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บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสําเร็ จของการนํานโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี ไปสู่
การปฏิบตั ิในสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน : ศึกษากรณีภาคตะวันตกของประเทศไทย แนวคิดในการวิจยั ประกอบด้ วย
แนวคิดตัวแบบด้ านการจัดการ (Management model) การดําเนินการวิจัย เป็ นการศึกษาข้ อมูลเชิงคุณภาพ
แล้ วทําการสรุ ปผลด้ วยแนวการบรรยายอธิ บาย เครื่ อ งมือที่ ใ ช้ ใ นการวิจัย ประกอบด้ ว ย แบบศึก ษาเอกสาร
การจัดสัมมนากลุ่ม และแบบสัมภาษณ์ เชิ ง ลึก ผู้วิจัย เก็บ รวบรวมข้ อมูล เอกสาร จากการวิเคราะห์ เอกสาร
และข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ จากกลุ่มตัวอย่าง จํานวนทัง้ สิน้ 25 คน ผู้วิจัยได้ วิเคราะห์ ข้อมูลด้ วยตนเอง
ผลการวิจยั พบว่า
1. ความสําเร็ จในการนํานโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี ไปปฏิบตั ิในสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก
2. ปั จจัยที่สมั พันธ์ กบั ความสําเร็ จของการนํานโยบายไปปฏิบตั ิ พบว่า ที่อยู่ในระดับมากโดยเรี ยง
ตามลําดับความสําคัญ คือ ด้ านงบประมาณ ด้ านโครงสร้ างพื ้นฐาน ด้ านบุคลากร ด้ านสถานที่ และ ด้ านวัสดุ
อุปกรณ์เครื่ องมือและเครื่ องใช้
คําสําคัญ :

นโยบายสาธารณะ นโยบายการศึกษา นโยบายรัฐบาล

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. : case study in the western Thailand.
The conceptual framework of the research was base on the Management model. The research was
the qualitative approach was employed involving field work, interview, and document analysis. The
research instruments were structured interview, focus-group and data were statistically analyzed by
means of content analysis, and the qualitative approach was employed involving field work, focusgroup, observation, formal interview and document analysis. Materials for the analysis comprise of
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related documents and information from a structural interview. Data used was collected from 25
samples of basic education institutions. Researcher was revealed by himself.
The research showed that;
1. The level of success of 15 years free study policy implementation in basic education
institutions. : case study in the western Thailand was at good level.
2. According to the study on factors related to the success of the policy implementation,
it was found that there was relationship between factors and the level of relation to the level of
success of the policy implementation. The study revealed that, 1) the budget aspects, 2) the
organization aspects, 3) the personnel aspect, 4) the place aspect and 5) the tool and equipment
aspect.
Keyword: Implementation Public Policy Education Policy
E-mail address : prasongku@gmail.com

คํานํา
ตามที่ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย พุ ท ธศัก ราช 2550 มาตรา 80 ได้ กํ า หนดให้ รั ฐ
ดําเนินการตามแนวนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรู ปแบบให้
สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดให้ มีกฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ ประกอบ
กับมาตรา 49 ให้ บุคคลมีสิทธิในการับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐต้ องจัดให้ อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
โดยไม่เก็บค่าใช้ จ่าย สอดคล้ องกับพระราช บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 มาตรา 10 วรรค 1 บัญญัติวา่ “การจัดการศึกษาต้ องจัดให้ บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐบาลจะต้ องจัดให้ อย่างทัว่ ถึงและมีคณ
ุ ภาพโดยไม่เก็บค่าใช้ จ่าย”
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน 12 ปี ในที่นี ้ หมายถึง การจัดการศึกษาที่รัฐบาลจัดให้ บริ การกับ นักเรี ยน นักศึกษา และ
ประชาชน ตังแต่
้ ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทัง้ ประเภทสามัญศึกษา และประเภท
อาชีวศึกษา ถือเป็ นภารกิจสําคัญของทุกรั ฐบาลที่ จะต้ องกําหนดไว้ ในนโยบายของรั ฐบาลเมื่อเข้ ามาบริ หาร
ประเทศ ซึง่ คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ที่แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวัน
จันทร์ ที่ 29 ธันวาคม 2551 ข้ อ 3.1 นโยบายการศึกษา 3.1.4 จัดให้ ทกุ คนมีโอกาสได้ รับการศึกษาฟรี 15 ปี ตังแต่
้
ระดับอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย (สํานักพิมพ์คณะรัฐมนตรี และราชกิจจานุเบกษา: 2551) และคํา
แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่ได้ แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันอังคารที่
23 สิงหาคม 2554 ข้ อ 4.1 นโยบายการศึกษา ที่สนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัยและพัฒนาการอย่างมี
คุณภาพตังแต่
้ ก่อนวัยเรี ยนจนจบการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 ตอนพิเศษ 94 ง)
การนํ า นโยบายเรี ย นฟรี 15 ปี ไปปฏิ บัติ ใ นสถานศึก ษาขัน้ พื น้ ฐาน เป็ นความรั บ ผิ ด ชอบของ
กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะที่เป็ นส่วนราชการหลัก ซึง่ ต้ องรับผิดชอบการแปลงนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี ของ
รัฐบาลสูก่ ารปฏิบตั ิให้ ประสบความสําเร็ จตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล ด้ วยการเลือกใช้ รูปแบบ วิธีการและกลยุทธ์
ที่เหมาะสมเพื่อช่วยในการขับเคลื่อนนโยบาย ซึง่ ค่าใช้ จ่ายในการจัดการศึกษาขันพื
้ ้นฐานตามนโยบายเรี ยนฟรี
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15 ปี ใน 5 รายการ ได้ แก่ ค่าเล่าเรี ยน ค่าหนังสือเรี ยน ค่าอุปกรณ์ การเรี ยน ค่าเครื่ องแบบนักเรี ยน และค่า
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรี ยน นโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี เริ่ มต้ นดําเนินการมาตังแต่
้ ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา
2552 จนถึงปั จจุบนั มีวตั ถุประสงค์เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้ จ่าย เป็ นการบรรเทาความเดือดร้ อนของผู้ปกครอง
และเพื่อสร้ างโอกาสและขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน และ ประชาชนอย่างทัว่ ถึง มีคณ
ุ ภาพ และ
เป็ นธรรม “การนํานโยบายสู่การปฏิบตั ิ” ซึง่ ถือว่าเป็ นกระบวนการสําคัญเพราะความสําเร็ จหรื อความล้ มเหลว
ของการนํานโยบายไปปฏิบตั ิจะส่งผลกระทบทังทางตรงและทางอ้
้
อมต่อรัฐบาล

อุปกรณ์ และวิธีการ
อุปกรณ์

วิธีการ

1)
2)
3)
4)

แบบศึกษาเอกสาร
การจัดสัมมนากลุม่ (Focus Group)
แบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้ าง
อุปกรณ์เครื่ องเขียนต่างๆ

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ผู้บริ หารสถานศึกษาหรื อผู้แทนของสถานศึกษากลุม่ ตัวอย่าง จํานวน 25 คน ที่มาให้ ข้อมูล

2. เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
1) แบบวิเคราะห์ เอกสาร เป็ นแบบบันทึกข้ อมูลที่ผ้ ูวิจัยสร้ างขึน้ ตามกรอบแนวคิดในการ
วิจยั เพื่อบันทึกข้ อมูลในการวิเคราะห์ความสําเร็ จของการนํานโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี ของรัฐบาลไปสู่การปฏิบตั ิ
ในสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน : ศึกษากรณีภาคตะวันตกของประเทศไทย โดยรายการเอกสารที่ศกึ ษาจะสอดคล้ อง
กับกรอบแนวคิดซึง่ จะแสดงให้ เห็นถึง เอกสาร หลักฐาน และร่ องรอยการดําเนินการในกระบวนการนํานโยบาย
ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
2) การจั ดสั มมนากลุ่ ม (Focus Group) เป็ นการจัด เวที เ พื่ อระดมความคิด เห็ นจาก
ผู้บริ หารสถานศึกษาหรื อผู้แทนของสถานศึกษากลุม่ ตัวอย่าง ที่มาให้ ข้อมูล จํานวนทังสิ
้ ้น 25 คน
3) แบบสัมภาษณ์ เป็ นแบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้ าง มีเนื ้อหาเกี่ยวกับสภาพ ปั จจุบนั
ปั ญหา และยุทธศาสตร์ หรื อแนวทางสู่ความสําเร็ จในการนํานโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี ของรัฐบาลไปสู่การปฏิบตั ิ
ในสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ในองค์ประกอบตามกรอบแนวคิดในการวิจยั
4) แบบบันทึกการสังเกต เป็ นแบบบันทึกที่สร้ างขึ ้นตามกรอบแนวคิดในการวิจยั เพื่อบันทึก
ข้ อมูลที่ได้ จากการสังเกตที่เป็ นหลักฐานหรื อร่ องรอย เกี่ยวกับการนํานโยบายไปสู่การปฏิบตั ิของสถานศึกษาขัน้
พื ้นฐาน
3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
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ยุทธศาสตร์ หรื อแนวทางสูค่ วามสําเร็ จในการนํานโยบายไปสู่การปฏิบตั ิ ที่เป็ นความคิดเห็น
และข้ อเสนอแนะ ใช้ วิธีการวิเคราะห์เนื ้อหา แจกแจงความถี่และสรุ ปสาระสําคัญ
ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบวิเคราะห์เอกสาร แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึกการสังเกตและ
การสัมภาษณ์เชิงลึก ใช้ วิธีการวิเคราะห์เนื ้อหาและสรุ ปสาระสําคัญ

ผลการศึกษาและวิจารณ์
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้บริ หารสถานศึกษาหรื อผู้แทนของสถานศึกษากลุ่มตัวอย่าง เกี่ยวกับ
ปั จจัยที่สมั พันธ์ กับความสําเร็ จของการนํานโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี ไปสู่การปฏิบตั ิในสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน :
ศึกษากรณีภาคตะวันตกของประเทศไทย
การนํานโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี ไปสูก่ ารปฏิบตั ิในสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน นัน้ สามารถอธิบายให้ เห็น
แต่ละปั จจัย ว่ามีอะไรที่เป็ นอุปสรรค หรื อไม่เป็ นอุปสรรค ในแต่ละด้ าน ดังนี ้
1. ปั จจัยด้ านโครงสร้ าง หมายถึง โครงสร้ างขององค์กรต้ องเหมาะสม
พบว่ า ในสถานศึ ก ษามี ส ายการบัง คับ บั ญ ชา มี ลํ า ดับ ชัน้ การบัง คับ บั ญ ชาและการ
ประสานงานภายในองค์ กรที่ เหมาะสม และได้ รับแรงสนับสนุนจากผู้บริ หารระดับเขตและบางครั ง้ มาจาก
ส่วนกลาง แต่บางสถานศึกษาไม่คอ่ ยได้ รับโดยเฉพาะสถานศึกษาบางแห่งที่อยู่ในพื ้นที่ที่ห่างไกล
2. ปั จจัยด้ านบุคลากร หมายถึง บุคลากรต้ องมีความรู้ ความสามารถทังด้
้ านการบริ การและ
เทคนิคอย่างเพียงพอ
ปริ มาณและความสามารถของบุคลากรในหน่วยงาน ข้ อมูลที่ได้ จากการระดมความคิดเห็น
จะพบว่า สถานศึกษาที่ อยู่ห่างไกลบางแห่ง ยังคงขาดแคลนบุคลากร แต่ในสถานศึกษาที่ อยู่ใกล้ ตัวเมือง ไม่
พบว่ามีปัญหาในเรื่ องดังกล่าว
3. ปั จจั ย ด้ านงบประมาณ หมายถึ ง การเตรี ย มการวางแผนความพร้ อมในเรื่ อ งของ
งบประมาณการใช้ จ่ายดําเนินโครงการให้ บรรลุเป้าหมาย และเพื่อแก้ ไขปั ญหาที่จะเกิดขึ ้นได้ ทนั เวลาตามกําหนด
ของนโยบาย
ในส่วนงบประมาณ สถานศึกษาทุกแห่งได้ รับเงินอุดหนุนค่าใช้ จ่ายต่อคนต่อปี การศึกษา
จากส่วนกลาง นอกจากนันแล้
้ วทางสถานศึกษาไม่เคยได้ รับการสนับสนุนงบประมาณใดอีกเลย หรื อหากได้ รับก็
จะเป็ นจํานวนที่น้อย
เมื่อสอบถามถึงการสนับสนุนอื่นๆ ได้ รับคําตอบว่าในส่วนของสถานศึกษาไม่เคยได้ รับการ
จัดสรรงบพิเศษหรื อการสนับสนุนใดๆ มาก่อน สถานศึกษาส่วนมากจะได้ รับการสนับสนุนมาจากการระดม
ทรัพยากรจากชุมชน หรื อสนับสนุนงบประมาณจากท้ องถิ่น เนื่องจากสถานศึกษาที่รอการจัดสรรมีมาก และจะ
ได้ ตามเกณฑ์การคัดเลือกซึง่ เขตพื ้นที่กําหนด
4. ปั จจัยด้ านสถานที่ คือ สถานที่ตงขององค์
ั้
กรที่นํานโยบายปฏิบตั ิต้องมีความเหมาะสมและ
มีความพร้ อมทุกส่วนในการดําเนินงานปฏิบตั ิตามนโยบาย
สถานศึกษาที่ อยู่ในตัวเมืองส่วนใหญ่ มีความพร้ อม แต่สถานศึกษาบางแห่งอยู่ห่างไกล
ความเจริ ญมาก การเดินทาง การคมนาคมไม่สะดวก และบางแห่งมีขนาดเล็กและจํานวนนักเรี ยนไทยมีน้อย ทํา
ให้ ผ้ ปู กครองหลายรายส่งนักเรี ยนไปเรี ยนในสถานศึกษาในตัวเมืองแทน
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ในขณะเดียวกันสถานศึกษาบางแห่งประสบปั ญหาเรื่ องสภาพแวดล้ อมทางด้ านเศรษฐกิจ
และด้ านสังคม อาทิ ปั ญหาด้ านแรงงานเถื่อน การลักขโมย การค้ ายาเสพติด ทําให้ ผ้ ปู กครองของนักเรี ยนไทย
บางส่ ว นในบางพื น้ ที่ มี ค วามคิ ด ที่ จ ะย้ ายนั ก เรี ย นที่ เ ป็ นลู ก หลานหนี ไ ปจากสถานศึ ก ษาที่ มี ปั ญ หาเรื่ อ ง
สภาพแวดล้ อมไปเรี ยนที่สถานศึกษาอื่น เพื่อหลีกเลี่ยงปั ญหาดังกล่าว เป็ นต้ น
5. ปั จจัยด้ านวัสดุอปุ กรณ์เครื่ องมือ และเครื่ องใช้ รวมถึงเทคโนโลยีตา่ งๆ ที่เกี่ยวข้ อง
สถานศึกษาหลายแห่ง ขาดวัสดุอปุ กรณ์ เครื่ องมือ และเครื่ องใช้ รวมถึงเทคโนโลยีต่างๆ ที่
ทันสมัย หรื อสถานศึกษาบางแห่งมีไม่เพียงพอ ทําให้ ไม่สามารถปฏิ บัติงานได้ สะดวกรวดเร็ วในการปฏิ บัติให้
บรรลุเป้าหมาย

สรุปและเสนอแนะ

การวิจยั ปั จจัยที่สมั พันธ์กบั ความสําเร็ จของการวิเคราะห์ปัจจัยที่สมั พันธ์กบั ความสําเร็ จของการนํา
นโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี ไปสูก่ ารปฏิบตั ิในสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน : ศึกษากรณีภาคตะวันตกของประเทศไทย ของ
กลุ่มตัวอย่างทังหมด
้
พบว่า.ในแต่ละปั จจัยมีอปุ สรรคหรื อไม่มีอปุ สรรค ในแต่ละด้ าน คือ ด้ านงบประมาณ ด้ าน
โครงสร้ างพื ้นฐาน ด้ านบุคลากร ด้ านสถานที่ และ ด้ านวัสดุอุปกรณ์ เครื่ องมือและเครื่ องใช้ และผลของการวิจัยนี ้
สามารถนําไปพัฒนาเพื่อให้ เกิดความสําเร็ จในการนํานโยบายต่อไป

ข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาพบว่า มีข้อเสนอแนะ 2 รู ปแบบ ดังนี ้
1. ข้ อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ
เพื่ อให้ การปฏิ บัติเกี่ ยวกับการการนํ านโยบายไปสู่ก ารปฏิ บัติ เป็ นไปตามหลักการทางวิช าการ
นโยบาย จึงเห็นควรให้ มีการดําเนินการ ดังนี ้
1.1 รัฐบาลควรกําหนดให้ ด้านบุคลากร มีการจัดสรรบุคลากรไปให้ สถานศึกษาที่อยู่ห่างไกลบาง
แห่ง ที่ยงั คงขาดแคลนบุคลากร และควรดําเนินการแก้ ไขปั ญหาอย่างเป็ นระบบ
1.2 รั ฐ บาล ควรเข้ า ไปช่ วยดูแ ลในด้ า นสถานที่ ที่ ส ถานศึก ษาบางแห่ ง ประสบปั ญ หาเรื่ อ ง
สภาพแวดล้ อมทางด้ านเศรษฐกิจและด้ านสังคม
2. ข้ อเสนอแนะสําหรั บการวิจัยครั ง้ ต่ อไป
ในการทําวิจยั ครัง้ ต่อไป ควรมีการศึกษาในพืน้ ที่ของภาคอื่นๆ หรื อสถานศึกษาประเภท
อาชีวศึกษา
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