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บทคัดยอ 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหปจจัยที่สัมพันธกับความสําเร็จของการนํานโยบายเรียน
ฟรี 15 ป ของรัฐบาลไปสูการปฏิบัติในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สําหรับคนที่ไมมีสัญชาติไทย : ศึกษากรณีภาค
ตะวันตกของประเทศไทย แนวคิดในการวิจัยประกอบดวย แนวคิดตัวแบบของ Van Meter and Van Horn และ ตัว
แบบทั่วไป การดําเนินการวิจัย เปนการศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพ แลวทําการสรุปผลดวยแนวการบรรยายอธิบาย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย แบบศึกษาเอกสาร การจัดสัมมนากลุม และแบบสัมภาษณเชิงลึก 
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลเอกสาร จากการวิเคราะหเอกสาร และขอมูลจากการสัมภาษณจากกลุมตัวอยาง 
จํานวนทั้งสิ้น 25 คน เปนผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 14 คน และผูบริหารเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 11 คน 
ผูวิจัยไดเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูลดวยตนเองโดยใชเวลา 16 เดือน  
 ผลการวิจัยพบวา  
 1. ความสําเร็จในการนํานโยบายเรียนฟร ี15 ป ของรัฐบาลไปปฏิบัติในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สําหรับ
คนที่ไมมสีัญชาติไทย อยูในระดับมาก 
 2. ปจจัยที่สัมพันธกับความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ พบวา ที่อยูในระดับมากโดยเรียง
ตามลําดับความสําคัญ คือ ดานทรัพยากรของนโยบาย การติดตอสื่อสาร เงื่อนไขทางเศรษฐกิจสังคม และการเมือง 
และทัศนคต ิ
 
คําสําคัญ :  นโยบายสาธารณะ  นโยบายการศึกษา  นโยบายรัฐบาล  การนํานโยบายไปปฏิบัติ 

 
Abstract 

 The purpose of this research was to analyze factors related to the success of 15 years free 
study policy implementation in basic education institutions for non Thai nationality people : case study 
in the west of Thailand. The conceptual framework of the research was based on the models of Meter 
and Van Horn and general model. The research was a qualitative approach. Then the researcher was 
summarized results by description. The research instruments were structural documents and 
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information, a focus-group and in-depth interviews. The researchers were collected documents and 
information from analyzed of content and data and collected from 14 administrators of basic education 
institutions and 11 administrators of Education Service Area Offices. Researcher was at the site and 
revealed himself as a researcher for 16 months. 
The research showed that; 
  1. The level of success of 15 years free study policy implementation in basic education 
institutions for non Thai nationality people : case study in the west of Thailand was at good level.  
 2. The study on factors related to the success of the policy implementation, it was found that 
there was relationship between factors at the good level. The study revealed that, the policy’s 
resources, the communications, the condition of economic social and politic and the attitude. 
 
Keywords : Public Policy, Educational Policy, Government Policy, Implementation 
E-mail : prasongku@gmail.com  

  
คํานํา 

ตามที่ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550  มีบทบัญญัติใน มาตรา 80 กําหนดให
รัฐดําเนินการตามแนวนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  จัดใหมีกฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ  ประกอบ
กับมาตรา 49 ใหบุคคลมีสิทธิในการับการศึกษาไมนอยกวาสิบสองป ที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดย
ไมเก็บคาใชจาย  สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 10 ที่ใหบุคคลมีสิทธิและ
โอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ  โดยไม
เก็บคาใชจาย 
 ปญหาการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาของคนที่ไมมีสัญชาติไทยประสบปญหา
ในทางปฏิบัติที่รัฐยังไมสามารถจัดการศึกษาใหแกเด็กกลุมนี้เปนจํานวนมากเปนประเด็นที่อาจสรางปญหาใหแก
ประเทศไทยไดทั้งผลกระทบในดานความมั่นคงของชาต ิสังคม และเศรษฐกิจ ซึ่งหากรัฐจัดการศึกษาที่ดีใหแกเด็ก
กลุมนี้ไดจะทําใหเด็กไมเปนภาระและปญหาตอสังคมนอกจากนี้ยังเกิดสํานึกรักประเทศไทย และเมื่อเด็กเหลานี้
เติบโตขึ้นจะเปนแรงงานคุณภาพของภาคเศรษฐกิจในอนาคตตอไป ปญหาเด็กไรสัญชาติไมไดรับการศึกษา
เนื่องจากความไมรูกฎหมายของทั้งดานโรงเรียนและผูปกครองเด็กเองจําเปนตองไดรับการแกไขเนื่องจากเหตุผล
หลักคือ การศึกษาชวยพัฒนาชาติ  และเด็กหรือเยาวชนทุกคนนับวาเปนพลังของชาติในอนาคต  รัฐจําเปนตอง
ดําเนินการตามกฎหมายการศึกษาที่เกี่ยวของกับคนที่ไมมีสัญชาติไทยทั้งในระดับประเทศและระดับสากล  ถาเด็ก
ไมไดรับการศึกษาก็จะทําใหชาติออนแอ  ตัวอยางจากประเทศสหรัฐอเมริกา  ที่มีผลงานวิจัยแสดงขอมูลใหเห็นวา
เงินที่รัฐตองเสียไปเพื่อการแกปญหาสังคมที่มีมูลเหตุเกิดจากเด็กไมไดรับการศึกษามีจํานวนมากกวาเงินที่รัฐตอง
จายไปเพื่อจัดการศึกษาใหแกเด็กเหลานี้มากมาย   สวนเหตุผลรองแตก็มีความสําคัญยิ่งที่รัฐจะตองปฏิบัติหรือทํา
ใหเกิดใหไดก็คือ ในการแกปญหาเด็กไมไดรับการศึกษา  จึงจําเปนตองศึกษาถึงสาเหตุและรากเหงาของปญหาที่
เกิดขึ้นกับเด็กดอยโอกาสกลุมตางๆซึ่งแตละกลุมมีปญหาไมเหมือนกันโดยในกลุมเด็กเหลานี้  เด็กอพยพยายถิ่น  
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เด็กตางดาวและเด็กไรสัญชาติเปนกลุมที่มีความเสี่ยงที่ถูกใชแรงงานและไมมีโอกาสไดรับการศึกษาหรือตองออก
จากการศึกษากลางคันมากที่สุด  หากเด็กไมไดรับการศึกษาที่เหมาะสม อาจทําใหเกิดปญหาสังคมและมีผลเสียตอ
ความมั่นคงของประเทศในภายหนา (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550: 1-2) 
 

อุปกรณและวิธีการ 
อุปกรณ  
 1)  แบบศึกษาเอกสาร 
 2)  การจัดสัมมนากลุม (Focus Group) 
 3)  แบบสัมภาษณอยางมีโครงสราง 
 4)  อุปกรณเครื่องเขียนตางๆ 
 
วิธีการ  
 1. ประชากร 
  1. ผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนที่นํานโยบายเรียนฟร ี15 ป ของรัฐบาลไปปฏิบัติในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สําหรับคนที่ไมมีสัญชาติไทย จํานวน 14 คน ที่มาใหขอมูล 
  2. ผูบริหารของเขตการศึกษาของโรงเรียนที่นํานโยบายเรียนฟรี 15 ป ของรัฐบาลไปปฏิบัติใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สําหรับคนที่ไมมีสัญชาติไทย จํานวน 11 คน ที่มาใหขอมูล 
 
 2. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 1) แบบวิเคราะหเอกสาร  เปนแบบบันทึกขอมูลที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามกรอบแนวคิดในการวิจัย  เพื่อ
บันทึกขอมูลในการวิเคราะหปจจัยที่สัมพันธกับความสําเร็จของการนํานโยบายเรียนฟร ี 15 ป ของรัฐบาลไปสูการ
ปฏิบัติในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สําหรับคนที่ไมมีสัญชาติไทย : ศึกษากรณีภาคตะวันตกของประเทศไทย โดย
รายการเอกสารที่ศึกษาจะสอดคลองกับกรอบแนวคิดซึ่งจะแสดงใหเห็นถึง เอกสาร หลักฐาน   และรองรอยการ
ดําเนินการในกระบวนการนํานโยบายไปสูการปฏิบัต ิ
 2) การจัดสัมมนากลุม (Focus Group) เปนการจัดเวทีเพื่อระดมความคิดเห็นจากผูบริหารที่มาให
ขอมูล จํานวนทั้งสิ้น 25 คน โดยจําแนกเปนผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนกลุมตัวอยาง จํานวน 14 คน และ 
ผูบริหารของเขตการศึกษา จํานวน 11 คน  

 3) แบบสัมภาษณ  เปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง  มีเนื้อหาเกี่ยวกับสภาพ ปจจุบัน ปญหา 
และยุทธศาสตรหรือแนวทางสูความสําเร็จในการนํานโยบายเรียนฟร ี 15 ป ของรัฐบาลไปสูการปฏิบัติใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สําหรับคนที่ไมมีสัญชาติไทย ในองคประกอบตามกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 4) แบบบันทึกการสังเกต  เปนแบบบันทึกที่สรางขึ้นตามกรอบแนวคิดในการวิจัย เพื่อบันทึกขอมูลที่ได
จากการสังเกตที่เปนหลักฐานหรือรองรอย เกี่ยวกับการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 3.  การวิเคราะหขอมูล   
  ยุทธศาสตรหรือแนวทางสูความสําเร็จในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติที่เปนความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะ ใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา และสรุปสาระสําคัญ 
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  สวนการวิเคราะหขอมูลจากแบบวิเคราะหเอกสาร แบบสัมภาษณ แบบบันทึกการสังเกตและการ
สัมภาษณเชิงลึก ใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหาและสรุปสาระสําคัญ 
 

ผลการศึกษาและวิจารณ 
ผลการวิเคราะหขอมูลของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนกลุมตัวอยางและผูบริหาร

ของเขตการศึกษา เกี่ยวกับปจจัยที่สัมพันธ กับความสําเร็จของการนํานโยบายเรียนฟรี 15 ป ของ
รัฐบาลไปสูการปฏิบัติในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สําหรับคนที่ไมมีสัญชาติไทยไปปฏิบัติ 

 
การนํานโยบายเรียนฟรี 15 ป ของรัฐบาลไปสูการปฏิบัติในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สําหรับคนที่ไมมี

สัญชาติไทย นั้น สามารถอธิบายใหเห็นแตละปจจัย วามีอะไรที่เปนอุปสรรค หรือไมเปนอุปสรรค ในแตละดาน ดังนี ้
1 ดานทรัพยากรของนโยบาย 
  ทรัพยากรซึ่งอํานวยความสะดวกตอการบริหารนโยบาย หมายความรวมถึงเงินงบประมาณ

และสิ่งสนับสนุนอื่นๆ ที่กําหนดไวในแผนงาน ทรัพยากรเหลานี้จะเปนสิ่งที่ชวยสงเสริม หรือชวยใหความสะดวกตอ
ประสิทธิผลของการนํานโยบายไปปฏิบัต ิ เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา ทรัพยากรนโยบายที่เปนตัวเงินเพียงอยาง
เดียวไมเพียงพอที่จะทําใหนโยบายบรรลุผล 

  ในสวนงบประมาณ นอกจากเงินอุดหนุนคาใชจายตอหัวจากสวนกลาง แลวทางโรงเรียนไม
เคยไดรับการสนับสนุนงบประมาณใดเลย หรือหากไดรับก็จะเปนจํานวนที่นอยสําหรับการบริหารสําหรับโรงเรียนที่มี
จํานวนนักเรียนนอย รัฐบาลจะเปนผูจัดสรรงบประมาณทางการศึกษาใหกับนักเรียนทุกคน ไมวานักเรียนคนนั้น จะ
มีสัญชาติไทยหรือไมมีก็ตาม จนกวาจะสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

  เมื่อสอบถามถึงการสนับสนุนอื่นๆ ไดรับคําตอบวาในสวนโรงเรียนไมเคยไดรับการจัดสรรงบ
พิเศษหรือการสนับสนุนใดๆ มากอน  โรงเรียนสวนมากจะไดมาจากการระดมทรัพยากรจากชุมชน หรือสนับสนุน
งบประมาณจากทองถิ่น เนื่องจากสถานศึกษาที่รอการจัดสรรมีมาก และจะไดตามเกณฑการคัดเลือกซึ่งเขตพื้นที่
กําหนด    

2. การติดตอสื่อสารและกิจกรรมสงเสริม 
  การนํานโยบายไปปฏิบัติที่มีประสิทธิผลจําเปนตองมีมาตรฐานและวัตถุประสงคซึ่งเปนที่

เขาใจของผูรับผิดชอบนโยบาย  เพื่อใหเกิดความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติ จะตองมีความชัดเจน (clarity) 
ของมาตรฐานและวัตถุประสงค  ความเที่ยงตรง (accuracy) ของการสื่อสารไปยังผูนํานโยบายไปปฏิบัติ และความ
แนนอนหรือเปนหนึ่งเดียว(accuracy or uniformity) ที่ผูนํานโยบายไปปฏิบัติไดรับการสื่อสารจากแหลงขอมูลตางๆ 

  การติดตอสื่อสาร การสื่อสารระหวางองคการมีความสําคัญตอการนํานโยบายไปปฏิบัติอยาง
มาก อันประกอบดวยกิจกรรมกระตุนและสนับสนุนที่สําคัญ 2 ลักษณะ คือ 1) การใหคําแนะนําดานเทคนิคและ
ความชวยเหลือโดยหนวยงานระดับบน เพื่อชวยเหลือใหหนวยงานระดับลางดําเนินการตามที่ตองการ และ  2 ) 
หนวยงานระดับบนอาจพิจารณาใหการสนับสนุนไดหลายรูปแบบ ทั้งเปนผลดานลบและบวกตอหนวยงานระดับ
ลาง ซึ่งจากขอมูลที่ไดจากการระดมความคิดเห็น จะพบวา ผูบริหารสถานศึกษาบางแหงโดยเฉพาะที่อยูหางไกล จะ
ไมไดรับขอมูลขาวสารที่เทาเทียมกับผูบริหารสถานศึกษาที่อยูใกลเมือง 
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  กิจกรรมสงเสริม ขอมูลที่ไดจากการระดมความคิดเห็น จะพบวา ผูบริหารสถานศึกษาบาง
แหงแจงวา ไมมีการจัดกิจกรรมสงเสริมสงเสริมใดๆ ทั้งจากสวนกลางและเขตพื้นที โดยเฉพาะสถานศึกษาบางแหง
ที่อยูในพื้นที่ที่หางไกลเกือบจะไมไดรับขอมูลขาวสารใดๆ 

3. ลักษณะหนวยงานที่นํานโยบายไปปฏบิัต ิ
  มี 2 องคประกอบ คือ 1) ลักษณะโครงสรางอยางเปนทางการขององคการ และ 2) ลักษณะ

อยางไมเปนทางการของบุคลากรในองคการ โดยที่ลักษณะของหนวยงานที่สงผลตอสมรรถนะของการนํานโยบาย
ไปปฏิบัต ิประกอบดวย 

  ปริมาณและความสามารถของบุคลากรในหนวยงาน ขอมูลที่ไดจากการระดมความคิดเห็น 
จะพบวา ผูบริหารสถานศึกษาที่อยูหางไกลบางแหง ยังคงขาดแคลนบุคลากร แตในสถานศึกษาที่อยูใกลตัวเมือง ไม
พบวามีปญหาในเรื่องดังกลาว 

  ทรัพยากรทางการเมืองของหนวยงาน เชน แรงสนับสนุนจากผูบริหารและนักการเมือง 
ผูบริหารสถานศึกษาสวนมาก ใหขอมูลวา ไดรับแรงสนับสนุนจากผูบริหารระดับเขตและบางครั้งมาจากสวนกลาง 
แตจากนักการเมืองไมคอยไดรับโดยเฉพาะสถานศึกษาบางแหงที่อยูในพื้นที่ที่หางไกล 

  ระดับการสื่อสารแบบเปดภายในหนวยงาน เชน การมีเครือขายการสื่อสารที่เปนอิสระทั้งใน
แนวราบและแนวดิ่ง การมีระดับของความอิสระสูงในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกหนวยงาน ผูบริหารสถานศึกษา
และผูบริหารเขตการศึกษา ตางใหขอมูลตรงกันวา มีการสื่อสารที่เปนอิสระทั้งในแนวราบและแนวดิ่ง รวมทั้งเปน
การสื่อสารแบบสองทางดวย 

4 เงื่อนไขทางเศรษฐกิจสังคม และการเมือง 
  -สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ ผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารเขตการศึกษา ใหขอมูลไป

ในทิศทางเดียวกัน คือ ปญหาเรื่องแรงงานเถื่อน เปนตน 
  -สภาพแวดลอมทางสังคม ผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารเขตการศึกษา ตางก็เปนหวงใน

เรื่องของปญหา การลักขโมย การคายาเสพติด  ลูกของคนไทยบางสวนในบางพื้นที ่มีความคิดที่จะยายโรงเรียนโดย
ใหลูกไปเรียนที่อื่น เพื่อหลีกเลี่ยงปญหา  เปนตน 

  -สภาพแวดลอมทางการเมือง ผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารเขตการศึกษา  สวนมากพูด
กันวาเด็กไรสัญชาติเหลานี ้มาเพื่อหวังไดบัตรประชาชน หรือไดสัญชาต ิเทานัน้  เปนตน 

5. ทัศนคติของผูปฏิบัต ิ
  ผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารเขตการศึกษา บางคนหรือจํานวนนอยมาก ที่มีความคิดไม

อยากใหบริการแกคนที่ไมมีสัญชาติไทย โดยมองวา ควรใหบริการการศึกษาใหแกเด็กไทยใหครบถวน โดยใหมี
คุณภาพ เสียกอน  ซึ่งการใหบริการแกคนทีไ่มมีสัญชาติไทย เปนการสิ้นเปลืองงบประมาณของรัฐ 

  ผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารเขตการศึกษา บางคนหรือจํานวนนอยมาก ที่มี
ความคิดไมอยากใหรับเด็กที่ไมม ีเลข 13 หลัก หรือ คนที่ไมมีสัญชาติไทย มาเขาเรียน 
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สรุป 
สรุปและเสนอแนะ 

 การวิจัยปจจัยที่สัมพันธกับความสําเร็จของการวิเคราะหปจจัยที่สัมพันธกับความสําเร็จของการ
นํานโยบายเรียนฟร ี15 ป ของรัฐบาลไปสูการปฏิบัติในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สําหรับคนที่ไมมีสัญชาติไทย : ศึกษา
กรณีภาคตะวันตกของประเทศไทย ของกลุมตัวอยางทั้งหมด พบวา.ในแตละปจจัยมีอุปสรรคหรือไมมีอุปสรรค ใน
แตละดาน คือดานทรัพยากรของนโยบาย ดานการติดตอสื่อสารและกิจกรรมสงเสริม ดานลักษณะหนวยงานที่นํา
นโยบายไปปฏิบัติ ดานเศรษฐกิจสังคม และการเมือง ดานการสื่อสารและดานทัศนคติของผูปฏิบัต ิและผลของการ
วิจัยนี้ สามารถนําไปพัฒนาเพื่อใหเกิดความสําเร็จในการนํานโยบายอื่นๆ ตอไป 
 
ขอเสนอแนะ  
 จากผลการศึกษาพบวา มีขอเสนอแนะ 2 รูปแบบ ดังนี ้
 1. ขอเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ 
  เพื่อใหการปฏิบัติเกี่ยวกับการการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติเปนไปตามหลักการทางวิชาการ
นโยบาย จึงเห็นควรใหมีการดําเนินการ ดังนี ้

1. ในระดับนโยบายชาต ิ รัฐบาลควรกําหนดใหประเด็นปญหานโยบายนี้เปนวาระแหงชาต ิ และ
กําหนดยุทธศาสตรในการบูรณาการดําเนินงานในทุกสวนของสังคมในการแกปญหาอยางเปนระบบ   

2. รัฐบาล หรือกระทรวงศึกษาธิการ ควรจัดหาทรัพยากรสําหรับนโยบายนี้ใหกระจายอยางเทา
เทียม โดยพิจารณาจัดสรรตามเกณฑที่ตั้งขึ้น เนนจัดสรรสําหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่อยูชายขอบของประเทศไทย ซึ่ง
ไมมีศักยภาพที่จะระดมทรัพยากรเองได  
 2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 ในการทําวิจัยครั้งตอไป ควรมีการศึกษาเชิงลึกโดยเก็บขอมูลจากบุคคลหลายๆ ฝาย เชน ผูบริหาร ครู 
ผูปกครอง ชุมชน ฯลฯ  
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