
รายงานการวิจัย เรื่อง “หุ�นส�วนการศึกษาระหว�างภาครัฐกับเอกชนในประเทศไทย” 
 
บทคัดย�อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค�เพ่ือสังเคราะห�รูปแบบและแนวทางการส"งเสริมความเป#นหุ$นส"วนการศึกษา
ระหว"างภาครัฐกับเอกชนในประเทศไทย และเพ่ือเป#นข$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$นการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ
ภาคเอกชนในกลุ"มธุรกิจและอุตสาหกรรมเป#นหลัก เนื่องจากการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป#นระดับการศึกษาท่ีภาคธุรกิจ
ให$ความสําคัญไม"เท"ากับการอาชีวศึกษาหรืออุดมศึกษา แต"การสร$างความรู$ความเข$าใจ และทักษะด$านอาชีพควร
ส"งเสริมต้ังแต"ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยไม"ต$องรอให$ถึงระดับอาชีวศึกษาหรืออุดมศึกษา วิธีดําเนินการวิจัย
เป#นการวิจัยเชิงคุณภาพท่ีใช$วิธีการวิจัยเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข$องของท้ังประเทศไทยและต"างประเทศเป#นหลัก 
ร"วมกับการสัมภาษณ�ผู$ทรงคุณวุฒิ 13 คน (ภาคเอกชน  4 คน และภาครัฐ 9 คน) เพ่ือนําแนวคิดมาวิเคราะห� 
สังเคราะห� และนําเสนอแนวทางในการส"งเสริมปรับปรุงและพัฒนาความเป#นหุ$นส"วนการศึกษาระหว"างภาครัฐกับ
เอกชนในประเทศไทย  

ผลการวิจัยพบว"า  
1. รูปแบบของหุ$นส"วนการศึกษาระหว"างภาครัฐกับเอกชนในประเทศไทย ได$แก" 1) โครงสร$างพ้ืนฐาน 

(Infrastructure) อาทิ การก"อสร$างและซ"อมแซมอาคารเรียน การปรับสภาพภูมิทัศน�ของโรงเรียนเพ่ือส"งเสริมการ
เรียนรู$ การวางเครือข"ายอินเทอร�เน็ต และการสนับสนุนเทคโนโลยี เป#นต$น 2) เอกชนเป#นผู$ดําเนินการโรงเรียนของ
รัฐ (Private operation of public schools) การให$ภาคเอกชนเข$ามาบริหารจัดการสถานศึกษาของรัฐ โดยเน$น
ท่ีการพัฒนาเชิงวิชาชีพ อาทิ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินตัวผู$เรียนและสถานศึกษา 
ตลอดจนสนับสนุนการเรียนรู$อ่ืนๆ 3) การเพ่ิมขีดสมรรถนะ (Capacity Building) อาทิ คูปองวิชาการเพ่ือพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการสนับสนุนของธนาคารกรุงไทย เป#นต$น 4) คูปองและเงินอุดหนุน 
(Vouchers and subsidies) อาทิ โครงการหนึ่งอําเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝZน ท่ีให$ทุนการศึกษา เป#นต$น 

2. แนวทางการส"งเสริมความเป#นหุ$นส"วนการศึกษาระหว"างภาครัฐกับเอกชนในประเทศไทย ควรประกอบ
ข้ึนจากการทํางานของ 3 องค�ประกอบสําคัญ คือ 1) ภาครัฐ มีหน$าท่ีในการกํากับและวางระบบต"างๆ ให$เกิดการ
ส"งเสริมและทําให$เกิดความคล"องตัวของความเป#นหุ$นส"วนการศึกษา เช"น มาตรการลดหย"อนภาษี การวางระบบ
เพ่ืออํานวยความสะดวกและความคล"องตัวให$แก"ภาคเอกชนในการร"วมลงทุน 2) หน"วยประสาน มีหน$าท่ีในการ
ประสานการดําเนินการ อาทิ การสร$างความเข$าใจ การประชาสัมพันธ� การประสานความต$องการ เป#นต$น 3) 
ภาคเอกชน มีหน$าท่ีในการสนับสนุนทรัพยากรท้ังการเงิน กําลังคน และกําลังสมอง การส"งบุคลากรลงพ้ืนท่ีและนํา
ความรู$และทักษะเฉพาะด$านความเชี่ยวชาญของธุรกิจก็จะสามารถส"งเสริมให$เกิดการพัฒนาคน เศรษฐกิจและ
สังคมต"อไปได$ 
 
คําสําคัญ 
 หุ$นส"วนการศึกษา 
 
ความเป(นมา/หลักการและเหตุผล 
 แผนการศึกษาแห"งชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559) ได$ตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาซ่ึงเป#น
กลไกสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย� ดังท่ีได$กําหนดไว$ว"า “คน” เป#นศูนย�กลางของการพัฒน ดังนั้นประชาชน
ทุกคน ต้ังแต"แรกเกิดจนตลอดชีวิตควรได$มีโอกาสเข$าถึงบริการการศึกษาและการเรียนรู$เพ่ือเป#นกําลังสําคัญในการ



พัฒนาประเทศให$มีความม่ันคงและมีความพร$อมในการแข"งขัน และนําไปสู"เสถียนรภาพและประโยชน�สุขของ
ประเทศ ท"ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย"างรวดเร็วของเศรษฐกิจและสังคมโลก แต"กว"า 15 ป̀แล$ว ประเทศไทยยังไม"
สามารถสร$างความเสมอภาคทางการศึกษาได$ และความเหลื่อมล้ําทางการศึกษายังคงปรากฎอยู" ประชาชนไทยัง
ไม"สามารถเข$าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพได$ทุกคน ดังเจตนารมณ�ของรัฐมนตรีว"าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจําป̀
งบประมาณ 2558 จึงได$กําหนดชัดเจนถึงการพัฒนาและการปฏิรูปการศึกษาว"าจะต$องยึดหลักการมีส"วนร"วม การ
กระจายอํานาจ และความต$องการของทุกภาคส"วนในสังคมเพ่ือเน$นความเสมอภาคในการได$รับการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ เนื่องจากภารรัฐเพียงฝdายเดียวไม"สามารถท่ีจะจัดการเรื่องดังกล"าวได$อย"างมีคุณภาพและรวดเร็วทันต"อ
สังคมพลวัตท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย"างรวดเร็วได$ การเร"งขยายบทบาทของภาคเอกชนให$มีส"วนร"วมในระบบ
การศึกษาจึงเป#นนโยบายเร"งด"วนท่ีรัฐบาลให$ความสําคัญ 
 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเล็งเห็นความสําคัญของการศึกษาความร"วมมือด$านการศึกษาระหว"าง
ภาครัฐกับเอกชน และได$ทําการศึกษาวิจัยความเป#นหุ$นส"วนการศึกษาระหว"างภาครัฐกับเอกชนในประเทศไทย 
เพ่ือเป#นข$อมูลสําหรับการพัฒนาแนวทางความเป#นหุ$นส"วนการศึกษาระหว"างภาครัฐกับเอกชนในประเทศไทย 
 
วัตถุประสงค/การวิจัย 
 1) เพ่ือสังเคราะห�รูปแบบและแนวทางการส"งเสริมความเป#นหุ$นส"วนการศึกษาระหว"างภาครัฐกับเอกชนใน
ประเทศไทย  

2) เพ่ือเป#นข$อมูลในการส"งเสริม ปรับปรุง และพัฒนาแนวทางความเป#นหุ$นสุ"วนการศึกษาระหว"างภาครัฐ
และเอกชนในประเทศไทย 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และภาคเอกชนในกลุ"มธุรกิจและอุตสาหกรรม 
 
ทฤษฎีท่ีใช�ในการศึกษา/ท่ีเก่ียวข�อง 
 - 
 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข$องของท้ังประเทศไทยและต"างประเทศเป#นหลัก 
ร"วมกับการสัมภาษณ�ผู$ทรงคุณวุฒิ 13 คน (ภาคเอกชน  4 คน และภาครัฐ 9 คน) เพ่ือนําแนวคิดมาวิเคราะห� 
สังเคราะห� และนําเสนอแนวทางในการส"งเสริมปรับปรุงและพัฒนาความเป#นหุ$นส"วนการศึกษาระหว"างภาครัฐกับ
เอกชนในประเทศไทย  
 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยพบว"า  
1. รูปแบบของหุ$นส"วนการศึกษาระหว"างภาครัฐกับเอกชนในประเทศไทย ได$แก" 1) โครงสร$างพ้ืนฐาน 

(Infrastructure) อาทิ การก"อสร$างและซ"อมแซมอาคารเรียน การปรับสภาพภูมิทัศน�ของโรงเรียนเพ่ือส"งเสริมการ
เรียนรู$ การวางเครือข"ายอินเทอร�เน็ต และการสนับสนุนเทคโนโลยี เป#นต$น 2) เอกชนเป#นผู$ดําเนินการโรงเรียนของ
รัฐ (Private operation of public schools) การให$ภาคเอกชนเข$ามาบริหารจัดการสถานศึกษาของรัฐ โดยเน$น
ท่ีการพัฒนาเชิงวิชาชีพ อาทิ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินตัวผู$เรียนและสถานศึกษา 
ตลอดจนสนับสนุนการเรียนรู$อ่ืนๆ 3) การเพ่ิมขีดสมรรถนะ (Capacity Building) อาทิ คูปองวิชาการเพ่ือพัฒนา



ครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการสนับสนุนของธนาคารกรุงไทย เป#นต$น 4) คูปองและเงินอุดหนุน 
(Vouchers and subsidies) อาทิ โครงการหนึ่งอําเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝZน ท่ีให$ทุนการศึกษา เป#นต$น 

2. แนวทางการส"งเสริมความเป#นหุ$นส"วนการศึกษาระหว"างภาครัฐกับเอกชนในประเทศไทย ควรประกอบ
ข้ึนจากการทํางานของ 3 องค�ประกอบสําคัญ คือ 1) ภาครัฐ มีหน$าท่ีในการกํากับและวางระบบต"างๆ ให$เกิดการ
ส"งเสริมและทําให$เกิดความคล"องตัวของความเป#นหุ$นส"วนการศึกษา เช"น มาตรการลดหย"อนภาษี การวางระบบ
เพ่ืออํานวยความสะดวกและความคล"องตัวให$แก"ภาคเอกชนในการร"วมลงทุน 2) หน"วยประสาน มีหน$าท่ีในการ
ประสานการดําเนินการ อาทิ การสร$างความเข$าใจ การประชาสัมพันธ� การประสานความต$องการ เป#นต$น 3) 
ภาคเอกชน มีหน$าท่ีในการสนับสนุนทรัพยากรท้ังการเงิน กําลังคน และกําลังสมอง การส"งบุคลากรลงพ้ืนท่ีและนํา
ความรู$และทักษะเฉพาะด$านความเชี่ยวชาญของธุรกิจก็จะสามารถส"งเสริมให$เกิดการพัฒนาคน เศรษฐกิจและ
สังคมต"อไปได$ 
 
อภิปรายผล 
 หุ$นส"วนการศึกษาระหว"างภาครัฐกับเอกชนในประเทศไทยไม"ใช"เรื่องใหม" เพียงแต" “หุ$นส"วน” ท่ีมีอยู"เดิม
ยังไม"สมบูรณ� อาจเนื่องด$วยปZจจัยทางกฎหมาย ความไม"ชัดเจนของเปeาหมายการศึกษา การยึดติดต"ออํานาจการ
บริหารจัดการ หรือการขาดระบบท่ีเอ้ือต"อให$เกิดความเป#นหุ$นส"วนท่ียั่งยืน ถึงเวลาแล$วท่ี “ทุกคน” และทุกฝdายจะ
หันมาหากัน ร"วมกันพัฒนาการศึกษา โดยไม"โยนความผิดให$กับฝdายหนึ่งฝdายใดเพราะการศึกษาเป#นของทุกคน 
 
ข�อเสนอแนะ 
 หุ$นส"วนการศึกษาไม"ใช"เพียงมีความร"วมมือกันเท"านั้น หากแต"ต$องส"งผลให$เกิดการแข"งขันด$วย เป#น “การ
แข"งขันแบบมีส"วนร"วม” เพ่ือส"งเสริมกลไกการตลาดให$มีการแข"งขันการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
เพ่ือผู$เรียนจะได$รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามต$นทุนท่ีเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 


