รายงานการวิจัย เรื่อง “หุนสวนการศึกษาระหวางภาครัฐกับเอกชนในประเทศไทย”
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อสังเคราะหรูปแบบและแนวทางการส"งเสริมความเป#นหุ$นส"วนการศึกษา
ระหว"างภาครัฐกับเอกชนในประเทศไทย และเพื่อเป#นข$อมูลในการส"งเสริม ปรับปรุง และพัฒนาแนวทางความเป#น
หุ$นสุ"วนการศึกษาระหว"างภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย โดยมีคําถามการวิจัย 2 ประเด็นคําถามคือ 1) หุ$นส"วน
การศึกษาระหว"างภาครัฐกับเอกชนในประเทศไทยมีหรือไม" และ 2) จะสามารถส"งเสริมหุ$นส"วนการศึกษาระหว"าง
ภาครัฐกับเอกชนในประเทศไทยได$อย"างไร ขอบเขตการศึกษาเน$นการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ภาคเอกชนในกลุ"มธุรกิจและอุตสาหกรรมเป#นหลัก เนื่องจากการศึกษาขั้นพื้นฐานเป#นระดับการศึกษาที่ภาคธุรกิจ
ให$ความสําคัญไม"เท"ากับการอาชีวศึกษาหรืออุดมศึกษา แต"การสร$างความรู$ความเข$าใจ และทักษะด$านอาชีพควร
ส"งเสริมตั้งแต"ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยไม"ต$องรอให$ถึงระดับอาชีวศึกษาหรืออุดมศึกษา วิธีดําเนินการวิจัย
เป#นการวิจัยเชิงคุณภาพที่ใช$วิธีการวิจัยเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข$องของทั้งประเทศไทยและต"างประเทศเป#นหลัก
ร"วมกับการสัมภาษณผู$ทรงคุณวุฒิ 13 คน (ภาคเอกชน 4 คน และภาครัฐ 9 คน) เพื่อนําแนวคิดมาวิเคราะห
สังเคราะห และนําเสนอแนวทางในการส"งเสริมปรับปรุงและพัฒนาความเป#นหุ$นส"วนการศึกษาระหว"างภาครัฐกับ
เอกชนในประเทศไทย
ผลการวิจัยพบว"า
1. รูปแบบของหุ$นส"วนการศึกษาระหว"างภาครัฐกับเอกชนในประเทศไทย ได$แก" 1) โครงสร$างพื้นฐาน
(Infrastructure) อาทิ การก"อสร$างและซ"อมแซมอาคารเรียน การปรับสภาพภูมิทัศนของโรงเรียนเพื่อส"งเสริมการ
เรียนรู$ การวางเครือข"ายอินเทอรเน็ต และการสนับสนุนเทคโนโลยี เป#นต$น 2) เอกชนเป#นผู$ดําเนินการโรงเรียนของ
รัฐ (Private operation of public schools) การให$ภาคเอกชนเข$ามาบริหารจัดการสถานศึกษาของรัฐ โดยเน$น
ที่ การพั ฒ นาเชิ งวิ ช าชี พ อาทิ การพั ฒ นาหลั กสู ต รการเรี ย นการสอน การประเมิ น ตั ว ผู$ เ รี ย นและสถานศึ กษา
ตลอดจนสนับสนุนการเรียนรู$อื่นๆ 3) การเพิ่มขีดสมรรถนะ (Capacity Building) อาทิ คูปองวิชาการเพื่อพัฒนา
ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา โครงการสนั บ สนุ น ของธนาคารกรุ ง ไทย เป# น ต$ น 4) คู ป องและเงิ น อุ ด หนุ น
(Vouchers and subsidies) อาทิ โครงการหนึ่งอําเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝZน ที่ให$ทุนการศึกษา เป#นต$น
2. แนวทางการส"งเสริมความเป#นหุ$นส"วนการศึกษาระหว"างภาครัฐกับเอกชนในประเทศไทย ควรประกอบ
ขึ้นจากการทํางานของ 3 องคประกอบสําคัญ คือ 1) ภาครัฐ มีหน$าที่ในการกํากับและวางระบบต"างๆ ให$เกิดการ
ส"งเสริมและทําให$เกิดความคล"องตัวของความเป#นหุ$นส"วนการศึกษา เช"น มาตรการลดหย"อนภาษี การวางระบบ
เพื่ออํานวยความสะดวกและความคล"องตัวให$แก"ภาคเอกชนในการร"วมลงทุน 2) หน"วยประสาน มีหน$าที่ในการ
ประสานการดําเนินการ อาทิ การสร$างความเข$าใจ การประชาสัมพันธ การประสานความต$องการ เป#นต$น 3)
ภาคเอกชน มีหน$าที่ในการสนับสนุนทรัพยากรทั้งการเงิน กําลังคน และกําลังสมอง การส"งบุคลากรลงพื้นที่และนํา
ความรู$และทักษะเฉพาะด$านความเชี่ยวชาญของธุรกิจก็จะสามารถส"งเสริมให$เกิดการพัฒนาคน เศรษฐกิจและ
สังคมต"อไปได$
คําสําคัญ
หุ$นส"วนการศึกษา
ความเป(นมา/หลักการและเหตุผล
แผนการศึกษาแห"งชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559) ได$ตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาซึ่งเป#น
กลไกสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ดังที่ได$กําหนดไว$ว"า “คน” เป#นศูนยกลางของการพัฒน ดังนั้นประชาชน
ทุกคน ตั้งแต"แรกเกิดจนตลอดชีวิตควรได$มีโอกาสเข$าถึงบริการการศึกษาและการเรียนรู$เพื่อเป#นกําลังสําคัญในการ

พัฒนาประเทศให$มีความมั่นคงและมีความพร$อมในการแข"งขัน และนําไปสู"เสถียนรภาพและประโยชนสุขของ
ประเทศ ท"ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย"างรวดเร็วของเศรษฐกิจและสังคมโลก แต"กว"า 15 ป`แล$ว ประเทศไทยยังไม"
สามารถสร$างความเสมอภาคทางการศึกษาได$ และความเหลื่อมล้ําทางการศึกษายังคงปรากฎอยู" ประชาชนไทยัง
ไม"สามารถเข$าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได$ทุกคน ดังเจตนารมณของรัฐมนตรีว"าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจําป`
งบประมาณ 2558 จึงได$กําหนดชัดเจนถึงการพัฒนาและการปฏิรูปการศึกษาว"าจะต$องยึดหลักการมีส"วนร"วม การ
กระจายอํานาจ และความต$องการของทุ กภาคส"วนในสังคมเพื่อเน$น ความเสมอภาคในการได$รั บการศึกษาที่ มี
คุณภาพ เนื่องจากภารรัฐเพียงฝdายเดียวไม"สามารถที่จะจัดการเรื่องดังกล"าวได$อย"างมีคุณภาพและรวดเร็วทันต"อ
สั งคมพลวั ต ที่ มีการเปลี่ ย นแปลงอย" า งรวดเร็ ว ได$ การเร" งขยายบทบาทของภาคเอกชนให$ มีส" ว นร" ว มในระบบ
การศึกษาจึงเป#นนโยบายเร"งด"วนที่รัฐบาลให$ความสําคัญ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเล็งเห็นความสําคัญของการศึกษาความร"วมมือด$านการศึกษาระหว"าง
ภาครัฐกับเอกชน และได$ทําการศึกษาวิจัยความเป#นหุ$นส"วนการศึกษาระหว"างภาครัฐกับเอกชนในประเทศไทย
เพื่อเป#นข$อมูลสําหรับการพัฒนาแนวทางความเป#นหุ$นส"วนการศึกษาระหว"างภาครัฐกับเอกชนในประเทศไทย
วัตถุประสงค/การวิจัย
1) เพื่อสังเคราะหรูปแบบและแนวทางการส"งเสริมความเป#นหุ$นส"วนการศึกษาระหว"างภาครัฐกับเอกชนใน
ประเทศไทย
2) เพื่อเป#นข$อมูลในการส"งเสริม ปรับปรุง และพัฒนาแนวทางความเป#นหุ$นสุ"วนการศึกษาระหว"างภาครัฐ
และเอกชนในประเทศไทย
ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และภาคเอกชนในกลุ"มธุรกิจและอุตสาหกรรม
ทฤษฎีที่ใชในการศึกษา/ที่เกี่ยวของ
วิธีการวิจัย
การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข$องของทั้งประเทศไทยและต"างประเทศเป#นหลัก
ร"วมกับการสัมภาษณผู$ทรงคุณวุฒิ 13 คน (ภาคเอกชน 4 คน และภาครัฐ 9 คน) เพื่อนําแนวคิดมาวิเคราะห
สังเคราะห และนําเสนอแนวทางในการส"งเสริมปรับปรุงและพัฒนาความเป#นหุ$นส"วนการศึกษาระหว"างภาครัฐกับ
เอกชนในประเทศไทย
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบว"า
1. รูปแบบของหุ$นส"วนการศึกษาระหว"างภาครัฐกับเอกชนในประเทศไทย ได$แก" 1) โครงสร$างพื้นฐาน
(Infrastructure) อาทิ การก"อสร$างและซ"อมแซมอาคารเรียน การปรับสภาพภูมิทัศนของโรงเรียนเพื่อส"งเสริมการ
เรียนรู$ การวางเครือข"ายอินเทอรเน็ต และการสนับสนุนเทคโนโลยี เป#นต$น 2) เอกชนเป#นผู$ดําเนินการโรงเรียนของ
รัฐ (Private operation of public schools) การให$ภาคเอกชนเข$ามาบริหารจัดการสถานศึกษาของรัฐ โดยเน$น
ที่ การพั ฒ นาเชิ งวิ ช าชี พ อาทิ การพั ฒ นาหลั กสู ต รการเรี ย นการสอน การประเมิ น ตั ว ผู$ เ รี ย นและสถานศึ กษา
ตลอดจนสนับสนุนการเรียนรู$อื่นๆ 3) การเพิ่มขีดสมรรถนะ (Capacity Building) อาทิ คูปองวิชาการเพื่อพัฒนา

ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา โครงการสนั บ สนุ น ของธนาคารกรุ ง ไทย เป# น ต$ น 4) คู ป องและเงิ น อุ ด หนุ น
(Vouchers and subsidies) อาทิ โครงการหนึ่งอําเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝZน ที่ให$ทุนการศึกษา เป#นต$น
2. แนวทางการส"งเสริมความเป#นหุ$นส"วนการศึกษาระหว"างภาครัฐกับเอกชนในประเทศไทย ควรประกอบ
ขึ้นจากการทํางานของ 3 องคประกอบสําคัญ คือ 1) ภาครัฐ มีหน$าที่ในการกํากับและวางระบบต"างๆ ให$เกิดการ
ส"งเสริมและทําให$เกิดความคล"องตัวของความเป#นหุ$นส"วนการศึกษา เช"น มาตรการลดหย"อนภาษี การวางระบบ
เพื่ออํานวยความสะดวกและความคล"องตัวให$แก"ภาคเอกชนในการร"วมลงทุน 2) หน"วยประสาน มีหน$าที่ในการ
ประสานการดําเนินการ อาทิ การสร$างความเข$าใจ การประชาสัมพันธ การประสานความต$องการ เป#นต$น 3)
ภาคเอกชน มีหน$าที่ในการสนับสนุนทรัพยากรทั้งการเงิน กําลังคน และกําลังสมอง การส"งบุคลากรลงพื้นที่และนํา
ความรู$และทักษะเฉพาะด$านความเชี่ยวชาญของธุรกิจก็จะสามารถส"งเสริมให$เกิดการพัฒนาคน เศรษฐกิจและ
สังคมต"อไปได$
อภิปรายผล
หุ$นส"วนการศึกษาระหว"างภาครัฐกับเอกชนในประเทศไทยไม"ใช"เรื่องใหม" เพียงแต" “หุ$นส"วน” ที่มีอยู"เดิม
ยังไม"สมบูรณ อาจเนื่องด$วยปZจจัยทางกฎหมาย ความไม"ชัดเจนของเปeาหมายการศึกษา การยึดติดต"ออํานาจการ
บริหารจัดการ หรือการขาดระบบที่เอื้อต"อให$เกิดความเป#นหุ$นส"วนที่ยั่งยืน ถึงเวลาแล$วที่ “ทุกคน” และทุกฝdายจะ
หันมาหากัน ร"วมกันพัฒนาการศึกษา โดยไม"โยนความผิดให$กับฝdายหนึ่งฝdายใดเพราะการศึกษาเป#นของทุกคน
ขอเสนอแนะ
หุ$นส"วนการศึกษาไม"ใช"เพียงมีความร"วมมือกันเท"านั้น หากแต"ต$องส"งผลให$เกิดการแข"งขันด$วย เป#น “การ
แข"งขันแบบมีส"วนร"วม” เพื่อส"งเสริมกลไกการตลาดให$มีการแข"งขันการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เพื่อผู$เรียนจะได$รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามต$นทุนที่เหมาะสม

