็นกลไกขับเคลื่อนหลัก โดยจัดตั้งเวทีที่
เปิดกว้างส าหรับผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน ประชา
สังคม วิชาการ ให้เข้ามาแลกเปลี่ยนความเห็นและ
ประสบการณ์ เช่น Council on Social Action 
 

2. หน่วยงานของรัฐเริ่มจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการสั งคมที่ตนเองรับผิดชอบ โดยเฉพาะ 
ค่าใช้จ่ายต่อหัว (Unit cost) รวมถึงการวิเคราะห์
ผลตอบแทนทางสังคม (SROI) ของโครงการที่ผ่านมา 
 

3. ภาครัฐควรจัดให้มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการ
ด าเนินโครงการน าร่องในเชิงลึก ที่มีรายละเอียดที่
พร้อมส าหรับการด าเนินโครงการต่อไป โดยโครงการ
น าร่องควรเป็นโครงการขนาดเล็กที่มีกลุ่มเป้าหมาย
จ านวนไม่มาก 

4. ประชาสัมพันธ์แนวคิดโครงการ SIP แก่ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง เน้นการเปลี่ยนแนวคิดจากการบริจาคที่ไม่
หวังผล เป็นการลงทุนเพื่อสังคมที่วัดผลได้ 
 
 

ข้อเสนอแนะที่ด าเนินการได้ทันที 



ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
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ข้อเสนอแนะระยะยาว 

1. รัฐบาลควรมีการศึกษาเพื่อแก้ไขและเพิ่มเติมกฎระเบียบที่จะเอื้อให้เกิดโครงการความร่วมมือที่เน้นผลลัพธ์
เพื่อสังคม โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง ศึกษากฎหมายและระเบียบที่ออก
ภายใต้กฎหมายที่อยู่ในอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ เช่น 

พรบ. บริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 
ในกรณีที่ต้องการใช้พันธบัตรเป็น
เครื่องมือ ซึ่งเป็นตัวเลือกที่น่าพิจารณา
หากมีโครงการน าร่องที่ประสบ
ผลส าเร็จและต้องการขยายผล 
 

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ 
พ.ศ. 2502 เพื่อให้เกิดความแน่นอนว่า
การด าเนินโครงการ SIP ระยะยาว จะ
สามารถจ่ายเงินคืนให้กับนักลงทุนเมื่อ
โครงการประสบผลส าเร็จได้  
 

กฎหมายที่จะสนับสนุนให้เกิดโครงการความ
ร่วมมือที่เน้นผลลัพธ์เพื่อสงัคมแบบองค์รวม 
เช่น Social Impact Partnership Act ของ
สหรัฐ 
 
 

2. เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ควรมีการจัดตั้งองค์กรกลางทีจ่ะเข้ามามีบทบาทเป็น
กลไกขับเคลื่อนในระยะยาว เช่น Social Finance โดยเป็นองค์กรที่มีตัวแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม 
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