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บทคัดย่อ 

 การศกึษาวิจยัครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศกึษาความสําเร็จของการนํานโยบายเรียนฟรี 15 ปี ไปสู่

การปฏิบติัในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน : ศกึษากรณีภาคตะวนัตกของประเทศไทย แนวคิดในการวิจยัประกอบด้วย 

แนวคิดตวัแบบด้านการจัดการ (Management model) การดําเนินการวิจัย เป็นการศกึษาข้อมูลเชิงคุณภาพ 

แล้วทําการสรุปผลด้วยแนวการบรรยายอธิบาย เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบศึกษาเอกสาร 

การจัดสัมมนากลุ่ม และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสาร จากการวิเคราะห์เอกสาร 

และข้อมูลจากการสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่าง จํานวนทัง้สิน้ 25 คน ผู้ วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเอง  

 ผลการวิจยัพบวา่  

 1. ความสําเร็จในการนํานโยบายเรียนฟรี 15 ปี ไปปฏิบติัในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในภาพรวม  

อยู่ในระดบัมาก 

 2. ปัจจยัท่ีสมัพนัธ์กบัความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบติั พบว่า ท่ีอยู่ในระดบัมากโดยเรียง

ตามลําดบัความสําคญั คือ  ด้านงบประมาณ  ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  ด้านบุคลากร ด้านสถานท่ี  และ ด้านวสัดุ

อปุกรณ์เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้  
 

คาํสาํคัญ :  นโยบายสาธารณะ  นโยบายการศกึษา  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, focus-

group, 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. 
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คาํนํา 

 ตามท่ี รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550  มาตรา 80 ได้กําหนดให้รัฐ

ดําเนินการตามแนวนโยบายเพ่ือพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดบัและทุกรูปแบบให้

สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคม  จดัให้มีกฎหมายเพ่ือพฒันาการศกึษาของชาติ  ประกอบ

กบัมาตรา 49 ให้บุคคลมีสิทธิในการับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปี ท่ีรัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  สอดคล้องกบัพระราช บญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) 

พ.ศ. 2545 มาตรา 10 วรรค 1 บญัญติัวา่ “การจดัการศกึษาต้องจดัให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกนัในการรับ

การศกึษาขัน้พืน้ฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐบาลจะต้องจดัให้อย่างทัว่ถึงและมีคณุภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” 

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 12 ปี ในท่ีนี ้หมายถึง การจดัการศกึษาท่ีรัฐบาลจดัให้บริการกบั นกัเรียน นกัศกึษา และ

ประชาชน ตัง้แต่ระดบัประถมศึกษาถึงระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ทัง้ประเภทสามญัศกึษา และประเภท

อาชีวศึกษา ถือเป็นภารกิจสําคญัของทุกรัฐบาลท่ีจะต้องกําหนดไว้ในนโยบายของรัฐบาลเม่ือเข้ามาบริหาร

ประเทศ ซึง่คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี  ท่ีแถลงตอ่รัฐสภา เม่ือวนั

จนัทร์ท่ี 29 ธนัวาคม 2551 ข้อ 3.1 นโยบายการศกึษา 3.1.4 จดัให้ทกุคนมีโอกาสได้รับการศกึษาฟรี 15 ปี ตัง้แต่

ระดบัอนุบาลไปจนถึงมธัยมศกึษาตอนปลาย (สํานกัพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา: 2551) และคํา

แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นางสาวย่ิงลกัษณ์  ชินวตัร นายกรัฐมนตรี  ท่ีได้แถลงต่อรัฐสภาเม่ือวนัองัคารท่ี 

23 สิงหาคม 2554  ข้อ 4.1 นโยบายการศกึษา ท่ีสนับสนุนการจัดการศกึษาตามวยัและพัฒนาการอย่างมี

คณุภาพตัง้แตก่่อนวยัเรียนจนจบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (ราชกิจจานเุบกษา เลม่ 128 ตอนพิเศษ 94 ง)  

 การนํานโยบายเรียนฟรี 15 ปี ไปปฏิบัติในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน เป็นความรับผิดชอบของ 

กระทรวงศกึษาธิการ ในฐานะท่ีเป็นส่วนราชการหลกั ซึง่ต้องรับผิดชอบการแปลงนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ของ

รัฐบาลสูก่ารปฏิบติัให้ประสบความสําเร็จตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล ด้วยการเลือกใช้รูปแบบ วิธีการและกลยทุธ์

ท่ีเหมาะสมเพ่ือช่วยในการขบัเคลื่อนนโยบาย  ซึง่ค่าใช้จ่ายในการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานตามนโยบายเรียนฟรี 
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15 ปี ใน 5 รายการ ได้แก่ ค่าเล่าเรียน ค่าหนงัสือเรียน ค่าอปุกรณ์การเรียน ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน และค่า

กิจกรรมพฒันาคณุภาพผู้ เรียน นโยบายเรียนฟรี 15 ปี เร่ิมต้นดําเนินการมาตัง้แต่ภาคเรียนท่ี 1 ปี การศกึษา 

2552 จนถึงปัจจุบนั มีวตัถุประสงค์เพ่ือช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครอง 

และเพ่ือสร้างโอกาสและขยายโอกาสทางการศกึษาแก่เด็ก เยาวชน และ ประชาชนอย่างทัว่ถึง มีคณุภาพ และ

เป็นธรรม  “การนํานโยบายสู่การปฏิบติั” ซึง่ถือว่าเป็นกระบวนการสําคญัเพราะความสําเร็จหรือความล้มเหลว

ของการนํานโยบายไปปฏิบติัจะสง่ผลกระทบทัง้ทางตรงและทางอ้อมตอ่รัฐบาล 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

อุปกรณ์  

 1)  แบบศึกษาเอกสาร 

 2)  การจดัสมัมนากลุม่ (Focus Group) 

 3)  แบบสมัภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง 

 4)  อปุกรณ์เคร่ืองเขียนตา่งๆ 

 

วิธีการ  

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  ผู้บริหารสถานศกึษาหรือผู้แทนของสถานศกึษากลุม่ตวัอย่าง จํานวน 25 คน ท่ีมาให้ข้อมลู 

 

 2. เคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

  1) แบบวิเคราะห์เอกสาร  เป็นแบบบันทึกข้อมูลท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ตามกรอบแนวคิดในการ

วิจยั  เพ่ือบนัทึกข้อมลูในการวิเคราะห์ความสําเร็จของการนํานโยบายเรียนฟรี 15 ปี ของรัฐบาลไปสู่การปฏิบติั

ในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน : ศกึษากรณีภาคตะวนัตกของประเทศไทย โดยรายการเอกสารท่ีศกึษาจะสอดคล้อง

กบักรอบแนวคิดซึง่จะแสดงให้เห็นถึง เอกสาร หลกัฐาน และร่องรอยการดําเนินการในกระบวนการนํานโยบาย

ไปสูก่ารปฏิบติั 

  2)  การจัดสัมมนากลุ่ม (Focus Group) เป็นการจัดเวทีเพ่ือระดมความคิดเห็นจาก

ผู้บริหารสถานศกึษาหรือผู้แทนของสถานศกึษากลุม่ตวัอย่าง ท่ีมาให้ข้อมลู จํานวนทัง้สิน้ 25 คน  

  3)  แบบสัมภาษณ์  เป็นแบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  มีเนือ้หาเก่ียวกบัสภาพ ปัจจุบนั 

ปัญหา และยุทธศาสตร์หรือแนวทางสู่ความสําเร็จในการนํานโยบายเรียนฟรี 15 ปี ของรัฐบาลไปสู่การปฏิบติั

ในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในองค์ประกอบตามกรอบแนวคิดในการวิจยั 

  4)  แบบบันทกึการสังเกต  เป็นแบบบนัทึกท่ีสร้างขึน้ตามกรอบแนวคิดในการวิจยั เพ่ือบนัทึก

ข้อมลูท่ีได้จากการสงัเกตท่ีเป็นหลกัฐานหรือร่องรอย เก่ียวกบัการนํานโยบายไปสู่การปฏิบตัิของสถานศกึษาขัน้

พืน้ฐาน 

 

 3.  การวิเคราะห์ข้อมูล   
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  ยทุธศาสตร์หรือแนวทางสูค่วามสําเร็จในการนํานโยบายไปสู่การปฏิบติั ท่ีเป็นความคิดเห็น

และข้อเสนอแนะ ใช้วิธีการวิเคราะห์เนือ้หา แจกแจงความถ่ีและสรุปสาระสําคญั 

  ส่วนการวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบวิเคราะห์เอกสาร แบบสมัภาษณ์ แบบบนัทึกการสงัเกตและ

การสมัภาษณ์เชิงลกึ ใช้วิธีการวิเคราะห์เนือ้หาและสรุปสาระสําคญั 

 

ผลการศึกษาและวิจารณ์ 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ แทนของสถานศกึษากลุ่มตวัอย่าง เก่ียวกับ

ปัจจยัท่ีสมัพนัธ์ กบัความสําเร็จของการนํานโยบายเรียนฟรี 15 ปี ไปสู่การปฏิบติัในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน : 

ศกึษากรณีภาคตะวนัตกของประเทศไทย 

 การนํานโยบายเรียนฟรี 15 ปี ไปสูก่ารปฏิบติัในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน นัน้ สามารถอธิบายให้เห็น

แตล่ะปัจจยั วา่มีอะไรท่ีเป็นอปุสรรค หรือไมเ่ป็นอปุสรรค ในแตล่ะด้าน ดงันี ้

 1. ปัจจยัด้านโครงสร้าง หมายถงึ โครงสร้างขององค์กรต้องเหมาะสม  

  พบว่า ในสถานศึกษามีสายการบังคับบัญชา  มีลําดับชัน้การบังคับบัญชาและการ

ประสานงานภายในองค์กรท่ีเหมาะสม  และได้รับแรงสนับสนุนจากผู้บริหารระดับเขตและบางครัง้มาจาก

สว่นกลาง แตบ่างสถานศกึษาไมค่อ่ยได้รับโดยเฉพาะสถานศกึษาบางแห่งท่ีอยู่ในพืน้ท่ีท่ีห่างไกล 

 2. ปัจจัยด้านบุคลากร หมายถึง บุคลากรต้องมีความรู้ความสามารถทัง้ด้านการบริการและ

เทคนิคอย่างเพียงพอ 

  ปริมาณและความสามารถของบคุลากรในหน่วยงาน ข้อมลูท่ีได้จากการระดมความคิดเห็น 

จะพบว่า สถานศึกษาท่ีอยู่ห่างไกลบางแห่ง ยังคงขาดแคลนบุคลากร แต่ในสถานศึกษาท่ีอยู่ใกล้ตัวเมือง ไม่

พบวา่มีปัญหาในเร่ืองดงักลา่ว 

 3. ปัจจัยด้านงบประมาณ หมายถึง การเตรียมการวางแผนความพร้อมในเร่ืองของ

งบประมาณการใช้จ่ายดําเนินโครงการให้บรรลเุป้าหมาย และเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีจะเกิดขึน้ได้ทนัเวลาตามกําหนด

ของนโยบาย 

  ในส่วนงบประมาณ สถานศึกษาทุกแห่งได้รับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อคนต่อปีการศึกษา 

จากสว่นกลาง นอกจากนัน้แล้วทางสถานศกึษาไมเ่คยได้รับการสนบัสนุนงบประมาณใดอีกเลย หรือหากได้รับก็

จะเป็นจํานวนท่ีน้อย  

  เม่ือสอบถามถงึการสนบัสนุนอ่ืนๆ ได้รับคําตอบว่าในส่วนของสถานศกึษาไม่เคยได้รับการ

จัดสรรงบพิเศษหรือการสนับสนุนใดๆ มาก่อน  สถานศึกษาส่วนมากจะได้รับการสนับสนุนมาจากการระดม

ทรัพยากรจากชุมชน หรือสนบัสนุนงบประมาณจากท้องถ่ิน เน่ืองจากสถานศกึษาท่ีรอการจดัสรรมีมาก และจะ

ได้ตามเกณฑ์การคดัเลือกซึง่เขตพืน้ท่ีกําหนด    

 4. ปัจจยัด้านสถานท่ี คือ สถานท่ีตัง้ขององค์กรท่ีนํานโยบายปฏิบติัต้องมีความเหมาะสมและ

มีความพร้อมทกุสว่นในการดําเนินงานปฏิบติัตามนโยบาย 

  สถานศึกษาท่ีอยู่ในตัวเมืองส่วนใหญ่มีความพร้อม แต่สถานศึกษาบางแห่งอยู่ห่างไกล

ความเจริญมาก การเดินทาง การคมนาคมไมส่ะดวก และบางแห่งมีขนาดเล็กและจํานวนนกัเรียนไทยมีน้อย ทํา

ให้ผู้ปกครองหลายรายสง่นกัเรียนไปเรียนในสถานศกึษาในตวัเมืองแทน 
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  ในขณะเดียวกนัสถานศกึษาบางแห่งประสบปัญหาเร่ืองสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ

และด้านสงัคม อาทิ ปัญหาด้านแรงงานเถ่ือน การลกัขโมย การค้ายาเสพติด  ทําให้ผู้ปกครองของนักเรียนไทย

บางส่วนในบางพืน้ท่ี มีความคิดท่ีจะย้ายนักเรียนท่ีเป็นลูกหลานหนีไปจากสถานศึกษาท่ีมีปัญหาเร่ือง

สภาพแวดล้อมไปเรียนท่ีสถานศกึษาอ่ืน เพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาดงักลา่ว เป็นต้น 

 5. ปัจจยัด้านวสัดอุปุกรณ์เคร่ืองมือ และเคร่ืองใช้ รวมถงึเทคโนโลยีตา่งๆ  ท่ีเก่ียวข้อง   

  สถานศกึษาหลายแห่ง ขาดวสัดอุปุกรณ์เคร่ืองมือ และเคร่ืองใช้ รวมถึงเทคโนโลยีต่างๆ  ท่ี

ทันสมัย หรือสถานศึกษาบางแห่งมีไม่เพียงพอ ทําให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้สะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติให้

บรรลเุป้าหมาย 

 

สรุปและเสนอแนะ 

 การวิจยัปัจจยัท่ีสมัพนัธ์กบัความสําเร็จของการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีสมัพนัธ์กบัความสําเร็จของการนํา

นโยบายเรียนฟรี 15 ปี ไปสูก่ารปฏิบติัในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน : ศกึษากรณีภาคตะวนัตกของประเทศไทย ของ

กลุ่มตวัอย่างทัง้หมด พบว่า.ในแต่ละปัจจยัมีอปุสรรคหรือไม่มีอปุสรรค ในแต่ละด้าน คือ ด้านงบประมาณ ด้าน

โครงสร้างพืน้ฐาน ด้านบุคลากร ด้านสถานท่ี และ ด้านวสัดุอุปกรณ์เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้ และผลของการวิจัยนี ้

สามารถนําไปพฒันาเพ่ือให้เกิดความสําเร็จในการนํานโยบายตอ่ไป 

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการศกึษาพบวา่ มีข้อเสนอแนะ 2 รูปแบบ ดงันี ้

 1. ข้อเสนอแนะในเชงิปฏบิัต ิ

 เพ่ือให้การปฏิบัติเก่ียวกับการการนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติเป็นไปตามหลักการทางวิชาการ

นโยบาย จงึเห็นควรให้มีการดําเนินการ ดงันี ้

 1.1 รัฐบาลควรกําหนดให้ด้านบคุลากร มีการจดัสรรบคุลากรไปให้สถานศกึษาท่ีอยู่ห่างไกลบาง

แห่ง  ท่ียงัคงขาดแคลนบคุลากร และควรดําเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ   

 1.2 รัฐบาล ควรเข้าไปช่วยดูแลในด้านสถานท่ี ท่ีสถานศึกษาบางแห่งประสบปัญหาเร่ือง

สภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจและด้านสงัคม  

 2. ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครัง้ต่อไป 

  ในการทําวิจยัครัง้ต่อไป ควรมีการศึกษาในพืน้ท่ีของภาคอ่ืนๆ  หรือสถานศกึษาประเภท

อาชีวศกึษา 
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