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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นใน
ประเทศไทย  การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นกับการเพ่ิมโอกาสการศึกษากลุํม
ผู๎ด๎อยโอกาส และเสนอข๎อเสนอแนะเชิงนโยบายในการเพ่ิมโอกาสการศึกษาแกํกลุํมผู๎ด๎อยโอกาส  
กลุํมตัวอยําง คือ เทศบาลเมืองเดชอุดม  เทศบาลต าบลนาโพธิ์  และองค์การบริหารสํวนจังหวัด
อุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี โดยเก็บข๎อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์แบบไมํมีโครงสร๎าง และ
การสนทนากลุํมกับผู๎บริหารองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ผู๎บริหารโรงเรียน และครูผู๎สอน และใช๎
แบบสอบถามเก็บรวบรวมข๎อมูลจากนักเรียนและผู๎ปกครองนักเรียน 

ผลการศึกษา พบวํา  องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในประเทศไทยจัดการศึกษาในระบบ
ตั้งแตํระดับชั้นกํอนประถมศึกษา  ถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  โดยเทศบาลต าบลมีสัดสํวน
โรงเรียนในสังกัดเพ่ิมสูงสุด  โรงเรียนมีสัดสํวนนักเรียนตํอห๎องตามเกณฑ์มาตรฐาน  และคะแนนเฉลี่ย
ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นระหวํางปีการศึกษา 2555 – 2558  มีแนวโน๎มเพ่ิมสูงขึ้น แตํคะแนนอยูํในล าดับท๎ายเกือบทุก
ระดับชั้นเมื่อเทียบกับโรงเรียนสังกัดอ่ืนๆ 
 โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานีมีสัดสํวนนักเรียนด๎อย
โอกาสเพ่ิมขึ้น เนื่องด๎วยโรงเรียนมีนโยบายและมาตรการส าคัญในการเพ่ิมโอกาสการศึกษาให๎แกํ
นักเรียนด๎อยโอกาส โดยเฉพาะกลุํมนักเรียนยากจน สอดคล๎องกับความต๎องการจ าเป็นของครอบครัว
นักเรียน และเป็นเหตุผลส าคัญที่ท าให๎ผู๎ปกครองตัดสินใจให๎นักเรียนศึกษาที่โรงเรียน  โรงเรียนจัด
โครงการ และกิจกรรมทางวิชาการให๎แกํนักเรียนเพ่ิมเติม  ท าให๎นักเรียนด๎อยโอกาสมีสัมฤทธิผล
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ทางการศึกษาไมํแตกตํางจากนักเรียนทั่วไป  การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจึงเพ่ิม
โอกาสการศึกษาแกํกลุํมผู๎ด๎อยโอกาสได๎ 
 ข๎อเสนอแนะในการจัดการศึกษาเพ่ือเด็กด๎อยโอกาส คือ โรงเรียนต๎องส ารวจข๎อมูล 
วิเคราะห์ความต๎องการ และวางแผนการให๎ความชํวยเหลือแกํนักเรียนด๎อยโอกาสอยํางเป็นระบบ 
และเปิดโอกาสให๎กับกลุํมผู๎ด๎อยโอกาสกลุํมอ่ืนๆ เข๎าศึกษาในโรงเรียนเพ่ิมขึ้น องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นต๎องสนับสนุนงบประมาณเพ่ือกลุํมนักเรียนด๎อยโอกาสมากขึ้น  และกรมสํงเสริมการปกครอง
ท๎องถิ่น และส านักงานคณะกรรมการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นควรน าประเด็น
เรื่องการเพ่ิมโอกาสการศึกษาให๎นักเรียนด๎อยโอกาส  เป็นสํวนหนึ่งของการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณด๎านการศึกษาให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
 
ค าส าคัญ: องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น, กระจายอ านาจ, โอกาสการศึกษา, ผู๎ด๎อยโอกาส 
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ABSTRACT 

 
This research aimed at exploring the provision of education service of 

Thailand’s local governments, investigating the provision of education service of 
Thailand’s local governments and the opportunities improvement of the 
disadvantages of education, and preparing the policy recommendations in 
developing the educational opportunities for the disadvantages. The samples 
respectively included Det Udom town municipality, Na Pho subdistrict municipality, 
and Ubon Ratchathani provincial administrative organization in Ubon Ratchathani 
province. The primary data was collected by non-structured questionaires, 
distributed to the samples of parents and students, and focused group discussion 
among executives of the local governments and schools as well as teachers, while 
the secondary data was from the document analysis. 

The findings indicated that, in national level, the local governments in 
Thailand provided education service from pre-elementary level to advanced 
vocational education level. Compared among each other, the town municipality had 
the greatest proportion of increasing number of its schools. The number of students 
per a classroom of the schools was in accordance with the standard criteria. 
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Although the Ordinary National Education Test (O-NET) average score of the schools 
under supervision of local governments during the academic year of 2012-2015 were 
likely to be incremental, the score of almost all classes was in the last place, 
compared with the other schools.  

It was found that there was the increasing percentage of the 
disadvantaged students in the schools under supervision of the local governments in 
Ubon Ratchathani province that resulted from the policy and important measures to 
improve educational opportunities for disadvantaged students, especially for the 
poor. The proposed measures, that met the necessities of the students’ families, 
became the key reason influencing the decision of parents to agree on the schools 
for their children. Arranged by the schools, the extra additional academic programs 
and activities for disadvantaged students brought about their school-record that 
could be comparable with the typical students. The education service provision of 
the local governments enhanced the educational opportunities for the group of 
disadvantaged accordingly. 

In respect of the recommendations, schools shall survey and analyze the 
needs of the disadvantaged in order to systematically determine the disadvantaged 
student assistance program and promote the educational opportunities for other 
groups of disadvantaged to be able to increasingly access to the school system. The 
local governments shall allocate more budgets for schools, with focus on 
disadvantaged students to maximize their educational opportunity. Furthermore, the 
Department of Local Administration and the Office of the Decentralization to the 
Local Government Organization Committee shall take the issue of the educational 
opportunities promotion into the consideration of budget allocation for the provision 
of education service of the local governments.  

 
Keywords: Local government, Decentralization, Educational opportunity,   
                Disadvantaged  
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ศรีอ าไพ  และคุณวิมพ์วิภา  กังวานสุระ  เพ่ือนสิงห์ด า 51 ผู๎ให๎ความชํวยเหลือด๎านภาษาและการแปล  
อาจารย์จิรวัฒน์  เมธาสุทธิรัตน์  เพื่อนผู๎ชํวยเหลือในการเขียนดุษฎีนิพนธ์ ปลัดเจตน์  ดิษฐอุดม  และ
คุณจักรพงษ์  หนูด า น๎องผู๎ชํวยจัดการข๎อมูลเชิงปริมาณอันมหาศาลในเวลาจ ากัด  ตลอดจนเพ่ือน  พ่ี  
น๎อง ลูกศิษย์  กัลยาณมิตรทุกทํานที่มีสํวนชํวยในการท าให๎ดุษฎีนิพนธ์เลํมนี้เสร็จสมบูรณ์  

เพ่ือนและพ่ีโครงการปริญญาเอกสหวิทยาการ รุํนที่ 8 และรุํนที่ 9 และเจ๎าหน๎าที่
โครงการปริญญาเอกสหวิทยาการ กัลยาณมิตรผู๎ให๎ความชํวยเหลือผู๎วิจัยตลอดระยะเวลาการศึกษา  

ครอบครัว บิดา  มารดา  และน๎องสาว  ผู๎เป็นก าลังใจส าคัญในการศึกษา 
ผู๎วิจัยซาบซึ้งถึงความปรารถนาดี การสนับสนุน มิตรภาพ ก าลังใจ น้ าใจ และโอกาส ที่

ได๎รับจาก “คร”ู “เพ่ือน” “พ่ี” “น๎อง” “ลูกศิษย์” และ “ครอบครัว” ทุกทําน 
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     5.45 ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม 158 
     5.46 จ านวนนักเรียนและนักเรียนด๎อยโอกาสในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 159 
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            เลือกโรงเรียน   
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความส าคัญของปัญหา 
 

การพัฒนาประเทศไทยผํานแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและสังคมแหํงชาติสํงผลให๎
ประเทศมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  แตํกลับพบวํา ทํามกลางเศรษฐกิจที่มีการเจริญเติบโตและ
ขยายตัวในอัตราที่สูงนั้น  สภาพสังคมไทยยังคงมีปัญหา สะท๎อนการพัฒนาที่ไมํยั่งยืน  (http://www. 
nesdb.go.th/Portals/0/news/article/plan1-11.pdf , สืบค๎นเมื่อ 27 ตุลาคม 2557) เห็นได๎จากการมี
ความเหลื่อมล้ าทางสังคมสูง  ประชาชนสํวนใหญํของประเทศยังประสบปัญหาความยากจน  ขาดความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ  โดยในปี พ.ศ. 2556  มีคนยากจนกวํา 7.31  ล๎านคน  คิดเป็นร๎อยละ 10.94 ของ
ประชากรทั้งประเทศ แม๎สัดสํวนคนยากจนในประเทศลดน๎อยลง  เนื่องจากรายได๎ระดับครัวเรือนเพ่ิม
สูงขึ้น  แตํรายจํายและหนี้สินในระดับครัวเรือนก็เพ่ิมสูงขึ้นเชํนกัน  อันสํงผลกระทบตํอความมั่นคงทาง
สังคมและคุณภาพชีวิตของมนุษย์  กํอให๎เกิดปัญหาตํางๆ ตามมา  อาทิ  ปัญหาอาชญากรรม  การค๎า
มนุษย์  การใช๎แรงงานเด็ก  และปัญหาครอบครัว (ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์, 2558)  

ดัชนีการพัฒนาคน(Human Development Index - HDI) ของส านักงานโครงการพัฒนา
แหํงสหประชาชาติ (United Nations Development Programme - UNDP) (2558) แสดงให๎เห็น
สถานการณ์การพัฒนาคนในประเทศไทย  พบวํารายได๎ประชาชาติรายหัวเพ่ิมขึ้นประมาณร๎อยละ 40 
ความยากจนลดลง แตํความไมํเทําเทียมกันด๎านรายได๎และความมั่งคั่งยังอยูํในระดับสูง  ทุกคนมี
หลักประกันสุขภาพ และหลักประกันทางสังคมด๎านอ่ืนๆ ขยายกว๎างขึ้น  ด๎านการศึกษา เด็กไทยจ านวน
มากขึ้นได๎รับการศึกษาในระบบโรงเรียนเป็นเวลานานขึ้น  อัตรานักเรียนตํอประชากรวัยเรียน และจ านวน
ปีการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น แตํความท๎าทายส าคัญในการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย คือ คุณภาพ
การศึกษาทุกระดับ และปัญหาความไมํเสมอภาคทางการศึกษาที่ยังคงอยูํ 

ปัญหาความไมํเสมอภาคทางการศึกษาที่ส าคัญ คือ การเข๎าถึงโอกาสทางการศึกษาของเด็ก
และเยาวชนที่แตกตํางกัน  โดยเฉพาะกลุํมเด็กด๎อยโอกาสที่เป็นกลุํมเด็กที่มีโอกาสเข๎าถึงการได๎รับ
การศึกษาน๎อยกวําเด็กทั่วไป  ไมํวําจะเป็น เด็กขาดผู๎อุปการะ  ถูกทอดทิ้ง  ตํางด๎าว  ไมํมีชื่อในทะเบียน
บ๎าน  ไร๎สัญชาติ  เรํรํอน ขอทาน  ยากจน  ไมํสามารถเข๎าศึกษาตํอตามการศึกษาภาคบังคับได๎  ออกเรียน

http://www/
http://www.nesdb.go.th/Portals/0/news/article/plan1-11.pdf
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กลางคันในภาคการศึกษาบังคับ  และเด็กพิการ จากการส ารวจข๎อมูลสถานการณ์ทางสังคมของท๎องถิ่น 
(อปท.) โดยกลุํมการประเมินผล ส านักตรวจและประเมินผล ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ พบวํา ในปี 2556  มีเด็กด๎อยโอกาสเหลํานี้กวํา 396,853  คน  ซึ่งกลุํมเด็กด๎อย
โอกาสกลุํมยากจนมีจ านวนสูงที่สุด คือ 92,361  คน  คิดเป็นร๎อยละ 23.27  ของเด็กด๎อยโอกาสทั้งหมด  
ดังแสดงรายละเอียดตามภาพที่ 1.1 

 
ภาพที่ 1.1 แสดงจ านวนเด็กด๎อยโอกาสในสังคมไทย พ.ศ. 2556  ประมวลผลจาก http://mis.m-
society.go.th/#  สืบค๎นเมื่อ  25  กันยายน  2558 

 
 รัฐบาลไทยได๎ด าเนินนโยบายจัดการศึกษาสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ภายใต๎พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542  โดยจัด
การศึกษาเริ่มตั้งแตํระดับกํอนประถมศึกษา  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต๎น  มัธยมศึกษาตอนปลาย  
ไปจนถึงระดับอุดมศึกษา  ทั้งนี้ในกฎหมายฉบับดังกลําวได๎เน๎นการให๎สิทธิบุคคลในการได๎รับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  โดยระบุในมาตราท่ี 10  วํา “การจัดการศึกษา ต๎องจัดให๎บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการ
รับการศึกษาข้ันพื้นฐานไมํน๎อยกวําสิบสองปีที่รัฐต๎องจัดให๎อยํางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมํเก็บคําใช๎จําย”   
 จากนโยบายการศึกษาที่เปิดโอกาสให๎เด็กและเยาวชนสามารถเข๎าถึงโอกาสทางการศึกษา
มากขึ้น  เด็กด๎อยโอกาสจึงได๎รับบริการสาธารณะด๎านการศึกษาจากรัฐมากขึ้น  ดูได๎จากแนวโน๎มสัดสํวน
นักเรียนด๎อยโอกาสและนักเรียนพิการเรียนรํวมในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

ขาดผู้อปุการะ , 70,314  

ถกูทอดทิง้, 65,483  

ต่างด้าว, 35,928  

ไมม่ีช่ือในทะเบียน
บ้าน, 5,750  ไร้สญัชาติ , 6,628 

เร่ร่อน ขอทาน, 998 

ยากจน , 92,361  

ไมส่ามารถเข้า
ศึกษาต่อ, 
39,321 

ออกจากโรงเรียน
กลางคนั, 32,224  

พิการ, 47,792 
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พ้ืนฐานที่เพ่ิมสูงขึ้น  โดยในปี พ.ศ. 2558 มีนักเรียนด๎อยโอกาสในโรงเรียนร๎อยละ 68.80  สูงกวําปี พ.ศ. 
2554  ที่มีนักเรียนด๎อยโอกาสเพียงร๎อยละ  56.49  รวมทั้งสัดสํวนนักเรียนพิการเรียนรํวมที่เพ่ิมสูงขึ้น 
จากเดิมในปี พ.ศ. 2554  มีเพียงร๎อยละ 1.21  เพ่ิมขึ้นเป็นร๎อยละ 3.27  ในปี พ.ศ. 2558  รายละเอียด
ดังตารางที่ 1.1 
 
ตารางที่ 1.1  
 
จ านวนนักเรียนทั้งหมด  นักเรียนด้อยโอกาส  นักเรียนพิการเรียนร่วม ปี พ.ศ. 2554 – 2558 
 

ปี 
นักเรียนทั้งหมด 

(คน) 
นักเรียนด้อยโอกาส นักเรียนพิการเรียนร่วม 

(คน) % (คน) % 

2554 7,608,543 4,298,001 56.49 91,747 1.21 

2555 7,397,961 4,259,618 57.58 66,330 0.90 

2556 7,243,713 4,892,063 67.54 204,507 2.82 

2557 7,114,804 4,880,793 68.60 200,499 2.82 

2558 6,980,871 4,802,767 68.80 228,456 3.27 

ที่มา : ประมวลจาก  http://www.bopp-obec.info/ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ข๎อมูล สืบค๎นเมื่อ  1  กุมภาพันธ์  2559 
  

การจัดการศึกษาของไทยมีกระทรวงศึกษาธิการเป็นหนํวยงานหลักในการจัดการศึกษา  
และมีภาคเอกชนและองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเป็นหนํวยงานส าคัญในการจัดการศึกษา ตาม
เจตนารมณ์ของการประกาศใช๎พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542 อันเป็นกฎหมายแมํบทใน
การบริหารและจัดการการศึกษาที่สอดคล๎องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2540 ที่ก าหนดให๎รัฐต๎องจัดการศึกษาอบรม และสนับสนุนให๎เอกชนจัดการศึกษาอบรมให๎เกิดความรู๎คูํ
คุณธรรม รวมทั้งในการจัดการศึกษาของรัฐ ให๎ค านึงถึงการมีสํวนรํวมขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและ
เอกชน 

การจัดการศึกษาเพ่ือเด็กด๎อยโอกาสและเด็กพิการในปัจจุบัน นอกจากจะเป็นการจัด
การศึกษาแบบเรียนรํวมในโรงเรียนสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแล๎ว  
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กระทรวงศึกษาธิการได๎จัดตั้งโรงเรียนจัดการศึกษาพิเศษ  ในความดูแลของส านักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ เพื่อจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการและผู๎ด๎อยโอกาสโดยเฉพาะ จ านวน 172 แหํง จ าแนกได๎ 3 กลุํม  
คือ  โรงเรียนเฉพาะความพิการ 46 โรงเรียน ใน 37 จังหวัด  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เพ่ือพัฒนาสมรรถภาพ
เด็กพิการจังหวัดละ 1 แหํง รวม 77 ศูนย์ และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 51 โรงเรียน ใน 43 จังหวัด และ
มีโรงเรียน ตชด.หรือโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  โรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการต ารวจตระเวน
ชายแดน  ส านักงานต ารวจแหํงชาติ ที่ตั้งกระจายอยูํตามแนวชายแดนของประเทศไทย ในพ้ืนที่ทุรกันดาร
ซึ่งหํางไกลการคมนาคมทั่วทุกภาคของประเทศ จ านวน  178  แหํง เพ่ือจัดการศึกษาให๎กลุํมเด็กด๎อย
โอกาสบริเวณชายแดนอีกด๎วย 

ปัจจุบันแม๎มีหนํวยงานที่รํวมกันรับผิดชอบจัดการศึกษาเพ่ือเด็กด๎อยโอกาสและเด็กพิการ
โดยเฉพาะแล๎วนั้น  แตํจ านวนโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นไมํเพียงพอกับความต๎องการของกลุํมเด็กด๎อยโอกาสและ
เด็กพิการที่มีจ านวนสัดสํวนเพ่ิมสูงขึ้น นอกจากนี้โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาแบบเรียนรํวมมีแนวโน๎มลดจ านวนลง  โดยในปี พ.ศ. 2555 มี
โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเหลือเพียง  31,210  โรงเรียน  จากเดิมที่ในปี 
พ.ศ. 2553 มีโรงเรียนทั้งสิ้น  31,424  โรงเรียน  ในทางกลับกัน โรงเรียนในสังกัดกรมสํงเสริมการ
ปกครองสํวนท๎องถิ่น กระทรวงมหาดไทย มีแนวโน๎มเพ่ิมสูงขึ้น  โดยในปี 2555  มีโรงเรียนทั้งสิ้น  1,407  
โรงเรียน  และในปี 2557 มีโรงเรียนในสังกัดทั้งสิ้น  1,466  โรงเรียน 
 องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีภารกิจในการจัดบริการสาธารณะด๎านการศึกษา เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชากรในพ้ืนที่ เพราะการศึกษาจะชํวยลดความเหลื่อมล้ าในสังคมในระยะยาว รัฐ
จ าเป็นต๎องสร๎างโอกาสและความเสมอภาคในการได๎รับบริการสาธารณะให๎ประชาชนในทุกพ้ืนที่อยํางเทํา
เทียมกัน  โดยเฉพาะอยํางยิ่งความเสมอภาคทางการศึกษาจะเป็นพ้ืนฐานในการแก๎ไขปัญหาและความ
เหลื่อมล้ าในสังคมให๎เกิดความเป็นธรรม (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์, 2524, น. 1)  เนื่องจากตราบใดที่เด็ก
ยากจนหรือเด็กในชนบทยังคงไมํได๎รับความเป็นธรรมในการได๎รับการศึกษา เด็กเหลํานี้ก็ยังคงต๎องเจอกับ
ความไมํเทําเทียมกันในตลาดแรงงานและชีวิตและความเป็นอยูํ (Knodel and Jone, 1996)   
 องค์การบริหารสํวนจังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารสํวนต าบล รวมทั้งสิ้นจ านวน 
7,851 แหํง พบวํามีองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจ านวน 682 แหํง ที่มีส านัก/กองการศึกษา และโรงเรียน
ในสังกัด โดยมีโรงเรียนทั้งสิ้น 1,466 แหํง รับผิดชอบนักเรียนจ านวน 687,658 คน  โดยเทศบาลเป็น
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัดมากที่สุด จ านวน  989 แหํง  คิดเป็นร๎อยละ 67.46 ของ
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นทั้งหมด (กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น, 2558, น. 7) 
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เนื่องจากเทศบาลเป็นองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นรูปแบบแรกที่เกิดขึ้นหลังจากการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง พ.ศ. 2475 และในพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 ก าหนดให๎เทศบาล
รับผิดชอบในการจัดการศึกษาให๎แกํประชาชนในท๎องถิ่นด๎วย  เทศบาลจึงเป็นองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
แหํงแรกท่ีมีการจัดการศึกษา (เก็จกนก  เอื้อวงศ์, 2553, น. 1)  

 การจัดบริการสาธารณะด๎านการศึกษาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่มีมาอยํางยาวนาน  
ได๎มีการศึกษาวิจัยเพ่ือหาองค์ความรู๎ในลักษณะการวิจัยประเมินผลภาพรวมของการจัดการศึกษา  ไมํวํา
จะเป็น การศึกษาความพร๎อมเพ่ือสนับสนุนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
การถํายโอนสถานศึกษาสูํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  การประเมินศักยภาพและความพร๎อมในการ
รองรับการกระจายอ านาจการจัดการศึกษา  การวิจัยประเมินผลการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น  ขณะเดียวกันงานวิจัยด๎านการศึกษาของเด็กด๎อยโอกาส สํวนใหญํมีการวิจัยในด๎านการจัด
การศึกษานอกระบบส าหรับเด็กด๎อยโอกาส  บทบาทหนํวยงานภาคสํวนตํางๆ ในการสํงเสริมการศึกษา
ของเด็กด๎อยโอกาส  รวมถึงการบริหารทรัพยากรการศึกษาเพ่ือการขยายโอกาสทางการศึกษาแกํผู๎เรียน
ด๎อยโอกาสและพิการ 

 ผู๎วิจัยจึงมองเห็นวํา ภายใต๎สถานการณ์เด็กด๎อยโอกาสในสังคมที่มีจ านวนเพ่ิมสูงขึ้น และ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีบทบาทในการจัดบริการสาธารณะด๎านการศึกษาเพ่ือประชาชนในพ้ืนที่มาก
ขึ้น  จึงยังขาดองค์ความรู๎ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเพ่ือ
ตอบสนองความต๎องการของผู๎ด๎อยโอกาสในพ้ืนที่    ผู๎วิจัยจึงสนใจศึกษาวําการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นสํงผลตํอการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให๎ผู๎ด๎อยโอกาสได๎หรือไมํ  เพ่ือน าไปสูํการ
น าเสนอนโยบายการเพ่ิมโอกาสการศึกษาแกํกลุํมผู๎ด๎อยโอกาส 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือศึกษาการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในประเทศไทย 
2. เพ่ือศึกษาการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นกับการเพ่ิมโอกาสการศึกษากลุํม

ผู๎ด๎อยโอกาส 
3. เพ่ือเสนอข๎อเสนอแนะเชิงนโยบายในการเพิ่มโอกาสการศึกษากลุํมผู๎ด๎อยโอกาส 
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1.3 ขอบเขตการวิจัย 
 

การศึกษาครั้งนี้  ศึกษาการจัดการศึกษาในระบบขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ตั้งแตํระดับชั้น
อนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภายใต๎พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542  โดยศึกษาโรงเรียน
สังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  3  ประเภท  คือ  องค์การบริหารสํวนจังหวัด เทศบาล  และ องค์การ
บริหารสํวนต าบล  
 
1.4 สมมติฐาน 
 
 การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นสํงผลตํอการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของกลุํม
ผู๎ด๎อยโอกาส 
 
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. ท าให๎ทราบการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในประเทศไทย 
2. ท าให๎ทราบการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นสํงผลตํอการเพ่ิมโอกาสการศึกษา

กลุํมผู๎ด๎อยโอกาสอยํางไร 
3. ได๎ข๎อเสนอแนะเชิงนโยบายในการเพิ่มโอกาสการศึกษาแกํกลุํมผู๎ด๎อยโอกาส 

 
1.6 นิยามปฏิบัติการ 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อปท.) หมายถึง  องค์การบริหารสํวนจังหวัด (อบจ.)    เทศบาล
นคร (ทน.)  เทศบาลเมือง (ทม.)  เทศบาลต าบล (ทต.) และองค์การบริหารสํวนต าบล (อบต.) 

โรงเรียน หมายถึง  โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  
กระทรวงมหาดไทย 

เด็กด้อยโอกาส หมายถึง เด็กที่ได๎รับโอกาสทางการศึกษาน๎อยกวําเด็กทั่วไป จ าเป็นต๎องได๎รับ
การชํวยเหลือเป็นพิเศษ เพ่ือให๎มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ได๎รับการศึกษาที่เหมาะสมกับวัย ประกอบด๎วย  เด็ก
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ถูกปลํอยปละละเลย  เด็กถูกละเมิดสิทธิ เด็กประพฤติตนไมํเหมาะสม เด็กพิการ เด็กขาดโอกาสหรือ
ยากจนเข๎าไมํถึงบริการ และเด็กติดเชื้อเอดส์ 
 
1.7 ล าดับขั้นตอนในการเสนอผลการวิจัย 
 

บทที่ 1  บทน า 
บทที่ 2  วรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวข๎อง 
บทที่ 3  วิธีการวิจัย 
บทที่ 4  การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
บทที่ 5  การจัดการศึกษาส าหรับเด็กด๎อยโอกาสขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น:  
          กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 
บทที่ 6  สรุปผล อภิปรายผล และข๎อเสนอแนะ  
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บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

  
2.1 แนวคิดการกระจายอ านาจ 
 

แนวคิดการกระจายอ านาจจะน าเสนอข๎อมูลเกี่ยวกับ  ความหมายการกระจายอ านาจ  
ประเภทการกระจายอ านาจ และผลดีและผลกระทบของการกระจายอ านาจ  ดังนี้ 

2.1.1 ความหมายการกระจายอ านาจ 
แนวคิดการกระจายอ านาจ (Decentralization) ได๎ถูกให๎นิยามและความหมายโดย

นักวิชาการ  ดังนี้ 
 ประหยัด หงส์ทองค า (2523, น. 4) ได๎ให๎ความหมายการกระจายอ านาจ คือ “การที่รัฐได๎
มอบอ านาจปกครองบางอยํางให๎แกํองค์การปกครองท๎องถิ่นจัดท าบริการสาธารณะตํางๆ เพ่ือบริการ
ประชาชนในการนี้องค์การปกครองท๎องถิ่นจะมีอ านาจอิสระ (Autonomy) ในการปฏิบัติหน๎าที่อยําง
เพียงพอ” 
 จรัส สุวรรณมาลา (2541, น. 12-13) อธิบายวํา “Decentralization” เป็นแนวคิดของ
ตะวันตกที่เน๎นเรื่องของสภาวะศูนย์กลาง (Central) และสภาวะการกระจาย (Decentral)  โดยอ านาจที่
เกี่ยวข๎องหมายถึงอ านาจการตัดสินใจในการด าเนินกิจกรรม ดังนั้นค าวํา การกระจายอ านาจ  ควรจะ
หมายถึง “การกระจายอ านาจในการตัดสินใจ มิใชํการแบํงอ านาจอธิปไตยของชาติ การกระจายอ านาจสูํ
ภูมิภาคและท๎องถิ่นมิใชํการสร๎างอธิปไตย หากแตํเป็นการให๎ (ยอมรับ) สิทธิในการปกครองตนเองของ
ชุมชนและภูมิภาคภายใต๎อธิปไตยของชาติหนึ่งๆรํวมกัน” 
 สมคิด เลิศไพฑูรย์ และ มรุต  วันทนากร (2547, น. 19) ได๎ให๎ความหมายการกระจาย
อ านาจวํา “การกระจายอ านาจทั้งในแงํการเมือง และ/หรือการบริหารให๎แกํหนํวยงานตํางๆ ในระดับมาก
น๎อยแตกตํางกัน การกระจายอ านาจให๎แกํมลรัฐ และการกระจายอ านาจในระดับน๎อย คือ การกระจาย
อ านาจทางการปกครองให๎แกํองค์กรปกครองท๎องถิ่น” 
 นครินทร์  เมฆไตรรัตน์และคณะ  (2547, น. 9)  อธิบายความหมายของการกระจาย
อ านาจในสารานุกรมการปกครองท๎องถิ่นไทย  สถาบันพระปกเกล๎า วําเป็น “การจัดสรรหรือแบํงปัน
อ านาจการตัดสินใจ (หรือในภาษากฎหมายของไทยเรียกวํา การวินิจฉัยสั่งการ) อันเกี่ยวข๎องกับกิจการ
สาธารณะ (public affairs) ของรัฐบาลสํวนกลางไปยังองค์กรอื่นๆ” 
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 การกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เป็นวิธีการหนึ่งในการจัดการ
ปกครองประเทศท่ีรัฐมอบอ านาจการปกครองบางสํวนให๎กับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เพ่ือจัดท าบริการ
สาธารณะบางอยําง ซึ่งการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นนั้น ประกอบด๎วยลักษณะ
ส าคัญ  ดังนี้  
 ประการที่หนึ่ง มีการจัดตั้งองค์กรเป็นนิติบุคคลเพ่ิมจากสํวนกลาง ที่เรียกวํา หนํวยการ
ปกครองสํวนท๎องถิ่น  โดยองค์กรเหลํานี้มีภารกิจหน๎าที่  งบประมาณ และทรัพย์สินเป็นของตนเอง  และ
หนํวยงานบริหารราชการสํวนกลางท าหน๎าที่ควบคุมดูแลให๎ปฏิบัติหน๎าที่ให๎เป็นไปตามกฎหมายเทํานั้น 

 ประการที่สอง มีการตั้งสภาท๎องถิ่นและผู๎บริหารท๎องถิ่นทั้งหมด หรือบางสํวนเพ่ือเป็นการ
เปิดโอกาสให๎ประชาชนในท๎องถิ่นได๎เข๎าไปมีสํวนรํวมในการปกครองตนเองอยํางใกล๎ชิด เพราะหากไมํมี
การเลือกตั้งคณะผู๎ปกครองท๎องถิ่นก็ไมํนับวําเป็นการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
อยํางแท๎จริง 

 ประการที่สาม มีอ านาจอิสระในการปกครองตนเองได๎ตามสมควร โดยองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นมีอ านาจอิสระในการบริหารหรือจัดบริการสาธารณะที่ได๎รับมอบหมายได๎เองพอสมควร โดยมี
อ านาจวินิจฉัยและด าเนินการได๎ด๎วยงบประมาณ และบุคลากรของตนเอง 
 ประการที่สี่ มีเจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติงานที่เป็นของท๎องถิ่นตนเอง การกระจายอ านาจนั้นจะต๎อง
มีเจ๎าหน๎าที่เป็นพนักงานของตนเองเป็นสํวนใหญํหรือทั้งหมด  

 โดยสรุป การกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ประกอบด๎วยลักษณะ
ส าคัญ คือ การตั้งหนํวยงานเป็นองค์กรนิติบุคคลอิสระ  มีอิสระในการปกครองตนเอง  มีการเลือกตั้งสภา
ท๎องถิ่นและผู๎บริหารท๎องถิ่น และมีบุคลากร งบประมาณและรายได๎เป็นของตนเอง 

2.1.2 ประเภทการกระจายอ านาจ 
การกระจายอ านาจสามารถจ าแนกประเภทได๎ตามมิติของการกระจายอ านาจ   โดย

พิจารณาวําการกระจายอ านาจแตํละประเภทเป็นการกระจายอ านาจไปยังองค์กรในลักษณะใด และ
อ านาจที่กระจายนี้มีความกว๎างขวางเพียงใด ดังนั้นจึงสามารถจ าแนกประเภทของกระจายอ านาจได๎ใน 5 
ลักษณะ (James Manor, 1999, p. 4-12  อ๎างในสถาบันวิจัยและให๎ค าปรึกษาแหํง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552, น. 18 - 21 ) ดังตํอไปนี้ 

(1) การกระจายอ านาจโดยจ าเป็นหรือโดยปริยาย (Decentralization by default) เกิด
จากองค์กรภาครัฐในสํวนกลางไมํสามารถตอบสนองความต๎องการและจัดการปัญหาในพ้ืนที่ได๎เกิดความ
ล๎มเหลวในการด าเนินงานระดับพ้ืนที่  สํงผลให๎องค์กรในภาคประชาสังคมต๎องแสดงบทบาทในการจัดการ
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ปัญหาในพ้ืนที่ของตัวเอง ผํานการรํวมกันด าเนินกิจกรรมการพัฒนาตํางๆ  เชํน การจัดให๎มีโรงเรียนของ
ท๎องถิ่น การจัดระบบสหกรณ์หรือธนาคารชุมชน การจัดท าโครงการพัฒนาในรูปแบบตํางๆ เป็นต๎น  
สภาพดังกลําวจึงสํงผลผลักดันให๎ภาครัฐจ าเป็นต๎องมีการกระจายอ านาจจากสํวนกลางสูํหนํวยงานหรือ
องค์กรปกครองในระดับท๎องถิ่นอยํางมิอาจเลี่ยงได๎ 

(2) การแปรรูปกิจการของภาครัฐ (Privatization) เป็นการกระจายอ านาจผําน
กระบวนการโยกโอน(Handover) ภารกิจและอ านาจหน๎าที่ในการจัดบริการสาธารณะจากหนํวยงาน
ภาครัฐไปสูํภาคเอกชน  ให๎กลไกทางการตลาด (Market Mechanism) เข๎ามามีบทบาทมากกวําที่จะถูก
ผูกขาดโดยรัฐ  สํงผลให๎อ านาจหน๎าที่และทรัพยากรจากภาครัฐสํวนกลางถูกกระจายออกไปอยูํภายใต๎
ความรับผิดชอบของหนํวยงานอ่ืนๆ นอกภาคราชการ  เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพและคุณภาพการ
ให๎บริการ  

(3) การกระจายอ านาจภายใต๎แนวความคิดเรื่องการแบํงอ านาจทางการบริหาร
(Deconcentration / Administrative decentralization) การกระจายอ านาจในลักษณะนี้มักเกิดขึ้น
ภายในระบบราชการ ในลักษณะการแบํงภารกิจและอ านาจหน๎าที่ออกไปยังองค์กรที่ท างานอยูํในพ้ืนที่
ภูมิภาคหรือท๎องถิ่น  โดยรัฐบาลกลางแบํงอ านาจไปยังองค์กรระดับรองในสังกัดในพ้ืนที่ท๎องถิ่น ท าให๎
องค์กรมีอ านาจการตัดสินใจตํางๆ ภายในพ้ืนที่ที่ตนดูแลในระดับหนึ่ง  แตํอยํางไรก็ดี อ านาจการตัดสินใจ
และการก าหนดนโยบายตํางๆ ยังคงอยูํที่รัฐสํวนกลาง เพราะองค์กรที่ได๎รับการแบํงอ านาจมีสถานะเพียง
หนํวยงานสาขาของสํวนกลาง มีหน๎าที่น านโยบายของต๎นสังกัดในสํวนกลางมาปฏิบัติในพื้นที่  

(4) การกระจายอ านาจทางการคลัง (Fiscal decentralization) หนํวยงานสํวนกลางลด
ระดับการใช๎อ านาจควบคุมจัดการงบประมาณและการตัดสินใจทางการคลังของหนํวยงานในระดับลําง  
สํงผลให๎หนํวยงานระดับปฏิบัติมีอ านาจหน๎าที่ในการตัดสินใจบริหารภารกิจและงบประมาณของตนเอง
โดยอิสระมากข้ึน  ขณะที่หนํวยงานในสํวนกลางมีบทบาทเพียงก ากับทิศทางนโยบาย 

(5) การกระจายอ านาจภายใต๎หลักการมอบอ านาจ (Delegation) มีระดับของการ
กระจายอ านาจที่ให๎อิสระสูงกวําการแบํงอ านาจ โดยมุํงเน๎นมิติด๎านภารกิจหน๎าที่ มากกวําการมุํงเน๎นการ
มิติพ้ืนที่ปฏิบัติงาน โดยก าหนดภารกิจเฉพาะให๎องค์กรเหลํานั้นสามารถตัดสินใจและใช๎อ านาจหน๎าที่อยําง
อิสระภายใต๎ขอบเขตหน๎าที่ของตน โดยรัฐสํวนกลางใช๎มาตรการทางกฎหมายเป็นกรอบในการควบคุมและ
ก ากับองค์กรที่ได๎รับการมอบอ านาจ รวมถึงอ านาจในการจัดตั้งและยุบเลิกองค์กรภายใต๎หลักการมอบ
อ านาจดังกลําว 
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(6) การกระจายอ านาจภายใต๎หลักการโอนอ านาจ (Devolution) เป็นการกระจายอ านาจ
ที่สะท๎อนให๎เห็นถึงระดับของการกระจายอ านาจที่กว๎างขวางมากที่สุด เพราะรัฐสํวนกลางถํายโอนหรือยก
อ านาจการตัดสินใจในเรื่องตํางๆ ไปยังองค์กรปกครองในระดับพ้ืนที่ ชุมชน หรือท๎องถิ่นตํางๆ อยําง
กว๎างขวาง โดยสํวนกลางจะไมํเข๎ามามีบทบาทหรือแทรกแซงการท างานขององค์กร  หรือหากต๎อง
แทรกแซงจะเป็นไปอยํางจ ากัดมาก และเป็นเรื่องที่มีความส าคัญตํอความมั่นคงของประเทศเทํานั้น 

การกระจายอ านาจภายใต๎แนวคิดเรื่องการโอนอ านาจ เรียกอีกอยํางหนึ่งวําเป็น “การ
กระจายอ านาจในทางการเมือง” หรือ “การกระจายอ านาจการปกครองตามหลักประชาธิปไตย” โดย
ปรากฏ 2 ระดับ ได๎แกํ 

ระดับที่หนึ่ง การโอนอ านาจในทางการปกครอง (Administrative Devolution) อยูํบน
พ้ืนฐานของการจัดรูปแบบตามหลักการปกครองตนเอง (Local-self government) โดยชุมชนท๎องถิ่น
จัดตั้งองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นท่ีมีอิสระทางการคลัง  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และมีทรัพยากรเป็น
ของตนเองส าหรับบริหารจัดการกิจการสาธารณะตํางๆ ตอบสนองปัญหาและความจ าเป็นของพ้ืนที่ตนเอง
ได๎อยํางกว๎างขวาง  

ระดับท่ีสอง การโอนอ านาจในทางนิติบัญญัติ (Legislative devolution) เป็นรูปแบบของ
การกระจายอ านาจขั้นสูงสุดที่เป็นไปได๎ภายใต๎การจัดรูปแบบการปกครองในระบบรัฐเดี่ยว  โดยถํายโอน
อ านาจจากสํวนกลางไปยังพ้ืนที่  ให๎ชุมชนที่ได๎รับการโอนอ านาจสามารถที่จะก าหนดตัดสินใจทางการ
เมืองได๎ด๎วยตนเอง ผํานการจัดตั้งสถาบันทางการเมืองในรูปแบบสภาของตนเอง เพ่ือท าหน๎าที่ออก
กฎหมายและก าหนดนโยบายตํางๆ เพ่ือบังคับใช๎ภายในพ้ืนที่ของตน แตํทั้งนี้สภาที่ได๎รับการโอนอ านาจนี้
ก็ยังถือวําเป็นสํวนหนึ่งของรัฐ และไมํมีสิทธิในการใช๎อ านาจอธิปไตยรํวมกับรัฐบาลกลางดังเชํนในระบบ
สหพันธรัฐ  

จากรูปแบบการกระจายอ านาจนั้น เมื่อน ามาเปรียบเทียบการกระจายอ านาจในประเทศ
ไทย จะพบวํา การกระจายอ านาจจึงควรจะครอบคลุมเฉพาะรูปแบบที่สามถึงรูปแบบที่หกเทํานั้น  
เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร๎างระบบการปกครองโดยรัฐบาลกลาง  ซึ่งเกิดขึ้นจาก
กระบวนการกระจายอ านาจ อยํางไรก็ดีการที่กระจายอ านาจมีหลายระดับ  นั่นแสดงให๎เห็นวํา ระบบการ
ปกครองท๎องถิ่นในประเทศหนึ่งๆ ก็ยํอมมีอ านาจและความเป็นอิสระท่ีมากน๎อยแตกตํางกันออกไป  

2.1.3 ผลดีและผลกระทบของการกระจายอ านาจ 
การกระจายอ านาจกํอให๎เกิดผลดี 4 ประการ (สถาบันวิจัยและให๎ค าปรึกษาแหํง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552, น. 22 - 23 )  ดังนี้ 
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ประการที่หนึ่ง การกระจายอ านาจสร๎างการมีสํวนรํวมของประชาชนในพ้ืนที่ ทั้งในด๎าน
การตัดสินใจทางการเมือง  การก าหนดทิศทางการจัดบริการสาธารณะ  และการมีสํวนรํวมทางการเมือง
ในระดบัชุมชนของตน ตามหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 

ประการที่สอง การกระจายอ านาจชํวยให๎หนํวยงานในระดับพ้ืนที่สามารถตอบสนอง
ปัญหาและความต๎องการของชุมชนได๎อยํางรวดเร็ว เนื่องจากมีความใกล๎ชิดและรับทราบความต๎องการใน
พ้ืนที่ได๎อยํางรวดเร็ว ชํวยสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับหลักความรับผิดชอบตามระบอบประชาธิปไตย  และ
สํงผลให๎การบริหารงานในระดับพ้ืนที่ชํวยขับเคลื่อนนโยบายและการแก๎ไขปัญหาตามนโยบายของรัฐบาล
ในระดับชาติได๎อยํางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ประการที่สาม การกระจายอ านาจการตัดสินใจและการมีสํวนรํวมของท๎องถิ่นใน
กระบวนการจัดบริการสาธารณะในระดับพ้ืนที่ สํงผลให๎เกิดความชอบธรรมในการใช๎อ านาจหน๎าที่ของ
หนํวยงานภาครัฐ โดยเฉพาะการกระจายอ านาจการตัดสินใจไปสูํองค์กรปกครองในระดับท๎องถิ่น  ท าให๎
ประชาชนสามารถมีสํวนรํวมในการตัดสินใจในโครงการตํางๆ ได๎  ประชาชนจึงให๎การยอมรับการท างาน
ตํางๆ ของภาครัฐได๎มากขึ้น  โดยเฉพาะโครงการพัฒนาขนาดใหญํที่จะเกิดในพ้ืนที่ 

ประการที่สี่ การกระจายอ านาจเป็นเงื่อนไขของการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
กํอให๎เกิดการสร๎างโครงขํายของการตรวจสอบและถํวงดุลซึ่งกันและกันในระบบบริหารจัดการสาธารณะ  
ทั้งการเปิดเผยแลกเปลี่ยนข๎อมูล  การมีสํวนรํวมในการขับเคลื่อนภารกิจระหวํางหนํวยงาน อันเป็นกลไก
ส าคัญในการปูองกันการใช๎อ านาจหน๎าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบของเจ๎าหน๎าที่ได๎ 

นอกจากการกระจายอ านาจมีข๎อดีแล๎วนั้น ก็ยังมีข๎อเสียเชํนเดียวกันกับการรวมศูนย์
อ านาจ เชํนกัน  โดย สถาบันวิจัยและให๎ค าปรึกษาแหํงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2552, น. 23 ) มองวํา
การกระจายอ านาจมีข๎อเสีย 3 ประการ ดังนี้ 

ประการที่หนึ่ง ด๎านการเมือง การกระจายอ านาจอาจจะน าไปสูํภาวะของความไร๎เอกภาพ
และเสถียรภาพในทางการเมืองได๎  โดยเฉพาะกลุํมประเทศที่ความเป็นเอกภาพทางการเมืองต่ าอาทิ  มี
กลุํมชาติพันธุ์ กลุํมทางศาสนาที่มีความแตกตํางกันและขัดแย๎งกันในประเทศ  การกระจายอ านาจอาจท า
ให๎เกิดความไร๎เอกภาพในทางการเมืองได๎   

ประการที่สอง ด๎านการคลัง การกระจายอ านาจที่มากเกินไป อาจน าไปสูํความไร๎
เสถียรภาพในทางการคลังของประเทศได๎ เนื่องจากเมื่อสัดสํวนทางการคลังสาธารณะสํวนใหญํอยูํใน
ท๎องถิ่น ท าให๎รัฐบาลกลางก าหนดทิศทางและควบคุมระบบการคลังของประเทศโดยรวมได๎ยาก ตลอดจน
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หากท๎องถิ่นตํางๆ ไมํรักษาวินัยทางการคลังในการใช๎จํายเงิน เชํน การใช๎จํายอยํางเกินตัว ขณะที่
ความสามารถทางการคลังต่ า จะสร๎างปัญหาให๎กับระบบการคลังของประเทศในภาพรวมในระยะยาวได๎ 

ประการที่สาม ด๎านความเสมอภาค การกระจายอ านาจในระดับที่สูงเกินไปอาจจะน าไปสูํ
ความไมํเทียมกันทางเศรษฐกิจ การคลัง คุณภาพชีวิต ตลอดจนบริการสาธารณะระหวํางพ้ืนที่หรือท๎องถิ่น
ตํางๆ ได๎งําย โดยเฉพาะหากองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นต๎องรับผิดชอบการหารายได๎เอง แตํในความเป็น
จริงแล๎วแตํละพ้ืนที่อาจมีศักยภาพในการหารายได๎ไมํเทํากัน และเมื่อไมํมีการอุดหนุนทรัพยากรจาก
สํวนกลาง อาจเป็นไปได๎วําประชาชนในบางพ้ืนที่อาจได๎รับบริการสาธารณะในระดับคุณภาพที่แตกตําง
และไมํเทําเทียมกับพื้นท่ีอ่ืนได๎ 

นอกจากนี้ ปรู๏ดดอม (Prud’homme, 1994, p. 1 – 31) กลําวถึง ข๎อเสียที่เป็นอันตราย
บางประการของการกระจายอ านาจ 4  ประการ  ประกอบด๎วย 

ประการแรก ข๎อดีของการกระจายอ านาจในแงํของการประสิทธิภาพในการกระจาย
ทรัพยากรยังไมํปรากฏชัดเทําไร  ตามทฤษฎีการคลังสหพันธรัฐ (Fiscal Federalism)  ระบุไว๎ เพราะ
สมมติฐานของทฤษฎีดังกลําวยังมีความเปราะบางอยูํมาก  

ประการที่สอง การกระจายอ านาจเป็นสิ่งที่สวนทางกับการกระจายทรัพยากรให๎เกิดความ
เทําเทียม (Redistribution) และการรักษาเสถียรภาพ (Stabilization)  

ประการที่สาม การกระจายอ านาจท าให๎นโยบายการกระจายทรัพยากรให๎เกิดความเทํา
เทียมเกิดปัญหาความยุํงยากมากขึ้น ทั้งในระดับระหวํางบุคคล และระหวํางเขตอ านาจของหนํวยงาน  

ประการสุดท๎าย การกระจายอ านาจท าให๎การสร๎างความมั่นคงของเศรษฐกิจระดับ              
มหภาคเกิดความยุํงยากในทางปฏิบัติ เนื่องจากจะเกิดกรณีความไมํสอดคล๎องกันระหวํางนโยบายด๎าน
งบประมาณของหนํวยงานในระดับท๎องถิ่นหรือภูมิภาคกับนโยบายด๎านงบประมาณระดับชาติซึ่งประเด็น
เหลํานี้ล๎วนเป็นข๎อเสียหรือจุดด๎อยของการกระจายอ านาจที่จ าเป็นจะต๎องค านึงถึงในการก าหนดแผนการ
กระจายอ านาจ 

การกระจายอ านาจมีข๎อดีในด๎านการให๎อิสระองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในการด าเนินการ
ตัดสินใจจัดบริการสาธารณะให๎ตอบสนองความต๎องการของประชาชนได๎อยํางทันทํวงที สร๎างการมีสํวน
รํวมของประชาชนในพ้ืนที่  แตํอยํางไรก็ดีในอีกด๎านหนึ่งของการกระจายอ านาจอาจกํอให๎เกิดผลเสียได๎ 
ไมํวําจะเป็นเรื่องประสิทธิภาพ ความเทําเทียม และการรักษาเสถียรภาพในการกระจายทรัพยากร 
ตลอดจนความไมํสอดคล๎องกันระหวํางนโยบายงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นกับรัฐ
สํวนกลาง  รวมถึงองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นสามารถตัดสินใจด าเนินนโยบายได๎อยํา งอิสระก็เป็นการ
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เลือกจัดบริการสาธารณะตามความพึงพอใจขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  โดยอาจไมํได๎ตอบสนอง
ความต๎องการของประชาชนอยํางแท๎จริงก็ได๎ 

 
2.2 การกระจายอ านาจทางการศึกษา 
 

2.2.1 ความหมายของการกระจายอ านาจทางการศึกษา 
บอร์น (Borwn, 1990) ได๎กลําวถึง การกระจายอ านาจทางการบริหารการศึกษาวํา เป็น

การถํายโอนอ านาจหน๎าที่ความรับผิดชอบ และการตัดสินใจจากสํวนกลางหรือศูนย์รวมอ านาจไปสูํสํวน
ตํางๆ ขององค์การหรือตามระดับชั้นขององค์การ โดยให๎ทุกสํวนมีสํวนรํวมในการบริหารนั้น เป็นรากฐาน
ที่ส าคัญของสังคมประชาธิปไตย การกระจายอ านาจทางการบริหารการศึกษาจะท าให๎บางสํวนของ
องค์การมีความเป็นอิสระ ทั้งนี้จุดมุํงหมายส าคัญของการกระจายอ านาจบริหารการศึกษา คือ การ
ปรับปรุงหรือพัฒนาสถานศึกษา  

ร็อบสันและแมททิว (Robson และ Mathews) (อ๎างถึงใน โกวิท กระจําง, 2540) ได๎กลําว
วํา การกระจายอ านาจทางการศึกษา หมายถึง การมอบอ านาจหน๎าที่ความรับผิดชอบในการตัดสินใจจาก
สํวนกลางไปสูํระดับภูมิภาคและระดับโรงเรียน โดยหลักการแล๎ว เป็นอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
จัดสรรงบประมาณของโรงเรียนและการจัดการเรียนการสอน 

เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ์  (2540, น. 15) ได๎ให๎ความหมายของการกระจายอ านาจทาง
การศึกษาวํา เป็นการถํายโอนอ านาจ อ านาจหน๎าที่และความรับผิดชอบ จากศูนย์กลางหรือศูนย์รวม
อ านาจไปยังพ้ืนที่หรืออาณาเขตขอบๆ จากระดับบนไปสูํระดับลําง หรือจากระดับชาติไปสูํท๎องถิ่น เป็น
การถํายโอนอ านาจหน๎าที่ในการตัดสินใจทั้งหมดหรือบางสํวนก็ได๎ 

2.2.2 เหตุผลของการกระจายอ านาจทางการศึกษา 
อ ง ค์ ก า ร ศึ ก ษ า วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม แ หํ ง อ ง ค์ ก า ร ส ห ป ร ะช า ช า ติ 

หรือ ยูเนสโก  (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO) 
(1985, p. 9-11) กลําวถึงเหตุผลในการกระจายอ านาจการศึกษา  ดังนี้ 

(1) การจัดการศึกษาในหลายประเทศไมํมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเทําที่ควร  
เนื่องจากอ านาจการตัดสินใจอยูํที่สํวนกลางและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ ท าให๎ขาดความยืดหยุํน
ไมํสอดคล๎องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม  และวัฒนธรรมของแตํละท๎องถิ่น 
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(2) การกระจายอ านาจทางการศึกษาสามารถชํวยตอบสนองความแตกตํางด๎านเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรมของท๎องถิ่นแตํละแหํงได๎  และสามารถระดมความสามารถของทรัพยากรมนุษย์และ
วัสดุอุปกรณ์ตํางๆในพ้ืนที่ เพ่ือให๎เกิดประโยชน์ตํอการจัดการศึกษา และเป็นการกระจายการลงทุนด๎าน
การศึกษาอีกทางหนึ่งด๎วย 

(3) การกระจายอ านาจทางการศึกษาเป็นการสํงเสริมประชาธิปไตย เนื่องจากเปิดโอกาส
ให๎ประชาชนในท๎องถิ่นมีสํวนรํวมในการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่ของตนเอง  โดยเฉพาะการวางแผนการ
จัดการศึกษาและการประเมินผลคุณภาพการศึกษาในท๎องถิ่น สอดคล๎องกับแนวคิด การจัดการศึกษาของ
ประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือประชาชน 

(4) การกระจายอ านาจทางการศึกษาเป็นการลดชํองวํางทางเศรษฐกิจ  สังคมและ
วัฒนธรรมระหวํางท๎องถิ่น หรือภูมิภาคในประเทศนั้นๆ เพ่ือให๎เกิดความเทําเทียมกันมากขึ้น 

(5) การกระจายอ านาจทางการศึกษาเป็นหนทางในการสํงเสริมและตอบสนองการ
เพ่ิมขึ้นและการกระจายตัวของประชากร และการจัดการศึกษาที่เหมาะสม เพ่ือให๎สอดคล๎อง ตอบสนอง
ความต๎องการและความจ าเป็นเรํงดํวนของแตํละท๎องถิ่น แตํละกลุํมเปูาหมายที่มีความสลับซับซ๎อนมากขึ้น  
นอกจากนี้การมีสํวนรํวมของประชาชนในท๎องถิ่นยังเป็นการสํงเสริมให๎เกิดการพ่ึงพาตนเองของประชาชน
และการพัฒนาตนเองท่ียั่งยืนตํอไป 

(6) ประชาชนมีโอกาสในการมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาโดยตรงกํอให๎เกิดการพัฒนา
ด๎านคุณภาพการศึกษา การให๎ประชาชนมีอ านาจในการตัดสินใจอยํางเต็มที่ จึงเป็นสิ่งที่รัฐบาลควร
สํงเสริมอยํางยิ่ง 

(7) การกระจายอ านาจทางการศึกษาเป็นการสร๎างความสามารถให๎แกํท๎องถิ่น ให๎
ประชาชนได๎ตระหนักถึงความสามารถในก าหนดชีวิต ความเป็นอยูํและจุดหมายปลายทางชีวิตของตนเอง
และชุมชน อันน าไปสูํการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(8) การกระจายอ านาจเป็นการสํงเสริมให๎เกิดการมีสํวนรํวมในกระบวนการตัดสินใจอัน
น าไปสูํกระบวนการประชาธิปไตย สูํระบบและโครงสร๎างที่ใกล๎ชิดประชาชนได๎มากกวํา  โปรํงใสกวํา  
ประชาชนได๎มีสํวนรํวมในการตรวจสอบได๎มากกวําระบบรวมศูนย์อ านาจไว๎ที่สํวนกลาง 

2.2.3 ความส าคัญของการกระจายอ านาจทางการศึกษา  
ความส าคัญของการกระจายอ านาจทางการศึกษา (Husen and Posrlethevaite, 1985, 

p. 1318) ประกอบด๎วย  
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(1) ท าให๎ เกิดการมีสํวนรํวมในองค์การและชํวยสร๎างบรรยากาศของความเป็น
ประชาธิปไตย  

(2) ท าให๎เกิดการตัดสินใจที่สัมพันธ์กับการมีสํวนรํวมบนพ้ืนฐานของกฎหมายที่บัญญัติไว๎  
(3) ท าให๎การตัดสินใจอยูํบนพื้นฐานของปัญหาและความต๎องการที่แท๎จริง  
(4) เป็นระบบมีสํวนรํวมชํวยให๎แตํละบุคคลมีกระบวนการคิดและสร๎างสรรค์ให๎เกิด

ประโยชน์ตํอองค์การเพิ่มมากขึ้น  
(5) ท าให๎เกิดความสามัคคีภายในองค์การ มีการประสานงานที่ดีและท างานไปในทิศทาง

เดียวกัน ตลอดถึงการติดตํอสื่อสารภายในอยํางมีประสิทธิภาพ 
(6) ท าให๎เกิดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะคําใช๎จํายด๎านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
การกระจายอ านาจทางการศึกษาสามารถชํวยตอบสนองความแตกตํางด๎านเศรษฐกิจ 

สังคม และวัฒนธรรมของท๎องถิ่นแตํละแหํง  สามารถระดมทรัพยากรในพ้ืนที่ สํงเสริมและตอบสนองการ
เพ่ิมขึ้นและการกระจายตัวของประชากร และเปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา
โดยตรงกํอให๎เกิดการพัฒนาด๎านคุณภาพการศึกษา เกิดประโยชน์ตํอการจัดการศึกษา และสร๎างความเทํา
เทียมกันมากขึ้น ทั้งนี้การกระจายอ านาจการจัดการศึกษา ท าให๎เกิดการมีสํวนรํวมในองค์การ  การ
ตัดสินใจที่อยูํบนพื้นฐานกฎหมาย สภาพปัญหาและความต๎องการที่แท๎จริง และกํอให๎เกิดกระบวนการคิด
ที่เป็นประโยชน์ตํอองค์การ การติดตํอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และลดคําใช๎จํายโดยเฉพาะการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์
          2.2.4 รูปแบบของการกระจายอ านาจทางการศึกษา  

 เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ (2540, น. 21) กลําววํา รูปแบบของการกระจายอ านาจทาง
การศึกษา มีดังนี ้

(1) การกระจายอ านาจในองค์กร (organizational  decentralization) การกระจาย
อ านาจในองค์กรเป็นการให๎ผู๎บริหารสถานศึกษาสามารถตัดสินใจในเรื่องส าคัญเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ให๎แกํนักเรียน เป็นการกระจายอ านาจตามแนวตั้ง (vertical decentralization) ไปให๎แกํสถานศึกษา
มากกวําจะเป็นการกระจายอ านาจตามแนวนอน (horizontal decentralization) ไปให๎เขตการศึกษา 
การกระจายอ านาจในองค์กรคล๎ายๆ กับประชาธิปไตยแบบมีตัวแทน (representative democracy)  มี
กฎระเบียบในการมอบหน๎าที่การตัดสินใจให๎แกํผู๎บริหารสถานศึกษา ตัวอยํางของการกระจายอ านาจใน
องค์กร เชํน สถานศึกษาของรัฐในนครเอดมันตัน รัฐแอลเบอร์ตา ประเทศแคนาดา  
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(2) การกระจายอ านาจทางการเมือง (political decentralization)  เป็นการให๎
ผู๎ปกครองในสถานศึกษาของรัฐตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในสถานศึกษาที่บุตรหลานของตนก าลัง
ศึกษาอยูํ การกระจายอ านาจทางการเมืองนั้น สถานศึกษาแตํละแหํงจะต๎องมีคณะกรรมการสถานศึกษา 
(board of governor) ซึ่งมีบทบาทและอ านาจหน๎าที่โดยตรงในการก าหนดนโยบายของสถานศึกษามี
อ านาจหน๎าที่ในการแตํงตั้งครูใหญํ คณะกรรมการสถานศึกษาประกอบด๎วยตัวแทนของครู และตัวแทน
ของบุคคลที่จะได๎รับผลกระทบจากการตัดสินใจของคณะกรรมการสถานศึกษา การด าเนินงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาคล๎ายกับแนวคิดของลักษณะประชาธิปไตยแบบมีสํวนรํวม  (participative  
democracy) 

(3) การกระจายอ านาจทางเศรษฐกิจ (economic decentralization)  เป็นการให๎
ผู๎ปกครองมีสิทธิ์ในการเลือกสถานศึกษาให๎แกํบุตรหลานของตน  จากนั้นงบประมาณการศึกษาจะถูก
จัดสรรไปให๎สถานศึกษาที่ผู๎ปกครองสํงบุตรหลานของตนเข๎าศึกษา      ในการกระจายอ านาจทาง
เศรษฐกิจนั้น นอกจากจ าเป็นต๎องมีคณะกรรมการสถานศึกษาแล๎ว ภาษีการศึกษา (school revenues) 
จะต๎องผูกพันกับจ านวนนักเรียนในแตํละสถานศึกษาด๎วย การกระจายอ านาจทางเศรษฐกิจถือวํา 
ผู๎ปกครอง คือผู๎บริโภค  และสถานศึกษา คือ ผู๎จ าหนํายหรือผู๎จัดบริการทางการศึกษา  ตัวอยํางของการ
กระจายอ านาจทางเศรษฐกิจ ได๎แกํ สถานศึกษาในอังกฤษและเวลส์ในชํวง ค.ศ. 1988 – 1993  

การกระจายอ านาจทางการศึกษา ประกอบด๎วย 3 รูปแบบ คือ การกระจายอ านาจใน
องค์กร เป็นการกระจายอ านาจไปสูํสถานศึกษา โดยให๎ผู๎บริหารสถานศึกษาสามารถตัดสินใจในเรื่องส าคัญ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาให๎แกํนักเรียนได๎  การกระจายอ านาจทางการเมือง มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
สถานศึกษาจากผู๎ปกครองในสถานศึกษาของรัฐ  เพ่ือตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในสถานศึกษาที่
บุตรหลานของตนก าลังศึกษาอยูํ และการกระจายอ านาจทางเศรษฐกิจ งบประมาณการศึกษาจะถูก
จัดสรรไปให๎สถานศึกษาท่ีผู๎ปกครองสํงบุตรหลานของตนเข๎าศึกษา  
 2.2.5 วิธีการกระจายอ านาจทางการศึกษา 
 วิธีการกระจายอ านาจทางการศึกษาของ Kemmerer  4 ประการ ประกอบด๎วย การแบํง
อ านาจ (Deconcentration) การมอบอ านาจ(Delegation) การโอนอ านาจหรือการให๎อ านาจ 
(Devolution) และการให๎เอกชนด าเนินการ (Privatization) ทั้งนี้เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ (2540, น. 22-
23) ได๎ขยายความดังประเด็นตําง ๆ ดังนี้ 

(1) การแบํงอ านาจ  (decopcentration) เป็นการจัดสรร หรือถํายโอนอ านาจหน๎าที่ใน
การตัดสินใจจากสํวนกลางหรือศูนย์รวมอ านาจไปสูํหนํวยงานระดับลํางในสายการบังคับบัญชาของรัฐบาล
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กลางเพ่ือสะดวกในการด าเนินการ เชํน ถํายโอนอ านาจจากสํวนกลางไปสูํสํวนภูมิภาค จังหวัดหรือ
หนํวยงานอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ผู๎ได๎รับการแบํงอ านาจเป็นผู๎รับผิดชอบในผลของการตัดสินใจในเรื่องที่ได๎รับการ
แบํงอ านาจ 

(2) การมอบอ านาจ (delegation)  เป็นการที่ผู๎บริหารที่มีอ านาจสูงสุดในองค์กรหรือใน
สํวนกลางจัดสรรหรือถํายโอนอ านาจหน๎าที่ในการตัดสินใจไปยังผู๎บริหารระดับลํางขององค์กร  เพ่ือ
ตัดสินใจได๎เร็วมากขึ้นโดยไมํต๎องผํานขั้นตอนตามล า ดับขั้นขึ้นไป เป็นการถํายโอนอ านาจไปยังองค์กรของ
รัฐหรือในการควบคุมของรัฐ เชํน อธิการบดี มอบอ านาจให๎รองอธิการบดี ผู๎อ านวยการสถานศึกษามอบ
อ านาจให๎ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการสถานศึกษา  เป็นต๎น  ผู๎มอบอ านาจยังคงเป็นผู๎รับผิดชอบตํอผลของการ
ตัดสินใจที่ได๎มอบอ านาจไปแล๎ว 

(3) การโอนอ านาจหรือการให๎อ านาจ (devolution)   เป็นการถํายโอนอ านาจหน๎าที่ใน
การตัดสินใจจากสํวนกลาง หรือระดับบนไปยังระดับลํางอยํางสมบูรณ์ โดยมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ
เกี่ยวกับการโอนอ านาจอยํางชัดเจน ผู๎บริหารระดับลํางจึงมีอ านาจในการก าหนดนโยบาย และควบคุมการ
ปฏิบัติให๎เป็นไปตามนโยบาย เชํน การโอนอ านาจให๎เทศบาลจัดการศึกษา  ผู๎โอนอ านาจได๎ตัดตัวเองขาด
ออกจากอ านาจที่โอนแล๎ว ดังนั้นจึงไมํมีอ านาจหรือมีแตํเพียงเล็กน๎อยในการควบคุมการด าเนินการใน
ภารกิจที่ได๎โอนอ านาจไปแล๎ว 

(4) การให๎เอกชนด าเนินการ (privatization) เป็นการถํายโอนอ านาจ ให๎เอกชนที่เป็น
บุคคลหรือคณะบุคคลด าเนินการแทนรัฐ เป็นการมอบอ านาจหน๎าที่และความรับผิดชอบอยํางใดอยํางหนึ่ง
ของทางราชการไปให๎เอกชนด าเนินการแทน  หรือสนับสนุนให๎ภาคเอกชนลงทุนในการด าเนินการ
บางอยําง เชํน ขายกิจการของรัฐให๎เอกชน สนับสนุนให๎เอกชนมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา 

วิธีการกระจายอ านาจการศึกษา ประกอบด๎วย การแบํงอ านาจ (Deconcentration) การ
มอบอ านาจ(Delegation) การโอนอ านาจ (Devolution) และการให๎เอกชนด าเนินการ (Privatization) 
 2.2.6 เงื่อนไขท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จของการกระจายอ านาจทางการศึกษา 
                  ความส าเร็จของการกระจายอ านาจทางการศึกษาขึ้นอยูํกับปัจจัยส าคัญ  ดังนี้ 
                   (1) บริบททางวัฒนธรรมของประเทศเก่ียวข๎องกับความส าเร็จ หรือความล๎มเหลวของการ
กระจายอ านาจ เชํน คํานิยมของชุมชนที่มีตํอการสนับสนุนสถานศึกษา คํานิยมของชุมชนที่มีตํอหลักสูตร
ท๎องถิ่น พฤติกรรมการมีสํวนของสังคม 
                  (2) การสนับสนุนทางการเมือง การกระจายอ านาจมักจะได๎รับการตํอต๎านในหลายลักษณะ 
เชํน ผู๎มีอ านาจจากสํวนกลางจะด าเนินการอยํางลําช๎าในการมอบอ านาจ  การให๎ข๎อมูล  การจัดสรร
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ทรัพยากร หรือสร๎างข๎อขัดแย๎งในเรื่องเกี่ยวกับนโยบาย หากผู๎มีอ านาจทางการเมืองสํงเสริมและสนับสนุน
การกระจายอ านาจ และถือวําการกระจายอ านาจเป็นความส าคัญอันดับสูง ๆ ของการบริหารก็จะชํวยให๎
การกระจายอ านาจประสบความส าเร็จ 
    (3) การวางแผนและการจัดการ    การกระจายอ านาจนั้นไมํวําเป็นมิติหรือรูปแบบใด   ก็
ตามจ าเป็นจะต๎องก าหนดเป็นนโยบาย  น านโยบายจัดท าแผน   และปฏิบัติตามนโยบายและแผนที่
ก าหนด  ในการด าเนินการกระจายอ านาจนั้นจ าเป็นจะต๎องมีระบบและเครือขํายการสื่อสารที่ดี    ด๎วย
เหตุนี้การวางแผนและการจัดการที่ดีจึงเกี่ยวข๎องกับความส าเร็จและความล๎มเหลวของการกระจายอ านาจ 
  (4) การตระหนักของผู๎เกี่ยวข๎องในเรื่องดังนี้ 
                          1) ผู๎มีอ านาจในการตัดสินใจควรอยูํใกล๎กับภารกิจที่จะต๎องปฏิบัติให๎มากท่ีสุด 
                          2) ผู๎มีอ านาจในการตัดสินใจควรมีความรู๎ และความเข๎าใจในภารกิจนั้น ๆ 
                          3) เชื่อวําผู๎รับมอบอ านาจมีความสามารถในการตัดสินใจในภารกิจที่ได๎รับ
มอบหมาย 
                          4) การมีวัตถุประสงค์ นโยบาย และมาตรการที่ชัดเจนแตํการน านโยบายไปปฏิบัติ
นั้น แตํละท๎องถิ่นไมํจ าเป็นจะต๎องท าเหมือนกัน 
 (5) การเพ่ิมอ านาจให๎แกํท๎องถิ่น (local  empowerment)  การกระจายอ านาจเป็นการ
ถํายโอนอ านาจจากสํวนกลางไปสูํท๎องถิ่นและสถานศึกษา  ดังนั้น ชุมชน ท๎องถิ่น และโรงเรียน     จึงควร
มีอ านาจหน๎าที่ที่เหมาะสม มีทรัพยากรที่จ าเป็นอยํางพอเพียงมีอ านาจในการบริหารจัดการกับทรัพยากร
ทั้งหลาย สิ่งเหลํานี้จะน าไปสูํความส าเร็จของการกระจายอ านาจ  แตํหากสํวนกลางมอบแตํความ
รับผิดชอบให๎แกํชุมชน ท๎องถิ่น และสถานศึกษาแตํไมํมีอ านาจที่เหมาะสมลักษณะเชํนนี้ ความส าเร็จของ
การกระจายอ านาจก็จะเกิดขึ้นได๎โดยยาก 

ความส าเร็จของการกระจายอ านาจทางการศึกษาขึ้นอยูํกับปัจจัย บริบททางวัฒนธรรมที่
เกี่ยวข๎องกับการกระจายอ านาจในประเทศ  การสนับสนุนทางการเมือง  การวางแผนและการจัดการที่ดี  
การตระหนักของผู๎มีอ านาจในการตัดสินใจ และการเพ่ิมอ านาจให๎แกํท๎องถิ่น 

 
2.3 การจัดการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาส 
 

การจัดการศึกษาเพ่ือเด็กด๎อยโอกาส จะกลําวถึงนิยามและประเภทเด็กด๎อยโอกาส  สถานการณ์
เด็กด๎อยโอกาสในปัจจุบัน  การจัดการศึกษาเฉพาะส าหรับกลุํมเด็กด๎อยโอกาส  ปัญหาอุปสรรคการ
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ด าเนินการให๎บริการการศึกษาส าหรับเด็กด๎อยโอกาส และการจัดการศึกษาเพ่ือเด็กด๎อยโอกาสใน
ตํางประเทศ 
 2.3.1 เด็กด้อยโอกาส 

องค์การทุนเพ่ือเด็กแหํงสหประชาชาติ (1996) ได๎ให๎ความหมายวํา เด็กด๎อยโอกาส 
หมายถึง เด็กซ่ึงอยูํในสภาพที่เป็นปัญหาสังคม เชํน เด็กพิการ เด็กท่ีมาจากครอบครัวที่ยากจน เด็กที่อาศัย
อยูํในพื้นท่ีที่หํางไกลหรือในชุมชนแออัด และเด็กที่ต๎องอพยพย๎ายถิ่นฐานตามพํอแมํ ความด๎อยโอกาสของ
เด็กเหลํานี้ครอบคลุมทั้งเรื่องของการศึกษา สภาพแวดล๎อม ภาษา วัฒนธรรม และโอกาสในการได๎รับ
บริการ 

ตุลยา โกกอํุน (2540) นิยาม ผู๎ด๎อยโอกาส หมายถึง เด็กที่อยูํในสภาวะยากล าบากและไมํ
มีโอกาสได๎รับการบริการพ้ืนฐาน การพัฒนาหรือการศึกษาตามปกติ ซึ่งรัฐพึงจัดให๎ 

ส านักงานคณะกรรมการศึกษาแหํงชาติ (2543) ได๎ให๎ความหมายวํา เด็กด๎อยโอกาส
หมายถึงเด็กที่อยูํในสภาวะที่แตกตํางไปจากเด็กธรรมดาท าให๎ไมํสามารถเข๎าสูํระบบการศึกษาปกติได๎ และ
จ าเป็นต๎องจัดบริการพิเศษเพ่ือให๎ได๎รับโอกาสทางการศึกษาเทําเทียมกับเด็กอ่ืนๆ 

ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและครอบครัว (2545) ได๎ให๎ความหมายวํา เด็กที่ประสบปัญหาตํางๆ 
หรือตกอยูํในสภาพแวดล๎อมที่ไมํเหมาะสม มีชีวิตที่ด๎อยกวําเด็กปกติทั่วไป จ าเป็นต๎องได๎รับการชํวยเหลือ
เป็นกรณีพิเศษ เพ่ือให๎มีชีวิตความเป็นอยูํที่ดีขึ้น มีพัฒนาการที่ถูกต๎องเหมาะสมกับวัยและสามารถบรรลุ
ถึงศักยภาพข้ันสูงสุดได๎ 

จากที่กลําวมา ได๎มีการให๎ความหมายของเด็กด๎อยโอกาสไว๎หลายประการ ซึ่งสรุปได๎วํา 
เด็กด๎อยโอกาสหมายถึงเด็กที่อยูํในสภาวะยากล าบาก เรํรํอน และพิการไมํสามารถเข๎าเรียนในระบบ
การศึกษาภาคปกติที่รัฐพึงจัดให๎ได๎ จ าเป็นต๎องได๎รับการชํวยเหลือเป็นพิเศษในเรื่องตํางๆที่เด็กขาดโอกาส
ในการได๎รับบริการ  เพ่ือให๎เด็กมีชีวิตความเป็นอยูํที่ดีขึ้น ได๎รับการศึกษาที่เหมาะสมกับวัย และมีโอกาส
ทางการศึกษาเทําเทียมกับเด็กอ่ืนๆ 
 2.3.2 ประเภทเด็กด้อยโอกาส 

ลักษณะของผู๎ด๎อยโอกาส สามารถแบํงออกได๎หลายประเภท ขึ้นอยูํกับการมองสภาพ
ปัญหาและเปูาหมายของแตํละหนํวยงาน ดังนี้ 

คณะกรรมการสํงเสริมและประสานงานเยาวชนแหํงชาติ (2533) ได๎ก าหนดลักษณะของ
ผู๎ด๎อยโอกาสไว๎ 4 ประเภท คือ 
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1. เด็กถูกละเมิดสิทธิ เป็นเด็กที่ขาดโอกาสในการพัฒนา และด ารงชีวิตอยูํในสังคมใน
สถานภาพที่ด๎อยกวําเด็กทั่วไป รวมทั้งถูกกระท าในลักษณะของการละเมิดสิทธิที่เด็กพึงได๎รับ โดยแบํงเป็น 

1.1 เด็กถูกทารุณ หมายถึง เด็กที่ถูกท าอันตรายหรือถูกคุกคามตํอสุขภาพหรือสวัสดิ
ภาพโดยผู๎อ่ืน ด๎วยการท าให๎บาดเจ็บทั้งทางรํางกายและจิตใจ ด๎วยการกระท าทารุณทางเพศ 

1.2 แรงงานเด็ก หมายถึง เด็กที่มีอายุต ่ากวํา 15 ปี ซึ่งท างานโดยได๎รับคําตอบแทน
หรือไมํก็ตามในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการผลิต พาณิชยกรรม บริการและงานขนสํง 

1.3 โสเภณีเด็ก หมายถึง เด็กทั้งหญิงและชายที่มีอายุ 15 ปี และต่ ากวํา ซึ่งประกอบ
อาชีพหารายได๎จากการให๎บริการทางเพศ 

1.4 เด็กถูกขํมขืน หมายถึง เด็กอายุ 15 ปี และต่ ากวําที่ถูกกระท าอาชญากรรมที่
กระตุ๎นพฤติกรรมทางเพศหรือมีแนวโน๎มไปในทางเรื่องเพศ ซึ่งผู๎กระท านั้นกระท าอยํางบังคับ มีการขูํเข็ญ
ตํอเด็ก เพ่ือจะให๎เด็กตอบสนองความต๎องการทางเพศของตน โดยที่เด็กนั้นไมํยินยอม 

2. เด็กถูกปลํอยปละละเลย เป็นเด็กที่เสียเปรียบและขาดโอกาสที่จะได๎รับการพัฒนาตาม
วัยตลอดจนเป็นเด็กที่สังคมมักไมํคํอยให๎ความสนใจหรือเอาใจใสํดูแลเทําที่ควร  โดยแบํงเป็น เด็กที่อยูํใน
ครอบครัวที่ยากจนมาก  เด็กถูกทอดทิ้งหรือเด็กก าพร๎า  เด็กเรํ รํอน  เด็กลูกกรรมกรกํอสร๎างเด็กในสลัม  
และเด็กชนกลุํมน๎อย 

3. เด็กประพฤติตนไมํสมควร เนื่องจากลักษณะตัวเด็ก สภาพปัญหาของครอบครัวรวมทั้ง
สภาพแวดล๎อมทางสังคมของสังคมเมือง ซึ่งมีสํวนท าให๎เด็กเหลํานี้มีการกระท าหรือความประพฤติที่ไมํ
ถูกต๎อง หรือเบี่ยงเบนไปจากหลักเกณฑ์ของสังคม และอาจสํงผลให๎เกิดเป็นปัญหาทางสังคมในที่สุด โดย
แบํงเป็น เด็กติดยาเสพติดและสารระเหย เด็กมั่วสุมในสถานบริการและสถานเริงรมย์  และเด็กตั้งครรภ์
นอกสมรส 

4. เด็กพิการทางกายและสติปัญญา โดยแบํงเป็น เด็กท่ีมีความบกพรํองทางการเห็นเด็กที่มี
ความบกพรํองทางการได๎ยิน  เด็กที่มีความบกพรํองทางด๎านรํางกาย  และเด็กที่มีความบกพรํองทาง
สติปัญญา 

คณะกรรมการพัฒนาการศึกษาอบรมและเลี้ยงดูเด็ก (2535) ได๎ก าหนดลักษณะของเด็ก
ด๎อยโอกาสไว๎ดังนี้ 

1. เด็กถูกทอดทิ้ง 
2. เด็กเรํรํอน 
3. เด็กพิการทางรํางกายและสติปัญญา 
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4. เด็กถูกทารุณ 
5. เด็กไทยอพยพย๎ายถิ่น 
6. เด็กไร๎สัญชาติ 
7. โสเภณีเด็ก 
8. เด็กถูกใช๎แรงงาน 
9. เด็กติดเอดส์ 
10. เด็กตํางชาติ 
วิเชียร เกตุสิงห์ (2540) ได๎แบํงกลุํมเด็กด๎อยโอกาสออกเป็นกลุํมยํอยๆ  ดังนี้ 
1. กลุํมท่ีมีความบกพรํองทางรํางกาย หรือจิตใจ หรือคนพิการ 
2. กลุํมชาวไทยที่มีวัฒนธรรมตํางจากคนสํวนใหญํของประเทศ ได๎แกํ กลุํมชาวไทยภูเขา  

กลุํมชาวไทยที่มีเชื้อสาย เขมร สํวย เยอ  และกลุํมชาวไทยที่นับถืออิสลาม 
3. กลุํมที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม และผู๎ที่อยูํในชนบทหํางไกล ได๎แกํ กลุํมที่อาศัยอยูํ

ในชุมชนแออัด  กลุํมท่ีอพยพหรือมีที่อยูํไมํเป็นหลักแหลํง  และกลุํมที่อาศัยอยูํในพ้ืนที่ชนบทหํางไกล และ
มีฐานะยากจน 

กรมการศึกษานอกโรงเรียน (2539) ได๎จ าแนกประเภทกลุํมเปูาหมายเด็กด๎อยโอกาสตาม
สภาพปัญหาทางสังคมและภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ ไว๎ดังนี้ 

1. เด็กถูกปลํอยปละละเลย เด็กก าพร๎า เด็กถูกทอดทิ้ง 
2. เด็กเรํรํอน เด็กท่ีมีอาชีพอยูํข๎างถนนหรือบนถนน นอนใต๎สะพาน 
3. แรงงานเด็ก เด็กถูกใช๎แรงงาน การใช๎แรงงานเด็ก 
4. เด็กพิการ หูหนวก ตาบอด พิการทางแขน ขา ล าตัว พิการทางสติปัญญา 
5. เด็กในธุรกิจทางเพศ โสเภณีเด็ก เด็กท่ีมั่วสุมในสถานบริการและสถานเริงรมย์ 
6. เด็กติดสารระเหย 
7. เด็กติดเชื้อเอดส์ 
8. เด็กประพฤติตนไมํเหมาะสมแกํวัย เด็กกระท าความผิดลักขโมย มั่วสุมตามแหลํงบันเทิง 
9. เด็กกลุํมยากจนในเมืองและชนบท เด็กในสลัม เด็กลูกกรรมกรกํอสร๎าง 
10. เด็กถูกละเมิดสิทธิ เด็กถูกทารุณกรรม เด็กถูกขํมขืน 
11. เด็กชนกลุํมน๎อย ชาวเขา ชาวเล เด็กที่มาจากครอบครัวแรงงานตํางด๎าว ภาวะ

สงคราม เด็กตามแนวชายแดน 
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12. เด็กด๎อยโอกาสในภาวะโอกาสอ่ืนๆที่อาจเกิดขึ้น 
ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและครอบครัว (2545) ได๎ก าหนดกลุํมเด็กด๎อยโอกาสเป็น 10 ประเภท  

ดังนี้ 
1. เด็กถูกบังคับให๎ขายแรงงานหรือแรงงานเด็ก 
2. เด็กเรํรํอน 
3. เด็กท่ีอยูํในธุรกิจบริการทางเพศ 
4. เด็กท่ีถูกทอดทิ้ง 
5. เด็กท่ีถูกท าร๎ายทารุณ 
6. เด็กยากจน (มากเป็นพิเศษ) 
7. เด็กในชนกลุํมน๎อย 
8. เด็กท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด 
9. เด็กท่ีได๎รับผลกระทบจากโรคเอดส์ หรือโรคติดตํอร๎ายแรงที่สังคมรังเกียจ 
10. เด็กในสถานพินิจและคุ๎มครองเด็กและเยาวชน 

  สรุปได๎วําเด็กด๎อยโอกาสสามารถแบํงออกเป็น 6 ประเภท คือ เด็กถูกปลํอยปละละเลย  
เด็กถูกละเมิดสิทธิ เด็กประพฤติตนไมํเหมาะสม เด็กพิการ เด็กขาดโอกาสหรือยากจนเข๎าไมํถึงบริการ 
และเด็กติดเชื้อเอดส์ 
 2.3.3 สถานการณ์เด็กด้อยโอกาสในปัจจุบัน 

เด็กและเยาวชนที่อยูํในวัยเรียนจ านวนหนึ่งที่ขาดโอกาสทางการศึกษาและพัฒนา
ตนเอง  ประกอบด๎วย กลุํมเด็กนอกระบบการศึกษา กลุํมเด็กพิการ กลุํมเด็กในชนบทหํางไกลที่ยังขาดการ
เข๎าถึงทางการศึกษาอยํางมีคุณภาพ และกลุํมเด็กเยาวชนที่ถูกด าเนินคดี  โดยหากจ าแนกประเภทกลุํม
เด็กด๎อยโอกาสและเด็กนอกระบบการศึกษาอยํางละเอียด จะสามารถจ าแนกออกเป็น 11 กลุํม โดยพบวํา
มีจ านวนทั้งสิ้นประมาณ 6,400,000 คน (http://www.qlf.or.th/Home/Contents/147, สืบค๎นเมื่อ 4  
กุมภาพันธ์  2559) ประกอบด๎วย 

(1) เด็กเรํรํอนจรจัด มีจ านวน 30,000 คน ซึ่งแหลํงชุมชนแออัดที่มีจ านวนเด็กเรํรํอน
มากที่สุดอยูํในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งตามเมืองขนาดใหญํ โดยสํวนใหญํประสบปัญหาครอบครัว
แตกแยก ถูกทารุณกรรม บางสํวนออกมาเรํรํอนเพ่ือหารายได๎ชํวยเหลือครอบครัว และหนีตามเพ่ือนมา
เรํรํอน  เด็กกลุํมนี้ก าลังเผชิญความเสี่ยงสูงตํอปัญหายาเสพติด การขายบริการทางเพศ และอาชญากรรม 
เนื่องจากถูกท าร๎าย ถูกลํวงละเมิดทางเพศ และการเจ็บปุวย ซึ่งขณะนี้มีองค์กรของภาครัฐและองค์กร

http://www.qlf.or.th/Home/Contents/147
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เอกชนเข๎าชํวยเหลือได๎เพียง 5,000 คน ยังมีเด็กเรํรํอนนอกระบบจ านวนมากในหลายพ้ืนที่ที่รอความ
ชํวยเหลือกวํา 15,000 -20,000 คน สิ่งที่เด็กในกลุํมนี้ต๎องการคือ การชํวยเหลือตํอเนื่องระยะยาว 
ซํอมแซมสภาพพ้ืนฐานในชีวิต และชํวยเหลือเยียวยาครอบครัว จากนั้นจึงน าเด็กกลับเข๎าสูํระบบ
การศึกษา 

(2) เด็กไร๎สัญชาติ มีจ านวน 200,000-300,000 คน ในจ านวนนี้มีอยูํ 100,000 คนที่ยัง
ขาดโอกาสทางการศึกษา ซึ่งเป็นเด็กจากชนกลุํมน๎อยที่เข๎ามาพักพิงในประเทศไทย มีทั้งที่อยูํมานานเป็น
ชั่วอายุคน และเพ่ิงอพยพเข๎ามาอยูํ จึงยังไมํถูกรับรองสัญชาติ ท าให๎เด็กในกลุํมดังกลําวไมํได๎รับบริการเทํา
เทียมกับเด็กท่ัวไป โดยขาดโอกาสทางการศึกษา ไมํได๎รับสิทธิรับทุนแม๎เรียนดี เสี่ยงตํอการถูกลํอลวงไปค๎า
มนุษย์ ขาดสิทธิทางการรักษาพยาบาล และไมํสามารถเดินทางไกลได๎ เพราะไมํได๎รับการรับรองสิทธิการ
เป็นพลเมือง  ความต๎องการจ าเป็นของเด็กกลุํมนี้คือ การให๎สิทธิและโอกาสตํอเด็กไร๎สัญชาติ ทั้งทาง
กฎหมายรับรองและสิทธิการเข๎าถึงโอกาสทางการศึกษา การดูแลรักษาพยาบาล และสิทธิการเดินทาง
ออกนอกพ้ืนที่ได๎ รวมถึงกลไกการติดตามคุ๎มครองเด็กไร๎สัญชาติที่มีแนวโน๎มสูญหายและเสี่ยงตํอขบวน
การค๎ามนุษย์ 

(3) ลูกของแรงงานตํางด๎าว มีจ านวน 250,000 คน ปัญหาส าคัญของเด็กในกลุํมนี้คือ 
ขาดโอกาสทางการศึกษา เนื่องจากต๎องอพยพตามผู๎ปกครองเข๎ามาท างาน และเป็นกลุํมที่ต๎องเป็นแรงงาน
เด็ก จึงไมํมีเวลาเรียนในระบบโรงเรียนปกติ  ความต๎องการของเด็กกลุํมนี้จึงต๎องการการศึกษารูปแบบ
พิเศษ บนพ้ืนฐานของความต๎องการให๎การศึกษาที่มีคุณภาพเหมาะสมกับวิถีชีวิตรวมถึงการอยูํรํวมกัน
อยํางสันติ และสํงเสริมยอมรับในความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

(4) เด็กติดเชื้อเอดส์ มีจ านวน 50,000 คน ซึ่งติดเชื้อเอดส์จากพํอแมํ จึงมีจ านวนไมํน๎อย
ที่เป็นทั้งเด็กก าพร๎าและติดเชื้อเอดส์ จึงต๎องเผชิญกับปัญหาทางสุขภาพ ขาดการยอมรับจากสังคมท าให๎
ผู๎ปุวยเข๎าไมํถึงบริการด๎านสุขภาพ การสํงตํอของเด็กระหวํางองค์กรไมํเป็นความลับ และเด็กที่ปุวยไมํ
สามารถอยูํรํวมกับครอบครัวได๎  เด็กในกลุํมนี้จึงต๎องการการดูแลเอาใจใสํจากครอบครัวเครือญาติ  การ
ดูแลด๎านสุขภาพ การพักฟ้ืนเยียวยา และได๎รับการรักษาพยาบาลตามสิทธิอยํางตํอเนื่อง ระบบสวัสดิการ
ดูแลเด็กติดเชื้อ การเข๎าใจและยอมรับจากสังคม และโอกาสในการศึกษาเชํนเดียวกับเด็กปกติ 

(5) เด็กก าพร๎าถูกทอดทิ้ง มีจ านวน 88,730 คน ซึ่งถูกทอดทิ้งตามโรงพยาบาล สถานรับ
เลี้ยงเด็ก และที่สาธารณะ โดยมีสาเหตุจากแมํที่อยูํในวัยเรียน และแมํที่ไมํสามารถเลี้ยงลูกได๎  เด็กในกลุํม
นี้นอกจากต๎องการโอกาสทางการศึกษาเหมือนเด็กทั่วไปตั้งแตํปฐมวัยแล๎ว ยังต๎องการความรักความเอาใจ
ใสํเป็นพิเศษ เพ่ือให๎เด็กสามารถปรับตัวกับสังคมได๎ 
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(6) เด็กถูกบังคับใช๎แรงงาน โดยเฉพาะเด็กอายุต่ ากวํา 15 ปีที่ถูกบังคับเป็นแรงงานอยําง
ผิดกฎหมาย มีจ านวน 10,000 คน ซึ่งมีจ านวนมากที่ยังไมํเข๎าถึงระบบการคุ๎มครองของกฎหมายและ
บริการทางสังคม เนื่องจากสถานประกอบการมีลักษณะซํอนเร๎น เชํน โรงงานขนาดเล็กตามห๎องแถวและ
ชานเมือง ความต๎องการของเด็กในกลุํมนี้คือ ความชํวยเหลือทั้งทางสุขภาพ จิตใจ และโอกาสกลับสูํระบบ
การศึกษา การมีงานท าที่ม่ันคงเพ่ือหนีความยากจนในอนาคต 

(7) เด็กถูกบังคับให๎ค๎าประเวณี รวมถึงเด็กที่ท างานในสถานบริการ เชํน สนุ๏กเกอร์คลับ 
คาเฟุ ผับ ฯลฯ โดยพบวํามีเด็กอายุต่ ากวํา 18 ปี ที่เข๎าสูํการค๎าประเวณี ไมํต่ ากวํา 25,000 คน ความ
ต๎องการของเด็กกลุํมนี้คือ ความชํวยเหลือทั้งทางสุขภาพ จิตใจ โอกาสทางการศึกษา รวมถึงกลไกทาง
สังคมและชุมชนในการให๎ก าลังใจ เพ่ือฟ้ืนฟูจิตใจ ปลูกจิตส านึกให๎รักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การฝึกฝน
อาชีพให๎มีงานท า 

(8) เด็กติดยา มีจ านวน 10,000 คน โดยกระจายอยูํในเขตกรุงเทพฯและเมืองใหญํ 
รวมถึงพ้ืนที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ เด็กกลุํมนี้มีความต๎องการฟ้ืนฟูสภาพรํางกาย สมอง การเยียวยา
จิตใจและคืนความม่ันใจในการกลับสูํสังคม/ชุมชน ตลอดจนความต๎องการการศึกษาท้ังสายสามัญและสาย
อาชีพ 

(9) เด็กยากจนพิเศษ หรือเด็กที่ครอบครัวมีรายได๎รวมกันไมํเกิน 20,000 บาท/ปี มี
จ านวน 2,978,770 คน เด็กในกลุํมนี้ต๎องการการสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตั้งแตํปฐมวัย
จนถึงขั้นสูงสุดตามศักยภาพ 

(10) เด็กที่อยูํในพ้ืนที่หํางไกล ถิ่นทุรกันดาร มีจ านวน 160,000 คน เด็กกลุํมนี้ต๎องการ
การสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพตั้งแตํปฐมวัยจนถึงชั้นสูงสุดตามศักยภาพเชํนกัน 

(11) เด็กออทิสติก เด็กที่มีความบกพรํองในการเรียนรู๎ (LD) เด็กสมาธิสั้น (ADHD) มี
จ านวนถึง 2,500,000 คน หรือประมาณ 1 ใน 5 ของเด็กในวัยเรียนในระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยม (3-18 ปี) 
ซ่ึงเด็กในกลุํมนี้มีทั้งอยูํในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา ซึ่งขาดการสํงเสริมดูแลตามพัฒนาการ
การเรียนรู๎อยํางเข๎าใจ เด็กในกลุํมนี้จึงมีความต๎องการเฉพาะทั้งในด๎านการเลี้ยงดูในครอบครัวและการให๎
การศึกษาของโรงเรียนที่ต๎องมีการจัดระบบคัดกรอง วินิจฉัย และดูแลอยํางเหมาะสม 

กลุํมเด็กด๎อยโอกาสทั้ง 11 กลุํม มีความต๎องการความชํวยเหลือที่แตกตํางกัน  ดังนั้นใน
การดูแลเด็กด๎อยโอกาสจึงจ าเป็นต๎องให๎ความชํวยเหลือในรูปแบบที่เหมาะสม และสอดคล๎องกับความ
ต๎องการ  เพื่อให๎เด็กด๎อยโอกาสเหลํานี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน   

 



26 
 

 

 2.3.4 การจัดการศึกษาเฉพาะส าหรับกลุ่มเด็กด้อยโอกาส 
การจัดการศึกษาเฉพาะเพ่ือเด็กด๎อยโอกาสในปัจจุบันของรัฐบาล มีหนํวยงานรับผิดชอบ

หลัก คือ ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ตามมาตรา 10 แหํงพระราชบัญญัติวําด๎วยการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 ที่
ก าหนดให๎การจัดการศึกษาต๎องจัดให๎บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาให๎อยํางทั่วถึง 
และมีคุณภาพ โดยไมํเก็บคําใช๎จําย และก าหนดให๎ต๎องจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพรํองทาง
รํางกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู๎ หรือมีรํางกายพิการ หรือทุพพลภาพ
หรือบุคคลซึ่งไมํสามารถพ่ึงตนเองได๎ หรือไมํมีผู๎ดูแล หรือด๎อยโอกาส ต๎องจัดให๎บุคคลดังกลําวมีสิทธิได๎รับ
สิ่งอ านวยความสะดวกสื่อบริการ และความชํวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 

สถานศึกษาที่จัดการศึกษาพิเศษเพ่ือเด็กพิการและผู๎ด๎อยโอกาส ที่อยูํในความดูแลของ
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มี 172 แหํง จ าแนกได๎ 3 กลุํม (http://special.obec.go.th/index. 
php, สืบค๎นเมื่อ 27  มิถุนายน  2558 ) ดังนี้ 

(1) โรงเรียนเฉพาะความพิการ 46 โรงเรียน ใน 37 จังหวัด รับนักเรียนแบบอยูํประจ า  
โดยมีโรงเรียนเฉพาะความพิการสี่ประเภท  ดังนี้ 

1) ประเภทบกพรํองทางสติปัญญา 19 โรงเรียน ใน 19 จังหวัด  
2) ประเภทบกพรํองทางการได๎ยิน 21 โรงเรียน ใน 20 จังหวัด   
3) ประเภทบกพรํองทางการเห็น 2 โรงเรียน ใน 2 จังหวัด  
4) ประเภทบกพรํองทางรํางกายและการเคลื่อนไหว 4 โรงเรียน ใน 4 จังหวัด  

(2) ศูนย์การศึกษาพิเศษ เพ่ือพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ มี 77 ศูนย์ ประกอบด๎วย 
1) ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 13 ศูนย์ ใน 13 จังหวัด 
2) ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด 64 ศูนย์ ใน 64 จังหวัด 

(3) โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 51 โรงเรียน ใน 43 จังหวัด ประกอบด๎วย 
1) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 โรงเรียน ใน 22 จังหวัด รับนักเรียนแบบอยูํ

ประจ า 
2) โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 26 โรงเรียน ใน 24 จังหวัด รับนักเรียนแบบอยูํประจ า 

จ านวน 25 โรงเรียน และรับนักเรียนแบบไป – กลับจ านวน 1 โรงเรียน 
โดยกลุํมเปูาหมายที่ให๎บริการทางการศึกษาคือ เด็กด๎อยโอกาสทางการศึกษา 10 

ประเภท ได๎แกํ 

http://special.obec.go.th/index.php,%20สืบค้นเมื่อ
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1) เด็กท่ีถูกบังคับให๎ขายแรงงาน หรือแรงงานเด็ก หมายถึง เด็กที่ถูกบังคับให๎ท างาน
หารายได๎ด๎วยการขายแรงงานกํอนวัยอันสมควร ถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ๎างจนไมํมีโอกาสได๎รับ
การศึกษา หรือการพัฒนาให๎เป็นไปตามหลักพัฒนาการอันเหมาะสมกับวัย 

2) เด็กเรํรํอน หมายถึง เด็กที่ไมํมีที่อยูํอาศัยพักพิงเป็นหลักแหลํงแนํนอน ด ารงชีวิต
อยํางไร๎ทิศทาง ขาดปัจจัยพื้นฐานในการด ารงชีวิต เสี่ยงตํอการประสบอันตรายและเป็นปัญหาสังคม  

3) เด็กที่อยูํในภาวะเสี่ยงกับธุรกิจทางเพศหรือโสเภณีเด็ก หมายถึง  เด็กที่มีความ
สมัครใจ หรือถูกบังคับลํอลวงให๎ขายบริการทางเพศหรือถูกชักจูงให๎ต๎องตกอยูํในสภาพเสี่ยงตํอการ
ประกอบอาชีพขายบริการทางเพศ 

4) เด็กที่ถูกทอดทิ้ง/ก าพร๎า หมายถึง เด็กที่มารดาคลอดทิ้งไว๎ในโรงพยาบาลหรือ
ตามสถานที่ตํางๆ รวมไปถึงเด็กที่บิดา มารดาปลํอยทิ้งไว๎ให๎มีชีวิตอยูํตามล าพัง หรืออยูํกับบุคคลอ่ืนโดย
ไมํได๎รับการเลี้ยงดู    จากบิดามารดา ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากปัญหาการหยําร๎าง หรือครอบครัว
แตกแยกมีสภาพชีวิตอยูํทํามกลางความสับสน ขาดความรัก ความอบอํุน ตลอดถึงเด็กที่ขาดผู๎อุปการะ
เลี้ยงดู อันเนื่องมากจากสาเหตุอื่น 

5) เด็กที่ถูกท าร๎ายทารุณ หมายถึง เด็กที่ถูกลํวงละเมิดทางรํางกาย ทางเพศ หรือ
ทางจิตใจ มีชีวิตอยูํอยํางไมํเป็นสุข ระแวง หวาดกลัว เนื่องจากถูกท าร๎ายทารุณ ถูกบีบคั้นกดดันจากบิดา
มารดา หรือผู๎ปกครองซึ่งมีสภาพจิตใจหรืออารมณ์ไมํเป็นปกติ หรือถูกลํวงละเมิดทางเพศในลักษณะตําง 
ๆ จากบุคคลที่อยูํใกล๎ตัว 

6) เด็กยากจน (มากเป็นพิเศษ) หมายถึง เด็กซึ่งเป็นบุตรหลานของคนยากจน ที่มี
รายได๎ไมํเพียงพอตํอ   การเลี้ยงชีพ ครอบครัวมีรายได๎เฉลี่ยไมํเกิน 20,000 บาทตํอปี ครอบครัวอยูํ
รวมกันหลายคนขาดแคลนปัจจัยพ้ืนฐานชีวิต อยูํอยํางยากล าบาก รวมถึงเด็กในแหลํงชุมชนแออัดหรือ
บุตรของกรรมกรกํอสร๎างหรือเด็กจากครอบครัวที่อยูํในถิ่นทุรกันดารหํางไกลที่ขาดโอกาสที่จะได๎รับ
การศึกษาและบริการอื่น ๆ 

7) เด็กในชนกลุํมน๎อย หมายถึง เด็กที่เป็นบุตรหลานของบุคคลที่มีวัฒนธรรม
แตกตํางไปจากประชาชน สํวนใหญํของประเทศ มีชีวิตอยูํอยูํอยํางยากล าบากและมีปัญหาเกี่ยวกับการถือ
สัญชาติไทยเป็นสาเหตุให๎ไมํมีโอกาสได๎รับการศึกษาหรือบริการอ่ืน ๆ สํวนใหญํเป็นเด็กในครอบครัวที่
อพยพเข๎ามาอาศัยอยูํตามบริเวณแนวชายแดนของประเทศไทย 

8) เด็กกลุํมเสี่ยงที่มีปัญหาเกี่ยวกับสารเสพติด หมายถึง เด็กที่ติดสารระเหยหรือสาร
เสพติดให๎โทษ หรือเด็กเสี่ยงตํอการถูกชักน าให๎ประพฤติตนไมํเหมาะสม เกี่ยวข๎องผูกพันอยูํกับกลุํม
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มิจฉาชีพผู๎มีอิทธิพล หรือบุคคลที่แสวงหาผลประโยชน์จากการประกอบอาชีพ ผิดกฎหมาย เป็นเด็กด๎อย
โอกาสที่มีแนวโน๎มสูงตํอการกํอปัญหาในสังคม 

9) เด็กท่ีได๎รับผลกระทบจากโรคเอดส์หรือโรคติดตํอร๎ายแรงที่สังคมรังเกียจ หมายถึง 
เด็กที่ติดเชื้อเอดส์ หรือบิดา มารดาเจ็บปุวยด๎วยโรคเอดส์ เป็นเด็กที่ถูกสังคมรังเกียจ เป็นเหตุให๎เด็กไมํ
สามารถเข๎ารับการศึกษาหรือบริการอื่น ๆ รํวมกับเด็กปกติทั่วไปได๎ 

10) เด็กในสถานพินิจและคุ๎มครองเด็กและเยาวชน หมายถึง เด็กที่กระท าผิด และ
ถูกควบคุมอยูํในสถานพินิจและคุ๎มครองเด็กและเยาวชนตามกฎหมาย ตลอดถึงเด็กหญิงที่ตั้งครรภ์นอก
สมรส ซึ่งมีแนวโน๎มที่จะกํอให๎เกิดปัญหาตํางๆ เชํน การท าแท๎ง การฆําตัวตาย และการทอดทิ้งทารก เป็น
ต๎น   

นอกจากโรงเรียนสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษที่รับผิดชอบการจัด
การศึกษาส าหรับเด็กด๎อยโอกาสโดยเฉพาะแล๎วนั้น ยังมีโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน หรือ โรงเรียน 
ตชด. ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน  ส านักงานต ารวจแหํงชาติ ที่ตั้ง
กระจายอยูํตามแนวชายแดนของประเทศไทย ในพ้ืนที่ทุรกันดารซึ่งหํางไกลการคมนาคมทั่วทุกภาคของ
ประเทศ นักเรียนสํวนใหญํมีหลากหลายเชื้อชาติอาทิ ไทยพุทธ ไทยมุสลิม ไทยใหญํ ไทยภูเขา กะเหรี่ยง 
ลัวะ ม๎ง มูเซอ จีนฮํอ อีก๎อ เป็นต๎น รับผิดชอบการจัดการศึกษาส าหรับเด็กด๎อยโอกาสด๎วย 

ทั้งนี้ตั้งแตํปี พ.ศ. 2523 เป็นต๎นมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารีได๎พระราชทานโครงการตามพระราชด าริให๎กับโรงเรียน ตชด. เพ่ือด าเนินการพัฒนาให๎เด็กและ
ชุมชนมีความเป็นอยูํที่ดีขึ้นการด าเนินงานโครงการพระราชด าริ จะมีครู ตชด.เป็นแกนในการถํายทอด
ความรู๎ โดยให๎ชุมชนในท๎องถิ่นมีสํวนรํวมในทุกๆ กิจกรรม ท าให๎เด็กนักเรียนได๎รับการพัฒนาไปพร๎อมๆกับ
การถํายทอดความรู๎สูํชุมชนจนเกิดการพัฒนาอยํางยั่งยืน 

ในปีการศึกษา  2556 มีโรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายเเดนที่
ด าเนินงานโครงการพัฒนาเด็กเเละเยาวชน  ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี  ทั้งหมด 188  เเหํง  เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา 170 เเหํง  โรงเรียนมัธยมศึกษา 2 
เเหํง เเละศูนย์การเรียน ตชด. 16 เเหํง  (http://www.bpp.go.th/bppmain_school/, สืบค๎นเมื่อ 5  
เมษายน  2558 ) 

 
 
 

http://www.bpp.go.th/bppmain_school/,%20สืบค้น
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2.3.5 ปัญหาอุปสรรคการด าเนินการให้บริการการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาส 
ปัญหาอุปสรรคที่ท าให๎การด าเนินงานให๎บริการการศึกษาส าหรับเด็กด๎อยโอกาสไมํ

สามารถครอบคลุมและกระจายอยํางทั่วถึงเต็มที่ และเอ้ือประโยชน์อยํางสูงสุดส าหรับกลุํมผู๎ด๎อยโอกาส 
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548, น. 51 - 53) มีสาเหตุดังนี้  

(1) การบริหารองค์กร ขาดการประสานงานอยํางชัดเจนและตํอเนื่องระหวํางหนํวยงาน
ภารัฐและเอกชน และเอกชนกับเอกชน ท าให๎เกิดความซ้ าซ๎อนของโครงการในกลุํมเปูาหมายและพ้ืนที่
เดียวกัน ตลอดจนขาดหนํวยงานกลางที่ท าหน๎าที่ รับผิดชอบโดยตรงในการประสานงานและสร๎าง
เครือขําย 

(2) การให๎บริการการศึกษายังไมํเหมาะสม ทั้งในเรื่องหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอน
ยังไมํสามารถสนองตํอวิถีชีวิตและความต๎องการของเด็กด๎อยโอกาสกลุํมตํางๆ โดยเฉพาะการให๎
ความส าคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน๎นเด็กเป็นศูนย์กลาง และการใช๎สื่อหรืออุปกรณ์การ
เรียนการสอน 

(3) บุคลากร จ านวนบุคลากรมีไมํเพียงพอและไมํเหมาะสมกับจ านวนเด็ก บุคลากรมีการ
เปลี่ยนแปลงบํอยครั้งในทุกระดับ ท าให๎ขาดความตํอเนื่องในการด าเนินงาน ขาดการพัฒนาและฝึกอบรม 
ให๎มีความรู๎ความช านาญโดยเฉพาะ บางครั้งบุคลากรมีทัศนคติเชิงลบตํอเด็ก 

(4) งบประมาณ การจัดสรรงบประมาณเป็นแบบแยกสํวน ไมํสมดุล ไมํเป็นองค์รวมและ
ไมํมีการกระจายอ านาจการจัดสรรงบประมาณอยํางเพียงพอ ท าให๎การสนับสนุนพัฒนาในทุกด๎านและการ
ให๎บริการตําง ๆ ไมํเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งขาดการติดตามตรวจสอบการใช๎งบประมาณที่
รัดกุมและตํอเนื่อง 

(5) ข๎อมูลสถิติเกี่ยวกับเด็กด๎อยโอกาสกลุํมตํางๆ ขาดการสร๎างระบบข๎อมูลของเด็กที่
นําเชื่อถือโดยเฉพาะในเรื่องการให๎บริการการศึกษา ข๎อมูลที่มีอยูํในปัจจุบัน จากหนํวยงานและองค์กรตําง 
ๆ มีระยะเวลาการรายงานข๎อมูลประจ าปีที่ไมํตรงกัน มีวิธีการเก็บที่แตกตํางกัน ขาดค านิยามของข๎อมูลแตํ
ละรายการ ระบบการจักท าและรวบรวมข๎อมูลสํวนใหญํเป็นระบบการกระจายงาน ท าให๎ขาดมาตรฐาน
และไมํตรงตามวัตถุประสงค์ของผู๎น าไปใช๎ 

(6) บริบทสิ่งแวดล๎อมตํอเด็กด๎อยโอกาส (ได๎แกํ พํอแมํ ครอบครัว ชุมชน โรงเรียน ฯลฯ) 
ขาดการท าหน๎าที่ของตนอยํางสมบูรณ์ ชุมชนไมํให๎การดูแลและไมํได๎มีสํวนรํวมในการดูแลเด็กด๎อยโอกาส 

(7) ขาดการวิจัย/ความรู๎เชิงสังเคราะห์ที่จะเอ้ือตํอการเรียนรู๎ของเด็กด๎อยโอกาส มี
การศึกษาวิจัยองค์ความรู๎ใหมํ ๆ องค์ความรู๎เรื่องพัฒนาการของเด็กด๎อยโอกาส การอบรมเลี้ยงดูที่
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เหมาะสม และทฤษฎีการเรียนรู๎ดูแลเด็กด๎อยโอกาสในแตํละวัยจากตํางประเทศ องค์ความรู๎เหลํานี้นําจะ
ได๎น ามาศึกษาและน ามาปรับใช๎ในบริบทของประเทศไทย โดยการวิจัยและพัฒนา การเผยแพรํรวมทั้งการ
สํงเสริมให๎มีความเชี่ยวชาญแกํผู๎ที่สอนและวิจัยระดับอุดมศึกษาเพ่ือน ามาใช๎ฝึกอบรมให๎ได๎ประโยชน์แกํ
เด็กด๎อยโอกาสในระยะยาว 

(8) ขาดนโยบายในภาพรวม การจัดการศึกษาให๎กับเด็กด๎อยโอกาสที่ผํานมายั งขาด
นโยบายในภาพรวมที่ชัดเจน รวมทั้งยังขาดแผนปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรมที่สามารถน าสูํการปฏิบัติได๎อยําง
จริงจัง มีเพียงนโยบายเฉพาะกลุํมเพียงบางกลุํม การประสานการด าเนินงานในการน านโยบายและแผน
ไปสูํการปฏิบัติ ซึ่งไมํสามารถด าเนินการได๎อยํางเป็นรูปธรรม สํงผลให๎การจัดการศึกษา ท าได๎ไมํครอบคลุม 
และไมํทั่วถึงทุกกลุํมเปูาหมายเด็กด๎อยโอกาส 

2.3.6 การจัดการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาสในต่างประเทศ 
   การจัดการศึกษาเพ่ือเด็กด๎อยโอกาสในตํางประเทศ จะอธิบายในสํวนของกฎหมายที่ให๎

ความคุ๎มครองในการจัดการศึกษาเพ่ือเด็กด๎อยโอกาส และกระบวนการให๎บริการการศึกษาส าหรับเด็ก
ด๎อยโอกาส รายละเอียด ดังนี้ 

       2.3.6.1 กฎหมายที่ให้ความคุ้มครองในการจัดการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาส 
        การคุ๎มครองสิทธิทางการศึกษาและการจัดการศึกษาของเด็กด๎อยโอกาสใน

ตํางประเทศ สํวนใหญํจะอยูํในรูปแบบของการออกกฎหมายที่ให๎ความคุ๎มครองในการจัดการศึกษาเพ่ือ
เด็กด๎อยโอกาส โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร๎างความเทําเทียมทางการศึกษา ส าหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ
กฎหมายการจัดการศึกษาเพ่ือเด็กด๎อยโอกาสในตํางประเทศในที่นี้จะน าเสนอข๎อมูลของอนุสัญญาวําด๎วย
สิทธิเด็ก ปี ค.ศ.1989  กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร นิวซีแลนด์ ญี่ปุุน บราซิล 
และฟิลิปปินส์ (ทิชา  ลวดลาย, 2549, น. 12-17) โดยมีรายละเอียดดังนี้  

(1) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ปี ค.ศ.1989 (The Convention on the 
Rights of the Child) ได๎บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิของเด็กที่จะได๎รับการศึกษาไว๎ในมาตรา 28 วํา 

1) “รัฐภาคีตระหนักในสิทธิของเด็กที่จะได๎รับการศึกษาและเพ่ือที่จะบรรลุ
สิทธินี้อยํางเต็มที่ และบนพ้ืนฐานของโอกาสที่เทําเทียมกัน ประเทศเหลํานี้จะด าเนินการโดยเฉพาะอยําง
ยิ่ง ดังตํอไปนี้  ให๎มีการศึกษาระดับประถมศึกษาภาคบังคับ โดยไมํเสียคําใช๎จํายแกํเด็กทุกคน  สร๎างเสริม
การพัฒนาในรูปแบบตํางๆ ของระบบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา รวมทั้งการศึกษาโดยทั่วไปและทาง
อาชีวศึกษา เพ่ือให๎เด็กทุกคนมีโอกาสได๎รับและจะให๎มีมาตรการที่เหมาะสม เชํน เริ่มให๎มีการศึกษาแบบ
ให๎เปลํา และให๎การชํวยเหลือด๎านการเงินในกรณีที่มีผู๎ต๎องการให๎โอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาแกํ
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ทุกคนบนพ้ืนฐานของความสามารถโดยทุกวิถีทางที่เหมาะสม  ให๎มีข๎อมูลและการแนะแนวทางการศึกษา
และการประกอบอาชีพส าหรับเด็กทุกคน  และให๎มีมาตรการสํงเสริมให๎นักเรียนไปโรงเรียนได๎โดย
สม่ าเสมอ และลดอัตราเด็กที่ต๎องลาออกจากโรงเรียนกํอนก าหนด 

2) รัฐภาคีจะมีมาตรการที่เหมาะสมเพ่ือให๎การรักษาระเบียบในโรงเรียน
เป็นไปโดยสอดคล๎องกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เด็กทุกคนพึงมี และสอดคล๎องกับอนุสัญญาฉบับนี้ 

3) รัฐภาคีจะสํงเสริมและสร๎างความรํวมมือระหวํางประเทศในสํวนที่
เกี่ยวกับการศึกษาโดยเฉพาะอยํางยิ่งเพ่ือมีสํวนชํวยขจัดความไมํรู๎ และความไมํรู๎หนังสือทุกแหํงในโลก 
และชํวยให๎มีความรู๎ทางด๎านวิทยาศาสตร์และวิชาการ ตลอดจนชํวยให๎มีวิธีการสอนสมัยใหมํ ทั้งนี้ต๎อง
ค านึงเป็นพิเศษถึงความต๎องการของประเทศก าลังพัฒนา 

ตามมาตรา 4 ของอนุสัญญาฯ บัญญัติวํา “รัฐภาคีจะให๎มีมาตรการที่
เหมาะสม ทั้งทางกฎหมายบริหาร และอ่ืนๆ เพ่ือด าเนินการให๎เป็นไปตามสิทธิใบอนุสัญญาฉบับนี้ให๎ได๎
การยอมรับ...” ปัจจุบัน มีประเทศกวํา 190 ประเทศเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญาวําด๎วยสิทธิเด็ก ซึ่งรวมทั้ง
ประเทศไทยด๎วย ดังนั้นประเทศสมาชิกจึงต๎องบัญญัติ แก๎ไข หรือปรับปรุงกฎหมายภายในหรือมาตรการ
ตํางๆ เกี่ยวกับการศึกษา ให๎สอดคล๎องกับบทบัญญัติดังกลําวข๎างต๎น 

(2) กฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา 
     กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาระดับประถมและมัธยมศึกษาปี 1995 (The 
Elementary and Secondary Education Act of 1995) ในหมวดที่ 1 ก าหนดการให๎ความชํวยเหลือ
แกํเด็กด๎อยโอกาสให๎มีคุณภาพการศึกษาที่สูงขึ้น โดยวัตถุประสงค์และหลักการส าคัญในกฎหมายฉบับนี้ 
ได๎แกํ การให๎การศึกษาที่มีคุณภาพสูงแกํบุคคล โดยยึดถือความยุติธรรม และความเทําเทียมในโอกาส
การศึกษา เพื่อการพัฒนาสติปัญญา คุณภาพชีวิต  ความจ าเป็นเรํงดํวนในการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียน
โดยเฉพาะเด็กที่มาจากครอบครัวยากจน  ความจ าเป็นในการศึกษาของเด็กที่มีปัญหาในด๎านการใช๎
ภาษาอังกฤษ เด็กลูกกรรมกรอพยพ เด็กพิการ เด็กอินเดียนแดง เด็กที่ถูกทอดทิ้ง และเด็กที่ต๎องการได๎รับ
ความชํวยเหลือ และการก าหนดโครงการเพ่ือการพัฒนาระบบโรงเรียน เพ่ือให๎เด็กเหลํานั้นมีคุณภาพ
การศึกษาที่สูงขึ้น 

สาระส าคัญในกฎหมายฉบับนี้ ได๎แกํ 
1) การจัดสรรงบประมาณ 
2) การก าหนดเงินสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียน 
3) การพัฒนาโครงการที่ด าเนินงานโดยองค์กรการศึกษาท๎องถิ่น 
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4) กลุํมเด็กเปูาหมายที่จะได๎รับการชํวยเหลือ ได๎แกํ เด็กที่มีปัญหาทาง
เศรษฐกิจ เด็กพิการ เด็กที่มีปัญหาในด๎านการใช๎ภาษาอังกฤษ โดยจะได๎รับการบริการเชํนเดียวกับเด็ก
โดยทั่วไป 

5) บทบัญญัติเฉพาะเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กอพยพ เพ่ือลดการขาด
โอกาสทางการศึกษา ให๎การศึกษาที่เหมาะสมและตรงกับความต๎องการ ให๎หลักประกันในโอกาสการ
เข๎าถึงมาตรฐานการศึกษาเหมือนเด็กทั่วไป มีโครงการศึกษาเฉพาะส าหรับเด็กอพยพ มีการให๎เงิน
ชํวยเหลืออุดหนุน 

6) โครงการปูองกันและชํวยเหลือแกํเด็กและเยาวชนที่ถูกทอดทิ้งปลํอยปละ
ละเลย เด็กที่กระท าความผิด หรืออยูํในภาวะเสี่ยงของการขาดโอกาสทางการศึกษา โดยการให๎เงิน
สนับสนุนแกํสถานศึกษา และองค์กรการศึกษาในท๎องถิ่น เพ่ือสร๎างหรือพัฒนาโครงการการศึกษาส าหรับ
เด็กเหลํานี้โดยเฉพาะ 

 (3) กฎหมายประเทศสหราชอาณาจักร 
     กฎหมายที่มีผลบังคับใช๎ในการจัดการศึกษาของเด็กด๎อยโอกาส ได๎แกํ 
รัฐธรรมนูญ ตอนที่ 28 เกี่ยวกับการศึกษาวิทยาศาสตร์ และศิลปศาสตร์ บัญญัติวํา 

1) ทุกคนมีสิทธิที่จะได๎รับการศึกษา การศึกษาระดับกํอนประถมศึกษา และ
ประถมศึกษา เป็นการศึกษาแบบให๎เปลํา การศึกษาระดับประถมศึกษาถือเป็นการศึกษาภาคบังคับ การ
จัดบริการการศึกษาด๎านเทคนิคและวิชาชีพต๎องเป็นไปอยํางทั่วถึง และการเข๎าศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ต๎องเป็นไปอยํางเสมอภาคทั่วกัน 

2) จัดมุํงหมายของการศึกษา คือ การพัฒนาความเป็นมนุษย์ และการ
เคารพสิทธิและเสรีภาพพ้ืนฐานของบุคคล รวมทั้งการเสริมสร๎างความเข๎าใจ ความอดทนและมิตรภาพ
ระหวํางชาติ กลุํมเผําพันธุ์ และศาสนาตํางๆ ตลอดจนการสํงเสริมการด าเนินงานของสหประชาชาติ ใน
การด ารงไว๎ซึ่งสันติภาพ 

3) ผู๎ปกครองมีสิทธิในการเลือกประเภทของการศึกษาให๎กับเด็กในความ
ปกครองของตน 

4) การศึกษาในระบบที่จัดโดยรัฐเป็นการศึกษาแบบให๎เปลํา ผู๎เข๎าศึกษาใน
โรงเรียนเอกชนต๎องเสียคําเลําเรียนหนํวยงานการศึกษาสํวนท๎องถิ่นจะต๎องจัดให๎เด็กเข๎าเรียนในโรงเรียนที่
ผู๎ปกครองต๎องการ ยกเว๎นในกรณีที่โรงเรียนนั้นเต็มแล๎ว หรือในกรณีที่เด็กไมํผํานเกณฑ์มาตรฐานด๎าน
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วิชาการส าหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา จะต๎องรับเด็กเข๎าเรียนให๎เต็ม ถ๎าเด็กเหลํานั้นมีสิทธิและผู๎ปกครอง
ต๎องการให๎เข๎าเรียน 

5) เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู๎ ควรได๎เข๎าเรียนในโรงเรียนที่สอนเด็กทั่วไป
ด๎วย ถ๎าโรงเรียนนั้นมีความพร๎อม 

กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา ค.ศ.1996 (Education Act 1996) ก าหนด
เกีย่วกับระบบการศึกษาบทบาทของบุคลากรและองค์กร การจัดการของโรงเรียนในสังกัด องค์การบริการ
การศึกษาสํวนท๎องถิ่น (Local Education Authorities) และโรงเรียนที่ได๎รับเงินอุดหนุน (Grant-
Maintained Schools) การจัดตั้งและการสนับสนุนโรงเรียนเอกชน ( Independent Schools) และ
วิทยาลัยชุมชน (City Colleges) การจัดการเพ่ือตอบสนองความต๎องการพิเศษทางการศึกษาของเด็ก 
และข๎อก าหนดเกี่ยวกับการรับและดูแลนักเรียน 

(4) กฎหมายประเทศนิวซีแลนด์ 
     กฎหมายและนโยบายที่มีผลบังคับใช๎ในการจัดการศึกษาของเด็กด๎อยโอกาส 
ได๎แกํแนวทางของชาติวําด๎วยการจัดการศึกษา ค.ศ.1989 (National Education Guidelines) มี
สาระส าคัญที่ระบุไว๎ ดังนี้ 

1) จัดโปรแกรมเรียนที่ชํวยให๎นักเรียน หรือนักศึกษาพัฒนาตนเองได๎เต็ม
ศักยภาพ และมีคํานิยมท่ีเหมาะสมกับการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ 

2) สร๎างความเสมอภาพทางการศึกษาให๎แกํชาวนิวซีแลนด์ทุกคน โดยการ
ขจัดอุปสรรคตํางๆ เพ่ือให๎บรรลุเปูาหมาย 

3) พัฒนาชาวนิวซีแลนด์ให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ และทักษะที่จ าเป็นตํอการ
ด ารงตนและแขํงขันได๎ในโลกสมัยใหมํ 

4) การพัฒนาพ้ืนฐานของเด็ก ตั้งแตํปฐมวัย เพ่ือเตรียมความพร๎อมส าหรับ
การเรียนรู๎และความส าเร็จในอนาคต 

5) มีหลักสูตรที่สมดุล ครอบคลุมสาขาการเรียนรู๎ ที่ชํวยให๎ผู๎เรียนมีความรู๎
กว๎างขวาง 

6) มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีการก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู๎ที่
ชัดเจน มีการติดตามประเมินผลการเรียนของผู๎เรียน และการจัดโปรแกรมการเรียนที่สนองความต๎องการ
ของผู๎เรียน 
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7) มีการจัดการเรียนรู๎และสนับสนุนที่เหมาะสมส าหรับผู๎เรียนที่มีความ
ต๎องการพิเศษแตกตํางจากผู๎อ่ืน เพ่ือให๎สามารถประสบความส าเร็จในการเรียนรู๎ 

8) จัดระบบการสนับสนุนการเข๎าศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
9) สนับสนุนความคิดริเริ่มเพ่ือความก๎าวหน๎าทางการศึกษาของชาวเมารี 

เพ่ือให๎ชาวเมารีมีสํวนรํวมและประสบความส าเร็จทางการศึกษามากขึ้น 
10) เคารพในความหลากหลายของเผําพันธุ์และมรดกทางวัฒนธรรมชอง

นิวซีแลนด์ รวมทั้งยอมรับเอกลักษณ์ของชาวเมารี 
กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา ค.ศ.1964  ก าหนดการบริการการศึกษา

สํวนกลาง การบริหารการศึกษาสํวนท๎องถิ่น หน๎าที่และการด าเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษา การ
จัดตั้งสถานศึกษา การรับ และดูแลนักเรียน การแตํงตั้งและการจ๎างครูและการตรวจสอบโรงเรียน 

กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา ค.ศ.1969 ก าหนดสิทธิในการศึกษา
ระดับประถมและมัธยมศึกษา การบริหารสถานศึกษา การศึกษาพิเศษ การพัฒนาเด็กปฐมวัย สมาคม
ผู๎ปกครอง การเงินเพ่ือการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา 

นอกจากนี้แล๎ว การบริหารการศึกษาส าหรับเด็กด๎อยโอกาสในประเทศ
นิวซีแลนด์ ได๎ด าเนินการโดย ศูนย์บริการการศึกษาพิเศษ (Special Education Service) ซึ่งท าหน๎าที่ใน
การให๎บริการเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษและพัฒนาการตามความต๎องการพ้ืนฐานของเด็ก 
โดยด าเนินการผํานกลุํมคณะท างานพิเศษกับครอบครัวและกลุํมเมารี ในการให๎การดูแล สํงเสริมและการ
ให๎การศึกษาแกํกลุํมชนอยํางทั่วถึง นอกจากนี้ศูนย์นี้ยังท าหน๎าที่ในการฝึกอบรมแกํบุคลากร โรงเรียน
ทั่วไป ผู๎ปกครอง และผู๎ในใจกลุํมตํางๆ ด๎วย โดยให๎บริการการศึกษาท่ีเทําเทียมกันแกํกลุํมบุคคลพิเศษโดย
มีบทบาทส าคัญในด๎านตํางๆ ดังนี้ การให๎ค าแนะน าและชํวยเหลือเด็กพิการทางหูและให๎ความรู๎แกํ
ผู๎ปกครอง  การให๎ค าแนะน าชํวยเหลือเด็กที่มีพัฒนาการทางสมองช๎า อ านวยความสะดวกและให๎
ค าแนะน าชํวยเหลือครอบครัวเด็ก คณะท างานของศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล และศูนย์เด็กกํอนวัย
เรียน  การให๎ค าแนะน าและชํวยเหลือแกํผู๎ที่มีปัญหาทางจิต อารมณ์ สังคม และพฤติกรรมการแสดงออก   
และการให๎ค าแนะน าและชํวยเหลือแกํเด็กที่มีปัญหาการพูด ปัญหาการใช๎ภาษา ความเข๎าใจทางภาษา 
และการแสดงออกทางความคิด 

(5) กฎหมายประเทศญี่ปุ่น 
รัฐธรรมนูญ ได๎บัญญัตินโยบายการศึกษาของชาติไว๎ในมาตรา 26 วํา 

“ประชาชนทุกคนพึงมีสิทธิได๎รับการศึกษาอยํางเทําเทียมกันตามความสามารถตามที่ก าหนดไว๎ใน
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กฎหมาย ประชาชนมีหน๎าที่ต๎องจัดให๎บุตรธิดาในความปกครองดูแลเข๎ารับการศึกษาตามที่ก าหนดไว๎ใน
กฎหมาย และการศึกษาภาคบังคับ ต๎องเป็นการศึกษาแบบให๎เปลํา” 

กฎหมายแมํแบบทางการศึกษา (The Fundamental Law of Education) 
ซึ่งถือเป็นกฎหมายการศึกษาแหํงชาติ ในมาตรา 3 ก าหนดวํา “ประชาชนทุกคนจะต๎องได๎รับโอกาสทาง
การศึกษาอยํางเทําเทียมกันตามความสามารถของตน โดยไมํเลือกเชื้อชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพทาง
สังคม ฐานะทางเศรษฐกิจหรือวงศ์ตระกูล หนํวยงานของรัฐทั้งระดับชาติ และระดับท๎องถิ่น จะต๎องมี
มาตรการให๎การสนับสนุนทางการเงิน แกํผู๎ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา เนื่องจากฐานะทางเศรษฐกิจ”  

(6) กฎหมายประเทศบราซิล 
ในประมวลกฎหมายเกี่ยวกับเด็ก ที่มีชื่อวํา “statute of the Child and 

Adolescent” ได๎ก าหนดสิทธิในการศึกษาของเด็กไว๎วํา “เด็กและเยาวชนมีสิทธิที่จะได๎รับการศึกษา เพ่ือ
การพัฒนาที่สมบูรณ์ การเตรียมพร๎อมส าหรับการเป็นพลเมืองที่ดี และการท างานในอนาคต โดยจะได๎รับ
หลักประกันในเรื่องความเสมอภาคในการเข๎ารับการศึกษาในโรงเรียน ได๎รับการเคารพจากครูผู๎สอน การมี
สํวนรํวมในการก าหนดวิธีการจัดการศึกษา และการเข๎ารับการศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่อยูํใกล๎บ๎านโดยไมํ
เสียคําใช๎จําย” กฎหมายฉบับนี้ได๎ก าหนดหน๎าที่ของรัฐในการให๎การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและภาคบังคับ โดย
ไมํเสียคําใช๎จําย รวมทั้งแกํเด็กและเยาวชนที่ไมํมีโอกาสได๎รับการศึกษาในวัยอันสมควร การให๎การศึกษา
โดยไมํเสียคําใช๎จํายในระดับมัธยมศึกษา การให๎การศึกษาพิเศษแกํผู๎พิการและด๎อยโอกาส 

(7) กฎหมายประเทศฟิลิปปินส์ 
      รัฐธรรมนูญ ปี ค.ศ.1987 บัญญัตินโยบายการศึกษาหลักของชาติ ที่เกี่ยวข๎อง
กับเด็กด๎อยโอกาสเอาไว๎ ดังนี้ 

1) รัฐจะคุ๎มครองและสนับสนุนให๎ประชาชนทุกคนมีสิทธิที่จะได๎รับ
การศึกษาอยํางมีคุณภาพ และเทําเทียมกันในทุกระดับการศึกษา 

2) รัฐจะดูแลและสนับสนุนการจัดระบบการศึกษาในทุกระดับอยํางเพียงพอ 
ทั่วถึงและสอดคล๎องกับความต๎องการของประชาชนและสังคม 

3) รัฐจะให๎การสนับสนุนในด๎านทุนการศึกษา โครงการยืมเงินเพ่ือการศึกษา 
การให๎เงินอุดหนุนและสิ่งจูงใจอ่ืนๆ แกํผู๎ศึกษาที่อยูํในโรงเรียนของรัฐและเอกชน โดยเฉพาะส าหรับ
ผู๎ด๎อยโอกาส 

4) รัฐจะจัดให๎ประชากรที่เป็นผู๎ใหญํ ผู๎พิการ และวัยรุํนที่ไมํอยูํในระบบ
โรงเรียน ได๎รับการฝึกการเป็นพลเมืองที่ดี ความสามารถทางด๎านอาชีพและทักษะอ่ืนๆ 
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 2.3.6.2 กระบวนการให้บริการการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาส 
ผลการศึกษาสถานภาพการให๎บริการการศึกษาส าหรับเด็กด๎อยโอกาสใน

ตํางประเทศจ านวน 5  ประเทศ ได๎แกํ  สหรัฐอเมริกา  สหราชอาณาจักร  บราซิล  ฟิลิปปินส์  และ
ออสเตรเลีย  ประเด็นหลักที่ได๎จากการศึกษาซึ่งเน๎นกระบวนการการให๎บริการการศึกษาส าหรับเด็กด๎อย
โอกาสใน 5 ประเทศ คือ เปูาหมายของการให๎บริการ แนวคิดในการให๎บริการ ยุทธศาสตร์ในการ
ให๎บริการ และรูปแบบการให๎บริการ รวมทั้งการติดตามประเมินผล  (ศรีศักดิ์  ไทยอารีและคณะ, 2543)  
รายละเอียดดังตํอไปนี้ 

(1)  เป้าหมายของการให้บริการ การศึกษาพบวําทุกประเทศให๎ความหมายของ
เด็กด๎อยโอกาสในบริบทของการศึกษาเหมือนกัน คือ เด็กที่ต๎องการการศึกษาพิเศษกวําเด็กทั่วไป และมี
ความชัดเจนมากทุกประเทศในเรื่องของเด็กพิการ นอกจากนั้นยังมีกลุํมเด็กซึ่งอยูํในความสนใจมากในแตํ
ละประเทศ เชํน สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร สนใจเด็กที่มีปัญหาด๎านพฤติกรรม ซึ่งไมํสามารถ
ปรับตัวเข๎ากับระบบโรงเรียนได๎หรือต๎องออกจากโรงเรียนกลางคัน ประเทศบราซิลและฟิลิปปินส์มี
นโยบายแผนงาน และโครงการส าหรับเด็กเรํรํอน และเด็กท างานมากมาย และประเทศออสเตรเลีย เน๎น
การท างานกับเด็กชนกลุํมน๎อย อยํางไรก็ตาม ทุกประเทศจะมีบริการครอบคลุมถึงเด็กด๎อยโอกาสกลุํม
อ่ืนๆ ด๎วย 

(2)  แนวคิดในการให้บริการ มีแนวคิดสี่ประการ ในการให๎บริการการศึกษา
ส าหรับเด็กด๎อยโอกาส คือ 

1) ความเสมอภาคและบูรณาการ ซึ่งมุํงเน๎นสิทธิและความเทําเทียมของเด็ก
ทุกคนที่จะได๎รับการศึกษา โดยเข๎าสูํระบบโรงเรียนให๎มากที่สุด 

2) คุณภาพของการศึกษา ซึ่งเน๎นการเรียนรู๎เพ่ือชีวิต โดยต๎องมีทั้งด๎าน
วิชาการ และด๎านการด ารงชีวิตในสัดสํวนที่เหมาะสมกับสภาพและความต๎องการของเด็กแตํละกลุํม 

3) การศึกษากับการพัฒนาเด็ก ซึ่งเป็นแนวคิดที่มองการศึกษาในฐานะเป็น
เครื่องมือ เพ่ือพัฒนาศักยภาพสํวนบุคคลของเด็กให๎สามารถมีอาชีพ พ่ึงตนเองได๎ และมีจิตส านึกและมี
สํวนนํวมในกระบวนการพัฒนาสังคม โดยผูกโยงการศึกษาและตัวเด็กเข๎ากับกระบวนการทางเศรษฐกิจ 
และสังคมของประเทศ 

4) เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นแนวคิดที่มุํงเปิดโลกทัศน์ของเด็กให๎เห็น
คุณคําของเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของแตํละชาติและเผําพันธุ์ ตลอดจนมีจิตส านึกที่จะจรรโลง
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตน และยอมรับความแตกตํางทางวัฒนธรรมของผู๎อ่ืนด๎วย 
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(3) ยุทธศาสตร์ในการให้บริการ ยุทธศาสตร์หลัก 4 ประการ ในการให๎บริการ
การศึกษาส าหรับเด็กด๎อยโอกาส คือ 

1) การสร๎างสถานการณ์ที่เอ้ือประโยชน์ตํอการให๎บริการซึ่งประกอบด๎วย
การรํวมพลังของทุกสํวนในสังคม การกระจายอ านาจในการจัดการ และการตัดสินใจจากสํวนกลางลงสูํ
ท๎องถิ่นจนถึงชุมชนและโรงเรียน และการเชื่อมโยงประสานงาน ระหวํางหนํวยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคธุรกิจ และสถาบันวิชาการ ให๎เกิดเครือขํายการท างานที่มีประสิทธิภาพ 

2) การปรับกระบวนการให๎บริการให๎เกิดความยืดหยุํน เพ่ือตอบสนองความ
ต๎องการที่หลากหลาย มีการผสมผสานหลายรูปแบบ เพ่ือให๎เกิดการบริการที่ครบวงจรมากขึ้น จัดบริการ
ให๎เข๎าถึงตัวเด็กกลุํมนี้ได๎มากขึ้น รวมทั้งมีความเป็นองค์รวมของกลไกและกระบวนการให๎บริการซึ่งต๎อง
สอดคล๎องไปในทิศทางเดียวกัน และค านึงถึงการพัฒนารอบด๎านของเด็ก รวมทั้งครอบครัวและชุมชนของ
เด็ก ซึ่งจะต๎องมีสํวนรํวมในกระบวนการทั้งในฐานะกลุํมเปูาหมาย และผู๎มีสํวนในการตัดสินใจและ
ด าเนินงานด๎วย 

3) การผลักดันกลไกตํางๆ ทั้งกฎหมาย นโยบาย แผนงานในระดับชาติและ
ท๎องถิ่น ตลอดจนการปรับทัศนคติและเสริมทักษะของบุคลากรที่เกี่ยวข๎อง รวมทั้งปรับปรุงหลักสูตรและ
วิธีการสอนให๎มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับเด็กกลุํมนี้ 

4) การรณรงค์ทุกระดับมีความจ าเป็น เพ่ือระดมสรรพก าลังและสร๎าง
กระแส แนวคิดใหมํๆ ในประเด็นที่เกี่ยวข๎องกับการศึกษาส าหรับเด็กด๎อยโอกาส ตลอดจนสํงเสริม 
เผยแพรํ และแสดงความชื่นชมในสมรรถนะของเด็กด๎อยโอกาสในแงํมุมตํางๆ 

(4) รูปแบบการให้บริการ ผลการศึกษาชี้ให๎เห็นเดํนชัดวํารูปแบบการให๎บริการ
การศึกษาส าหรับเด็กด๎อยโอกาสมีความหลากหลายและแตกตํางกันไปตามความเหมาะสมของ
สภาพแวดล๎อมและความต๎องการของเด็กกลุํมนี้ ซึ่งสามารถสรุปแบบหลักได๎ 9 รูปแบบ คือ 

1) การศึกษาในระบบซึ่งหมายถึงการใช๎ระบบโรงเรียนเป็นฐาน แตํมีวิธีการ
ตํางๆ เพ่ือชํวยให๎โรงเรียนมีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับความต๎องการของเด็กกลุํมนี้ เชํน การเพ่ิม
งบประมาณด๎านการศึกษาให๎แกํโรงเรียน การให๎ทุนการศึกษาเป็นรายบุคคล การปรับเปลี่ยนการศึกษาใน
โรงเรียนให๎ยืดหยุํน และตอบสนองความต๎องการเฉพาะ และการให๎การศึกษาเสริมเพ่ือให๎เด็กกลุํมนี้
สามารถเรียนทันเด็กปกติได๎ 

2) รูปแบบที่มุํงเข๎าถึงเด็กโดยตรง โดยไมํต๎องอาศัยระบบโรงเรียนปกติ เชํน 
การตั้งโรงเรียนชุมชนในท๎องถิ่น ซึ่งบริหารจัดการโดยชุมชนเอง การเน๎นรูปแบบการให๎บริการที่เข๎าถึงงําย 
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และดึงดูดเด็กให๎มาใช๎บริการ และการเข๎าถึงตัวเด็กโดยวิธีเดินสอนในถิ่นทุรกันดาร หรือการสอนแบบตัว
ตํอตัว เป็นต๎น 

3) การตั้งสถาบันเฉพาะหรือโรงเรียนพิเศษส าหรับกลุํมที่ไมํสามารถเรียนรู๎
ได๎ตามปกติ และจ าเป็นต๎องมีกระบวนการพิเศษ 

4) การผสมผสานรูปแบบหลายรูปแบบ เพ่ือบริการที่เป็นองค์รวม และครบ
วงจร 

5) การค านึงถึงความสัมพันธ์ระหวํางการศึกษากับการท างานโดยจัดการฝึก
อาชีพที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในท๎องถิ่น การเปิดโอกาสให๎เด็กท างานไปด๎วยเรียนไปด๎วย และการใช๎
กระบวนการท างานเป็นเครื่องมือให๎เกิดการเรียนรู๎เพ่ือชีวิตของเด็กที่จ าเป็นต๎องหารายได๎ เพ่ือตนเองและ
ครอบครัว 

6) กา รสํ ง เ ส ริ ม ใ ห๎ เ ด็ ก มี สํ ว น รํ ว ม ใ นก า ร จั ด ก า รศึ กษ า  แ ล ะ ใ น
กระบวนการพัฒนาสังคม 

7) การจัดบริการที่ตอบสนองตํอความต๎องการพิเศษของเด็กชาย หรือ
เด็กหญิง ซึ่งจ าเป็นต๎องมีการแยกกันอยํางชัดเจน 

8) โครงการเล็ก กะทัดรัด งําย และสอดคล๎องตํอวิถีชีวิตของชุมชน 
9) การพัฒนาองค์ความรู๎และกระบวนการให๎บริการให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

โดยอาศัยการวิจัยและติดตามประเมินผลเพ่ือสรุปบทเรียนที่จะน ามาให๎ในการพัฒนางานให๎ดีขึ้น การ
จัดท าโครงการน ารํองเพ่ือการขยายผลในระยะยาว และการทดลองด าเนินการในประเด็นพิเศษตํางๆ ที่ยัง
ไมํมีผู๎ใดด าเนินการมากํอน หรือมีผู๎ด าเนินการแตํยังไมํแพรํหลายเทําที่ควร 

(5)  การติดตามและประเมินผล 
1) แนวคิดในการติดตามและประเมินผลซึ่งปรากฏในฐานข๎อมูลของประเทศ

สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ฟิลิปปินส์ และออสเตรเลีย เป็นแนวคิดที่เชื่อมโยงกระบวนการนี้กับการ
พิจารณาโครงการหรือกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให๎ความสนับสนุน การติดตามดูแลการด าเนินงาน
เพ่ือให๎เป็นไปตามแผนงานและมีประสิทธิภาพ การเก็บบทเรียนของการด าเนินงานเพ่ือใช๎ในการปรับปรุง
งานและการวางแผนงานส าหรับอนาคต การพัฒนาความยั่งยืนของโครงการหรือกิจกรรม และท๎ายที่สุด
คือการขยายผลโครงการหรือกิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จไปยังแหลํงอ่ืนๆ ตํอไป 
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2) วิธีการที่ใช๎ในการประเมินผลของทั้ง 4 ประเทศ คือ การประเมินตนเอง 
การประเมินผลโดยบุคคลภายนอก การประเมินผลเป็นกลุํมโครงการ การจัดท ากรณีศึกษา ตลอดจนการ
บันทึกและวิเคราะห์ข๎อมูลเพื่อการขยายผล 

3) ปัจจัยที่ส าคัญคือ การมีสํวนรํวมของผู๎ที่ เกี่ยวข๎องการจัดสรรทรัพยากร
โดยเฉพาะ การก าหนดรูปแบบและวิธีการที่ชัดเจนและเหมาะสม และการมุํงให๎เป็นกระบวนการเรียนรู๎ 
นอกเหนือไปจากการพิจารณาความส าเร็จและความล๎มเหลว 

 
2.4 ความเสมอภาคทางการศึกษา 
 

2.4.1 ความหมายของความเสมอภาคทางการศึกษา 
กอร์ดอน (Gordon, 1972, p. 423 - 434)  ให๎ความหมายของ ความเสมอภาคทาง

การศึกษา ประกอบด๎วยลักษณะ 4 ประการ คือ การมีหลักประกันแกํบุคคลทุกคนที่จะได๎รับการศึกษา
ตามความสามารถของสติปัญญาของตนเองตลอดชํวงเวลาใดเวลาหนึ่ง   การที่บุคคลมีโอกาสได๎รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพเหมือนกัน  บุคคลมีโอกาสพัฒนาทักษะและความสามารถที่ตนเองมีอยูํ และ
สามารถเพ่ิมพูนให๎ได๎มากที่สุดเทําที่จะเป็นไปได๎  และบุคคลได๎รับการถํายทอดและพัฒนาความรู๎และ
ทักษะขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นตํอการด ารงชีวิตในสังคม 

โคห์น (Cohn, 1982, p. 696)  กลําววํา ความเสมอภาคทางการศึกษา หมายถึง นักเรียน
ทุกคนที่แม๎นมาจากชนชั้น  ชาติพันธุ์  ลัทธิความเชื่อ  หรือสถานะทางเศรษฐกิจในสังคมที่แตกตํางกัน 
จะต๎องได๎รับการศึกษาอยํางเทําเทียมกัน  ทั้งนี้ความเสมอภาคยังหมายรวมถึงความเสมอภาคของ
ทรัพยากรการศึกษา  ซึ่งเป็นปัจจัยน าเข๎า และความเสมอภาคในผลผลิตทางการศึกษา  

อูวกาวา (Uekawa, 2000) เสนอแนวคิดเก่ียวกับความเสมอภาคทางการศึกษา  ดังนี้ 
(1) เป็นแนวคิดที่เน๎นความเสมอภาคในโอกาสและผลที่เกิดขึ้น  โดยความเสมอภาคทาง

การศึกษามาจากการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษา อันได๎แกํ  คุณภาพสิ่งอ านวยความสะดวกใน
สถานศึกษา  จ านวนหนังสือในห๎องสมุด  คุณภาพครู  เวลาสอน และโอกาสที่เกิดจากผลของการศึกษา 
โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  ศีลธรรม  การพัฒนาสังคม เป็นตัวชี้วัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

(2) ความเสมอภาคหรือความไมํเสมอภาคสามารถเกิดขึ้นได๎ทุกที่ อาทิเชํน ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาที่แตกตํางกันสามารถเกิดขึ้นได๎ทั้งในกลุํมเพ่ือน ห๎องเรียน กลุํมนักเรียนที่มีความสามารถ
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ตํางกัน  โรงเรียนท๎องถิ่น และความแตกตํางของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่เกิดจากความแตกตํางทางด๎าน
สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกตํางกันเกิดขึ้นได๎ในทุกท่ีเชํนเดียวกัน 

(3) ความเสมอภาคไมํได๎ขึ้นอยูํกับคุณภาพการศึกษาที่ดีเสมอไป เชํน คุณภาพของผู๎เรียน
ลดลงอยํางเสมอภาคกัน  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหํงชาติ (2532, น. 95) ได๎ให๎แนวคิดความเสมอภาค
ทางการศึกษาครอบคลุมสิ่งตํอไปนี้ 

(1) ความเสมอภาคในโอกาสการเข๎ารับบริการการศึกษา ซึ่งรวมถึงโอกาสการเข๎าศึกษา
ในระดับตํางๆ และการเปิดโอกาสให๎บุคคลได๎รับการศึกษาตลอดชีวิต 

(2) การกระจายโอกาสให๎แกํบุคคลกลุํมเปูาหมายคือบุคคลในท๎องถิ่นและกลุํมผู๎ยากไร๎ ผู๎
พิการ และผู๎ด๎อยโอกาสทางการศึกษา 

(3) ความเสมอภาคในคุณภาพการศึกษา 
(4) ความเสมอภาคในการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษา ซึ่งหมายรวมถึง การจัดสรร

ทรัพยากรของรัฐ การระดมทรัพยากรจากภาคเอกชน และการรับภาระคําใช๎จํายทางการศึกษาของผู๎เรียน 
  ความเสมอภาคทางการศึกษา หมายถึง การที่บุคคลมีสิทธิได๎รับการจัดสรรทรัพยากร
ทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพไมํแตกตํางกัน ไมํวําจะมาจากชนชั้น  ชาติพันธุ์  ลัทธิความเชื่อ  หรือสถานะทาง
เศรษฐกิจในสังคมที่แตกตํางกันก็ตาม 

2.4.2 องค์ประกอบและประเด็นความเสมอภาคทางการศึกษา 
โคลแมน (Coleman, cited in Tesconi and Hurwitz, 1974, p. 101) ได๎เสนอ

องค์ประกอบของความเสมอภาคทางการศึกษา 4 ประการ คือ 
(1) การจัดการศึกษาแบบให๎เปลําเพ่ือให๎ผู๎เรียนสามารถเข๎าสูํตลาดแรงงานได๎ 
(2) การจัดหลักสูตรการเรียนส าหรับทุกคนไมํวําจะมีพ้ืนฐานอยํางไร 
(3) เด็กทุกคนสามารถเข๎าเรียนโรงเรียนเดียวกันได๎ แม๎มีภูมิหลังตํางกัน 
(4) ชุมชนแตํละแหํงมีความเสมอภาคกัน  
ฟาเรล (Farell, 1994) เสนอวํา ความไมํเสมอภาคทางการศึกษาครอบคลุมทั้ง 4 ด๎าน 

ดังนี้ 
(1) ความไมํเสมอภาคในการเข๎าถึงการศึกษา (inequality of access) หมายถึง 

สภาวการณ์ที่เด็กทุกคนจากกลุํมสังคมตํางๆไมํมีโอกาสในการเข๎าสูํระบบโรงเรียน  โดยเห็นวําโรงเรียนจะ
เป็นกลไกที่ใช๎ในการขัดเกลาทางสังคม 
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(2) ความไมํเสมอภาคในการอยูํรอดในโรงเรียน (inequality of survival) หมายถึง 
สภาวการณ์ที่เด็กจากกลุํมสังคมตํางๆไมํสามารถอยูํในโรงเรียนจนถึงระดับที่ก าหนด ซึ่งโดยปกติ หมายถึง 
ระดับสุดท๎ายของระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรืออุดมศึกษา 

(3) ความไมํเสมอภาคในผลผลิต (inequality of output) หมายถึง สภาวการณ์ที่เด็ก
จากกลุํมสังคมตํางๆ ไมํได๎เรียนในสิ่งเดียวกันในระดับการศึกษาเดียวกันตามที่ก าหนดไว๎ในโรงเรียน 

(4) ความไมํเสมอภาคในผลิตผล (inequality of outcome) หมายถึง สภาวการณ์ที่เด็ก
จากกลุํมสังคมตําง ๆ ไมํได๎เข๎าโรงเรียนเหมือนกัน ไมํได๎เรียนในสิ่งเดียวกัน 

ส านักงานโครงการพัฒนาแหํงสหประชาชาติ (UNDP) จัดท ารายงานการพัฒนาคนของ
ประเทศไทย 2546  โดยเปรียบเทียบความเสมอภาคทางการศึกษาระหวํางจังหวัดตํางๆ ทั้งในด๎าน
ปริมาณและคุณภาพการศึกษา โดยใช๎ดัชนีการศึกษา ได๎แกํ (1) จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ย  (2) การเข๎าเรียน
จากอัตราการเข๎าเรียนมัธยมศึกษาตอนต๎นและตอนปลาย  (3) คุณภาพการศึกษา จากคะแนนเฉลี่ย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎นและตอนปลายในการทดสอบระดับชาติ  และ (4) การบริการการศึกษา
จากสัดสํวนนักเรียนตํอครู และสัดสํวนนักเรียนตํอห๎องเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2546, น. 22)   

 ในปี 2552 UNDP ใช๎ดัชนีการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพการศึกษา  ได๎แกํ (1) 
จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป  (2) อัตรานักเรียนตํอประชากรวัยเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา  (3) คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-net ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
และ (4) จ านวนนักเรียนตํอห๎องระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ส านักงานโครงการพัฒนาแหํง
สหประชาชาติประจ าประเทศไทย, 2552, น. 123)  

ในปี 2557 ใช๎ดัชนีการศึกษา  ประกอบด๎วย 4 ตัวชี้วัด ได๎แกํ (1)จ านวนปีการศึกษา
เฉลี่ย  (2)อัตราการเข๎าเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมอาชีวศึกษา (3)ระดับเชาวน์ปัญญาของ
เด็กอายุ 6-15 ปี และ (4) คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-Net ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ส านักงาน
โครงการพัฒนาแหํงสหประชาชาติประจ าประเทศไทย, 2557, น. 126) 
  ชนิตา รักษ์พลเมือง (2534, น. 194-195) กลําววําความเสมอภาคทางการศึกษาใน
ประเทศอังกฤษก าหนดไว๎ 3 ประเด็น คือ 

(1) นักเรียนที่มีความสามารถเหมือนกันควรมีโอกาสทางการศึกษาเทําเทียมกัน 
(2) เด็กแตํละคนควรมีสํวนรํวมในทรัพยากรทางการศึกษาเทําเทียมกันโดยไมํค านึงถึง

ความแตกตํางในศักยภาพ 
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(3) กลุํมท่ีด๎อยโอกาสทางการศึกษาควรได๎รับความสนใจเป็นพิเศษ  
 สุมาลี  ปิตยานนท์ (2539, น. 105 – 106)  กลําววํา การศึกษามีสํวนในการสร๎าง

สติปัญญา ทักษะ ความรู๎ ความสามารถ  และการประกอบการอาชีพเพ่ือหารายได๎ในอนาคต  โดย
การศึกษาจะต๎องเป็นไปเพ่ือสร๎างโอกาสให๎กับคนทุกกลุํม  ทุกเพศ  ทุกวัยอยํางเทําเทียมกัน  ความ
เชื่อมโยงของการศึกษากับผลตํอความเสมอภาคในเรื่องของโอกาสทางการศึกษา  คือ 

(1) ความเทําเทียมในโอกาสทางการศึกษาระหวํางชายและหญิง   
(2) ความเทําเทียมกันในโอกาสทางการศึกษาระหวํางชนบทกับเมือง 
(3) ความเทําเทียมกันในโอกาสทางการศึกษาระหวํางภาคตํางๆ 
แม็คกินที และฟิช (McGinty; & Fish, 1993, p. 44)  กลําววํา สิ่งส าคัญของความเสมอ

ภาคในโอกาสทางการศึกษานั้น  จะต๎องเพ่ิมอุปสงค์ทางการศึกษาและการฝึกอบรมให๎แกํกลุํมผู๎หญิง และ
ชนกลุํมน๎อย  ซึ่งเป็นผู๎เสียเปรียบและเข๎าถึงการศึกษาได๎ยาก  ซึ่งต๎องมีความพยายามในการให๎กลุํมเหลํานี้
ได๎เข๎าถึงการศึกษาและการฝึกอบรม 

กิลบอร์นและโยวเดล (Gillborn & Youdell, 2000, p. 2-3)  กลําววํา ความเสมอภาค
หรือความเทําเทียมกันในโอกาสทางการศึกษาสัมพันธ์กับความเทําเทียมกันในสังคมของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยและเสรีภาพ  ความส าคัญของความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา มี 4 ประการ  
คือ 

(1) ความเทําเทียมกันของการเข๎าถึงและการจัดหา  สัมพันธ์กับการเข๎าใจเรื่องของ
ความเสมอภาคในโอกาส  โดยเน๎นถึงสิ่งที่กั้นการเข๎าถึงและการมีสํวนรํวม  เชํน  ข๎อจ ากัดในเ รื่องเพศ  
เชื้อชาติ 

(2) ความเทําเทียมกันในสภาพแวดล๎อม สัมพันธ์กับความไมํ เทํา เทียมกันใน
สภาพแวดล๎อมจากความไมํเทําเทียมกันในทางปฏิบัติ  นักเรียนไมํได๎รับการสนับสนุนในเรื่องเงิน  ระบบ
การศึกษามีไมํเพียงพอกับความต๎องการ 

(3) ความเทําเทียมกันของการมีสํวนรํวมในการบ ารุง 
(4) ความเทําเทียมกันของผลลัพธ์ของโรงเรียนจะลดลง หากไมํขจัดกลุํมที่มีความ

แตกตํางในโรงเรียน  ทัศนคติ  อัตราการออกกลางคัน 
หากมองความเสมอภาคในคุณภาพการศึกษาจะพบวํา องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์

และวัฒนธรรมแหํงสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (Unesco, 1988, p. 6-7) กลําววํา คุณภาพทางการ
ศึกษา หมายรวมถึง  ปัจจัยน าเข๎า  กระบวนการ  และผลลัพธ์  ดังนี้ 



43 
 

 

(1) ปัจจัยน าเข๎า ( Input) คือ ความสามารถ  และความรู๎ พ้ืนฐานของนักเรียน  
ทรัพยากรของสถาบัน  เชํน  ห๎องสมุด  ห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  ชํวงเวลาในการสอน  และความ
เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันของเนื้อหาหลักสูตรกับความต๎องการทางสังคม 

(2) กระบวนการ (Processes) ประกอบด๎วย  วิธีการในการสอน  ขนาดของห๎องเรียน  
การแนะแนวให๎ค าปรึกษานักเรียน  เพ่ือให๎นักเรียนมีโอกาสอยูํรํวมกันในสังคม  และโอกาสในการท าวิจัย
และพัฒนา 

(3) ผลผลิต (Output)  อาจพิจารณาจาก ผลิตภาพของนักเรียน  การบริการชุมชน  
และผลการวิจัยของนักเรียน 

นอกจากนี้ในมิติของการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษายังสะท๎อนความเสมอภาคในการ
ได๎รับการจัดสรรทรัพยากรด๎วย  ดังนี้ 

อาเหม็ด (Ahmed, 1975, p. 19-20)  กลําวถึง  ทรัพยากรที่ใช๎ในการจัดการศึกษา 
สามารถแบํงได๎เป็น  3  สํวน คือ   

(1) ทรัพยากรทางการเงิน  เป็นทรัพยากรที่หามาได๎เพ่ือการจัดการศึกษา ใช๎จํายใน
สินค๎าและบริการ  เพื่อการด าเนินการทางการศึกษา 

(2) ทรัพยากรกายภาพ  ได๎แกํ  อาคาร  อุปกรณ์การเรียน  หนังสือ  กระดาษ  ปากกา  
ดินสอ  ลวดหนีบกระดาษ  และวัสดุอื่นๆ ที่ใช๎ในกระบวนการการศึกษา 

(3) เวลา  เป็นทรัพยากรทางการศึกษาในสํวนที่เกี่ยวข๎องกับมนุษย์ ใช๎ในการสอน  การ
บริหาร  การวางแผน  และผู๎เรียนในกระบวนการศึกษา ซึ่งมีความส าคัญท่ีสุด 

จรินทร์  เทศวานิช (2536, น. 46)  กลําววํา  ความเสมอภาคในการลงทุนทางการศึกษา
มีลักษณะเฉพาะสองประการ  ประการแรก  จะต๎องจัดสรรแบํงปันให๎ความชํวยเหลือด๎วยความเทําเทียม
กันแกํสถาบันการศึกษาหรือนักศึกษาที่มีความเทําเทียมกันอยูํแล๎ว  ประการที่สองจ าเป็นต๎องจัดสรร 
แบํงปันหรือให๎ความชํวยเหลือด๎วยความไมํเทําเทียมกันแกํสถาบันการศึกษาหรือนักศึกษาที่มีความไมํเทํา
เทียมกัน คือ  ให๎หรือชํวยเหลือด๎วยสิ่งของหรือจ านวนที่ไมํเทํากันแกํบุคคลที่ไมํเทํากัน  ทั้งนี้  เพ่ือให๎เกิด
ความเทําเทียมกันมากขึ้น  หากพิจารณาในแงํการลงทุนทางการศึกษาการจัดสรรงบประมาณให๎แกํ
สถาบันการศึกษาที่ยากจนควรจะมากกวําการจัดสรรงบประมาณให๎แกํสถาบันการศึกษาที่มั่งคั่งอยูํแล๎ว  
จึงจะเรียกได๎วํามีความเสมอภาคในการลงทุนทางการศึกษา 

จอร์จ และมัวรีน (George; & Maureen, 1991, p. 244) กลําววํา  การพิจารณาความ
เสมอภาคในการลงทุนทางการศึกษาควรค านึงถึงกฎเกณฑ์ประสิทธิภาพและความเสมอภาคคูํกัน  ความ
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เสมอภาคนั้นเกี่ยวข๎องกับต๎นทุนและผลก าไรจากการลงทุน เป็นการกระจายความแตกตํางระหวํางกลุํมใน
สังคม  สํวนการลงทุนทางการศึกษานั้น  ต๎นทุนและผลก าไรเป็นการกระจายอยํางเทําเทียมกันในแตํละ
ภูมิภาค  ไมํวําเป็นผู๎หญิงหรือผู๎ชาย  หรือมีความแตกตํางทางเศรษฐกิจ  จริยธรรม  ตํางต๎องได๎รับสิทธิใน
การเข๎าถึงการศึกษาได๎อยํางสะดวก  ทั้งนี้ความไมํเสมอภาคทางการลงทุนทางการศึกษาเกิดขึ้นรุนแรงใน
ประเทศก าลังพัฒนาอันเกิดจากการกระจายของเงินในการลงทุนทางการศึกษา  จนมีค าถามให๎พิจารณา
บนพ้ืนฐานของความเสมอภาค คือ จะท าอยํางไรจึงจะเกิดการกระจายและการเข๎าถึงทรัพยากรทางการ
ศึกษาในกลุํมหรือพ้ืนที่ที่แตกตํางกัน  อะไรเป็นผลจากการสํงเสริมการกระจายการศึกษาของรัฐบาล  การ
กระจายต๎นทุนและผลประโยชน์และการกระจายผลรวมของรายได๎หรือการกระจายสวัสดิการการลงทุน
ทางการศึกษาสามารถที่จะจัดสรรความมั่งคั่งของรายได๎ และโอกาสระหวํางความได๎เปรียบกับความ
เสียเปรียบระหวํางคนยากจนกับคนม่ังคั่ง  การศึกษาจะมีผลอยํางไรกับสิ่งเหลํานี้  ค าถามที่เกิดขึ้นเหลํานี้  
ความเสมอภาคและประสิทธิภาพจะปรากฏให๎เห็นในความแตกตํางระหวํางเมืองกับชนบท 

 องค์ประกอบส าคัญของความเสมอภาคทางการศึกษา ประกอบด๎วย ความเสมอภาคใน
การเข๎าถึงการศึกษา  ความเสมอภาคในการอยูํรอดในระบบการศึกษา  และความเสมอภาคในคุณภาพ
การศึกษาที่ได๎รับ  และสามารถจ าแนกความเสมอภาคทางการศึกษาเป็น ปัจจัยน าเข๎า ( INPUT)  
กระบวนการ (PROCESS) และผลผลิต (OUTPUT) ได๎ดังตารางที ่2.1 

 
ตารางที่ 2.1  
 
แนวคิดความเสมอภาคทางการศึกษา 

แนวคิด ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต 

กอร์ดอน (Gordon, 1972)       

โคลแมน (Coleman, 1974)    
โคห์น (Cohn, 1982)      

ฟาเรล (Farell, 1994)    
อูวกาวา (Uekawa, 2000)    

ส านักงานโครงการพัฒนาแหํงสหประชาชาติ (UNDP)    

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหํงชาติ (2532)    
ชนิตา รักษ์พลเมือง (2534)    
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แนวคิด ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต 

สุมาลี  ปิตยานนท์ (2539)       
แม็คกินที และฟิช (McGinty; & Fish. 1993)      

กิลบอร์นและโยวเดล (Gillborn & Youdell. 2000)      

จรินทร์  เทศวานิช (2536)      
จอร์จ และมัวรีน (George; & Maureen. 1991)     

 
2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง จะจ าแนกเป็น 3 กลุํม คือ งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น  งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการศึกษาส าหรับเด็กด๎อยโอกาส  และงานวิจัยเกี่ยวกับ
ความเสมอภาคในการจัดการศึกษา ดังรายละเอียดตํอไปนี้ 
 2.5.1 งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 กัลยาณี ธนาสุวรรณ (2549) ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ผลการวิจัยพบวํา  (1) งานวิชาการ การจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษาใช๎หลักสูตรแกนกลางเป็นหลักและมีการศึกษาความสามารถ ความสนใจของผู๎เรียน 
และความต๎องการของชุมชนเป็นสํวนประกอบ การประเมินหลักสูตรสถานศึกษาให๎ความส าคัญในด๎าน
ความยืดหยุํนและตอบสนองความต๎องการของผู๎เรียนมากที่สุด ปัญหาส าคัญที่พบ คือ ครูขาดความรู๎ 
ความเข๎าใจ และทักษะในการท าวิจัย (2) งานบุคลากร สถานศึกษามีการสํงเสริมและสนับสนุนการท างาน
เป็นหมูํคณะ มีการกระจายความรับผิดชอบให๎ครูมีสํวนรํวมในงานตํางๆ ปัญหาส าคัญที่พบ คือ บุคลากรมี
หน๎าที่รับผิดชอบหลายด๎านในเวลาเดียวกัน (3) งานธุรการ การเงินและพัสดุ สถานศึกษามีการจัดท า
ทะเบียนเกี่ยวกับเรื่องตํางๆ ปัญหาที่พบมากที่สุด คือเจ๎าหน๎าที่ธุรการมีน๎อยกวําภาระงาน  (4) งานกิจการ
นักเรียน พบวํา สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสภานักเรียนมากที่สุด ปัญหาที่ส าคัญ คือ มีกิจกรรมนักเรียน
มากเกินไป  (5) งานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล๎อม สถานศึกษามีการจัดเวรยามรักษาความปลอดภัย
ภายในสถานศึกษาหรือบริเวณตํางๆ ปัญหาที่ส าคัญคือ การขาดงบประมาณที่จะซํอมแซมอาคาร สถานที่
ช ารุด และ (6) งานความสัมพันธ์ชุมชน สถานศึกษาเปิดโอกาสให๎ชุมชนมาใช๎บริการอาคารสถานที่และ
วัสดุอุปกรณ์ของสถานศึกษา และเชิญผู๎ปกครองเข๎ารํวมประชุมและท ากิจกรรมในโอกาสพิเศษตํางๆ 
ปัญหาส าคัญท่ีพบคือ การสร๎างความสัมพันธ์กับชุมชนไมํเป็นระบบและขาดความตํอเนื่อง 
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 พิษณุ กันแตง (2549) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในประเทศไทย ผลการวิจัยพบวํา องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีบทบาทจัด
การศึกษาได๎ทุกระดับตามความต๎องการและความเหมาะสมภายใต๎มาตรฐานชาติ ทั้งนี้จากการศึกษาความ
ต๎องการจ าเป็นในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นด๎านนโยบายและ
เปูาหมาย พบวําควรมีเปูาหมายเพ่ือพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตตามความต๎องการของชุมชนนั้นๆ สํวน
เรื่องความพร๎อมและการมีสํวนรํวม ประชาชนเห็นวํา องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นควรจัดตั้ ง
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือชํวยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท๎องถิ่นนั้นๆ อันจะสํงผลให๎ท๎องถิ่นและ
ประเทศชาติเข๎มแข็งตํอไป 

พิชิต ฤทธิ์จรูญและคณะ (2554) ศึกษาวิจัยประเมินผลการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินคุณภาพ ความเสมอภาค สภาพการเปลี่ยนแปลงของ
การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (อปท.) เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่สํงเสริมและปัจจัยที่เป็น
อุปสรรคตํอการจัดการศึกษาของ อปท. และเพ่ือจัดท าข๎อเสนอแนะเชิงนโยบายตํอการจัดการศึกษาของ 
อปท. โดยวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข๎อมูลด๎วยแบบสอบถาม การสนทนากลุํม และ
การสัมภาษณ์ผู๎บริหารอปท. บุคลากรทางการศึกษา ผู๎บริหารสถานศึกษา ครูและกรรมการสถานศึกษา  
ผลการวิจัย พบวํา (1) ด๎านคุณภาพการจัดการศึกษา ผู๎เรียนสํวนใหญํมีคุณภาพตามมาตรฐาน และครูมี
เพียงพอและมีความสามารถในการสอน สถานศึกษาจัดการศึกษาตอบสนองความต๎องการของท๎องถิ่น 
และชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมจัดการศึกษา (2) ด๎านความเสมอภาค อปท.สามารถจัดการศึกษาให๎มีความ
เสมอภาค  (3) ด๎านการเปลี่ยนแปลงหลังรับการถํายโอน มีพัฒนาการด๎านวิชาการดีขึ้น ได๎งบประมาณ
และ อัตราก าลังครูเพ่ิมข้ึน ก าหนดนโยบายและจัดท าแผนพัฒนาตามสภาพของท๎องถิ่น แตํ อปท.บางแหํง
ขาดงบประมาณสนับสนุน และสถานศึกษาบางแหํงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าลง (4) ปัจจัยที่สํงเสริม 
คือผู๎บริหารมีวิสัยทัศน์ อปท. มีความพร๎อมเรื่องรายได๎มีครูเพียงพอ ปัจจัยอุปสรรค ผู๎บริหารขาดวิสัยทัศน์ 
บุคลากรไมํเพียงพอและชุมชนไมํเข๎ามามีสํวนรํวมจัดการศึกษา 

พัธราชัย พัฒนสุวรรณา (2554) ศึกษาเรื่อง โรงเรียน อบจ. : บทบาทขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นในการบริหารจัดการศึกษา  ผลการศึกษาพบวํา องค์การบริหารสํวนจังหวัดนนทบุรีได๎ให๎การ
สนับสนุนการจัดการศึกษาแกํโรงเรียนตําง ๆ ในเขตจังหวัดนนทบุรีมาตั้งแตํกํอนรับถํายโอนภารกิจด๎าน
การจัดการศึกษา และเมื่อได๎รับถํายโอนภารกิจด๎านการศึกษาแล๎ว องค์การบริหารสํวนจังหวัดนนทบุรีมี
บทบาทในการบริหารจัดการศึกษาในประเด็นตําง ๆ ได๎แกํ ด๎านงานวิชาการ มีโครงการพัฒนาการเรียน
การสอนในโรงเรียน เชํน การจ๎างครูภาษาตํางประเทศ การจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และเชิญบุคคลใน
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ท๎องถิ่นน าความรู๎ภูมิปัญญามาสอน ด๎านกิจการนักเรียน มีโครงการตําง ๆ เพ่ือสนับสนุนงานด๎านกิจการ
นักเรียน ด๎านงานบริหารทั่วไป  ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็นวําข๎อดีของการโอนเข๎ามา
สังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดนนทบุรี คือ ลดขั้นตอนการประสานงาน สายการบังคับบัญชาสั้นลง  
ด๎านอาคารสถานที่ มีโครงการกํอสร๎างและท านุบ ารุงอาคารสถานที่ของโรงเรียนตํางๆอยํางตํอเนื่อง  แตํ
การบริหารจัดการศึกษายังพบปัญหา ได๎แกํ ด๎านวิชาการยังพบวําคุณภาพทางวิชาการของนักเรียนใน
สังกัดยังไมํเป็นทีน่ําพอใจมากนัก ด๎านการบริหารบุคคลยังคงมีปัญหาในการจัดหลักสูตรที่ไมํสอดคล๎องกับ
ความต๎องการของบุคลากร  รวมถึงด๎านสวัสดิการที่ยังติดระเบียบ ท าให๎บุคลากรรู๎สึกขัดข๎องกังวลใจ ด๎าน
การบริหารทั่วไปยังติดระเบียบด๎านการเงิน ด๎านเอกสาร ด๎านพัสดุ ด๎านอาคารสถานที่ ยังคงมีปัญหาใน
บางสํวน เชํน ห๎องเรียนวิทยาศาสตร์ที่ขาดแคลน และช ารุดทรุดโทรม รวมถึงสถานที่ชํวยเสริมด๎าน
กิจกรรม เชํน สนามกีฬา ยังคงมีไมํทั่วถึง 

ชาญ ตันติธรรมถาวรและคณะ (2554)  ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโครงการรูปแบบ แนวทางการ
สํงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของเทศบาลนครรังสิต โดยใช๎รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ   ผลการวิจัย
พบวํา การที่จะสํงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของเทศบาลนครรังสิต  เพ่ือสร๎างคุณภาพมาตรฐาน 
สร๎างโอกาส ความเสมอภาค การกระจายอ านาจ การติดตามการประเมินที่มีคุณภาพ และการมีสํวนรํวม
จากทุกภาคสํวนนั้น รัฐบาลสํวนกลางต๎องด าเนินการแก๎ไขปรับปรุงกฎหมาย มีการจัดระบบการบริหาร
ราชการสํวนกลางสํวนภูมิภาค และสํวนท๎องถิ่นให๎มีอ านาจและขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจน  และ
ก าหนดบทบาทความรับผิดชอบขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นตามขีดความสามารถ  อีกทั้งรัฐบาลกลาง
ยังต๎องรับผิดชอบคําใช๎จํายเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณรายหัว การจัดสรรเงินอุดหนุน การสนับสนุน
กิจกรรมให๎สอดคล๎องกับแนวนโยบายการศึกษาแหํงชาติ และการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือลดการ
เหลื่อมล้ าในเรื่องรายได๎ที่แตกตํางกันขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  สํวนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
รับผิดชอบคําใช๎จํายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งปลูกสร๎าง การจัดสรรทุนการศึกษาแกํผู๎ด๎อยโอกาส ผู๎ยากจน  เป็น
ต๎น และส าหรับความเป็นไปได๎ในการเข๎ามาจัดการศึกษาของเทศบาลนครรังสิตเรียงตามล าดับส าคัญคือ  
การศึกษาประเภทเด็กเล็กกํอนวัยเรียน การศึกษาระดับอนุบาล การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น และ
การศึกษาระดับประถมศึกษาน๎อยสุด 

คริสตินา คิส-เคโตส์ และ บอมแบง ซูฮาโนโก ซิอาเยอร์ (Krisztina Kis-Katos & 
Bambang Suharnoko Sjahrir, 2013) ศึกษาการเพ่ิมการตอบสนองในการจัดบริการสาธารณะของ
รัฐบาลท๎องถิ่นด๎วยการกระจายอ านาจในระบอบประชาธิปไตยในประเทศอินโดนีเซีย โดยท าการศึกษา
การจัดสรรงบประมาณในหนํวยการปกครองระดับท๎องถิ่น และมุํงพิจารณาที่ปัจจัยด๎านคําใช๎จํายลงทุน
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ของท๎องถิ่นในด๎านการศึกษา สาธารณสุข และโครงสร๎างพ้ืนฐาน ผลการศึกษาพบวํา การตอบสนองของ
รัฐบาลท๎องถ่ินเพิ่มขึ้นเมื่อมีการกระจายอ านาจมากขึ้น สํวนอ าเภอท่ีมีระดับของการให๎บริการสาธารณะใน
ระดับต่ าจะเพ่ิมการลงทุนคํอนข๎างมากข้ึนภายหลังที่ได๎รับการกระจายอ านาจ การกระจายอ านาจทางการ
บริหารและทางการคลังจะชํวยเพ่ิมระดับการตอบสนองของรัฐบาลท๎องถิ่นซึ่งจะมีสํวนชํวยในการพัฒนา
ระบบบริการสาธารณะในท๎องถิ่นที่ยังไมํสมบูรณ์ให๎มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ในขณะที่การจัดสรรเงิน
งบประมาณรายได๎ให๎แกํรัฐบาลท๎องถ่ินเพิ่มมากขึ้นจะไมํได๎สํงผลให๎เกิดการพัฒนาระบบบริการสาธารณะที่
เพ่ิมมากขึ้นในลักษณะเชํนนี้ ขณะเดียวกันจากการกระจายอ านาจทางการพัฒนาประชาธิปไตย ยังไมํ
ปรากฏหลักฐานถึงการปรับปรุงการตอบสนองขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเพ่ิมเติม แตํจากการศึกษามี
ข๎อค๎นพบที่สะท๎อนวํามีการปรับเปูาหมายของแผนในระดับท๎องถิ่นโดยไมํได๎ค านึงถึงเรื่องของการแขํงขัน
ทางการเมืองแตํอยํางใด  อนึ่งผลกระทบในด๎านบวกของการกระจายอ านาจทางด๎านการบริหารและ
ทางการคลังได๎ชี้เห็นถึงความได๎เปรียบของรัฐบาลท๎องถ่ินในเชิงข๎อมูลที่สามารถท าให๎การก าหนดเปูาหมาย 
เพ่ือการลงทุนพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานสาธารณะได๎ดียิ่งขึ้น ตลอดจนน ามาซึ่งการตอบสนองของรัฐบาล
ท๎องถิ่นที่เข๎ามาเติมเต็มให๎ระบบริการสาธารณะในท๎องถิ่นที่ยังไมํสมบูรณ์ให๎มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ใน
ขณะเดียวกันผู๎ศึกษาไมํพบวํามีผลกระทบในทางลบของการกระจายอ านาจทางการเมืองที่มีอิทธิพลมาก 
แตํทั้งนี้ ผลการศึกษายังคงมีข๎อจ ากัดในแงํของการศึกษาตัวบุคคลทางการเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอด
ระยะเวลาของการศึกษา 

พยุงศักดิ์ ทราบรัมย์ (2557) ศึกษาวิจัยเรื่องการน าแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหมํ
ไปใช๎ในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  กรณีศึกษาเทศบาลในจังหวัดบุรีรัมย์  โดยมี
วัตถุประสงค์ในการวิจัยเพ่ือทดสอบความสอดคล๎องระหวํางแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหมํกับการ
จัดการศึกษาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในบริบทของประเทศไทย  และเพ่ือศึกษาสาเหตุของความ
สอดคล๎องและไมํสอดคล๎องระหวํางแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหมํกับการจัดการศึกษา  ผู๎วิจัยได๎
เลือกเทศบาลในจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งหมด 62 แหํงเป็นพ้ืนที่ศึกษา   ผลจากการวิจัยพบวํา  1) แนวคิดการ
บริการสาธารณะแนวใหมํในภาพรวมกับการจัดการศึกษาไมํมีความสอดคล๎องกัน  ณ ระดับนัยส าคัญ  
0.05  2) ความสอดคล๎องระหวํางแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหมํกับการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นเกิดจากสาเหตุ 4 ประการคือ  (1) กระแสการสร๎างพลเมือง  (2) หลักการของการ
ปกครองสํวนท๎องถิ่น  (3) ข๎อก าหนดของกรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่นที่เกี่ยวข๎องกับการจัด
การศึกษา และ (4) กระแสประชาธิปไตยของประเทศไทย  



49 
 

 

วีระศักดิ์  เครือเทพ และคณะ (2557) ศึกษาวิจัยเพ่ือติดตามและประเมินผลการกระจาย
อ านาจของไทย  ในด๎านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พบวํา โรงเรียนของ อปท. ที่
ด าเนินการอยูํแตํเดิมให๎ความส าคัญกับการสํงเสริมการเรียนการสอนภาษาตํางประเทศเป็นอยํางมาก และ
สํงเสริมการมีสํวนรํวมของผู๎ปกครองในการจัดการศึกษาในระดับที่ดีมาก นอกจากนี้ โรงเรียนถํายโอนก็
ได๎รับความส าคัญจาก อปท. เชํนกัน โดยเฉพาะในด๎านการจัดหลักสูตรท๎องถิ่นซึ่งอัตราที่ สูงจากจ านวน
โรงเรียนที่มีการถํายโอนทั้งหมด นอกจากนี้ อปท. ได๎สํงเสริมการมีสํวนรํวมของผู๎ปกครองและประชาชน
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนถํายโอนดังกลําวอยํางเปิดกว๎าง และสํงเสริมการเรียนการสอน
ภาษาตํางประเทศด๎วยเชํนกัน โดยผลลัพธ์จากการจัดการเรียนการสอนของ อปท. พบวําสัมฤทธิผลในการ
เรียนของเด็กนักเรียนสังกัดโรงเรียน อปท. และโรงเรียนถํายโอนอยูํในระดับที่ดี -ดีมาก โดยเฉพาะในด๎าน
การเรียนจบตามเวลาที่ก าหนดและการเข๎าเรียนตํอในชั้นเรียนที่สูงขึ้น  อยํางไรก็ดี สัดสํวนขนาดห๎องเรียน
โดยเฉลี่ยของโรงเรียนสังกัด อปท. อยูํที่ 16 - 21 คนตํอห๎องเรียน ในขณะที่ขนาดห๎องเรียนโดยเฉลี่ยของ
โรงเรียนถํายโอนอยูํที่ 19 - 37 คนตํอห๎องเรียนโดยเฉลี่ย ซึ่งการมีขนาดห๎องเรียนดังกลําวข๎างต๎นจึงอาจ
สํงผลท าให๎ระดับคะแนนการสอบกลุํมวิชา O-NET ของเด็กนักเรียนโรงเรียน อปท. มีคําเฉลี่ยผลคะแนน
การสอบที่สูงกวําคําเฉลี่ยคะแนนผลการสอบ O-NET ของโรงเรียนทั้งหมดในจังหวัดที่ อปท. แหํงนั้นๆ 
ตั้งอยูํ ทั้งนี้ประชาชนมีความพึงพอใจตํอการจัดการศึกษาของ อปท. ในระดับปานกลางจนถึงคํอนข๎างดี 
ทั้งในเรื่องทักษะ ความคิดความอําน ความรู๎ความสามารถ ความประพฤติของนักเรียน  และพอใจที่บุตร
หลานที่จบการศึกษาจากสถานศึกษาของ อปท.สามารถหางานท าหรือเรียนตํอในระดับท่ีสูงขึ้นได๎ 

2.5.2 งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาส 
ตุลยา โกกอํุน (2540) ศึกษาเรื่องการศึกษาการปฏิบัติงานของพระสงฆ์ในการสํงเสริม

การศึกษาระดับประถมศึกษาส าหรับผู๎ด๎อยโอกาสทางการศึกษา พบวําพระสงฆ์ที่กํอตั้งหรือบริหารงาน
สํวนใหญํปฏิบัติงานเพ่ือชํวยเหลือผู๎ด๎อยโอกาสทางการศึกษาให๎มีความรู๎มากขึ้น  โดยใช๎หลักเมตตาธรรม
และหลักสามัคคีธรรม และมีการฝึกอาชีพให๎ด๎วย พระสงฆ์สํวนมากประสบปัญหาด๎านเงินทุนและ
งบประมาณในการปฏิบัติงานไมํเพียงพอ เนื่องจากไมํมีรายได๎หลักต๎องรอเงินบริจาคอยํางเดียว ผลที่ได๎
จากการปฏิบัติงานของพระสงฆ์คือเด็กได๎รับการศึกษามากขึ้นตามก าลังความสามารถ  และเด็กได๎เรียนรู๎
ธรรมะและสามารถน าวิชาชีพที่ฝึกไปใช๎ประโยชน์ได๎ในชีวิตจริง 

เสรี บุญทอย (2542) ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาส าหรับเด็กด๎อยโอกาส
ทางการศึกษาของผู๎บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดพังงา พบวําผู๎บริหารโรงเรียน
ที่มีประสบการณ์ในการด ารงต าแหนํงผู๎บริหารตํางกัน และหน๎าที่อยูํในโรงเรียนที่มีขนาดตํางกัน มีความ
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คิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาส าหรับเด็กด๎อยโอกาสทางการศึกษา โดยภาพรวมและรายด๎านไมํ
แตกตํางกัน  และเสนอแนะเก่ียวกับการจัดการศึกษาส าหรับเด็กด๎อยโอกาสทางการศึกษา โดยการจัดการ
เรียนการสอนส าหรับเด็กพิเศษควรจัดในโรงเรียนเฉพาะหรือแยกห๎องเรียน ควรจัดอบรมครูทุกคนใน
โรงเรียน การจัดการศึกษาส าหรับเด็กด๎อยโอกาสระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นในโรงเรียนประถมศึกษาตาม
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ควรค านึงถึงความพร๎อมด๎านบุคลากร อาคารสถานที่ และอุปกรณ์  

จันทิมา ปัญจวัฒน์ (2543) ศึกษาการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนส าหรับ
ผู๎ด๎อยโอกาส กรณีศึกษาวัดสวนแก๎ว พบวํา ลักษณะการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนส าหรับ
ผู๎ด๎อยโอกาสจัดแบบเป็นกลุํมและแบบชั้นเรียนมากที่สุด กิจกรรมที่จัดมากที่สุดคือ กิจกรรมการเกษตร 
และกิจกรรมการสอนการด าเนินชีวิต การสอนกิจกรรมเน๎นการปฏิบัติมากกวําทฤษฎี ผู๎สอนกิจกรรมเป็น
แบบอยํางที่ด ีผู๎เรียนได๎เรียนในสิ่งที่ตนสนใจ และวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนการสอนเหมาะสมและเพียงพอ 
ด๎านปัญหาและอุปสรรคของการจัดกิจกรรมเรียงล าดับจากมากไปหาน๎อยได๎แกํ  1) การน าความรู๎ที่ได๎ไป
ประกอบอาชีพ และวิธีการสอนไมํคํอยสอดคล๎องกับเนื้อหาวิชา 2 )ความช านาญของผู๎สอน และความเป็น
กันเองและความสัมพันธ์ระหวํางผู๎สอนกับผู๎เรียน 3) ผู๎ด๎อยโอกาสรู๎สึกตนเองมีปมด๎อยและไมํมั่นใจใน
ตนเอง 4) วัสดุที่ใช๎ในการเรียนการสอนไมํเพียงพอและสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนการสอนขาด
แคลน 5) การประเมินผลไมํค านึงถึงการน าไปใช๎ประโยชน์ได๎จริง และไมํให๎ผู๎เรียนมีสํวนในการประเมินผล 

จรัญญา  พรมเกษา (2547) ศึกษาแนวทางการด าเนินกิจกรรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนส าหรับผู๎ด๎อยโอกาสตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 พบวํา ด๎านการจัด
กระบวนการเรียนรู๎คือ จัดกิจกรรมที่สอดคล๎องกับความถนัดของผู๎ เรียน จัดบรรยากาศ และ
สภาพแวดล๎อมที่เอ้ือให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ จัดกิจกรรมที่ฝึกให๎ผู๎เรียนเกิดทักษะกระบวนการคิด และ
จัดท าการวิจัยเพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนรู๎ส าหรับผู๎เรียน ด๎านการจัดเนื้อหาหลักสูตรคือ จัดเนื้ อหา
ความรู๎ด๎านการด ารงชีวิต จัดเนื้อหาความรู๎ด๎านทักษะและวิชาชีพ และจัดเนื้อหาความรู๎ด๎านความรู๎ทั่วไป 
ด๎านการประเมินผลผู๎เรียนคือ จัดประเมินพัฒนาการของผู๎เรียน จัดประเมินผู๎เรียนหลากหลายวิธี และจัด
ประเมินผลผู๎เรียนอยํางตํอเนื่อง ด๎านการมีสํวนรํวมของทุกองค์กรคือ จัดให๎ภาครัฐมีสํวนรํวมในการด าเนิน
กิจกรรมการศึกษา และจัดให๎ชุมชนมีสํวนรํวมในการด าเนินกิจกรรมการศึกษา และด๎านการจัดแหลํง
เรียนรู๎ในชุมชนคือ จัดแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลาย และจัดงบประมาณในการจัดตั้งแหลํงเรียนรู๎ 

ทิชา ลวดลาย (2549) ศึกษาวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ความเทําเทียมกันทางการศึกษาของ
เด็กด๎อยโอกาส  มีจุดมุํงหมายเพ่ือวิเคราะห์ความเทําเทียมกันทางการศึกษาของเด็กด๎อยโอกาส โดยมี
สมมติฐานในการวิจัยคือ เด็กด๎อยโอกาสได๎รับการศึกษาที่เทําเทียมกันกับเด็กทั่วไป  ซึ่งใช๎รูปแบบในการ
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วิจัยเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบวํา สํวนผลักดันที่เป็นตัวแปรส าคัญท าให๎เกิดความเทําเทียมกันทาง
การศึกษาของเด็กด๎อยโอกาส คือเจตคติที่ดีของเด็กที่มีตํอการศึกษา โดยต๎องพร๎อมที่จะเปิดใจยอมรับ ไมํ
น าปมด๎อยของตนเองมาปิดก้ันการพัฒนาความรู๎ อีกท้ังเด็กต๎องได๎รับการสนับสนุนและเปิดโอกาสทางการ
ศึกษา จากหนํวยงานในความดูแลอยํางเต็มที่ 

วรัญญา เตียวกุล (2550) ศึกษาบทบาทของการศึกษาภาคบังคับตํอการแก๎ปัญหาความ
ยากจน: โอกาสทางการศึกษาของเด็กยากจนและเด็กด๎อยโอกาส  พบวํา (1) รายได๎เฉลี่ยของผู๎ส าเร็จเพียง
การศึกษาภาคบังคับไมํพอที่จะยกระดับชีวิตความเป็นอยูํของครอบครัวให๎พ๎นจากภาวะความยากจน โดย
ผู๎มีงานท าที่จบระดับประถมศึกษาจะมีรายได๎เฉลี่ยต่ ากวําผู๎จบระดับอุดมศึกษาประมาณ  3.9 เทํา ยิ่ง
ครอบครัวมีขนาดใหญํมากก็ยิ่งเปราะบางตํอภาวะความยากจน (2) เด็กวัยเรียนในภาคอีสานมีอัตราการ
เข๎าเรียนต่ าสุดทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต๎น นอกจากนี้ความยากจน ผนวกกับภาวะความเป็น
ก าพร๎าและพิการท าให๎เด็กเข๎าเรียนการศึกษาภาคบังคับช๎ากวําเกณฑ์หรือไมํเข๎าเรียน และรัฐยังไมํสามารถ
ให๎บริการการศึกษาภาคบังคับได๎ครอบคลุมเด็กไทยทุกคน และเมื่อพิจารณามาตรการจูงใจให๎เด็กด๎อย
โอกาสเข๎ารับการศึกษาเชํนทุนสนับสนุนการศึกษาหรือการเลี้ยงอาหารกลางวันในโรงเรียน พบวํามีเด็ก
นักเรียนที่ยากจนและได๎รับทุนการศึกษามีเพียงร๎อยละ 11 ของเด็กนักเรียนที่ได๎รับทุนการศึกษาทั้งหมด  
และคิดเป็นร๎อยละ 3.7 ของเด็กนักเรียนที่ยากจนทั้งหมด  (3) เด็กนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ได๎รับการอุดหนุนรายหัวต่ าสุดในเกือบทุกระดับการศึกษา และต่ ากวําคําเฉลี่ยของประเทศ  ซึ่งสะท๎อนวํา
การกระจายรายจํายงบประมาณเพ่ือการศึกษายังไมํเป็นธรรมเทําที่ควร  ข๎อเสนอแนะ คือ ควรปรับการ
กระจายรายจํายงบประมาณให๎เป็นธรรมควบคูํกับการสนับสนุนทุนการศึกษาแกํเด็กยากจน รัฐควรขยาย
อุปทานของบริการการศึกษาภาคบังคับโดยปรับอัตราการอุดหนุนรายจํายงบประมาณรายหัวให๎เป็นธรรม
ตํอเด็กนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ควบคูํกับการกระตุ๎นอุปสงค์ โดยการให๎ทุนสนับสนุน
การศึกษาควบคูํกับการปรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับ  โดยเน๎นกลุํมเปูาหมายยากจน ประกอบกับ
ภาวะด๎อยโอกาสที่ท าให๎เปราะบางตํอภาวะความยากจนและเสี่ยงตํอการขาดโอกาสในการศึกษาภาค
บังคับ หรือให๎การอุดหนุนแกํครอบครัวโดยมีเงื่อนไขให๎เด็กต๎องเข๎ารับการศึกษาภาคบังคับ   โดยเน๎น
บทบาทการมีสํวนรํวมของชุมชน และครอบครัวในการติดตามและดูแลให๎เด็กได๎เข๎ารับการศึกษาอยําง
สม่ าเสมอ 

ศิวาวุธ อินฟูาแสง (2551) วิเคราะห์ประสิทธิภาพของสถานศึกษาในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรการศึกษาเพ่ือการขยายโอกาสทางการศึกษาแกํผู๎เรียนด๎อยโอกาส/ยากจนและผู๎เรียนพิการ ให๎
เข๎าถึงบริการทางการศึกษา โดยอาศัยแบบจ าลอง Data Envelopment Analysis (DEA) ผลการศึกษา
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พบวํา มีสถานศึกษาร๎อยละ 9.17 เทํานั้นที่มีประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรฯ ทั้งนี้เนื่องจาก
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยสํวนใหญํใช๎ทรัพยากร อาทิ ห๎องเรียนและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึง
คําใช๎จํายตํอหัวของผู๎เรียนด๎อยโอกาส/ยากจนและผู๎เรียนพิการ เพ่ือให๎บริการการศึกษาอยํางด๎อย
ประสิทธิภาพ อยํางไรก็ตาม ความมีประสิทธิภาพมิได๎ขึ้นกับขนาดของสถานศึกษารวมถึงพ้ืนที่ที่
สถานศึกษานั้นตั้งอยูํ การศึกษาพบวํา สถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพมีสัดสํวนของผู๎เรียนด๎อยโอกาส /
ยากจนและผู๎เรียนพิการตํอผู๎เรียนทั้งสิ้น ในขณะที่คําใช๎จํายตํอหัวของผู๎เรียนด๎อยโอกาสและผู๎เรียนพิการ 
มีผลตํอความมีประสิทธิภาพของสถานศึกษาอยํางมีนัยส าคัญ และสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพมีคําใช๎จําย
ตํอหัวของผู๎เรียนด๎อยโอกาส/ยากจน และผู๎เรียนพิการต่ ากวําสถานศึกษาที่ด๎อยประสิทธิภาพ นั่นคือ การ
เพ่ิมประสิทธิภาพของสถานศึกษาท าได๎โดยการเพ่ิมสัดสํวนผู๎เรียนด๎อยโอกาสและผู๎ เรียนพิการใน
สถานศึกษา การศึกษานี้เสนอให๎มีนโยบายการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ
สถานศึกษา เพ่ือน าไปสูํการขยายโอกาสทางการศึกษาแกํผู๎เรียนด๎อยโอกาสและผู๎เรียนพิการเพ่ิมข้ึน 

วชิราพร สุวรรณศรวล (2556) ศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาทางเลือกส าหรับเด็กด๎อย
โอกาสทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่สูงภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย พบวําสภาพปัญหาส าคัญ 
ประกอบด๎วย ด๎านนักเรียน คือ ครอบครัวมีฐานะยากจนและไมํสนับสนุนให๎ลูกได๎รับการศึกษา เด็กพักอยูํ
หํางไกลจากโรงเรียน และมีอุปสรรคในการเรียนคือภาษา และด๎านโรงเรียน หลักสูตรที่มีอยูํไมํเหมาะสม  
โรงเรียนตั้งอยูํในที่หํางไกลจากที่พักของนักเรียน  ครูขาดความเข๎าใจในตัวนักเรียน  ความต๎องการที่ส าคัญ
ของนักเรียนและผู๎ปกครอง คือ ในแตํละชุมชนควรมีศูนย์การเรียนยํอยและมีครูประจ าเพ่ือสะดวกในการ
เรียน หลักสูตรมีความยืดหยุํน  เนื้อหาวิชาควรเน๎นวิชาชีพ และสอนเฉพาะวิชาที่จ าเป็นและใช๎ประโยชน์
ในชีวิตประจ าวันได๎  โดยรูปแบบการจัดการศึกษาทางเลือกที่สร๎างขึ้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนานักเรียนที่
ออกกลางคัน และกลุํมที่ไมํจบการศึกษาภาคบังคับ หรือผู๎สนใจ อยํางตํอเนื่อง เป็นศูนย์การเรียนรู๎ที่
สามารถยึดโยงเกาะเกี่ยวกับโรงเรียนปกติ  โดยใช๎เวลานอกเวลาราชการ   
 2.5.3 งานวิจัยเกี่ยวกับความเสมอภาคทางการศึกษา 

สุริยะ เจียมประชานรากร (2546) ศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ผลของนโยบายความเสมอภาค
ทางการศึกษาที่มีตํอการกระจายรายได๎ในประเทศไทยในประเทศไทยในชํวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 6 ถึง 8 (พ.ศ.2530-2544) โดยวิเคราะห์ความเสมอภาคทางการศึกษา  การ
กระจายรายได ๎และผลของนโยบายความเสมอภาคทางการศึกษาที่มีตํอการกระจายรายได๎ในประเทศไทย
ในชํวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 6 ถึง 8 (พ.ศ.2530-2544) ผลการศึกษาพบวําความ
เสมอภาคทางการศึกษาในภาพรวมมีมากขึ้นในชํวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ  ฉบับที่ 6 



53 
 

 

ถึง 8 โดยจานวนปีเฉลี่ยที่ได๎รับการศึกษาของหัวหน๎าครัวเรือนเป็น 5.18 ปี 5.19 ปี และ 5.17 ปี และ
ของสมาชิกทุกคนในครัวเรือนเป็น 5.35 ปี 5.82 ปี และ 6.46 ปี ตามล าดับ แตํยังมีความเหลื่อมล้ า
ระหวํางภาคเล็กน๎อย โดยหัวหน๎าครัวเรือนและสมาชิกทุกคนในครัวเรือนของกลุํมครัวเรือนชั้นรายได๎
สูงสุด 20 % มีจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยสูงกวําของกลุํมครัวเรือนชั้นรายได๎ต่ าสุด 20 % เทํากับ 2-2.5 เทํา 
และผลการกระจายรายได๎มีแนวโน๎มเหลื่อมล้ ากันมากขึ้นในชํวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ ฉบับที ่6 ถึง 8 โดยคําสัมประสิทธิ์จีนี (Gini Coefficient) เทํากับ 0.5882 0.5816 และ 0.6910 
ตามล าดับ ในสํวนความเสมอภาคทางการศึกษามีผลตํอการเปลี่ยนแปลงของรายได๎ของครัวเรือนอยํางมี
นัยส าคัญ 

พัชราภรณ์  อํวมอรุณ (2547)  ได๎ศึกษาการวิเคราะห์ความเสมอภาคของการลงทุนทาง
การศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพของ
การลงทุนทางการศึกษา และวิเคราะห์ความเสมอภาคของการลงทุนทางการศึกษา ประเภทงบด าเนินการ
ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี เมื่อจ าแนกตามปีงบประมาณ ขนาดของ
โรงเรียน และเขตพ้ืนที่การศึกษา ผลการวิจัย พบวํา 1) แนวโน๎มของสภาพการลงทุนทางการศึกษามีคํา
สูงขึ้น โดยเป็นการลงทุนทางการศึกษา ประเภทงบบุคลากรมากที่สุด โรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา
สุพรรณบุรีเขต 3 มีการลงทุนทางการศึกษา ประเภทงบด าเนินการมากกวําโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา
สุพรรณบุรีเขต 1 และเขต 2 ในเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1 โรงเรียนขนาดใหญํมากมีการลงทุน
ทางการศึกษา ประเภทงบด าเนินการน๎อยที่สุด ในเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 และเขต 3 
โรงเรียนขนาดใหญํมากมีการลงทุนทางการศึกษา ประเภทงบด าเนินการมากกวําโรงเรียนขนาดเล็ก  2) 
แนวโน๎มของความไมํเสมอภาคของการลงทุนทางการศึกษามีคําสูงขึ้น  โดยการลงทุนทางการศึกษา 
ประเภทงบลงทุนมีความเสมอภาคน๎อยที่สุด สํวนงบบุคลากรมีความเสมอภาคมากที่สุด  โรงเรียนในเขต
พ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1 มีความเสมอภาคของการลงทุนทางการศึกษา ประเภทงบด าเนินการ 
มากกวําเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 และเขต 3 ในขณะที่โรงเรียนขนาดใหญํมีความเสมอภาค
ของการลงทุนทางการศึกษา ประเภทงบด าเนินการมากกวําโรงเรียนขนาดเล็ก  3) คําเฉลี่ยรวมของการ
ลงทุนทางการศึกษา ประเภทงบด าเนินการในแตํละเขตพ้ืนที่การศึกษามีคําไมํแตกตํางกัน และความไมํ
เสมอภาคของการลงทุนทางการศึกษา ประเภทงบด าเนินการที่เกิดขึน้เป็นความไมํเสมอภาคระหวํางขนาด
ของโรงเรียนมากกวําระหวํางเขตพ้ืนที่การศึกษา 

อรทัย สุจิตประภากร (2547) ศึกษาเรื่องบทบาทของการศึกษาตํอความไมํเทําเทียมกัน
ทางรายได๎ในประเทศไทย โดยศึกษาบทบาทของระดับการศึกษา ความไมํเทําเทียมกันทางการศึกษาและ
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คุณภาพทางการศึกษาที่มีตํอความไมํเทําเทียมกันทางรายได๎ ภายใต๎สมมติฐานที่วํา ระดับการศึกษาและ
คุณภาพการศึกษาที่สูงขึ้นจะท าให๎ความแตกตํางของรายได๎ลดลง และท าการวัดความเหลื่อมล้ าทางการ
ศึกษาด๎วยการค านวณคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และศึกษาด๎วยวิธี  Ordinary Least Square กับข๎อมูล
รายจังหวัด และวิธี Pool Least Square ตามเขตพ้ืนที่การศึกษาสิบสามเขตในสี่ปีคือ 2539, 2541, 
2543 และ 2545 ผลการศึกษาพบวําการศึกษามีบทบาทส าคัญตํอการกระจายรายได๎ ระดับการศึกษาที่
เพ่ิมขึ้นมีผลทาให๎ความไมํเทําเทียมกันทางการศึกษาเพ่ิมขึ้น และยังพบวําคุณภาพการศึกษาที่เพ่ิมขึ้นซึ่ง
วัดโดยรายจํายเพ่ือการศึกษาที่สูงขึ้นนั้นชํวยลดความไมํเทําเทียมกันทางรายได๎ลง เนื่องจากการศึกษาที่ดี
ขึ้นจะชํวยเพ่ิมประสิทธิภาพรวมถึงคําจ๎างของแรงงานที่มีระดับการศึกษาต่ าให๎สูงขึ้น  อยํางไรก็ตามความ
ไมํเทําเทียมกันทางการศึกษากลับไมํมีผลตํอความไมํเทําเทียมกันทางรายได๎ 

เอกรัฐ พิมไทย (2548) ศึกษาเรื่องความไมํเสมอภาคในการได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพ : 
การวิเคราะห์แยกระดับความไมํเสมอภาคและแนวโน๎ม   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบ
ความไมํเสมอภาคในการได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพ รวมทั้งเพ่ือศึกษาแนวโน๎มของความไมํเสมอภาคใน
การได๎รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพของนักเรียนที่มีอาชีพและระดับการศึกษาของผู๎ปกครอง รวมถึงนักเรียนที่
ศึกษาในโรงเรียนที่มีขนาดและสถานที่ตั้งแตกตํางกันในโรงเรียนที่จัดการศึกษาภาคบังคับเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ระหวํางปีการศึกษา  2542-2546 โดยใช๎แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข๎อมูล ใช๎ดัชนี
ความไมํเสมอภาค ได๎แกํ ดัชนี Shorrock order 2 เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่สํงผลตํอความไมํเสมอภาค และ
ใช๎การวิเคราะห์การถดถอย (regression analysis) เพ่ือวิเคราะห์แนวโน๎มของความ ไมํเสมอภาค 
ผลการวิจัยสรุปได๎ดังนี้ (1) ผลการศึกษาคําความไมํเสมอภาคในการได๎รับการศึกษาที่มี คุณภาพของ
นักเรียน พบวํา คําความไมํเสมอภาคในการได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพของนักเรียนใน ภาพรวมมีคําสูงสุด
ในปีการศึกษา 2542 และลดลงอยํางตํอเนื่องจนถึงปีการศึกษา 2546 รวมทั้งผลการศึกษาคําความไมํ
เสมอภาคในการได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพของนักเรียนจ าแนกตามคุณสมบัติของประชากร พบวํ า 
นักเรียนที่ผู๎ปกครองประกอบอาชีพเกษตรกร มีการศึกษาระดับประถมศึกษารวมไปถึง นักเรียนที่ ศึกษา
โรงเรียนขนาดกลางและศึกษาในโรงเรียนที่มีสถานที่ตั้งอยูํนอกเมืองมีคําความไมํเสมอภาคในการ ได๎รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพสูงสุดในกลุํมเมื่อจ าแนกตามคุณสมบัติของประชากร ในขณะเดียวกันนักเรียน ที่
ผู๎ปกครองประกอบอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีการศึกษาระดับอนุปริญญา รวมไปถึงนักเรียนที่ศึกษา 
โรงเรียนขนาดเล็กและศึกษาในโรงเรียนที่มีสถานที่ตั้งอยูํในเมือง มีคําความไมํเสมอภาคในการ
ได๎รับ การศึกษาที่มีคุณภาพต่ าสุดในกลุํมเมื่อจ าแนกตามคุณสมบัติของประชากร  (2) ผลการศึกษา
แนวโน๎ม คําความไมํเสมอภาคในการได๎รับศึกษาที่มีคุณภาพของนักเรียนในภาพรวม ระหวํางปี

https://cuirvpn.car.chula.ac.th/proxy/http/192.168.144.6/browse?type=author&value=%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90+%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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การศึกษา 2542-2546 พบวํา การได๎รับศึกษาที่มีคุณภาพของนักเรียนมีแนวโน๎มของคําความไมํเสมอภาค
ลดลงรวมทั้ง ผลการศึกษาแนวโน๎มคําความไมํเสมอภาคในการได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพของนักเรียน
จ าแนกตามคุณสมบัติของประชากร พบวํา นักเรียนที่ผู๎ปกครองประกอบอาชีพเกษตรกร รับจ๎าง และรับ
ราชการ รวมไปถึงผู๎ปกครองที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษาและนักเรียนที่ศึกษาโรงเรียนที่มีสถานที่
ตั้งอยูํในเมืองมีแนวโน๎มคําความไมํเสมอภาคในการได๎รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพของนักเรียนลดลง 

ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์ (2553) ศึกษาความเหลื่อมล ้าของโอกาสทางการศึกษากับแนวโน๎มของ
คําจ๎างในประเทศไทย  พบวํา ระดับการศึกษาของพํอแมํ  และรายได๎ของครัวเรือนมีความสัมพันธ์กับ
การศึกษาของลูกในทางบวก โดยแรงงานในครอบครัวที่พํอแมํมีการศึกษาสูงมักจะได๎รับการศึกษาสูงกวํา
แรงงานในครอบครัวที่พํอแมํมีการศึกษาต่ ากวํา  และเด็กที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะดีมักได๎รับการศึกษา
สูงกวําเด็กที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะต่ ากวํา โดยครัวเรือนของนักเรียนที่ศึกษาระดับปริญญามีรายได๎ตํอ
หัวของครัวเรือนสูงกวําครัวเรือนของนักเรียนที่มีการศึกษาสูงสุดคือระดับมัธยมประมาณสองเทํา  
ขณะเดียวกันถิ่นที่อยูํอาศัยมีอิทธิพลตํอการศึกษาลดลง โดยปัจจุบันโอกาสในการศึกษาของเด็กในชนบท
แทบจะไมํได๎แตกตํางจากเด็กในเมืองเลย  สํวนหนึ่งนําจะเป็นผลมาจากนโยบายของรัฐในการสนับสนุนให๎
มีโรงเรียนอยํางทั่วถึงในทุกพ้ืนที่ของประเทศไทย ทั้งนี้ความเหลื่อมล้ าของโอกาสทางการศึกษาอาจน ามา
ซึ่งความเหลื่อมล้ าทางรายได๎จากคําจ๎างที่แรงงานได๎รับในอนาคต 

มัทยา บุตรงาม (2554)  ศึกษาวิจัยความสัมพันธ์ระหวํางความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา
และความเหลื่อมล้ าทางรายได๎ในประเทศไทย  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษาและความเหลื่อมล้ าทางรายได๎ โดยใช๎คําสัมประสิทธิ์จีนีทางการศึกษาเป็นตัวแทน
ในการวัดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา และใช๎สัมประสิทธิ์จีนีทางรายได๎เป็นตัวแทนในการวัดความ
เหลื่อมล๎าทางรายได๎ โดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความเหลื่อมล๎าทางการศึกษาและความเหลื่อมล๎าทาง
รายได๎ด๎วยวิธีก าลังสองน๎อยสุดสองขั้น (Two Stage Least Square: 2SLS) กับข๎อมูลรายจังหวัดของ
ประเทศไทยตั้งแตํปี พ.ศ. 2531-2552 ทั้ง 73 จังหวัดในปี พ.ศ. 2531-2535 และ 76 จังหวัดในปีพ.ศ. 
2537-2552  ผลการศึกษาพบวําความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาและความเหลื่อมล้ าทางรายได๎มี
ความสัมพันธ์ตํอกันในทิศทางเดียวกัน ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาที่เพ่ิมขึ้นท าให๎ความเหลื่อมล้ าทาง
รายได๎เพ่ิมขึ้น ในขณะที่ความเหลื่อมล้ าทางรายได๎ที่เพ่ิมขึ้นท าให๎ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาเพ่ิมขึ้น
เชํนกัน ผลการศึกษายังชี้ให๎เห็นวําจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร  และสัดสํวนของประชากรที่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมตํออุตสาหกรรม เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ตํอความเหลื่อมล้ าทางรายได๎และ
ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา นอกจากนี้ยังพบวําคําใช๎จํายเพ่ือการศึกษาก็สํงผลตํอความเหลื่อมล้ า
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ทางการศึกษาเชํนกัน ทั้งนี้ผลการศึกษาจากการทดสอบสมมติฐานคุซเนททางรายได๎พบวํา ความสัมพันธ์
ระหวํางการเติบโตทางเศรษฐกิจและความเหลื่อมล้ าทางรายได๎ในประเทศไทยเป็นไปตามสมมติฐานของ
คุซเนทและผลการศึกษาจาก  การทดสอบสมมติฐานคุซเนททางการศึกษาพบวํา ความสัมพันธ์ระหวําง
จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยและความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาในประเทศไทยไมํเป็นไปตามสมมติฐานของคุซ
เนท  

โดยภาพรวม งานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการศึกษาส าหรับเด็กด๎อยโอกาส  และ งานวิจัยเกี่ยวกับความเสมอภาคในการจัด
การศึกษา การวิจัยทั้งสามกลุํมได๎ให๎มุมมองที่ส าคัญ ดังนี้ 

งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ท าให๎ผู๎วิจัยเข๎าใจสภาพ
และปัญหาการบริหารสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีบทบาท
และสามารถจัดการศึกษาได๎ทุกระดับตามความต๎องการและความเหมาะสมภายใต๎มาตรฐานการศึกษา
ระดับชาติ โดยในด๎านคุณภาพการจัดการศึกษา ผู๎เรียนสํวนใหญํมีคุณภาพตามมาตรฐาน และครูมี
เพียงพอและมีความสามารถในการสอน สถานศึกษาจัดการศึกษาตอบสนองความต๎องการของท๎องถิ่น 
และชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมจัดการศึกษา ในด๎านความเสมอภาค  องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นสามารถจัด
การศึกษาให๎มีความเสมอภาค  ส าหรับด๎านการเปลี่ยนแปลงหลังรับการถํายโอน มีพัฒนาการด๎านวิชาการ
ดีขึ้น ได๎งบประมาณและ อัตราก าลังครูเพ่ิมขึ้น ก าหนดนโยบายและจัดท าแผนพัฒนาตามสภาพของ
ท๎องถิ่น แตํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นบางแหํงขาดงบประมาณสนับสนุน ปัจจัยที่สํงเสริม คือ ผู๎บริหารมี
วิสัยทัศน์ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีความพร๎อมเรื่องรายได๎ มีครูเพียงพอ ปัจจัยอุปสรรค ผู๎บริหารขาด
วิสัยทัศน์ บุคลากรไมํเพียงพอและชุมชนไมํเข๎ามามีสํวนรํวมจัดการศึกษา 

งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการศึกษาส าหรับเด็กด๎อยโอกาส  ท าให๎ผู๎วิจัยเข๎าใจแนวคิด
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาส าหรับเด็กด๎อยโอกาสทางการศึกษา  พบวํารายได๎เฉลี่ยของผู๎ส าเร็จเพียง
การศึกษาภาคบังคับไมํพอที่จะยกระดับชีวิตความเป็นอยูํของครอบครัวให๎พ๎นจากภาวะความยากจน และ
เด็กวัยเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราการเข๎าเรียนต่ าสุดทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต๎น 
นอกจากนี้ความยากจน ผนวกกับภาวะความเป็นก าพร๎าและพิการท าให๎เด็กเข๎าเรียนการศึกษาภาคบังคับ
ช๎ากวําเกณฑ์หรือไมํเข๎าเรียน และรัฐยังไมํสามารถให๎บริการการศึกษาภาคบังคับได๎ครอบคลุมเด็กไทยทุก
คน  นอกจากนี้ผู๎บริหารโรงเรียนที่มีประสบการณ์ในการด ารงต าแหนํงผู๎บริหารตํางกัน และหน๎าที่อยูํใน
โรงเรียนที่มีขนาดตํางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาส าหรับเด็กด๎อยโอกาสทางการศึกษาโดย
ภาพรวมและรายด๎านไมํแตกตํางกัน  ในสํวนข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการศึกษาส าหรับเด็กด๎อยโอกาส
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ทางการศึกษา ที่ควรค านึงถึงความพร๎อมด๎านบุคลากร อาคารสถานที่ และอุปกรณ์ การกระจายทรัพยากร
จากภาครัฐ  ส าหรับตัวแปรส าคัญท าให๎เกิดความเทําเทียมกันทางการศึกษาของเด็กด๎อยโอกาส  คือ เจต
คติท่ีดีของเด็กที่มีตํอการศึกษาและการไดร๎ับการสนับสนุนจาหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง โดยเด็กด๎อยโอกาสต๎อง
ได๎รับการสนับสนุนและเปิดโอกาสทางการศึกษา จากหนํวยงานในความดูแลอยํางเต็มที่ 

ส าหรับงานวิจัยเกี่ยวกับความเสมอภาคในการจัดการศึกษา ชํวยท าให๎ผู๎วิจัยเข๎าใจแนวคิด  
ความเสมอภาคในการจัดการศึกษา พบวําความเสมอภาคทางการศึกษาในภาพรวมมีมากขึ้นในชํวงของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 6 ถึง 8 และมีผลตํอรายได๎ของครัวเรือน ทั้งนี้ ความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษาและความเหลื่อมล้ าทางรายได๎มีความสัมพันธ์ตํอกันในทิศทางเดียวกัน  ความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษาที่เพ่ิมขึ้นท าให๎ความเหลื่อมล้ าทางรายได๎เพ่ิมขึ้น ในขณะที่ความเหลื่อมล้ าทาง
รายได๎ที่เพ่ิมขึ้นท าให๎ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาเพ่ิมขึ้นเชํนกัน และจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของ
ประชากร และสัดสํวนของประชากรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมตํออุตสาหกรรม  เป็นปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์ตํอความเหลื่อมล้ าทางรายได๎และความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

กลําวโดยสรุป จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องจะพบวํา  รัฐบาลได๎
กระจายอ านาจสูํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นท้ังในสํวนของภารกิจ  งบประมาณ  บุคลากร ท าให๎ท๎องถิ่นมี
อิสระในการตัดสินใจจัดบริการสาธารณะ  นอกจากนี้รัฐบาลได๎กระจายอ านาจการจัดการศึกษาสูํองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น  ท าให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นสามารถจัดการศึกษาได๎ตามศักยภาพ  ทั้งนี้การ
จัดการศึกษาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นสามารถตอบสนองความต๎องการของประชาชนในพ้ืนที่
รับผิดชอบของตนเองได๎  โดยเฉพาะกลุํมผู๎ด๎อยโอกาส ซึ่งองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจ าเป็นต๎องชํวยเพ่ิม
โอกาสทางการศึกษา ทั้งในด๎านการมีโอกาสเข๎าเรียนในโรงเรียน  การมีโอกาสได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพ  
และการมีโอกาสได๎รับผลสัมฤทธิ์จากการจัดการศึกษา จึงน ามาสูํกรอบแนวคิดในการวิจัย ตามภาพท่ี 2.1 
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2.6  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

โอกาสทางการศึกษา 

 

 

 

 

รัฐบาล 

  อปท. 

กลุํมนักเรียน
ด๎อยโอกาส 

การกระจายอ านาจ การกระจายอ านาจ 

ทางการศึกษา 

กลุํมนักเรียน
ด๎อยโอกาส กลุํมนักเรียน

ด๎อยโอกาส 
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บทที่ 3 
วิธีการวิจัย 

 
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นกับการเพ่ิมโอกาส

การศึกษาของกลุํมผู๎ด๎อยโอกาส  ผู๎วิจัยได๎ออกแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  โดยก าหนดให๎มีประชากรแบบจ ากัด 
(finite population) คือ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นท่ีมีการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นหนํวยที่ต๎องการ
ศึกษา  โดยมุํงศึกษาไปที่กลุํมตัวอยําง (sampling group) ซึ่งเป็นตัวแทนของประชากร โดยใช๎การสุํม
แบบหลายชั้น (Multi-stage Sampling) เพ่ือน ามาใช๎เป็นกลุํมตัวอยํางส าหรับท าการศึกษาในครั้งนี้  ใน
การสร๎างเครื่องมือ ผู๎วิจัยจะท าการเก็บรวมรวมข๎อมูลจากข๎อมูลจากเอกสาร  การสนทนากลุํม  และการ
สัมภาษณ์แบบไมํมีโครงสร๎าง รํวมกับการเก็บข๎อมูลจากแบบสอบถาม ส าหรับการวิเคราะห์ข๎อมูลจะท า
การวิเคราะห์แยกเป็นสองสํวน  คือ การวิเคราะห์ข๎อมูลเชิงคุณภาพจากข๎อมูลที่ได๎จากการศึกษาเอกสาร 
รํวมกับข๎อมูลที่ได๎จากการสนทนากลุํม และการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข๎องมาเชื่อมโยงโดยการใช๎หลัก
เหตุผลและหลักวิชาการ สํวนการวิเคราะห์ข๎อมูลเชิงปริมาณจะใช๎สถิติเชิงพรรณนาบรรยายข๎อมูลกลุํม
ตัวอยําง อนึ่งผู๎วิจัยได๎แบํงการอธิบายออกเป็นสามสํวน คือ ประชากรและกลุํมตัวอยําง การเก็บรวบรวม
ข๎อมูล และการวิเคราะห์ข๎อมูล รายละเอียดดังนี้ 

 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

ประชากรในการศึกษา คือ  องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นท่ีมีการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3.1.1 วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง   

การคัดเลือกกลุํมตัวอยําง ใช๎วิธีการสุํมแบบหลายชั้น  ดังนี้ 
(1)  คัดเลือกจังหวัดที่มี สถานศึกษาที่จัดการศึกษาพิเศษเพ่ือเด็กพิการและ

ผู๎ด๎อยโอกาสที่อยูํในความดูแลของส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษครบทั้งสามกลุํม ได๎แกํ   โรงเรียน
เฉพาะความพิการจ านวน 46 โรงเรียน ในสามสิบเจ็ดจังหวัด  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อพัฒนาสมรรถภาพ
เด็กพิการจ านวน 77 ศูนย์ และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จ านวน 51 โรงเรียน ในสี่สิบสามจังหวัด  พบวํามี
ยี่สิบสองจังหวัดที่มีสถานศึกษาครบทั้งสามกลุํม  ดังนี้ 
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(1) ภาคเหนือสี่จังหวัด  ได๎แกํ  เชียงราย เชียงใหมํ  นําน  และแพรํ 
(2) ภาคกลางหกจังหวัด  ได๎แกํ ชัยนาท  นครปฐม  นนทบุรี  พิษณุโลก 

เพชรบูรณ์  และลพบุรี  
(3) ภาคตะวันตกสามจังหวัด  ได๎แกํ  กาญจนบุรี  ตาก  และเพชรบุรี 
(4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสามจังหวัด  ได๎แกํ  ขอนแกํน  ร๎อยเอ็ด  และ

อุบลราชธานี 
(5) ภาคใต๎หกจังหวัด  ได๎แกํ  ชุมพร  นครศรีธรรมราช  พังงา  ภูเก็ต  สงขลา  

และสุราษฎร์ธานี 
(2) ส ารวจข๎อมูลเด็กและเยาวชนด๎อยโอกาสในยี่สิบสองจังหวัด เพ่ือคัดเลือกจังหวัด

ที่มีกลุํมเด็กและเยาวชนด๎อยโอกาสจ านวนสูงสุดห๎าล าดับแแรก โดยเด็กและเยาวชนด๎อยโอกาสมีลักษณะ 
ดังนี้  

1) เด็กและเยาวชนขาดอุปการะ 
2) เด็กและเยาวชนถูกทอดทิ้ง 
3) เด็กและเยาวชนตํางด๎าว 
4) เด็กและเยาวชนไมํมีชื่อในทะเบียนบ๎าน 
5) เด็กและเยาวชนไร๎สัญชาติ 
6) เด็กและเยาวชนเรํรํอน ขอทาน 
7) เด็กและเยาวชนยากจน 
8) เด็กและเยาวชนที่ไมํสามารถเข๎าศึกษาตํอตามการศึกษาภาคบังคับได๎ 
9) เด็กและเยาวชนออกเรียนกลางคันในภาคการศึกษาบังคับ 
10) เด็กและเยาวชนพิการ 

จากข๎อมูลจะพบวําห๎าจังหวัดแรกที่มีจ านวนเด็กและเยาวชนด๎อยโอกาสในจังหวัด
สูงสุด  ได๎แกํ  จังหวัดเชียงใหมํ  จังหวัดขอนแกํน  จังหวัดร๎อยเอ็ด  จังหวัดอุบลราชธานี  และจังหวัดตาก  
ตามล าดับ  ดังรายละเอียดตํอไปนี้  
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ตารางที่ 3.1  
 
จ านวนเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส (จ าแนกตามประเภท) ประจ าปี 2556 

ล าดับ จังหวัด 

ประเภทเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส ประจ าปี 2556 

ขาด
อุปการะ 

ถูก
ทอดทิ้ง ต่างด้าว 

ไม่มีชื่อ
ใน

ทะเบียน
บ้าน 

ไร้
สัญชาติ 

เร่ร่อน 
ขอทาน ยากจน 

ไม่
สามารถ

เข้า
ศึกษาต่อ
ตามภาค
บังคับได้ 

ออกเรียน
กลางคัน
ในภาค

การศึกษา
บังคับ พิการ รวม 

1 เชียงใหมํ 2,887  1,478  3,383  1,100  847  23  4,294  1,257  605  1,165  17,039  

2 ขอนแกํน 1,982  2,312  91  68  37  13  4,736  3,207  1,520  1,542  15,508  

3 ร๎อยเอ็ด 3,557  3,868  38  60  27  30  2,199  1,090  1,270  737  12,876  

4 อุบลราชธาน ี 1,169  2,247  594  690  79  32  2,612  2,452  1,520  1,230  12,625  

5 ตาก 435  686  4,871  317  1,771  20  1,697  426  240  522  10,985  

6 นครศรีธรรมราช 1,492  1,507  228  52  13  4  2,138  1,634  829  1,262  9,159  

7 สงขลา 6,442  201  82  4  - 7  443  136  323  1,029  8,667  

8 เชียงราย 737  1,071  868  357  399  92  1,970  440  342  802  7,078  

9 นนทบุรี 2,975  996  289  26  80  73  887  31  34  1,277  6,668  

10 ลพบุรี 1,344  1,250  129  62  37  10  1,654  415  473  504  5,878  

11 พิษณุโลก 481  1,118  85  97  140  7  2,348  415  349  620  5,660  
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ล าดับ จังหวัด 

ประเภทเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส ประจ าปี 2556 

ขาด
อุปการะ 

ถูก
ทอดทิ้ง ต่างด้าว 

ไม่มีชื่อ
ใน

ทะเบียน
บ้าน 

ไร้
สัญชาติ 

เร่ร่อน 
ขอทาน ยากจน 

ไม่
สามารถ

เข้า
ศึกษาต่อ
ตามภาค
บังคับได้ 

ออกเรียน
กลางคัน
ในภาค

การศึกษา
บังคับ พิการ รวม 

12 เพชรบูรณ์ 1,936  932  34  46  15  8  1,182  310  527  668  5,658  

13 นําน 404  1,366  68  49  47  - 1,987  199  197  382  4,699  

14 สุราษฎร์ธาน ี 177  377  1,270  28  502  13  539  247  292  622  4,067  

15 กาญจนบุรี 400  185  1,469  18  274  2  554  240  150  537  3,829  

16 ภูเก็ต 521  543  412  1  - 1  1,693  96  97  277  3,641  

17 แพร ํ 467  964  20  2  4  - 1,238  105  166  266  3,232  

18 นครปฐม 222  364  407  34  47  - 844  242  268  569  2,997  

19 ชุมพร 81  149  499  8  48  - 287  987  147  116  2,322  

20 เพชรบุรี 225  368  360  3  31  8  403  185  286  308  2,177  

21 พังงา 65  240  767  6  24  3  374  125  129  228  1,961  

22 ชัยนาท 168  542  173  7  26  - 643  44  110  214  1,927  

รวม 28,167  22,764  16,137  3,035  4,448  346  34,722  14,283  9,874  14,877  148,653  

หมายเหตุ  ข๎อมูลจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
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(3) คัดเลือกหนึ่ง จังหวัด จากห๎าจังหวัดที่มีจ านวนเด็กและเยาวชนด๎อยโอกาสใน

จังหวัดสูงสุด  โดยพิจารณาจากภูมิภาค จะพบวําห๎าจังหวัดที่มีจ านวนเด็กและเยาวชนด๎อยโอกาสใน

จังหวัดสูงสุด  อยูํในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสามจังหวัด  ภาคเหนือหนึ่งจังหวัด  และภาคตะวันตก  

หนึ่งจังหวัด  ทั้งนี้หากพิจารณาพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ จะพบวํา  มีสามจังหวัดที่เป็นจังหวัดมีพ้ืนที่ติด

ชายแดนประเทศเพ่ือนบ๎าน  โดยจังหวัดเชียงใหมํและจังหวัดตากมีพ้ืนที่ติดกับสาธารณรัฐแหํงสหภาพ

เมียนมา  และจังหวัดอุบลราชธานีมีพ้ืนที่ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและ

ราชอาณาจักรกัมพูชา  ทั้งนี้ ผู้วิจัยเลือก จังหวัดอุบลราชธานี  เพ่ือศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในพ้ืนที่จังหวัดดังกล่าว  เนื่องจากอุบลราชธานีอยู่ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มี

จ านวนเด็กและเยาวชนด๎อยโอกาสในจังหวัดสูงสุดห๎าล าดับแรก จ านวนสามจังหวัด  และมีพ้ืนที่

ชายแดนติดกับประเทศเพ่ือนบ้านถึงสองประเทศ คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและ

ราชอาณาจักรกัมพูชา อันส่งผลต่อโอกาสการมีจ านวนเด็กและเยาวชนด๎อยโอกาสสูง 

(4) ส ารวจข๎อมูลองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานีที่มีโรงเรียนใน

สังกัด  พบวําองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นสิบสองแหํง ประกอบด๎วย องค์การบริหารสํวนจังหวัด  

เทศบาลนคร  เทศบาลเมือง  เทศบาลต าบล  และองค์การบริหารสํวนต าบลจัดการศึกษาให๎แกํ

นักเรียนในพื้นที ่โดยมีโรงเรียนในสังกัดทั้งสิ้นสามสิบเอ็ดแหํง  ทั้งนี้ เทศบาลต าบลหัวนามีโรงเรียนใน

สังกัด หนึ่งแหํง แตํยังไมํได๎เริ่มจัดการเรียนการสอน รายละเอียดดังนี้ 

 

ตารางที่ 3.2  
 
โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี 

ล าดับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่รับผิดชอบ โรงเรียนในสังกัด 

1 องค์การบริหารสํวนจังหวัด
อุบลราชธานี 

จังหวัดอุบลราชธานี รร.แก๎งเหนือพิทยาคม 
รร.นาค าวิทยา 

รร.นาสะไมพิทยาคม 

รร.น้ าขุํนวิทยา 
รร.โนนกลางวิทยาคม 

รร.บัวงามวิทยา 
รร.เบ็ตตี้ดูเมน 2 ชํองเม็ก 



64 
 

 

ล าดับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่รับผิดชอบ โรงเรียนในสังกัด 

รร.พิบูลมังสาหาร 
รร.ไรํใต๎ประชาคม 

รร.หนองบัวฮีวิทยาคม 
รร.ห๎วยขําพิทยาคม 

รร.เหลํางามพิทยาคม 

2 เทศบาลนครอุบลราชธานี อ าเภอเมือง รร.เทศบาล 1 บูรพาอุบล 
รร.เทศบาล 2 หนองบัว 

รร.เทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 

รร.เทศบาล 4 อนุบาลพระเจ๎าใหญํองค์ตื้อ 
รร.เทศบาล 5 ชุมชนบ๎านก๎านเหลือง 

3 เทศบาลต าบลขามใหญํ อ าเภอเมือง รร.เทศบาลขามใหญํบ๎านหนองไผํ 
4 เทศบาลต าบลหัวนา อ าเภอเขมราฐ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลหัวนา 

5 เทศบาลเมืองเดชอุดม อ าเภอเดชอุดม รร.อนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม 

6 เทศบาลต าบลบัวงาม อ าเภอเดชอุดม รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบัวงาม 1 
7 องค์การบริหารสํวนต าบลกลาง อ าเภอเดชอุดม รร.อนุบาลองค์การบริหารสํวนต าบลกลาง 1 

(บ๎านหมากมาย) 
8 เทศบาลต าบลตระการพืชผล อ าเภอตระการพืชผล รร.เทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร 

รร.เทศบาล 2 บ๎านมํวงเดียด 

9 เทศบาลต าบลนาโพธิ์ อ าเภอบุณฑริก รร.อนุบาลบ๎านขุมค า 
10 เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร อ าเภอพิบูลมังสาหาร รร.เทศบาล 1 บ๎านโพธิ์กลาง 

รร.เทศบาล 2 พิบูลวิทยาคาร 

11 เทศบาลเมืองวารินช าราบ อ าเภอวารินช าราบ รร.เทศบาลบ๎านสุขส าราญ 
รร.เทศบาลบ๎านหนองตาโผํน 

รร.เทศบาลวารินวิชาชาติ 

12 เทศบาลต าบลแสนสุข อ าเภอวารินช าราบ รร.เทศบาลแสนสุข 
 

(5) พิจารณาเลือกพ้ืนที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่มีการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในสถานศึกษาของตนเอง  โดยพิจารณาเลือกตัวอยํางจากจ านวนสัดสํวนนักเรียนด๎อยโอกาส



65 
 

 

ในโรงเรียน อปท. ตํอเด็กและเยาวชนด๎อยโอกาสในพ้ืนที่ ถํวงน้ าหนักกับขนาดตัวอยํางตามสูตรของ 
Yamane  โดยให๎ระดับความคลาดเคลื่อนเทํากับ 0.05  ดังนี้  

        n  =       N 
                                 1 + N (e)2 

       n   คือ   ขนาดของกลุํมตัวอยําง 
  N   คือ   ขนาดของประชากร 
  e   คือ   ความคาดเคลื่อนของการเลือกตัวอยําง     

ขนาดของกลุํมตัวอยํางทั้งหมดเทํากับ  377  รายละเอียด ดังตารางที่ 3.3 
 
ตารางที่ 3.3  
 
การคิดค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักกลุ่มตัวอย่าง 

ล าดับ องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

เด็กด้อย
โอกาส
ในพื้นที่ 

(1) 

นักเรียน
ทั้งหมด 

นักเรียน
ด้อย

โอกาส 
(2) 

สัดส่วน 
(2) ต่อ 

(1) 

ขนาด
ตัวอย่าง
ตามสูตร 
Yamane 

ค่า

น้ าหนัก 

คะแนน

ถ่วง

น้ าหนัก 

1 อบจ.อุบลราชธานี 3,097 8,897 5,189 167.55 296.99 78.78 131.9959 

2 ทม.พิบูลมังสาหาร 226 2,202 373 165.04 21.35 5.66 9.3413 

3 ทม.วารินช าราบ 742 3,374 541 72.91 30.96 8.21 5.9859 

4 ทต.ตระการพืชผล 169 199 53 31.36 3.03 0.80 0.2509 

5 ทต.นาโพธิ์ 167 121 43 25.75 2.46 0.65 0.1674 

6 ทน.อุบลราชธานี 1,319 2,379 250 18.95 14.31 3.80 0.7201 

7 ทต.ขามใหญํ 755 230 90 11.92 5.15 1.37 0.1633 

8 ทต.แสนสุข 389 485 38 9.77 2.17 0.58 0.0567 

9 ทต.บัวงาม 227 84 5 2.2 0.29 0.08 0.0018 
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ล าดับ องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

เด็กด้อย
โอกาส
ในพื้นที่ 

(1) 

นักเรียน
ทั้งหมด 

นักเรียน
ด้อย

โอกาส 
(2) 

สัดส่วน 
(2) ต่อ 

(1) 

ขนาด
ตัวอย่าง
ตามสูตร 
Yamane 

ค่า

น้ าหนัก 

คะแนน

ถ่วง

น้ าหนัก 

10 อบต.กลาง 344 77 3 0.87 0.17 0.05 0.0004 

11 ทม.เดชอุดม 433 58 2 0.46 0.11 0.03 0.0001 

รวม 7,868 18,106 6,587  377 100  
  

(6) น าชุดข๎อมูลมาจัดเรียงตามคะแนนถํวงน้ าหนักเพ่ือหาต าแหนํงของเดไซด์ 
และเลือกตัวอยํางจากต าแหนํงเดไซล์ที่ 1, 5 และ 10 จากสูตร Dr = r/10 (N+1)  เพ่ือคัดเลือก
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่มีสัดสํวนนักเรียนด๎อยโอกาสตํอเด็กและเยาวชนด๎อยโอกาสในพ้ืนที่สาม  
กลุํม  คือ  สัดสํวนต่ า ปานกลาง  และสูง จะได๎ต าแหนํงที่ 1.2 , 6 และ 12  ดังนี้ 

 
ตารางที่  3.4   
 
คะแนนถ่วงน้ าหนักกลุ่มตัวอย่าง 

ล าดับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คะแนนถ่วงน้ าหนัก 

1   เทศบาลเมืองเดชอุดม 0.0001 

2   องค์การบริหารสํวนต าบลกลาง 0.0004 

3   เทศบาลต าบลบัวงาม 0.0018 

4   เทศบาลต าบลแสนสุข 0.0567 

5   เทศบาลต าบลขามใหญํ 0.1633 

6   เทศบาลต าบลนาโพธิ์ 0.1674 

7   เทศบาลต าบลตระการพืชผล 0.2509 

8   เทศบาลนครอุบลราชธานี 0.7201 

9   เทศบาลเมืองวารินช าราบ 5.9859 
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ล าดับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คะแนนถ่วงน้ าหนัก 

10  เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร 9.3413 

11   องค์การบริหารสํวนจังหวัดอุบลราชธานี 131.9959 

 
(7) องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่ถูกคัดเลือกเป็นกลุํมตัวอยํางสามแหํง  

ประกอบด๎วย 
1) เทศบาลเมืองเดชอุดม   
2) เทศบาลต าบลนาโพธิ์   
3) องค์การบริหารสํวนจังหวัดอุบลราชธานี 

 
3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
การวิจัยครั้งนี้ได๎ท าการเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิง

ปริมาณ (Quantitative Research) โดยผู๎วิจัยได๎ศึกษาข๎อมูลจากเอกสาร (Documentary 
Research) การสัมภาษณ์แบบไมํมีโครงสร๎าง (Unstructured Interview) การสนทนากลุํม  และการ
เก็บข๎อมูลจากแบบสอบถาม รายละเอียดดังนี้ 

3.2.1 การเก็บข้อมูลจากเอกสาร   
        ผู๎วิจัยได๎ศึกษาและวิจัยเอกสาร  โดยค๎นคว๎าข๎อมูลและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 

โดยมีแหลํงที่มา คือ กฎหมายที่เกี่ยวข๎อง หนังสือ  เอกสาร บทความ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ และสื่อ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ตําง ๆ  เป็นต๎น 

3.2.2 การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง  
       ผู๎วิจัยได๎เลือกสัมภาษณ์ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องกับการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองสํวน

ท๎องถิ่น ได๎แกํ  ผู๎บริหารองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จ านวน 3  ทําน ผู๎บริหารโรงเรียน จ านวน  7  
ทําน  และครูผู๎สอน จ านวน  20 ทําน รวมผู๎ให๎สัมภาษณ์ท้ังสิ้น  30  ทําน ดังตารางที่ 3.5 
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ตารางที่ 3.5  
 
รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ เรียงล าดับตามเวลาในการให้สัมภาษณ์ 

ล าดับ วันสัมภาษณ์ ผู้ให้สัมภาษณ์ ต าแหน่งผู้ให้สัมภาษณ์ 

1 3  พฤษภาคม 2559 นายสวําง  วงศ์ใหญํ นายกเทศมนตรี ทต.นาโพธิ์ 

2 18 พฤษภาคม 2559 นายยิ่งยศ  ศรีจรูญ ผู๎อ านวยการกองการศึกษา ทม.เดชอุดม 
ปฏิบัติราชการแทนปลัด ทม.เดชอุดม 

3 18 พฤษภาคม 2559 นายอภิวิชญ์  จันทป ผู๎อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมือง
เดชอุดม 

4 18 พฤษภาคม 2559 นางธัญนาถ  ลาภะมูล ครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม 

5 18 พฤษภาคม 2559 นางสาวสุนันทา  สนธิไชย 
 

ครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม 

6 19 พฤษภาคม 2559 วําที่ ร.ต.สุรพล สืบพรหม   ผู๎อ านวยการส านักการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.อุบลราชธาน ี

7 1 มิถุนายน  2559 นายเสถียร  บุราชรินทร์ ผู๎อ านวยการโรงเรียนบัวงามวิทยา 

8 1 มิถุนายน  2559 นายชุมพล  พันธุ์ศรี ครูโรงเรียนบัวงามวิทยา 

9 1 มิถุนายน  2559 นายคนาธิป สายคูณ ครูโรงเรียนบัวงามวิทยา 

10 1 มิถุนายน  2559 นางสาวชลวี  ล๎อมวงศ์ ครูโรงเรียนบัวงามวิทยา 

11 2 มิถุนายน  2559 นายเศรษฐพงศ์  ประเปรียว รองผู๎อ านวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 
ชํองเม็ก 

12 2 มิถุนายน  2559 นายณัฐพงษ์  บุตรวัง ครูโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ชํองเม็ก 

13 2 มิถุนายน  2559 นางวรรณดี  กุลบุญญา ครูโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ชํองเม็ก 

14 2 มิถุนายน  2559 นายถาวร  วงสาลี ครูโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ชํองเม็ก 

15 2 มิถุนายน  2559 นายอรุณ  พรมจันทร์ รองผู๎อ านวยการโรงเรียนไรํใต๎ประชาคม 

16 2 มิถุนายน  2559 นายธนศักดิ์  อนันต์เรือง ครูโรงเรียนไรํใต๎ประชาคม 

17 2 มิถุนายน  2559 นางสาวพัฒน์ระพี  มูลพันธ์ ครูโรงเรียนไรํใต๎ประชาคม 

18 2 มิถุนายน  2559 นางสาวอรวรรณ  เชื้อนิล ครูโรงเรียนไรํใต๎ประชาคม 
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ล าดับ วันสัมภาษณ์ ผู้ให้สัมภาษณ์ ต าแหน่งผู้ให้สัมภาษณ์ 

19 2 มิถุนายน  2559 นางสาวพัชราวี  ดวงดี ครูโรงเรียนไรํใต๎ประชาคม 

20 3 มิถุนายน  2559 นางบังอร  สาภิราช ครูโรงเรียนอนุบาลบ๎านขุมค า 

21 3 มิถุนายน  2559 นางกฤษณา  มาตรา ครูโรงเรียนอนุบาลบ๎านขุมค า 

22 7 มิถุนายน  2559 นายสุรพงษ์  ด๎วงทอง ผู๎อ านวยการโรงเรียนน้ าขุํนวิทยา 

23 7 มิถุนายน  2559 นายสายทอง  เขียวข า รองผู๎อ านวยการโรงเรียนน้ าขุํนวิทยา 

24 7 มิถุนายน  2559 นายนฎิศวร์  สายโสม ครูโรงเรียนน้ าขุํนวิทยา 

25 7 มิถุนายน  2559 นางสาวพัสนี  สีระบุตร ครูโรงเรียนน้ าขุํนวิทยา 

26 7 มิถุนายน  2559 นางสาวนุจรี  พรมมนตรี ครูโรงเรียนน้ าขุํนวิทยา 

27 7 มิถุนายน  2559 นายเกษมสุข  เพชรดี ผู๎อ านวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหาร 

28 7 มิถุนายน  2559 นางศุลีพร  บุญกัณฑ์ ครูโรงเรียนพิบูลมังสาหาร 

29 7 มิถุนายน  2559 นายพุทธา  บุญหนุน ครูโรงเรียนพิบูลมังสาหาร 

30 7 มิถุนายน  2559 นางสิริพรรณ  ประทุมมาศ ครูโรงเรียนพิบูลมังสาหาร 

 
3.2.3 การสนทนากลุ่ม   
        ผู๎ วิจัยรวบรวมข๎อมูลจากการสนทนากับกลุํมผู๎ ให๎ข๎อมูลในประเด็นปัญหาที่

เฉพาะเจาะจง โดยจุดประเด็นในการสนทนา เพ่ือชักจูงให๎กลุํมเกิดแนวคิดและแสดงความคิดเห็นตํอ
ประเด็นการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอยํางกว๎างขวางละเอียดลึกซึ้ง โดยผู๎รํวม
สนทนากลุํม ประกอบด๎วย ผู๎อ านวยการโรงเรียน  และรองผู๎อ านวยการโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร
สํวนจังหวัดอุบลราชธานี จ านวน  11  ทําน จาก 10  โรงเรียน  โดยแบํงการสนทนากลุํมเป็น 2  กลุํม
ยํอย   ในวันที่ 17  พฤษภาคม  2559 ณ ห๎องประชุมส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การ
บริหารสํวนจังหวัดอุบลราชธานี  ดังมีรายชื่อดังตํอไปนี้ 
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ตารางที่ 3.6  
 
รายชื่อผู้ร่วมสนทนากลุ่ม 

ล าดับ ผู้ร่วมสนทนากลุ่ม ต าแหน่งผู้ร่วมสนทนากลุ่ม 

1 นายเกษมสุข  เพชรดี ผู๎อ านวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหาร 

2 นายประดิษฐ์  นันทะสาร รองผู๎อ านวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ชํองเม็ก 
3 นางสาวกุสุมา  ดาวประสงค์ ผู๎อ านวยการโรงเรียนเหลํางามพิทยาคม 

4 นายทรงศักดิ์  วงศ์ประพฤติดี ผู๎อ านวยการโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม 

5 นายวัฒนา  เตชะโกมล ผู๎อ านวยการโรงเรียนแก๎งเหนือพิทยาคม 
6 นายคุณเดช  ถิรญาธรณ ์ ผู๎อ านวยการโรงเรียนห๎วยขําพิทยาคม 

7 นายสุรพงษ์  ด๎วงทอง ผู๎อ านวยการโรงเรียนน้ าขุํนวิทยา 

8 นางพรรณี  พาชื่น รองผู๎อ านวยการโรงเรียนนาค าวิทยา 
9 นางอมรา  ภาระศรี ผู๎อ านวยการโรงเรียนโนนกลางวิทยาคม 

10 นายปติ  แสนทวีสุข รองผู๎อ านวยการโรงเรียนโนนกลางวิทยาคม 
11 นายพุฒิเมธ  พวงจันทึก ผู๎อ านวยการโรงเรียนนาสะไมพิทยาคม 

 
3.2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม   
        ผู๎วิจัยได๎ท าการเก็บข๎อมูลจากนักเรียนด๎อยโอกาส  และผู๎ปกครองนักเรียนด๎อยโอกาส

ในโรงเรียน 14  แหํง  โดยเก็บข๎อมูลกลุํมตัวอยําง ดังนี้ 
        (1) นักเรียนด๎อยโอกาส จ านวน      396    คน   
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ตารางที่ 3.7  
 
จ านวนกลุ่มตัวอย่างนักเรียนด้อยโอกาส 

 
โรงเรียน 

 

อ าเภอ สังกัด นักเรียนด้อยโอกาส 

ทั้งหมด ตัวอย่าง 
ตามสูตร 
Yamane 

จ านวน
ตัวอย่างที่
เก็บข้อมูล 

รร.พิบูลมังสาหาร พิบูลมังสาหาร อบจ. 
อุบลราชธานี 

781 45 50 
รร.หนองบัวฮีวิทยาคม พิบูลมังสาหาร 218 12 17 

รร.โนนกลางวิทยาคม พิบูลมังสาหาร 143 8 14 

รร.ไรํใต๎ประชาคม พิบูลมังสาหาร 456 26 30 
รร.เหลํางามพิทยาคม โพธิ์ไทร 436 25 30 

รร.แก๎งเหนือพิทยาคม เขมราฐ 355 20 26 
รร.เบ็ตตี้ดูเมน 2 ชํองเม็ก สิรินธร 813 47 50 

รร.บัวงามวิทยา เดชอุดม 413 24 26 

รร.ห๎วยขําพิทยาคม บุณฑริก 448 26 31 
รร.น้ าขุํนวิทยา น้ าขุํน 546 31 31 

รร.นาค าวิทยา เขื่องใน 199 11 15 

รร.นาสะไมพิทยาคม ตระการพืชผล 381 22 26 
รร.อนุบาลบ๎านขุมค า บุณฑริก ทต.นาโพธิ์ 43 43 48 

รร.อนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม เดชอุดม ทม.เดชอุดม 2 2 2 

รวม  5,234 342 396 
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 (2) ผู๎ปกครองนักเรียนด๎อยโอกาส จ านวน   392   คน   
 

ตารางที่ 3.8  
 
จ านวนกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองนักเรียนด้อยโอกาส 

 
โรงเรียน 

 

อ าเภอ สังกัด ผู้ปกครองนักเรียนด้อยโอกาส 

ทั้งหมด ตัวอย่าง 
ตามสูตร 
Yamane 

จ านวน
ตัวอย่างที่
เก็บข้อมูล 

รร.พิบูลมังสาหาร พิบูลมังสาหาร อบจ. 
อุบลราชธานี 

781 45 50 
รร.หนองบัวฮีวิทยาคม พิบูลมังสาหาร 218 12 20 

รร.โนนกลางวิทยาคม พิบูลมังสาหาร 143 8 13 

รร.ไรํใต๎ประชาคม พิบูลมังสาหาร 456 26 31 
รร.เหลํางามพิทยาคม โพธิ์ไทร 436 25 30 

รร.แก๎งเหนือพิทยาคม เขมราฐ 355 20 23 
รร.เบ็ตตี้ดูเมน 2 ชํองเม็ก สิรินธร 813 47 49 

รร.บัวงามวิทยา เดชอุดม 413 24 28 

รร.ห๎วยขําพิทยาคม บุณฑริก 448 26 31 
รร.น้ าขุํนวิทยา น้ าขุํน 546 31 31 

รร.นาค าวิทยา เขื่องใน 199 11 16 

รร.นาสะไมพิทยาคม ตระการพืชผล 381 22 26 
รร.อนุบาลบ๎านขุมค า บุณฑริก ทต.นาโพธิ์ 43 43 42 

รร.อนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม เดชอุดม ทม.เดชอุดม 2 2 2 
รวม 5,234 342 392 
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3.3  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ  การวิเคราะห์ข๎อมูลจึง
ท าการแยกเป็น 2 สํวน  โดยการวิเคราะห์ข๎อมูลเชิงคุณภาพนั้น  ผู๎วิจัยน าข๎อมูลจากการศึกษาเอกสาร  
และข๎อมูลที่ได๎จากการสัมภาษณ์บุคคล  ข๎อมูลจากการสนทนากลุํม มาตรวจสอบความถูกต๎องของ
ข๎อมูลจากนั้นน ามาเชื่อมโยงโดยการใช๎หลักเหตุผลและหลักวิชาการ สํวนการวิเคราะห์ข๎อมูลเชิง
ปริมาณนั้น   ผู๎วิจัยได๎น าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS (Statistical Package for the Social 
Sciences)  มาประมวลผลข๎อมูลจากแบบสอบถาม เพ่ือให๎ได๎คําทางสถิติ  จากนั้นให๎ความหมายคํ า
ทางสถิติ  และน าไปเป็นข๎อมูลสนับสนุนข๎อมูลเชิงคุณภาพ  

 การวิเคราะห์ข๎อมูลด๎วยวิธีการทางสถิติ โดยใช๎โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (Statistical 
Package for the Social Sciences) ค านวณวิเคราะห์ข๎อมูล โดยการน าข๎อมูลมาหาคํามัชฌิมเลข
คณิต ( x ) ซึ่งจัดระดับความคิดเห็นเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

5 หมายถึง เห็นด๎วยมากที่สุด  
4 หมายถึง เห็นด๎วยมาก  
3 หมายถึง เห็นด๎วยปานกลาง  
2 หมายถึง เห็นด๎วยน๎อย  
1 หมายถึง เห็นด๎วยน๎อยที่สุด  
ส าหรับการแปลความหมายของคํามัชฌิมเลขคณิต เพ่ือประกอบค าอธิบาย อาศัยการ

ประเมินแบบอิงเกณฑ ์แบํงออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
4.50 – 5.00 หมายถึง เห็นด๎วยมากที่สุด  
3.50 – 4.49 หมายถึง เห็นด๎วยมาก  
2.50 – 3.49 หมายถึง เห็นด๎วยปานกลาง  
1.50 – 2.49 หมายถึง เห็นด๎วยน๎อย  
1.00 – 1.49 หมายถึง เห็นด๎วยน๎อยที่สุด  
ผู๎วิจัยจะน าข๎อมูลมาวิเคราะห์และน าเสนอข๎อมูล  ดังนี้ 
(1) ข๎อมูลการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในภาพรวม น าข๎อมูล

จ านวนโรงเรียน  จ านวนนักเรียน  จ านวนห๎องเรียน  และจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ระหวํางปีการศึกษา 2555 – 2557 จากข๎อมูลเอกสาร มาวิเคราะห์ภาพรวมการจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  โดยน าเสนอในรูปตารางและค าอธิบาย 
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(2) ข๎อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในภาพรวม น า
ข๎อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 ของโรงเรียนสังกัดตํางๆ มาวิเคราะห์
เปรียบเทียบสถานะของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  และ
น าข๎อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) เฉพาะโรงเรียนสังกัดองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น  ปีการศึกษา 2555 – 2558  มาวิเคราะห์แนวโน๎มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  โดยน าเสนอในรูปแผนภูมิแทํง และค าอธิบาย 

(3) ข๎อมูลการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นกลุํมตัวอยําง จ านวน 3 
แหํง น าข๎อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์  ได๎แกํ ข๎อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น   
วิสัยทัศน์  งบประมาณ  จ านวนห๎องเรียน  จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา  คุณวุฒิครู มา
วิเคราะห์การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น โดยน าเสนอในรูปตารางและค าอธิบาย 

(4) การจัดการศึกษาเพ่ือเด็กด๎อยโอกาสของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
น าข๎อมูลจากเอกสาร  การสัมภาษณ์ การสนทนากลุํม และแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข๎อมูล  

1) นโยบายและมาตรการการจัดการศึกษาเพ่ือเด็กด๎อยโอกาสจะน าเสนอข๎อมูลให๎
เห็นถึงความเชื่อมโยงของนโยบายและมาตรการการจัดการศึกษาเพ่ือเด็กด๎อยโอกาสของโรงเรียน
สังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นท่ีตอบสนองตํอความต๎องการของกลุํมผู๎ด๎อยโอกาส   

2) ปัจจัยที่สํงผลตํอการเลือกโรงเรียนของนักเรียนด๎อยโอกาสและผู๎ปกครอง
นักเรียน จะน าข๎อมูลจากแบบสอบถาม ที่ได๎เรียงล าดับตามคํามัชฌิมเลขคณิต ห๎าล าดับแรกทั้งในสํวน
ของผู๎ปกครองและนักเรียนมาน าเสนอในรูปแบบตารางพร๎อมค าอธิบาย พร๎อมเชื่อมโยงไปยังนโยบาย
และมาตรการการจัดการศึกษาเพ่ือเด็กด๎อยโอกาสของโรงเรียน 

3) ความพึงพอใจตํอการจัดการศึกษาของนักเรียนและผู๎ปกครอง จะน าข๎อมูลจาก
แบบสอบถามในการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนและผู๎ปกครองตํอการจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมาน าเสนอในสี่ด๎าน คือด๎านอาคารสถานที่ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎  ด๎าน
บุคลากร ครูผู๎สอน ด๎านระบบการจัดการศึกษาของโรงเรียน  ด๎านการสํงเสริมผู๎ด๎อยโอกาส ในรูปแบบ
คํามัชฌิมเลขคณิต และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงผลในตารางพร๎อมค าอธิบาย 

4) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนด๎อยโอกาส ในสํวนของโรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารสํวนจังหวัดอุบลราชธานี น าข๎อมูลจากแบบสอบถาม คือ คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET)  5 รายวิชา  ได๎แกํ  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม  และภาษาอังกฤษ ของนักเรียนด๎อยโอกาสในแตํละโรงเรียนมาเปรียบเทียบกับ
คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน  ระดับจังหวัด  ระดับสังกัดโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
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และระดับประเทศ  น าเสนอในรูปแบบตารางพร๎อมค าอธิบาย  และในสํวนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
เมืองเดชอุดมน าผลการประเมินพัฒนาการของผู๎เรียนใน  4   ด๎าน   ประกอบด๎วย  ด๎านรํางกาย  
ด๎านอารมณ์  ด๎านสังคม  และด๎านสติปัญญา จากรายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนมาใช๎ 

(5) การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาแกํเด็กด๎อยโอกาส น าข๎อมูลจ านวนนักเรียนและ
นักเรียนด๎อยโอกาสในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ปีการศึกษา 2552 และ 2558 มา
วิเคราะห์แนวโน๎มสัดสํวนนักเรียนด๎อยโอกาสในโรงเรียน  และน านโยบายและมาตรการการเพ่ิม
โอกาสในการเข๎าเรียนของนักเรียนด๎อยโอกาสของโรงเรียนมาวิเคราะห์เชื่อมโยงกับปัจจัยการตัดสินใจ
เลือกโรงเรียนของนักเรียนและผู๎ปกครอง  และวิเคราะห์นโยบายเพ่ิมระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
เชื่อมโยงกับผลตํอสัมฤทธิผลทางการศึกษาของนักเรียนด๎อยโอกาสในแตํละโรงเรียน 

 ผู๎วิจัยจะได๎น าเสนอผลการวิจัยในบทที่ 4  และบทที่ 5  และเสนอข๎อเสนอแนะในบทที่ 
6 ในล าดับถัดไป 
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บทที่ 4  
การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  
การจัดการศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบันด าเนินการภายใต๎พระราชบัญญัติการศึกษา

แหํงชาติ พ.ศ.2542  ที่ก าหนดให๎การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  โดยหนํวยงานภาครัฐ  เอกชน และองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นท าหน๎าที่จัดการศึกษาได๎ตามความเหมาะสม  การจัดการศึกษาเริ่มตั้งแตํระดับกํอน
ประถมศึกษา  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต๎น  มัธยมศึกษาตอนปลาย  ไปจนถึงระดับอุดมศึกษา  
ดังแสดงตามภาพท่ี 4.1 

 

 
 

ภาพที่  4.1  ระบบการศึกษาไทย จาก สถิติการศึกษาฉบับยํอ ปีการศึกษา 2555 ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สป. ศธ  อ๎างใน  http://stat- ed2.onecapps.org/?Lang=2&ID= 
17&UnderSub=24&Sub=20    

กระทรวงศึกษาธิการเป็นหนํวยงานหลักในการจัดการศึกษา  และมีหนํวยงานอ่ืนๆ อีก 
6 หนํวยงานที่รํวมจัดการศึกษา  ประกอบด๎วย  กระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา    กระทรวง
วัฒนธรรม  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ส านักงานต ารวจแหํงชาติ  
กรุงเทพมหานคร และกระทรวงมหาดไทย  โดยในปี พ.ศ. 2556  มีจ านวนสถานศึกษาในแตํละสังกัด 
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2558 : 81-83)  ดังรายละเอียดตํอไปนี้ 

(1) กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด๎วย  

http://stat-/
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1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 31,021 แหํง จ าแนกเป็น 
สถานศึกษาสังกัดส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 30,927 แหํง และ สถานศึกษาสังกัด
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 94  แหํง  ประกอบด๎วย สถานศึกษาประเภทการศึกษาพิเศษ
ส าหรับคนพิการ 43 แหํง  และสถานศึกษาประเภทการศึกษาสงเคราะห์ส าหรับผู๎ด๎อยโอกาส 51 แหํง 

2) สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  231  แหํ ง 
ประกอบด๎วย กลุํมโรงเรียนสาธิต  58 แหํง  กลุํมสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 30 แหํง กลุํมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 40 แหํง  กลุํมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แหํง กลุํมมหาวิทยาลัยของสงฆ์ 2 แหํง  
กลุํมวิทยาลัยชุมชน 20 แหํง และกลุํมสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน 72  แหํง 

3) สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 420 แหํง 
4) สถานศึกษาสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 4,232  แหํง ประกอบด๎วย 

ส านักบริหารงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน ประกอบด๎วย ประเภทสามัญศึกษาทั่วไ ป  
สามัญศึกษาการกุศล  และอาชีวศึกษา จ านวน 4,231 แหํง และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  

(2) กระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา  มีสถานศึกษาในสังกัด  คือ โรงเรียนกีฬา และ
วิทยาลัยพละศึกษา  รวมทั้งสิ้น 12  แหํง  

(3) กระทรวงวัฒนธรรม  มีสถานศึกษาในสังกัด  คือ  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
วิทยาลัยนาฏศิลป และวิทยาลัยชํางศิลป  รวมทั้งสิ้น 16  แหํง 

(4) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  มีสถานศึกษาในสังกัด  11 
แหํง 

(5) กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายเเดน (ร.ร.ตชด.)  ส านักงานต ารวจแหํงชาติ  มี
สถานศึกษาในสังกัด  177 แหํง 

(6) กรุงเทพมหานคร  มีสถานศึกษาในสังกัด  764 แหํง  
(7) กระทรวงมหาดไทย  ประกอบด๎วย สถานศึกษาสังกัดส านักประสานและพัฒนาการ

จัดการศึกษาท๎องถิ่น  21,270  แหํง  จ าแนกเป็น โรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา 1,450  แหํง  
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 19,820  แหํง 

ภาพรวมการจัดการศึกษาของประเทศไทย  จะพบวํากระทรวงมหาดไทยเป็นหนํวยงาน
ที่มีสถานศึกษาในสังกัดจ านวนมากเป็นล าดับสองรองลงมาจาก กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็น
หนํวยงานหลักท่ีรับผิดชอบการจัดการศึกษา  

ในบทนี้จึงจะกลําวถึง การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  ทั้งในสํวนของ
อ านาจหน๎าที่ตามกฎหมาย การถํายโอนการจัดการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ  การจัดการเรียน
การสอนในปัจจุบัน ตลอดจนผลสัมฤทธิ์การจัดการศึกษา  รายละเอียดดังตํอไปนี้ 
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4.1 การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกรอบกฎหมาย 
 

กรอบตามกฎหมายและแนวนโยบายของรัฐในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น  ประกอบด๎วย  รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550  พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2555 - 2558)  และแผนพัฒนาการศึกษาท๎องถิ่นระยะ 3  
ปี (พ.ศ.2558 - 2560) ของกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  ดังนี้ 
 4.1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ได๎ก าหนดบทบัญญัติที่
เกี่ยวข๎องกับการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่ส าคัญ ได๎แกํ 

 มาตรา 80 (4) สํงเสริมและสนับสนุนการกระจายอ านาจเพ่ือให๎องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น ชุมชน องค์กรทางศาสนา และเอกชน จัดและมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาให๎เทําเทียมและสอดคล๎องกับแนวนโยบายพื้นฐานแหํงรัฐ 

 มาตรา 289 องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีอ านาจหน๎าที่บ ารุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณีภูมิปัญญาท๎องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท๎องถิ่น องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นยํอมมีสิทธิที่
จะจัดการศึกษาอบรม และการฝึกอาชีพตามความเหมาะสมและความต๎องการภายในท๎องถิ่นนั้น และ
เข๎าไปมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐ โดยค านึงถึงความสอดคล๎องกับมาตรฐานและระบบ
การศึกษาของชาติ  รวมทั้งการบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท๎องถิ่น และวัฒนธรรมอัน
ดีงามของท๎องถิ่นด๎วย 
 4.1.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 ก าหนดบทบัญญัติที่เก่ียวข๎องในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่ส าคัญ  
ดังนี้ 

 มาตรา 9 (2) การจัดระบบ โครงสร๎าง และกระบวนการจัดการศึกษาให๎มีการ
กระจายอ านาจไปสูํเขตพ้ืนที่การศึกษาสถานศึกษาและองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

 มาตรา 41 องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือ
ทุกระดับตามความพร๎อม ความเหมาะสมและความต๎องการภายในท๎องถิ่น 

 มาตรา 42 ให๎กระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร๎อมในการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและมีหน๎าที่ในการประสานและสํงเสริมองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นให๎สามารถจัดการศึกษา สอดคล๎องกับนโยบายและได๎มาตรฐานการศึกษา   รวมทั้งการ
เสนอแนะการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
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4.1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2555 - 2558)                
มีสาระส าคัญ ดังนี้  

 วิสัยทัศน์  จัดการศึกษาโดย "ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง" มุํงกระจายโอกาสทาง
การศึกษาอยํางเทําเทียมทั้งภาคเมืองและภาคชนบท พร๎อมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพส าหรับทุกคน 
การศึกษาจะน าไปสูํการสร๎างความเข๎มแข็งของประชาชน ประชาชนที่เข๎มแข็งและมีความรู๎คือทุนที่มี
พลังในการตํอสู๎กับความยากจน  

 โดยมีกรอบแนวคิดมุํงพัฒนาการศึกษาภายใต๎กรอบแนวคิดหลักคุณภาพและความ
เทําเทียม รวมทั้งน าเทคโนโลยีมาใช๎ให๎เกิดประโยชน์สูงสุด โดยขยายโอกาสทางการศึกษา 4 โอกาส 
คือ  

 1) โอกาสในการเข๎าถึงทรัพยากรสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือสามารถได๎รับ
การศึกษาอยํางเทําเทียมกัน  

 2) โอกาสในการเข๎าถึงแหลํงทุน นักเรียนนักศึกษาสามารถเข๎าเรียนได๎โดยไมํขึ้นกับ
ฐานะของผู๎ปกครอง  

 3) โอกาสในการเพ่ิมพูนและฝึกฝนทักษะ นักเรียนนักศึกษาทุกคนสามารถเติบโตได๎
ในโลกที่เป็นจริง ผํานการเรียนรู๎บนฐานการท ากิจกรรม (Activity-Based Learning)  

 4) โอกาสในการเรียนรู๎ตลอดชีวิต สํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย โดยใช๎เทคโนโลยี สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ห๎องสมุด พิพิธภัณฑ์ หอศิลปะ ศูนย์วัฒนธรรม และ
แหลํงเรียนรู๎ตํางๆ 

4.1.4 แผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นระยะ 3  ปี (พ.ศ.2558 - 2560) ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  มีสาระส าคัญ ดังนี้  

วิสัยทัศน์  
“ท๎องถิ่นจัดการศึกษาตลอดชีวิตมีคุณภาพได๎มาตรฐานสากล  ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม  อยูํรํวมกันอยํางปรองดองสันติสุขและยั่งยืนตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจ 
1) พัฒนาจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยํางมีคุณภาพและได๎มาตรฐานสากล ให๎เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในท๎องถิ่นได๎เรียนรู๎ตลอดชีวิต สูํความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของผู๎เรียน 

2) พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให๎แกํเด็ก เยาวชน และประชาชนในท๎องถิ่น 
3) เสริมสร๎างสังคมท๎องถิ่นให๎มีความปรองดอง และอยูํรํวมกันอยํางสันติสุข ยั่งยืน 
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4) สํงเสริมให๎มีการจัดการศึกษาเพ่ือรองรับการทํองเที่ยวในท๎องถิ่นที่มีแหลํง
ทํองเที่ยว 
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา   

1) สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีคุณภาพและได๎มาตรฐานสากล 
2) องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจัดการศึกษาให๎เด็ก เยาวชน และประชาชนในท๎องถิ่น

ได๎เรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต 
3) องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให๎แกํเด็ก เยาวชน และ

ประชาชนในท๎องถิ่น 
4) องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นสํงเสริม สนับสนุนให๎สังคมท๎องถิ่นมีความสมานฉันท์ 

อยูํรํวมกันอยํางสันติสุขและยั่งยืน 
5) องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่มีแหลํงทํองเที่ยว จัดการศึกษาเพ่ือรองรับการ

สํงเสริมการทํองเที่ยวในท๎องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 6  ยุทธศาสตร์  ประกอบด๎วย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย (0-3 ปี) ให๎ผู๎เรียนมี

พัฒนาการอยํางรอบด๎าน และสมดุลตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให๎มีคุณภาพได๎

มาตรฐานสากล ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎เต็มตามศักยภาพอยํางมี
คุณภาพและได๎มาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให๎
เยาวชนและประชาชนในท๎องถิ่นได๎เรียนรู๎ตลอดชีวิตสูํความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพ และสามารถน า
ความเป็นเลิศนั้นไปประกอบสัมมาอาชีพได๎ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให๎แกํเด็ก เยาวชน และประชาชนใน
ท๎องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร๎างสังคมท๎องถิ่นให๎มีความสมานฉันท์ อยูํรํวมกันด๎วยความ
ปรองดองเกิดสันติสุขอยํางยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 สํงเสริม สนับสนุนให๎มีการจัดการศึกษาเพ่ือรองรับการทํองเที่ยว
ให๎แกํเด็ก เยาวชน และประชาชนในท๎องถิ่นท่ีมีแหลํงทํองเที่ยว 

4.1.5 หลักการและวิธีการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 1. หลักการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  การจัดการศึกษาไมํวําจะ

ด าเนินการโดยรัฐหรือองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นต๎องด าเนินการให๎เป็นไปตามหลักการในการจัด
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การศึกษาที่ก าหนดในรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย กฎหมายวําด๎วยการศึกษาแหํงชาติ ซึ่งถือ
เป็นกฎหมายแมํบททางการศึกษาของประเทศและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข๎อง 

 หลักการที่ส าคัญ ได๎แกํ 
(1) การจัดการศึกษาต๎องยึดหลักเป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน ให๎

สังคมมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาและการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู๎ให๎เป็นไปอยําง
ตํอเนื่อง 

(2) การจัดการศึกษาไมํน๎อยกวํา 12 ปี ที่รัฐประกาศให๎เป็นไปตามมาตรา 49 
ของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 รัฐต๎องจัดให๎ทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไมํ
เก็บคําใช๎จําย ทั้งนี้จะต๎องจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพรํองทางรํางกาย จิตใจ สติปัญญา 
อารมณ์  สังคม หรือความบกพรํองทางการสื่อสารและการเรียนรู๎ หรือมีรํางกายพิการ หรือทุพพล
ภาพ หรือบุคคลซึ่งไมํสามารถพ่ึงตนเองได๎ หรือไมํมีผู๎ดูแลหรือด๎อยโอกาส ให๎มีสิทธิและโอกาสได๎รับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นพิเศษ และจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษด๎วยรูปแบบที่
เหมาะสม  โดยค านึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น ซึ่งสอดคล๎องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แหํงชาติ พ.ศ. 2542 

(3) การจัดการศึกษาต๎องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให๎เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
รํางกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู๎ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถ
อยูํรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีความสุข 

(4) ในกระบวนการเรียนรู๎ต๎องมุํงปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกต๎องเก่ียวกับการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู๎จักรักษาและสํงเสริมสิทธิ 
หน๎าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทย รู๎จักรักษาผลประโยชน์สํวนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งสํงเสริมศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมของชาติ  การกีฬา ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู๎อันเป็นสากล ตลอดจน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู๎จักพ่ึงตนเอง มี
ความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ ใฝุรู๎ และเรียนรู๎ด๎วยตนเองอยํางตํอเนื่อง 

 2. ลักษณะและวิธีการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น องค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นอาจจัดการศึกษาได๎ 2 ลักษณะ คือ 

(1) การจัดตั้งสถานศึกษาขึ้นเอง หรือขยาย หรือเปลี่ยนแปลงประเภท
การศึกษา โดยให๎สถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นใหมํหรือสถานศึกษาเดิมที่ขยายหรือเปลี่ยนแปลงประเภท
การศึกษาจัดการศึกษาในระดับและประเภทที่มีความพร๎อม มีความเหมาะสม และมีความต๎องการ
ภายในท๎องถิ่น อาจแยกได๎เป็น 4 กรณ ีคือ 
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  1) องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นยังไมํเคยจัดการศึกษามากํอนจัดตั้ง
สถานศึกษาเพ่ือให๎จัดการศึกษาในระดับและประเภทที่ก าหนด 

  2) องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจัดการศึกษาอยูํแล๎ว จัดตั้งสถานศึกษาขึ้น
เพ่ิมเติม โดยให๎สถานศึกษาใหมํจัดการศึกษาในระดับและประเภทที่จัดอยูํแล๎วในองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นนั้น 

  3) องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจัดการศึกษาอยูํแล๎ว จัดตั้งสถานศึกษาขึ้น
เพ่ิมเติม  โดยสถานศึกษาใหมํจัดการศึกษาในระดับและประเภทที่แตกตํางไปจากระดับและประเภทที่
จัดอยูํแล๎วในองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นนั้น 

  4) องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมิได๎จัดตั้งสถานศึกษาเพ่ิมเติม แตํขยายหรือ
เปลี่ยนแปลงประเภทการศึกษาจากที่จัดอยูํเดิม 

(2) การถํายโอนการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการตามแผนปฏิบัติการก าหนด
ขั้นตอนการกระจายอ านาจตามแผนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นส าหรับ
วิธีการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นนั้น เมื่อพิจารณาตามกรอบของกฎหมาย รวมทั้ง
ความเหมาะสมด๎านแนวนโยบาย สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และความจ าเป็นด๎านอ่ืนแล๎ว อาจ
แยกได๎เป็น 2 กรณ ีคือ 

  1) องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจัดการศึกษาเองตามอ านาจหน๎าที่ที่ได๎กลําว
แล๎วข๎างต๎น 

     2) องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นรํวมมือกับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอ่ืน
หรือรํวมมือกับรัฐ(กระทรวงศึกษาธิการหรือกระทรวง ทบวง กรมอ่ืน) หรือเอกชนจัดการศึกษา ทั้งนี้
อาจมีความจ าเป็นที่ต๎องด าเนินการ เชํน เทศบาลจัดตั้งสถานศึกษาเพ่ือจัดการศึกษาให๎แกํประชาชน
ในเขตเทศบาล  แตํโดยข๎อเท็จจริงจะมีประชาชนนอกเขตเทศบาลมาเข๎าเรียนด๎วย โดยไมํอาจจ ากัด
สิทธิของประชาชนเหลํานั้นได๎ หากประชาชนนอกเขตเทศบาลมาเข๎าเรียนเป็นจ านวนมาก และ
เทศบาลมีข๎อจ ากัดด๎านงบประมาณท่ีจะสนับสนุนการศึกษาให๎ได๎ ก็อาจโอนโรงเรียนให๎องค์การบริหาร
สํวนจังหวัด หรือขอให๎องคก์ารบริหารสํวนจังหวัดเข๎าเป็นเจ๎าสังกัดรํวมของโรงเรียนดังกลําว หรือกรณี
โรงเรียนตั้งอยูํในเขตขององค์การบริหารสํวนต าบล องค์การบริหารสํวนต าบลมีนโยบายจะขอโอน
โรงเรียนมาสังกัด แตํมีข๎อจ ากัดด๎านรายได๎ และไมํยินยอมให๎องค์การบริหารสํวนจังหวัดโอนไปสังกัด
องค์การบริหารสํวนจังหวัด ก็อาจท าความตกลงจัดตั้งสหการการศึกษา หรือองค์การที่เรียกชื่ออยําง
ใด โดยมีองค์การบริหารสํวนจังหวัดและองค์การบริหารสํวนต าบลเป็นเจ๎าของรํวม  เพ่ือรับโอน
สถานศึกษานั้นไปบริหารจัดการแทน 
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 การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นด าเนินภายใต๎อ านาจหน๎าที่ ตามกฎหมาย 
เน๎นนักเรียนเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษา  และมุํงสูํการจัดการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพได๎
มาตรฐานสากล  เพ่ือให๎ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  อยํางไรก็ตามการจัดการศึกษาในระบบของ 
อปท. นั้น นอกจากอปท. จะมีสถานศึกษาที่จัดตั้งโดย อปท. เองแล๎ว อปท.ได๎รับการถํายโอน
สถานศึกษาสํวนหนึ่งจากกระทรวงศึกษาธิการด๎วย 

4.1.6 งบประมาณการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
   4.1.6.1 งบประมาณรายได้สถานศึกษา 
             สถานศึกษาได๎รับคําจัดการเรียนการสอนรายหัวนักเรียน โดยจัดสรรตาม
จ านวนนักเรียน ณ วันที่  10 มิถุนายน โดยอัตราการจัดสรร ปีงบประมาณ 2558  ดังนี้ 
       ระดับกํอนประถมศึกษา        1,700 บาท/คน/ปี 
       ระดับประถมศึกษา             1,900 บาท/คน/ปี 
       ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น      3,500 บาท/คน/ปี 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   3,800 บาท/คน/ปี 
             และได๎รับเงินอุดหนุนรายหัวเพ่ิมเติม โดยเงินอุดหนุนรายหัวให๎นักเรียนใน
โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน 120 คนลงมา ให๎เพ่ิมจากรายหัวที่ได๎รับปกติทั้งระดับกํอน
ประถมศึกษาและประถมศึกษาคนละ 500 บาท/คน/ปี  และเงินอุดหนุนให๎โรงเรียนขยายโอกาสที่มี
นักเรียน 300 คนลงมาให๎เพ่ิมจากรายหัวที่ได๎รับปกติ โดยจัดให๎เฉพาะนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต๎น
เพ่ิมให๎อัตราคนละ 1,000 บาท/คน/ปี  ทั้งนี้ยังจัดสรรเงินคําหนังสือเรียน  คําเครื่องอุปกรณ์การเรียน  
คําเครื่องแบบนักเรียน  และคํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนให๎อีกด๎วย 

 4.1.6.2 การจัดสรรงบประมาณเพื่อเด็กด้อยโอกาส 
งบประมาณในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  นอกจากงบประมาณเงิน

อุดหนุนส าหรับสนับสนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาแล๎วนั้น  ในสํวนกลุํมนักเรียนด๎อยโอกาสจะ
ได๎รับจัดสรร “เงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน” เพ่ือจัดหาปัจจัยพ้ืนฐานที่จ าเป็นตํอ
การด ารงชีวิต และเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา เป็นการชํวยเหลือนักเรียนที่ยากจน (นักเรียนที่ผู๎ปกครอง
มีรายได๎ตํอครัวเรือนไมํเกิน 40,000 บาทตํอปี)  ตั้งแตํระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 
3 ให๎มีโอกาสได๎รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น   

โดยเกณฑ์การจัดสรร  ปีงบประมาณ 2558  ดังนี้ 
ระดับประถมศึกษา  คนละ 1,000 บาท/คน/ปี  จัดสรรในร๎อยละ 40% 

ของจ านวนนักเรียน                            



84 
 

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น  คนละ 3,000 บาท/คน/ปี  จัดสรรในร๎อยละ 
30% ของจ านวนนักเรียน 

   ยกเว๎นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ ากวํา 120 คนลงมา จัดสรรให๎
นักเรียนยากจน  100% 

 โดยให๎ใช๎ในลักษณะแบบถัวจําย เป็นคําหนังสือและอุปกรณ์การเรียน คํา
เสื้อผ๎าและเครื่อง แตํงกายนักเรียน คําอาหารกลางวัน และคําพาหนะในการเดินทาง 

   การใช๎จํายงบประมาณ   สถานศึกษาสามารถเลือกวิธีด าเนินการจํายหรือ
จัดหาปัจจัยพ้ืนฐานที่จ าเป็นตํอการด ารงชีวิต และเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให๎แกํนักเรียนยากจนได๎
ตามความเหมาะสม ดังนี้ 

(1) คําหนังสือและอุปกรณ์การเรียน    จัดซื้อแจกจํายให๎แกํนักเรียน หรือ
ให๎ยืมใช๎ 

(2) คําเสื้อผ๎าและวัสดุเครื่องแตํงกายนักเรียน จัดซื้อหรือจัดจ๎างผลิต
แจกจํายให๎แกํนักเรียน 

(3) คําอาหารกลางวัน    จัดซื้อวัตถุดิบมาประกอบอาหาร หรือจ๎างเหมา
ท าอาหาร หรือจํายเป็นเงินสดให๎แกํนักเรียนโดยตรง 

(4) คําพาหนะในการเดินทาง จํายเป็นเงินสดให๎แกํนักเรียนโดยตรงหรือ
จ๎างเหมารถรับสํงนักเรียน 
 
4.2 การถ่ายโอนการจัดการศึกษาในระบบสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 การถํายโอนการจัดการศึกษาในระบบสูํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จะอธิบายถึงขั้นตอนการ
ถํายโอนการจัดการศึกษาในระบบสูํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น   และสถานภาพการถํายโอน
สถานศึกษา ตามแผนปฏิบัติการกระจายอ านาจตั้งแตํปี พ.ศ. 2549 – 2557 
 4.2.1 ขั้นตอนก าหนดการถ่ายโอนการจัดการศึกษาในระบบสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลํม 119 ตอนพิเศษ 23 ง วันที่ 13 มีนาคม 2545 
ได๎ก าหนดการถํายโอนการจัดการศึกษาในระบบสูํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ดังรายละเอียดตํอไปนี้ 

(1) ให๎กระทรวงศึกษาธิการและเขตพ้ืนที่การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหํงชาติ พ.ศ. 2542 ท าหน๎าที่ ก าหนดนโยบายแผน และมาตรฐานการศึกษาในระดับชาติ และใน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ประเมินผลความพร๎อมขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในการจัดการศึกษา
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ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินที่ก าหนด รวมทั้งการเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการ
จัดการศึกษาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  และ ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัด
การศึกษา 

(2) ให๎กระทรวงศึกษาธิการรํวมกับคณะกรรมการการกระจายอ านาจฯ เรํงรัดในการ
สร๎างความพร๎อมให๎กับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในการจัดการศึกษาได๎เองโดยก าหนดให๎มี
คณะท างานเฉพาะด๎านขึ้นเพ่ือด าเนินการในเรื่องนี้โดยเฉพาะ และให๎มีการรายงานความก๎าวหน๎าให๎
คณะกรรมการการกระจายอ านาจฯ ทราบอยํางตํอเนื่อง 

(3) เมื่ อองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นผํ านการประเมินความพร๎อมแล๎ว  ให๎
กระทรวงศึกษาธิการ และเขตพ้ืนที่การศึกษาตาม พ.ร.บ.การศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 ถํายโอน
สถานศึกษาตามประเภทที่ก าหนดให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น   

(4) ให๎คณะกรรมการกระจายอ านาจฯ ก าหนดให๎มีคณะกรรมการด๎านการศึกษา
ระดบัเขตพ้ืนที่ในระดับจังหวัดตามแผนการกระจายอ านาจฯ โดยท าหน๎าที่ก าหนดนโยบาย แผน และ
มาตรฐานการศึกษาในระดับเขตพ้ืนที่ ก ากับดูแลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา รวมทั้งพิจารณา
การจัดสรรทรัพยากรที่ใช๎ในการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่ 

(5) องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอาจรํวมกันจัดการศึกษาโดยอาจด าเนินการในรูปของ
ความรํวมมือซึ่งกันและกัน 

(6) ภารกิจด๎านการจัดการศึกษาท่ีจะถํายโอนมีดังนี้ 
1) การศึกษากํอนวัยเรียนหรือระดับปฐมวัย (อายุ 4-6 ปี) 
2) การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยกเว๎น การจัดการศึกษาในสถานศึกษาที่มีลักษณะ

พิเศษบางประการที่อยูํในการศึกษาระดับพื้นฐาน ได๎แกํ 
 2.1) สถานศึกษาที่เน๎นการจัดการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศเฉพาะด๎าน และมุํง
ให๎บริการในเขตพ้ืนที่ที่กว๎างขวางกวําเขตขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นแหํงใดแหํงหนึ่ง อาทิ  
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ซึ่งเน๎นการจัดการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศด๎านวิทยาศาสตร์  โรงเรียน
มัธยมสังคีตวิทยา  กรุงเทพมหานคร  ซึ่งเน๎นความเป็นเลิศด๎านดนตรี    
 2.2) สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในเชิง ทดลอง วิจัย และพัฒนาสถานศึกษาที่
ก าหนดให๎เป็นโรงเรียนเพ่ือการทดลองวิจัยและพัฒนาหารูปแบบและวิธีการในการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ  ซึ่งอยูํในระหวํางด าเนินการ  เชํน  โรงเรียนในโครงการพัฒนาการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต๎น(เงินกู๎ธนาคารโลก)  โครงการทดลองใช๎หลักสูตรแบบบูรณาการโครงการ (brain 
based learning) เป็นต๎น 
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 2.3) สถานศึกษาที่จัดการศึกษาเพ่ือผู๎พิการและด๎อยโอกาส เป็นสถานศึกษาที่
จัดตั้งขึ้นเพ่ือผู๎ที่มีความต๎องการพิเศษและด๎อยโอกาสทางการศึกษาให๎ได๎รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ  
ได๎แกํ  โรงเรียนศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการประเภทตําง ๆ  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์  โรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์  โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์   กรุงเทพมหานคร  โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราช
รมณียเขต  จังหวัดกาญจนบุร ี
 2.4) สถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือให๎เป็นสถานศึกษาตัวอยํางหรือต๎นแบบ
ส าหรับการจัดการศึกษาในระดับภาค ในระดับจังหวัดหรือในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาที่
ก าหนดให๎ เป็นตัวอยํางหรือต๎นแบบในการจัดการศึกษารูปแบบตําง ๆ  ตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  หรือเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพ่ือ
เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาแกํสถานศึกษาอ่ืน  เชํน  โรงเรียนอนุบาลประจ าจังหวัด  เป็น
โรงเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดให๎เป็นโรงเรียนต๎นแบบ  และเป็นศูนย์สาธิตการเรียนการสอน
ระดับปฐมวัยในเขตพ้ืนที่การศึกษาและจังหวัด  โรงเรียนอนุบาลต๎นแบบเป็นโรงเรียนที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนดให๎เป็นโรงเรียนต๎นแบบเพื่อการเรียนการสอนในระดับกํอน
ประถมศึกษา  อ าเภอละ 1 โรงเรียน โดยจัดงบประมาณสนับสนุนให๎เป็นการเฉพาะเพ่ือพัฒนา
ปรับปรุงให๎มีความสมบูรณ์เป็นตัวอยํางและต๎นแบบแกํสถานศึกษาทั่วไป  โรงเรียนมัธยมประจ า
จังหวัดเป็นโรงเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดให๎เป็นโรงเรียนต๎นแบบของการจัดการเรียนการ
สอนในระดับมัธยมศึกษาและท าหน๎าที่เป็นโรงเรียนพ่ีเลี้ยงให๎กับโรงเรียนที่จัดการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและจังหวัด  โรงเรียนในฝัน  โรงเรียนต๎นแบบวิถีพุทธ  
โรงเรียนต๎นแบบพัฒนาการใช๎  ICT  เพ่ือการเรียนรู๎  โรงเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English  Program)   
 2.5) สถานศึกษาที่มีลักษณะเป็นสถานศึกษาขนาดใหญํ กลําวคือ ระดับ
ประถมศึกษาที่มีจ านวนนักเรียนตั้งแตํ 300 คนขึ้นไป และระดับมัธยมศึกษาที่มีจ านวนนักเรียนตั้งแตํ 
1,500 คนขึ้นไป ซึ่งมีภาระในแงํปริมาณงาน การบริหารบุคคล และมีความซ้ าซ๎อนในการบริหารงาน 
 2.6) สถานศึกษาที่ยังไมํผํานเกณฑ์การประเมินมาตรฐานของส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือสถานศึกษาที่ยังขาดความพร๎อมทั้งในเชิง
บุคลากรและระบบบริหาร ซึ่งจะต๎องมีการพัฒนามาตรฐานและความพร๎อมกํอน เชํน สถานศึกษาใน
ถิ่นทุรกันดารที่หํางไกล หรือสถานศึกษาที่อยูํ ในความดูแลของต ารวจตระเวนชายแดนบางแหํงที่ยัง
ขาดความพร๎อม 
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 2.7) สถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้น ให๎มีลักษณะเป็นหนํวยงานกระจายอ านาจ ใน
รูปแบบอ่ืนอยูํแล๎ว ได๎แกํ สถานศึกษาที่มีฐานะเป็นองค์การมหาชน ตามพระราชบัญญัติองค์การ
มหาชน พ.ศ. 2542  เชํน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
 2.8) สถานศึกษาในโครงการพระราชด าริ หรืออยูํในพระบรมราชานุเคราะห์ 
หรือสถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือการเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสตําง ๆ อาทิ  โรงเรียน ภ.ป.ร.                   
ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์  โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย  โรงเรียนมกุฎเมืองราช
วิทยาลัย  โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ฯ  โรงเรียนพัชรกิติยาภา  โรงเรียนสิริวัณวรี  โรงเรียนในโครงการ
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โรงเรียนในพ้ืนที่โครงการพัฒนาดอย
ตุง  โรงเรียนที่จัดตั้งในวโรกาสรัชมงคลาภิเษก เป็นต๎น 
 2.9) สถานศึกษาที่ผู๎บริจาคที่ดินและอาคารมีวัตถุประสงค์ให๎รัฐเป็นผู๎จัดการ
ศึกษาเอง  

(7) ภายใต๎ข๎อก าหนด (6) ข๎างต๎น ถ๎าองค์กรปกครองปกครองสํวนท๎องถิ่นใด ผําน
เกณฑ์การประเมินความพร๎อมที่กระทรวงศึกษาธิการจัดท าขึ้นเพ่ิมเติมพิเศษ ให๎ถํายโอนสถานศึกษา
ดังกลําวได๎ โดยให๎เป็นไปตามความตกลงเป็นกรณี ๆ ไป 

(8) ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติ 
1) ให๎กระทรวงศึกษาธิการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีประเมินความพร๎อมในด๎าน

การศึกษาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (อปท.) โดยให๎ผู๎แทน อปท. มีสํวนรํวมในการก าหนดเกณฑ์
ประเมินความพร๎อมด๎วย 

2) ประเมินความพร๎อมของ อปท. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด 
3) ให๎กระทรวงศึกษาธิการและเขตพ้ืนที่การศึกษา ถํายโอนสถานศึกษาตาม

ประเภทที่ก าหนดให๎แกํ อปท. เมื่อ อปท. ผํานเกณฑ์ประเมินความพร๎อม 
4) ให๎กระทรวงศึกษาธิการและเขตพ้ืนที่การศึกษาติดตามตรวจสอบและ

ประเมินผลการจัดการศึกษา 
5) ให๎คณะกรรมการกระจายอ านาจฯ ก าหนดให๎มีคณะกรรมการด๎านการศึกษา

ระดับเขตพ้ืนที่ในระดับจังหวัด โดยท าหน๎าที่ก าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาในระดับ
พ้ืนที่ ก ากับดูแลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จัดสรรทรัพยากรที่ใช๎ในการจัดการศึกษาในเขต
พ้ืนที ่

6) อปท. อาจรํวมกันจัดการศึกษา โดยอาจด าเนินการในรูปของสหการ 
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 4.2.2 สถานภาพการถ่ายโอนสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการกระจายอ านาจ 
 ร ะยะ เ ว ล า  9  ปี  จ า กปี  2 5 4 9  – 2 557  ก า ร ถํ า ย โ อนสถาน ศึ กษาขอ ง
กระทรวงศึกษาธิการ ไปสูํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น มีจ านวนทั้งสิ้น 485 แหํง (วีระศักดิ์ เครือเทพ
และคณะ, 2557: 18-26 – 18-28) สรุปข๎อมูลการถํายโอนได๎ ดังนี้  

(1) มีสถานศึกษาทุกระดับ ได๎แกํระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษา และโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษาถํายโอนไปสูํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ได๎แกํ องค์การบริหารสํวนจังหวัด  
เทศบาล  องค์การบริหารสํวนต าบล  และ กรุงเทพมหานคร  รวม 485 แหํง เมื่อจ าแนก อปท. ที่รับ
การถํายโอนสถานศึกษา ตั้งแตํปี 2549 – 2557 พบวํา องค์การบริหารสํวนจังหวัด รับถํายโอนมาก
ที่สุด 323 แหํง เทศบาล รองลงมา 105 แหํง  องค์การบริหารสํวนต าบล 56 แหํง และ 
กรุงเทพมหานคร 1 แหํง 

(2) ปี 2549 ซึ่งเป็นปีแรกที่กระทรวงศึกษาธิการเริ่มให๎ถํายโอนสถานศึกษาได๎ มี
สถานศึกษาถํายโอนสูงสุด 283 แหํง  จากนั้นในปี 2550 ถึง 2557 มีการถํายโอนไปในแตํละปี
ตามล าดับ คือ 2550 (19 แหํง)  2551 (70 แหํง)  2552 (57 แหํง)  2553 (19 แหํง)  2554 (8 แหํง)  
2555 (7 แหํง)  2556 (11 แหํง) และ 2557 (10 แหํง)  การที่มีสถานศึกษาถํายโอนไปน๎อยในชํวง
ตั้ ง แตํปี  2 550  เป็ นต๎ นมา  อาจ เนื่ อ งมาจากหลั ก เกณฑ์ กา รประ เมินคว ามพร๎ อมของ
กระทรวงศึกษาธิการที่ประเมิน อปท. นั้นมีความเข๎มงวด และ ยากท่ี อปท. จะเข๎าถึงเกณฑ์ 

(3) สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษามีการถํายโอนสูงสุด จ านวน 234 แหํง คิดเป็นร๎อย
ละ 48.2 ของสถานศึกษาที่ถํายโอนไป อปท. ทั้งหมด และเป็นการถํายโอนไปที่องค์การบริหารสํวน
จังหวัดทั้งหมด  มีข๎อสังเกตวําการถํายโอนสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาไป อบจ.นั้น เป็นการถํายโอน
ไปยัง อบจ. ไมํก่ีแหํงในพ้ืนที่ภาคเหนือ และ ภาคตะวันออกเฉลียงเหนือ มี อบจ. ในภาคอ่ืนบ๎าง ก็เป็น
สํวนน๎อย 

(4) สถานศึกษาระดับประถมศึกษา มีการถํายโอนไป อปท. ทั้งสิ้น  206 แหํง คิดเป็น 
ร๎อยละ 42.5 ของสถานศึกษาท่ีถํายโอนไป อปท. โดยมีการถํายโอนไป เทศบาล มากที่สุด จ านวน 97 
แหํง  คิดเป็น ร๎อยละ 20 ของสถานศึกษาที่ถํายโอนไป อปท.  รองลงมาคือ องค์การบริหารสํวน
จังหวัด จ านวน  55 แหํง คิดเป็น ร๎อยละ 11.3 ของสถานศึกษาที่ถํายโอนไป อปท.  อันดับสามคือ 
องค์การบริหารสํวนต าบล จ านวน 54 แหํง แหํง คิดเป็น ร๎อยละ 11.1 ของสถานศึกษาที่ถํายโอนไป 
อปท.  และ ถํายโอนไปกรุงเทพมหานคร จ านวน 1 แหํง 

(5) สถานศึกษาประเภทขยายโอกาส มีการถํายโอนไป อปท. ทั้งสิ้น 44 แหํง แหํง คิด
เป็น ร๎อยละ 9.1 ของสถานศึกษาที่ถํายโอนไป อปท.  โดยมีการถํายโอนไป องค์การบริหารสํวน
จังหวัด มากที่สุด จ านวน 34 แหํง  คิดเป็น ร๎อยละ 7.0 ของสถานศึกษาที่ถํายโอนไป อปท.  
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รองลงมาคือ เทศบาล จ านวน  8 แหํง คิดเป็น ร๎อยละ 1.7 ของสถานศึกษาที่ถํายโอนไป อปท.  
อันดับสามคือ องค์การบริหารสํวนต าบล จ านวน 2 แหํง แหํง คิดเป็น ร๎อยละ 0.4 ของสถานศึกษาที่
ถํายโอนไป อปท.  โดยสรุปได๎ ดังตารางที่ 4.1 

 
ตารางที่ 4.1  
 
การถ่ายโอนสถานศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างปีการศึกษา 2549 – 2557 

 
พ .ศ.  

องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล กทม. รวม
ถ่าย
โอน 

มัธยม 
ศึกษา 

ประถม 
ศึกษา 

ขยาย
โอกาส 

รวม มัธยม 
ศึกษา 

ประถม 
ศึกษา 

ขยาย
โอกาส 

รวม มัธยม 
ศึกษา 

ประถม 
ศึกษา 

ขยาย
โอกาส 

รวม ประถม 
ศึกษา 

2549 223 13 18 254 - 18 1 19 - 10 - 10 1 283 

2550 2 5 - 7 - 7 1 8 - 4 - 4 - 19 

2551 4 26 12 42 - 15 4 19 - 8 1 9 - 70 

2552 3 3 3 9 - 31 2 33 - 15 - 15 - 57 

2553 - 4 1 5 - 6 - 6 - 7 1 8 - 19 

2554 - - - - - 6 - 6 - 2 - 2 - 8 

2555 - - - - - 5 - 5 - 2 - 2 - 7 

2556 1 3 - 4 - 5 - 5 - 2 - 2 - 11 

2557 1 1 - 2 - 4 - 4 - 4 - 4 - 10 

รวม 234 55 34 323 - 97 8 105 - 54 2 56 1 485 

ที่มา : รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเพื่อติดตามและประเมินผลการกระจาย
อ านาจของไทย หน๎า 18 - 28 
  
4.3 การจัดการเรียนการสอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน 
 

ปัจจุบันองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นทุกรูปแบบจัดการศึกษา โดยมีแนวโน๎มในการจัด
การศึกษาเพ่ิมมากข้ึน จากเดิมท่ีมีการถํายโอนสถานศึกษาระหวํางปีการศึกษา 2549 – 2557 จ านวน 
484  โรงเรียน ในปี 2557 องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีโรงเรียนในสังกัดทั้งสิ้น 1,466  โรงเรียน 
แสดงให๎เห็นวํามีโรงเรียนที่มาจากการจัดตั้งขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเกือบหนึ่งพันแหํง  และ
สถิติจ านวนโรงเรียนที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นรับผิดชอบมีแนวโน๎มเพ่ิมสูงขึ้นเชํนเดียวกัน โดยในปี 
2555  มีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นทั้งสิ้น 1,407  โรงเรียน และเพ่ิมขึ้นเป็น 1,450  
และ  1,466  โรงเรียน ปี 2556  และ  2557  ตามล าดับ  ทั้งนี้เทศบาลต าบลมีแนวโน๎มการเพ่ิมของ
โรงเรียนในสังกัดเพ่ิมมากข้ึนสูงสุด  โดยในปี 2557 มีโรงเรียนเพิ่มข้ึนกวําร๎อยละ 15.16  เมื่อเทียบกับ
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ปี 2555 แสดงให๎เห็นวําองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นขนาดเล็กมีความพร๎อมในการจัดการศึกษาเพ่ิม
มากขึ้น ดังแสดงตามตารางท่ี 4.2 
 
ตารางที่  4.2  
 
จ านวนโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่างปีการศึกษา 2555 – 2557 

 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวนโรงเรียน (แห่ง) 

ปีการศึกษา 
2555 

ปีการศึกษา 
2556 

ปีการศึกษา 
2557 

องค์การบริหารสํวนจังหวัด 347 347 341 
องค์การบริหารสํวนต าบล 137 135 136 

เทศบาลนคร 178 190 190 

เทศบาลเมือง 402 401 404 
เทศบาลต าบล 343 377 395 

รวม 1,407 1,450 1,466 
ที่มา : ประมวลจาก สถิติข๎อมูลโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ประจ าปีการศึกษา 2555 - 
2557 

การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในปัจจุบันจัดการศึกษาตั้งแตํระดับชั้น
ระดับกํอนประถมศึกษาระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  การจัดการศึกษาเกือบทุก
ระดับชั้นมีจ านวนห๎องเรียนเพ่ิมมากขึ้น  โดยเฉพาะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพมีจ านวนห๎องเรียน
เพ่ิมขึ้นถึงร๎อยละ 98.61  เมื่อเทียบกับปี 2555  ยกเว๎นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎นที่มีจ านวน
ห๎องเรียนลดลง โดยปี 2557 มีห๎องเรียนจ านวน  4,992  ห๎อง จากเดิมปี 2556 และ  2555  มีจ านวน
ห๎องเรียน 4,940  และ 5,026  ห๎อง  ตามล าดับ  ทั้งนี้จ านวนห๎องเรียนที่เพ่ิมขึ้นสอดคล๎องกับจ านวน
นักเรียนที่เพิ่มขึ้นทุกระดับชั้น ยกเว๎นระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นที่มีจ านวนนักเรียนลดลงสอดคล๎องกับ
จ านวนห๎องเรียนที่ลดลงด๎วย 

 อยํางไรก็ตามสัดสํวนนักเรียนตํอห๎องในทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2557 อยูํระหวําง 
18.75 ถึง 32.56 คนตํอห๎อง ซึ่งอยูํในเกณฑ์มาตรฐาน โดยระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงมี
จ านวนนักเรียนตํอห๎องน๎อยที่สุด คือ ห๎องละ 18.75 คน เนื่องจากยังมีจ านวนนักเรียนศึกษาในดับชั้น
ดังกลําวน๎อย  อยํางไรก็ดีสัดสํวนนักเรียนตํอห๎องที่ลดลงน๎อยลงมากที่สุด คือ ระดับประกาศนียบัตร
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วิชาชีพ  เนื่องจากมีการเพิ่มจ านวนห๎องเรียนในปี 2557 เมื่อเทียบกับปี 2555 มากกวําร๎อยละ 98.61  
ขณะที่จ านวนนักเรียนเพ่ิมขึ้นในปี 2557 เพียงร๎อยละ 18.56 เมื่อเทียบกับปี 2555  ดังแสดง
รายละเอียดตามตารางที่ 4.3 

 
ตารางที่ 4.3  
 
จ านวนห้องเรียนและนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่างปีการศึกษา  
2555 – 2557 

ระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2557 

ห้องเรียน 
(1) 

นักเรียน 
(2) 

(2)/ (1) ห้องเรียน 
(1) 

นักเรียน 
(2) 

(2)/ (1) ห้องเรียน 
(1) 

นักเรียน 
(2) 

(2)/ (1) 

ระดับกํอนประถมศึกษา 5,434 138,258 25.44 5,547 142,556 25.70 5,724 145,260 25.38 

ระดับประถมศึกษา 9,830 281,401 28.63 10,036 287,583 28.66 10,268 295,362 28.77 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น 5,026 165,965 33.02 4,940 162,403 32.88 4,992 162,556 32.56 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  2,431 77,281 31.79 2,599 81,761 31.46 2,663 81,208 30.49 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 72 2,570 35.69 94 2,412 25.66 143 3,047 21.31 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  8 121 15.13 8 118 14.75 12 225 18.75 

รวม 22,801 665,596 29.19 23,224 676,833 29.14 23,802 687,658 28.89 

ที่มา : ประมวลจาก สถิติข๎อมูลโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ประจ าปีการศึกษา  
2555 - 2557 

 
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีแนวโน๎มจ านวนครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาในโรงเรียนเพ่ิมสูงขึ้น โดยปี 2558 มีครูและบุคลากรทางการศึกษา 43,364  คน สูงกวําปี 2555 
ที่มคีรูและบุคลากรทางการศึกษาเพียง 35,110  คน ปี 2558 จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาจึง
เพ่ิมสูงกวําปี 2555 ร๎อยละ 23.51  ทั้งนีพ้นักงานงานครู / ข๎าราชการครู  ครูอัตราจ๎าง (ครูจ๎างสอน / 
ผู๎ชํวยครู) และพนักงานจ๎างมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น  ในทางตรงกันข๎ามกับลูกจ๎างประจ ามีจ านวนลด
น๎อยลง ทั้งนี้การมีจ านวนบุคลากรเพ่ิมมากขึ้นนั้นไปสอดคล๎องกับจ านวนห๎องเรียนที่เพ่ิ มมากขึ้น 
เพ่ือให๎จ านวนครูตํอนักเรียนตรงตามมาตรฐานการจัดการศึกษา  ดังรายละเอียดตามตารางที่ 4.4   
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ตารางที่ 4.4   
 
จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 

 
ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 

ปีการศึกษา 

2555 2558 

1. พนักงานงานครู / ข้าราชการคร ู
ระดับกํอนประถมศึกษา 
ระดับประถมศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
: สายสามัญ (ม.4-ม.6) 
: สายอาชีพ (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ : ปวช.1-ปวช.3) 
ระดับอนุปริญญา (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง : ปวส.1-ปวส.2) 

รวม 

 
3,468 

12,686 
6,814 

 
3,449 

97 
18 

 
 

26,532 31,207 
2. ครูอัตราจ้าง (ครูจ้างสอน / ผู้ช่วยครู) 
ระดับกํอนประถมศึกษา 
ระดับประถมศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
: สายสามัญ (ม.4-ม.6) 
: สายอาชีพ (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ : ปวช.1-ปวช.3) 
ระดับอนุปริญญา (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง : ปวส.1-ปวส.2) 

รวม 

 
1,001 
1,432 
1,001 

 
347 
36 
10 

 
1,028 
2,094 
1,131 

 
498 
38 
2 

3,827 4,791 

3. ลูกจ้างประจ า 1,292 1,130 
4. พนักงานจ้าง 
พนักงานจ๎างทั่วไป 
พนักงานจ๎างตามภารกิจ 

 
1,315 
2,144 

 
2,494 
3,742 

รวม 3,459 6,236 

รวม ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 35,110 43,364 
ที่มา: สถิติข๎อมูลโรงเรียนสังกัด อปท. ประจ าปีการศึกษา 2555 และข๎อมูลระบบ SIS  
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4.4 ผลสัมฤทธิ์การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542 แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ก าหนดให๎
กระบวนการจัดการศึกษามีการทดสอบที่ได๎มาตรฐานการศึกษาไปสูํระดับชาติ รัฐบาลจึงได๎จัดตั้ง
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหํงชาติ  เพ่ือตรวจสอบประเมินผลวําการจัดการศึกษามีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดและมีคุณภาพเทําเทียมกันมากน๎อยเพียงใด  และได๎ก าหนดให๎มี
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ท าการประเมินผลการจัดการศึกษาเพ่ือ
การตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา  

การประเมินผลสัมฤทธิ์การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  จึงได๎น าผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานและการรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียน
สังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเป็นตัวบํงชี้  รายละเอียดดังนี้  
 4.4.1 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET ประจ าปีการศึกษา 2558   เปรียบเทียบ
โรงเรียนแต่ละสังกัด 
  (1) คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัด
ตํางๆ มีดังนี้  
 วิชาภาษาไทย คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 49.33 โดยคะแนนเฉลี่ยในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เทํากับ 62.25  คะแนนเฉลี่ยสังกัดส านักบริหารงาน
คณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน(เอกชน) เทํากับ 52.67  คะแนนเฉลี่ยสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) มี
คะแนนเฉลี่ยเทํากัน คือ 48.39 และคะแนนเฉลี่ยสังกัดกรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น(อปท.) มี
คะแนนต่ าสุด คือ 47.11 
 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 49.18  
โดยคะแนนเฉลี่ยในสังกัด สกอ. เทํากับ 62.17 สังกัดเอกชน เทํากับ 53.53  สังกัด อปท. เทํากับ 
48.63  และสังกัด สพฐ. และ สพป. มีคะแนนเฉลี่ยเทํากัน คือ 47.64 ซึ่งเป็นคะแนนต่ าสุด 
 วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 40.31 โดยคะแนนเฉลี่ยในสังกัด 
สกอ.เทํากับ 70.46 สังกัดเอกชน เทํากับ 51.76  สังกัด อปท. เทํากับ 38.15  และสังกัดสพฐ. และ 
สพป. มีคะแนนเฉลี่ยเทํากัน เทํากับ 36.61 ซึ่งเป็นคะแนนต่ าสุด 
 วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 43.47 โดยคะแนนเฉลี่ยในสังกัด 
สกอ.เทํากับ 68.13 สังกัดเอกชน เทํากับ 49.20  สังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร มีผู๎เข๎าสอบ 
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33,258 คน ( X = 43.96) สังกัดสพฐ. และ สพป. มีคะแนนเฉลี่ยเทํากัน เทํากับ 41.76  และคะแนน
เฉลี่ยสังกัด อปท. มีคะแนนต่ าสุด คือ 40.04    
 วิชาวิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 42.59 โดยคะแนนเฉลี่ยในสังกัด 
สกอ.เทํากับ 56.56) สังกัดเอกชน เทํากับ 45.97 สังกัดสพฐ. และ สพป. มีคะแนนเฉลี่ยเทํากัน 
เทํากับ 41.55  และคะแนนเฉลี่ยสังกัด อปท. มีคะแนนต่ าสุด คือ 41.13  ดังรายละเอียดตามภาพที่ 
4.2 
 

 
ภาพที่ 4.2 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 จากผล 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 
 จากผลคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
พบวํา คะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชาของนักเรียนสังกัดกรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่นต่ ากวําคะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศ โดยวิชาภาษาไทย  คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยสังกัดกรมสํงเสริม
การปกครองสํวนท๎องถิ่นมีระดับต่ าสุดเมื่อเทียบกับสังกัดอ่ืนๆ อยํางไรก็ดี วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ยสังกัดกรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่นสูงกวําสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
(สพป.) ซึ่งเป็นต๎นสังกัดของสถานศึกษาสํวนใหญํในระดับประถมศึกษา 

ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
อปท. 47.11 48.63 38.15 40.04 41.13
สพฐ. 48.39 47.64 36.61 41.76 41.55
สพป. 48.39 47.64 36.61 41.76 41.55
เอกชน 52.67 53.53 51.76 49.2 45.97
สกอ. 62.25 62.17 70.46 68.13 56.56
ระดับประเทศ 49.33 49.18 40.31 43.47 42.59
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   (2) คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัด

ตํางๆ แสดงได๎ดังภาพที่ 4.3 ดังนี้  

 
ภาพที่ 4.3 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 จากผล 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 

วิชาภาษาไทย คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 42.64  โดยคะแนนเฉลี่ยในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เทํากับ 50.43  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา (สพม.) เทํากับ 43.61 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
เทํากับ 42.89 สังกัดส านักบริหารงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน(เอกชน) เทํากับ 42.45 
และสังกัดกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น (อปท.) เทํากับ 40.61 

 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 46.24  
โดยคะแนนเฉลี่ยในสังกัด สกอ. เทํากับ 61.32  สังกัด สพม.เทํากับ 47.77  สังกัดเอกชน  เทํากับ 
46.47 สังกัด สพฐ. เทํากับ 46.42 และสังกัด อปท. เทํากับ 43.36   

วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 30.62  โดยคะแนนเฉลี่ยใน
สังกัดสกอ. เทํากับ 53.42  สังกัดเอกชน เทํากับ 33.77  สังกัด สพม. เทํากับ 31.48  สังกัดสพฐ. 
เทํากับ 30.16  และสังกัด อปท. เทํากับ 27.75  

ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
อปท. 40.61 43.36 27.75 28.77 34
สพฐ. 42.89 46.42 30.16 32.42 37.88
สพม. 43.61 47.77 31.48 33.98 39.11
เอกชน 42.45 46.47 33.77 33.73 38.05
สกอ. 50.43 61.32 53.42 57.04 56.68
ระดับประเทศ 42.64 46.24 30.62 32.4 37.63
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วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 32.40 โดยคะแนนเฉลี่ยในสังกัด 
สกอ. เทํากับ 57.04  สังกัด สพม.เทํากับ  33.98  สังกัดเอกชน เทํากับ 33.73  สังกัดสพฐ. เทํากับ 
32.42 และสังกัดอปท. เทํากับ 28.77  

วิชาวิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 37.63 โดยคะแนนเฉลี่ยในสังกัด 
สกอ. เทํากับ 56.68 สังกัด สพม.เทํากับ 39.11 สังกัดเอกชนเทํากับ 38.05  สังกัด สพฐ. เทํากับ 
37.88 และสังกัดอปท. เทํากับ 34.00 

จากผลคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
พบวํา คะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชาของนักเรียนสังกัดกรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่นต่ ากวําคะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศ และคะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชาสังกัดกรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่นมีระดับ
ต่ าสุดเมื่อเทียบกับสังกัดอ่ืนๆ  

 (3) คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัด

ตํางๆ  มีดังนี้ 
วิชาภาษาไทย คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 49.36 โดยคะแนนเฉลี่ยในสังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เทํากับ 64.87 สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) เทํากับ 49.95 สังกัดส านักบริหารงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษา
เอกชน(เอกชน) เทํากับ 47.70 และสังกัดกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น (อปท.) เทํากับ 43.42 

 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 39.70  
โดยคะแนนเฉลี่ยในสังกัด สกอ. เทํากับ 46.33  สังกัด สพฐ. เทํากับ 40.00  สังกัดเอกชน  เทํากับ 
38.65 และสังกัด อปท. เทํากับ 37.03   

วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 24.98  โดยคะแนนเฉลี่ยใน
สังกัดสกอ. เทํากับ 46.19  สังกัดเอกชน เทํากับ 27.49  สังกัดสพฐ. เทํากับ 24.68  และสังกัด อปท. 
เทํากับ 20.25  

วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 26.59 โดยคะแนนเฉลี่ยในสังกัด 
สกอ. เทํากับ 45.85  สังกัดเอกชน เทํากับ 26.68  สังกัดสพฐ. เทํากับ 26.65 และสังกัดอปท. เทํากับ 
21.98  

วิชาวิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 33.40 โดยคะแนนเฉลี่ยในสังกัด 
สกอ. เทํากับ 42.57 สังกัด สพฐ. เทํากับ 33.55 สังกัดเอกชนเทํากับ 32.91  และสังกัดอปท. เทํากับ 
31.03 แสดงได๎ดังภาพที่ 4.4 
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ภาพที่ 4.4 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 จากผล 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 

จากผลคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
(ตามแผนภาพที่ 4.4) พบวํา คะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชาของนักเรียนสังกัดกรมสํงเสริมการปกครองสํวน
ท๎องถิ่นต่ ากวําคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ และคะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชาสังกัดกรมสํงเสริมการปกครอง
สํวนท๎องถิ่นมีระดับต่ าสุดเมื่อเทียบกับสังกัดอ่ืนๆ  
 4.4.2 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 – 2558   

 (1) คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ระหวํางปีการศึกษา 2555 – 2558  นั้น พบวํา เมื่อเทียบคะแนนทุกรายวิชาระหวํางปี 2555 และปี 
2558  ทุกรายวิชามีคะแนนเพิ่มสูงขึ้น  โดยวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ยสูง
ที่สุด คือ 48.63  และมีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาเรียงล าดับจากมากไปน๎อย คือ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เทํากับ  47.11  41.13  40.04  และ 38.15  ตามล าดับ  แสดงให๎
เห็นวํา คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบมีแนวโน๎มสูงขึ้นทุกรายวิชา โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ มี
คะแนนเพ่ิมสูงขึ้นมากที่สุดในปี 2558  มากกวําร๎อยละ 19.34  เมื่อเทียบกับปี 2555 ดังแสดงตาม
ภาพที่ 4.5 

ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
อปท. 43.42 37.03 20.25 21.98 31.03
สพฐ. 49.95 40 24.68 26.65 33.55
เอกชน 47.7 38.65 27.49 26.68 32.91
สกอ. 64.87 46.33 46.19 45.85 42.57
ประเทศ 49.36 39.7 24.98 26.59 33.4
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ภาพที่ 4.5 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 – 2558 
จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 
2555 - 2558 

 (2) คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหวําง

ปีการศึกษา 2555 – 2558  นั้น พบวํา เมื่อเทียบคะแนนทุกรายวิชาระหวํางปี 2555 และปี 2558  
รายวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์มีคะแนนเพ่ิมสูงขึ้นในปี 2558 เมื่อเทียบกับปี 
2555  แตํอยํางไรก็ตามรายวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์มีคะแนนไมํถึง 30  คะแนน ในทาง
ตรงกันข๎ามรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และภาษาไทยแม๎มีคะแนนสูงเป็นล าดับที่หนึ่ง
และสองของรายวิชาทั้งหมด แตํเมื่อเปรียบเทียบคะแนนจะพบวําทั้งสองรายวิชามีคะแนนลดลง  
โดยเฉพาะวิชาภาษาไทย มีคะแนนในปี 2558  ลดลงกวําร๎อยละ  23.61  เมื่อเทียบกับปี 2555 ดัง
แสดงตามภาพที่ 4.6 

 

ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

2555 45.68 44.3 37.44 33.55 36.64

2556 38.53 39.39 45.51 42.08 35.28

2557 42.15 48.14 30.81 32.09 39.35

2558 47.11 48.63 38.15 40.04 41.13
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ภาพที่ 4.6 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 - 2558 
จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2555 - 2558 

(3) คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหวําง

ปีการศึกษา 2555 – 2558  นั้น พบวํา เมื่อเทียบคะแนนทุกรายวิชาระหวํางปี 2555 และปี 2558  
รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์มีคะแนน
เพ่ิมสูงขึ้นในปี 2558 เมื่อเทียบกับปี 2555  แตํอยํางไรก็ตามรายวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์มี
คะแนนไมํถึง  30  คะแนน  ในทางตรงกันข๎ามรายวิชาภาษาไทยมีคะแนนในปี 2558 เทํากับ 43.42 
ลดลงจากปี 2555  ที่มีคะแนนเทํากับ 44.28  ดังแสดงตามภาพท่ี 4.7 

 
 
 
 
 

ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

2555 53.16 44.72 26.61 25.34 32.37

2556 48.13 42.64 32.66 24.63 37.35

2557 33.52 43.69 25.28 26.53 34.32

2558 40.61 43.36 27.75 28.77 34
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ภาพที่ 4.7 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 - 2558 
จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 
2555 – 2558 
 4.4.3 การรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษา โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.)  

สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นให๎ความส าคัญกับคุณภาพการจัดการศึกษา 
โดยใช๎ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให๎สอดคล๎องกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาชาติ และได๎พัฒนา
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  ให๎สถานศึกษาใช๎เป็น
แนวทางในการก าหนดเปูาหมายการจัดการศึกษา และด าเนินการจัดการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งได๎ประกาศใช๎มาตรฐานการศึกษาดังกลําวในระดับการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ทั้งนี้การประเมินคุณภาพภายใน แบํงเป็น 3 กลุํมมาตรฐาน  ได๎แกํ  มาตรฐานด๎านปัจจัย มาตรฐาน
ด๎านกระบวนการ และมาตรฐานด๎านผลผลิต(ผู๎เรียนและชุมชน)  รวมทั้งสิ้น 24 มาตรฐาน  และมีการ
การประเมินพัฒนาการของผู๎เรียน  โดยระดับการศึกษาปฐมวัย ประเมินพัฒนาการผู๎เรียนทั้ง 4 ด๎าน 
คือ ด๎านรํางกาย ด๎านอารมณ์และจิตใจ ด๎านสังคม และด๎านสติปัญญา  และระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานประเมินความสามารถทางการเรียนจ านวน 8 กลุํมสาระ ประกอบด๎วย  กลุํมสาระการเรียนรู๎

ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

2555 44.28 33.03 17.09 19.3 30.18

2556 47.71 36.39 26.32 21.96 30.86

2557 45.44 32.68 18.18 16.93 29.6

2558 43.42 37.03 20.25 21.98 31.03
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ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   วิทยาศาสตร์   ศิลปะ  สุขศึกษา พละ
ศึกษา  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  และภาษาตํางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

นอกจากการมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาแล๎ว  สถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอยูํภายใต๎ระบบการประกันคุณภาพภายนอกด๎วยเชํนกัน  จากผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. 2549 - 2553) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น  โดย  ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) พบวํา สถานศึกษา
ระดับปฐมวัยจ านวน  481 แหํง ได๎รับการรับรองมาตรฐานจาก สมศ. จ านวน 444 แหํง คิดเป็นร๎อย
ละ 92.31 และไมํได๎รับการรับรองมาตรฐานจ านวน 37 แหํง คิดเป็นร๎อยละ 7.69  โดยสถานศึกษา
สํวนใหญํมีผลการประเมินคุณภาพระดับดี จ านวน 290 แหํง คิดเป็นร๎อยละ 60.29  

สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
จ านวน 523 แหํง ได๎รับการรับรองมาตรฐานจาก สมศ. จ านวน 459 แหํง คิดเป็นร๎อยละ 87.76 และ
ไมํได๎รับการรับรองมาตรฐานจ านวน 64 แหํง คิดเป็นร๎อยละ 12.24  โดยสถานศึกษาสํวนใหญํมีผล
การประเมินคุณภาพระดับดี จ านวน 381 แหํง คิดเป็นร๎อยละ 72.85 (สุรัสวดี  หุํนพยนต์ และ คณะ, 
2556, น.73) 
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บทที่ 5  
การจัดการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: 

กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 
 

  การเพ่ิมโอกาสการศึกษากลุํมเด็กด๎อยโอกาส จะน าเสนอข๎อมูลการจัดการศึกษาภายใน
จังหวัดอุบลราชธานี  เพ่ือให๎ทราบถึงบริบทการจัดการศึกษาของจังหวัดอุบลราชธานีอันเป็นที่ตั้งของ
โรงเรียนกลุํมตัวอยําง  บริบทขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่จัดการศึกษา และการจัดการศึกษา
เพ่ือเด็กด๎อยโอกาสของโรงเรียนทั้ง 14  แหํง เพ่ือให๎เห็นกระบวนการ และผลลัพธ์ที่เกิดจากจัด
การศึกษา ดังรายละเอียดตํอไปนี้ 
 
5.1  ข้อมูลการจัดการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 
 
 จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยูํสุดชายแดนตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศ ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา มีเนื้อที่ประมาณ 
10.0 ล๎านไรํ แบํงการปกครองเป็นการปกครองสํวนภูมิภาค โดยมี 25 อ าเภอ  และมีองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นรวม 239  แหํง ครัวเรือนทั้งสิ้น  549,758 ครัวเรือน  ประชากร 1,844,669 คน เป็นชาย 
925,427 คน และหญิง 919,242 คน โดยมีจ านวนประชากรมากเป็นอันดับที่  3 ของประเทศ (ข๎อมูล
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2557) 
 จังหวัดอุบลราชธานี มีการจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ และการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย  การจัดการศึกษาในระบบมีการจัดการศึกษาทุกระดับชั้น ตั้งแตํระดับ
ปฐมวัยถึ งระดับ อุดมศึกษา  จั งหวัด อุบลราชธานีมีสถาบัน อุดมศึกษา จ านวน 6 แหํ ง  
สถาบันการศึกษาระดับอาชีวะศึกษา จ านวน 9 แหํง  และมีสถานศึกษาในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา โดยแบํงเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็น เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา และโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  มีโรงเรียนทั้งสิ้น 1,288 โรงเรียน 

(1)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 รับผิดชอบ
การศึกษาในพ้ืนที่ 5 อ าเภอ ได๎แกํ อ าเภอเมืองอุบลราชธานี อ าเภอเขื่องใน อ าเภอมํวงสามสิบ อ าเภอ
ดอนมดแดง  และอ าเภอเหลําเสือโก๎ก มีจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 34,779 คน จ านวนครู 2,317 คน 
จ านวนโรงเรียน 251 แหํง โรงเรียนสาขา 1 แหํง และโรงเรียนเอกชน 27 แหํง 

(2)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 รับผิดชอบ
การศึกษาในพ้ืนที่ 5 อ าเภอ ประกอบด๎วย อ าเภอตระการพืชผล อ าเภอกุดข๎าวปุูน อ าเภอเขมราฐ 



103 
 

 

อ าเภอโพธิ์ไทร  และอ าเภอนาตาล มีจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 29,848 คน จ านวนครู 1,783 คน จ านวน
โรงเรียน 215 แหํง  โรงเรียนสาขา 3 แหํง และโรงเรียนเอกชน 18 แหํง 

(3)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 รับผิดชอบ
การศึกษาในพ้ืนที่ 5 อ าเภอ ประกอบด๎วย อ าเภอพิบูลมังสาหาร อ าเภอสิรินธร อ าเภอโขงเจียม 
อ าเภอศรีเมืองใหมํ   และอ าเภอตาลสุม มีจ านวนทั้งสิ้น 37,534 คน จ านวนครู 1,960 คน จ านวน
โรงเรียน 211 แหํง โรงเรียน  สาขา 1 แหํง และโรงเรียนเอกชน 9 แหํง 

(4)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 รับผิดชอบ
การศึกษาในพ้ืนที่ 4 อ าเภอ ประกอบด๎วย อ าเภอวารินช าราบ อ าเภอส าโรง อ าเภอสวํางวีระวงศ์ และ
อ าเภอนาเยีย   มีจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 18,740 คน จ านวนครู 1,465 คน จ านวนโรงเรียน 147 แหํง 
โรงเรียนสาขา 1 แหํง และโรงเรียนเอกชน 12 แหํง  

(5)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 รับผิดชอบ
การศึกษาในพ้ืนที่ 6 อ าเภอ ประกอบด๎วย อ าเภอเดชอุดม อ าเภอบุณฑริก อ าเภอทุํงศรีอุดม อ าเภอ
นาจะหลวย  อ าเภอน้ ายืนและอ าเภอน้ าขุํน มีจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 48,509 คน จ านวนครู 2,758 
คน  จ านวนโรงเรียน 256 แหํง และโรงเรียนเอกชน 15 แหํง 

(6)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จ านวนนักเรียนทั้งหมด 85,193 
คน จ านวนครู 3,700 คน และจ านวนโรงเรียน 76 แหํง (อ านาจเจริญ 24 แหํง อุบลราชธานี 52 แหํง) 

(7)  โรงเรียนสังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 22 (โครงการพระราชด าริ) 
จ านวนนักเรียนทั้งหมด 689 คน  จ านวนครู 57 คน  และจ านวนโรงเรียน  8 แหํง  ดังนี้ 

1) โรงเรียน ตชด.บ๎านค าสะอาด อ าเภอน้ ายืน 
2) โรงเรียน ตชด.บ๎านปุาไม๎ อ าเภอบุณฑริก 
3) โรงเรียน ตชด.บ๎านตาเอ็ม อ าเภอน้ าขุํน 
4) โรงเรียน ตชด.บ๎านทําแสนคูณ อ าเภอน้ ายืน 
5) โรงเรียน ตชด.บ๎านแกํงศรีโคตร อ าเภอสิรินธร 
6) โรงเรียน ตชด.บ๎านปากลา อ าเภอโขงเจียม 
7) ศูนย์การเรียน ตชด.ชุมชนปุาหญ๎าคา อ าเภอสิรินธร 
8) ศูนย์การเรียน ตชด.หนองบัวพัฒนา ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ ายืน 

 และมีการจัดการศึกษาในระบบโดยองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจ านวน  12  แหํง  
จ านวนนักเรียนทั้งหมด 18,106 คน  จ านวนครู  964  คน  และจ านวนโรงเรียน  31 แหํง ดังนี้ 
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ตารางที่ 5.1  
 
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี 
ล าดับ องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 
พื้นที่รับผิดชอบ โรงเรียนในสังกัด 

1 องค์การบริหารสํวนจังหวัด
อุบลราชธานี 

จังหวัดอุบลราชธานี รร.แก๎งเหนือพิทยาคม 
รร.นาค าวิทยา 

รร.นาสะไมพิทยาคม 
รร.น้ าขุํนวิทยา 

รร.โนนกลางวิทยาคม 

รร.บัวงามวิทยา 
รร.เบ็ตตี้ดูเมน 2 ชํองเม็ก 

รร.พิบูลมังสาหาร 

รร.ไรํใต๎ประชาคม 
รร.หนองบัวฮีวิทยาคม 

รร.ห๎วยขําพิทยาคม 

รร.เหลํางามพิทยาคม 
2 เทศบาลนครอุบลราชธานี อ าเภอเมือง รร.เทศบาล 1 บูรพาอุบล 

รร.เทศบาล 2 หนองบัว 
รร.เทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 

รร.เทศบาล 4 อนุบาลพระเจ๎าใหญํ 
องค์ตื้อ 
รร.เทศบาล 5 ชุมชนบ๎านก๎านเหลือง 

3 เทศบาลต าบลขามใหญํ อ าเภอเมือง รร.เทศบาลขามใหญํบ๎านหนองไผํ 
4 เทศบาลต าบลหัวนา อ าเภอเขมราฐ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลหัวนา 

5 เทศบาลเมืองเดชอุดม อ าเภอเดชอุดม รร.อนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม 

6 เทศบาลต าบลบัวงาม อ าเภอเดชอุดม รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบัวงาม 1 
7 องค์การบริหารสํวนต าบล

กลาง 
อ าเภอเดชอุดม รร.อนุบาลองค์การบริหารสํวนต าบล 

กลาง 1 (บ๎านหมากมาย) 
8 เทศบาลต าบล อ าเภอตระการพืชผล รร.เทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร 
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ล าดับ องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

พื้นที่รับผิดชอบ โรงเรียนในสังกัด 

ตระการพืชผล รร.เทศบาล 2 บ๎านมํวงเดียด 

9 เทศบาลต าบลนาโพธิ์ อ าเภอบุณฑริก รร.อนุบาลบ๎านขุมค า 
10 เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร อ าเภอพิบูลมังสาหาร รร.เทศบาล 1 บ๎านโพธิ์กลาง 

รร.เทศบาล 2 พิบูลวิทยาคาร 

11 เทศบาลเมืองวารินช าราบ อ าเภอวารินช าราบ รร.เทศบาลบ๎านสุขส าราญ 
รร.เทศบาลบ๎านหนองตาโผํน 

รร.เทศบาลวารินวิชาชาติ 

12 เทศบาลต าบลแสนสุข อ าเภอวารินช าราบ รร.เทศบาลแสนสุข 
  
  การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยของจังหวัดอุบลราชธานี จัดการศึกษา
โดยส านักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 1 
แหํง ส านักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จ านวน 25 แหํง มี
จ านวนนักเรียนระดับประถมศึกษา 3,900 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น 15,909 คน  ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 19,492 คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 1,197 คน รวมทั้งสิ้น 40,498 คน 
และห๎องสมุดประชาชนอ าเภอ 25 แหํง  
 
5.2 บริบทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
  การศึกษาการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเพ่ือเพ่ิมโอกาสการศึกษา
แกํกลุํมผู๎ด๎อยโอกาส ผู๎วิจัยได๎คัดเลือกองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเป็นกลุํมตัวอยําง 3  แหํง  
ประกอบด๎วยองค์การบริหารสํวนจังหวัดอุบลราชธานี  เทศบาลต าบลนาโพธิ์  และเทศบาลเมืองเดช
อุดม  ดังรายละเอียดตํอไปนี้ 
 5.2.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี   

องค์การบริหารสํวนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นขนาดใหญํ 
พ้ืนที่รับผิดชอบ คือ 25 อ าเภอในเขตจังหวัดอุบลราชธานี พ้ืนที่ทั้งหมด  15,744.80  ตารางกิโลเมตร 
เกษตรกรรมเป็นภาคสํวนส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  ประชากรจ านวน1,803,388 คน  
ครัวเรือน  549,758  ครัวเรือน  สํวนใหญํประกอบอาชีพเกษตรกรรม  รายได๎ประชากรเฉลี่ย 6,112  
บาทตํอเดือน  และมีความพิเศษของจังหวัด คือ การเป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษา  งบประมาณปี 
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2558  เทํากับ  1,199,829,793.16 บาท  เป็นงบประมาณด๎านการศึกษา 230,829,685.98  บาท  
โดยองค์การบริหารสํวนจังหวัดอุบลราชธานี มีโครงสร๎างองค์การดังนี้ 

(1) ฝุายบริหาร ประกอบด๎วย นายกองค์การบริหารสํวนจังหวัด 1 คน และ                    
รองนายกองค์การบริหารสํวนจังหวัด 3  คน 

(2) ฝุายนิติบัญญัติ ประกอบด๎วย สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด จ านวน 42 
คน และสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดเลือกสมาชิกสภาฯ เป็นประธานสภาองค์การบริหาร
สํวนจังหวัด 1 คน และรองประธานสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด 2 คน 

(3) ฝุายราชการประจ า ประกอบด๎วย ปลัดองค์การบริหารสํวนจังหวัด เป็น
ผู๎บังคับบัญชาสูงสุด  รองปลัดองค์การบริหารสํวนจังหวัด 3 คน ข๎าราชการ ลูกจ๎างประจ า ตลอดจน
ลูกจ๎างชั่วคราว รับผิดชอบในการบริหารงานประจ าทั่วไปขององค์การบริหารสํวนจังหวัด การแบํงสํวน
การบริหารราชการขององค์การบริหารสํวนจังหวัดอุบลราชธานีแบํงเป็น 2 ส านัก 10 กอง และ 1 
หนํวย ดังนี้ 

1) ส านักปลัดองค์การบริหารสํวนจังหวัด  
2) ส านักการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  
3) กองกิจการสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด  
4) กองแผนและงบประมาณ  
5) กองคลัง  
6) กองชําง 
7) กองพัสดุและทรัพย์สิน  
8) กองสํงเสริมคุณภาพชีวิต  
9) กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  
10) กองกิจการพาณิชย์   
11) กองพัฒนาชนบท  
12) กองการเจ๎าหน๎าที่   
13) หนํวยตรวจสอบภายใน 

 ปี พ.ศ. 2549  องค์การบริหารสํวนจังหวัดอุบลราชธานี ได๎รับการถํายโอนสถานศึกษา
จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1, 2, 3 และ 5 จ านวน 12 แหํง ซึ่งเป็นโรงเรียนที่
จัดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่  1 - 6 (โรงเรียนประจ าต าบล 10 แหํง โรงเรียนประจ า
อ าเภอ 2 แหํง) ซึ่งโรงเรียนบางแหํงอยูํหํางไกล ทุรกันดาร อยูํติดชายแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา ดังนี้ 
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(1) โรงเรียนแก๎งเหนือพิทยาคม  ต าบลแก๎งเหนือ อ าเภอเขมราฐ  
(2) โรงเรียนนาค าวิทยา  ต าบลแดงหม๎อ อ าเภอเขื่องใน 
(3) โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม ต าบลนาสะไม  อ าเภอตระการพืชผล  
(4) โรงเรียนน้ าขุํนวิทยา ต าบลตาเกา อ าเภอน้ าขุํน  
(5) โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม ต าบลโนนกลาง อ าเภอพิบูลมังสาหาร  
(6) โรงเรียนบัวงามวิทยา ต าบลบัวงาม อ าเภอเดชอุดม  
(7) โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ชํองเม็ก ต าบลชํองเม็ก อ าเภอสิรินธร   
(8) โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ต าบลพิบูล อ าเภอพิบูลมังสาหาร  
(9) โรงเรียนไรํใต๎ประชาคม ต าบลไรํใต๎  อ าเภอพิบูลมังสาหาร  
(10) โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม ต าบลหนองบัวฮี อ าเภอพิบูลมังสาหาร  
(11) โรงเรียนห๎วยขําพิทยาคม ต าบลห๎วยขํา อ าเภอบุณฑริก  
(12) โรงเรียนเหลํางามพิทยาคม ต าบลเหลํางาม อ าเภอโพธิ์ไทร  

 5.2.2 เทศบาลต าบลนาโพธิ์   
เทศบาลต าบลนาโพธิ์ ตั้งอยูํทีต่ าบลนาโพธิ์  อ าเภอบุณฑริก  จังหวัดอุบลราชธานี เป็น

องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นขนาดเล็ก ยกฐานะจากองค์การบริหารสํวนต าบลนาโพธิ์  พ้ืนที่รับผิดชอบ
ทั้งหมด 78.4 ตารางกิโลเมตร มีเขตการปกครองรวม 11 หมูํบ๎าน พ้ืนที่เป็นเมืองชายแดน  มีอาณา
เขตติดตํอสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ประชากรจ านวน 8,902 คน  ครัวเรือน  2,379  
ครัวเรือน  สํวนใหญํประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เศรษฐกิจชุมชนจึงขับเคลื่อนด๎วยภาคการเกษตร  
รายได๎ประชากรเฉลี่ย 6,000 บาทตํอเดือน งบประมาณปี 2558  เทํากับ  56,471,363.31 บาท  เป็น
งบประมาณด๎านการศึกษา 15,810,199.20 บาท  โดยเทศบาลต าบลนาโพธิ์ มีโครงสร๎างองค์การดังนี้ 

(1) ฝุายบริหาร ประกอบด๎วย นายกเทศมนตรี 1  คน รองนายกเทศมนตรี จ านวน 
2 คน   

(2) ฝุายนิติบัญญัติ ประกอบด๎วยสมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง 
จ านวน 12 คน ประธานสภาเทศบาล จ านวน 1 คน  รองประธานสภาเทศบาล จ านวน 2 คน  

(3) ฝุายราชการประจ า ปลัดเทศบาลต าบลนาโพธิ์ เป็นผู๎บังคับบัญชาสูงสุด มีรอง
ปลัดเทศบาล 1 คน ข๎าราชการ พนักงานจ๎างตามภารกิจ ตลอดจนพนักงานจ๎างชั่วคราว รับผิดชอบใน
การบริหารงานประจ าทั่วไปของเทศบาลต าบลนาโพธิ์ การแบํงสํวนการบริหารราชการของเทศบาล
ต าบลนาโพธิ์ แบํงเป็น 1 ส านัก 3 กอง ดังนี้ 

1) ส านักปลัดเทศบาล  
2) กองคลัง  
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3) กองชําง 
4) กองการศึกษา 

 ปี พ.ศ. 2552   เทศบาลต าบลนาโพธิ์ได๎จัดตั้งโรงเรียนอนุบาลบ๎านขุมค า  เปิดสอน
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 และ 2 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  
 5.2.3 เทศบาลเมืองเดชอุดม   

เทศบาลเมืองเดชอุดม ตั้งอยูํที่ต าบลเมืองเดช อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
เป็นองค์กรสํวนท๎องถิ่นขนาดกลาง  พ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด 8.10 ตารางกิโลเมตร มีชุมชนในเขต
เทศบาลจ านวน 31  ชุมชน ประชากรจ านวน 14,215 คน  ครัวเรือน  6,008  ครัวเรือน  สํวนใหญํ
ประกอบธุรกิจและค๎าขาย  เศรษฐกิจชุมชนจึงขับเคลื่อนด๎วยการค๎า  รายได๎ประชากรเฉลี่ย 14,215 
บาทตํอเดือน  งบประมาณปี 2558  เทํากับ 97,115,247.96 บาท เป็นงบประมาณด๎านการศึกษา 
20,641,340 บาท  โดยมีโครงสร๎างองค์การดังนี้ 

(1) ฝุายบริหาร ประกอบด๎วย นายกเทศมนตรี 1  คน รองนายกเทศมนตรี 
จ านวน 2 คน   

(2) ฝุายนิติบัญญัติ ประกอบด๎วยสมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง 
จ านวน 18 คน ประธานสภาเทศบาล จ านวน 1 คน  รองประธานสภาเทศบาล จ านวน 2 คน  

(3) ฝุายราชการประจ า ปลัดเทศบาลเมืองเดชอุดม เป็นผู๎บังคับบัญชาสูงสุด มีรอง
ปลัดเทศบาล 1 คน ข๎าราชการ พนักงานจ๎างตามภารกิจ ตลอดจนพนักงานจ๎างชั่วคราว รับผิดชอบ
ในการบริหารงานประจ าทั่วไปของเทศบาล การแบํงสํวนการบริหารราชการ แบํงเป็น  1 ส านัก 4 
กอง ดังนี้ 

1) ส านักปลัดเทศบาล  
2) กองคลัง  
3) กองชําง 
4) กองการศึกษา 
5) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 

  เทศบาลเมืองเดชอุดม  ได๎ประกาศจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม                  
(ศิริลักษณ์วิทยาอนุสรณ์)  ในวันที่  22  มกราคม  2552  โดยเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 และ 
2 ตามความเห็นชอบในการตั้งโรงเรียนในการประชุมสภาเทศบาลเมืองเดชอุดมสมัยสามัญ  สมัยที่สี่  
ประจ าปี  2551  ครั้งที่ 1/2551  วันที่  17 พฤศจิกายน  2551 
  จากข๎อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นทั้งสามแหํง  สามารถสรุปข๎อมูลได๎
ดังตารางตํอไปนี้ 
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ตารางที่ 5.2  
 
ข้อมูลพ้ืนฐานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อมูลพื้นฐาน องค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุบลราชธานี 

เทศบาลต าบล 
นาโพธิ ์

เทศบาลเมือง 
เดชอุดม 

พ้ืนที่ (ตารางกิโลเมตร) 15,744.80  78.40 8.10  
ประชากร (คน) 1,803,388 8,902 14,215 

ครัวเรือน 549,758 2,379 6,008 
ขนาดองค์กรปกครอง 
สํวนท๎องถิ่น 

ใหญ ํ เล็ก กลาง 

สภาพเศรษฐกิจ เกษตรกรรม เกษตรกรรม เศรษฐกิจ/การค๎า 
ลักษณะพิเศษ ศูนย์กลางการศึกษา เมืองชายแดน - 

รายได๎เฉลี่ยประชากรตํอ
เดือน (บาท) 

6,112 6,000 11,405 

อาชีพประชากรสํวนใหญํ เกษตรกร เกษตรกร ค๎าขาย 

งบประมาณ (ไมํรวมเงิน
อุดหนุน) ปี 2558 

673,911,793.16 18,764,034.31 59,913,975.96 

งบประมาณรวมเงิน
อุดหนุน ปี 2558 

1,199,829,793.16 56,471,363.31 97,115,247.96 

งบประมาณด๎านการศึกษา 
ปี 2558 

230,829,685.98 15,810,199.20 20,641,340.00 

ที่มา: ประมวลผลข๎อมูลโดยผู๎วิจัย 
 
  จากบริบทขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นทั้งสามแหํง จะพบวํา อบจ.อุบลราชธานี
เป็นองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นขนาดใหญํที่สุด  ตามมาด๎วยเทศบาลเมืองเดชอุดม  และเทศบาล
ต าบลนาโพธิ์  เมื่อดูจากวิสัยทัศน์การพัฒนาของ อปท.ทั้งสามแหํง มีรายละเอียด  ดังนี้ 
  องค์การบริการสํวนจังหวัดอุบลราชธานี มีวิสัยทัศน์ คือ “เป็นกลไกขับเคลื่อนท๎องถิ่น
ให๎มีการพัฒนาอยํางยั่งยืน” โดยมีจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ “อุบลราชธานีเมืองน้ าดี 
ถนนดี รายได๎ด ีสุขภาพดี และการศึกษาด”ี 
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  เทศบาลต าบลนาโพธิ์  มีวิสัยทัศน์ คือ “ชุมชนใหญํ มีความนําอยูํ ถนนสวยงาม 
สิ่งแวดล๎อมสะอาด ปราศจากมลพิษ ระบบบริหารดี พัฒนารายได๎ ประชาชนมีความรู๎ คูํคุณธรรม 
คุณภาพชีวิตของประชาชนมาตรฐาน การศึกษาดี ทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์” 
  เทศบาลเมืองเดชอุดม มีวิสัยทัศน์ คือ “สร๎างชุมชนให๎รุํงเรือง พัฒนาเมืองให๎นําอยูํ” 
  จากวิสัยทัศน์ของ อปท. จะพบวํา อบจ.อุบลราชธานี  และ ทต.นาโพธิ์ ให๎ความส าคัญ
กับการศึกษามาก จากการบรรจุเรื่องการศึกษาในวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์  ขณะที่ ทม.เดชอุดมเน๎น
การพัฒนาภาพรวมของเมืองมากกวํา  แตํหากพิจารณายุทธศาสตร์การพัฒนาจะพบวํา อปท.ทุกแหํง
ให๎ความส าคัญกับการศึกษา  โดยให๎การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท. 
  การให๎ความส าคัญกับการศึกษาของ อปท.ผํานการจัดสรรงบประมาณ จะพบวํา
สัดสํวนงบประมาณด๎านการศึกษาตํองบประมาณรวมของ อปท. นั้น  เทศบาลต าบลนาโพธิ์ มีสัดสํวน
งบประมาณด๎านการศึกษาสูงถึงร๎อยละ 28  ตามด๎วย เทศบาลเมืองเดชอุดม ร๎อยละ 21.25  และ 
อบจ.อุบลราชธานี ร๎อยละ 19.24  
 
5.3  การจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 5.3.1 โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 
 วิสัยทัศน์โรงเรียนสังกัด อบจ.อุบลราชธานี “การจัดการศึกษามีคุณภาพ ระบบประกัน
คุณภาพได๎มาตรฐาน  สถานศึกษาเป็นระเบียบภายใต๎กิจกรรม 5 ส  และมุํงสูํความเป็นเลิศตาม
อัจฉริยภาพของผู๎เรียน  โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  บนพ้ืนฐานของความเป็นท๎องถิ่น” 
  โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดอุบลราชธานีมีมีงบประมาณรายรับราย
จํายเงินรายได๎สถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  รายละเอียด  ดังนี้ 
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ตารางที่ 5.3  
 
รายรับรายจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ที ่ โรงเรียน 
รายได้สถานศึกษา รายรับสูงกว่า

รายจ่าย(บาท) รายรับ(บาท) รายจ่าย(บาท) 

1 พิบูลมังสาหาร 38,417,727.34 38,417,727.34 - 
2 ไรํใต๎ประชาคม 4,841,927.74 4,157,457 684,470.74 

3 หนองบัวฮีวิทยาคม 2,834,906.50 2,758,361.58 76,544.92 

4 โนนกลางวิทยาคม 2,689,121 2,689,121 - 
5 เบ็ตตี้ดูเมน2ชํองเม็ก 6,676,045.90 6,374,129.43 301,916.47 

6 น้ าขุํนวิทยา 8,846,565 8,846,565 - 

7 บัวงามวิทยา 6,168,251 6,168,251 - 
8 ห๎วยขําพิทยาคม 4,916,236.40 4,212,930.01 703,306.39 

9 แก๎งเหนือพิทยาคม 5,317,435 5,317,435 - 
10 นาสะไมพิทยาคม 3,226,576 3,226,576 - 

11 เหลํางามพิทยาคม 4,734,767.51 4,680,087.40 54,680.11 

12 นาค าวิทยา 1,835,292 1,835,292 - 
รวม 90,504,851.39 88,683,932.76 1,820,918.63 

ที่มา: รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด อบจ.อุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 
2557 
  อาคารสถานที่ โรงเรียนทุกแหํงมีจ านวนห๎องเรียนเพียงพอกับการจัดการศึกษา 
โรงเรียนขนาดใหญํมีจ านวนห๎องเรียนมากตามจ านวนนักเรียน เชํน โรงเรียนพิบูลมังสาหารที่เป็น
โรงเรียนมัธยมขนาดใหญํมีระดับชั้นละ 15  ห๎องเรียน  รวม 6 ระดับชั้น เทํากับ  90  ห๎องเรียน  
ขณะที่โรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก อาทิ โรงเรียนโนนกลางวิทยาคมมีเพียง 9 ห๎องเรียน แบํงเป็นระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต๎นมีระดับชั้นละ 2 ห๎อง  และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีระดับชั้นละ 1 ห๎อง 
รายละเอียดดังตารางที่ 5.4 
 
 
 
 



112 
 

 

ตารางที่ 5.4   
 
จ านวนห้องเรียนโรงเรียนสังกัด อบจ.อุบลราชธานี 

ล าดับ โรงเรียน ห้องเรียน 

1 พิบูลมังสาหาร 90 
2 ไรํใต๎ประชาคม 15 

3 หนองบัวฮีวิทยาคม 12 

4 โนนกลางวิทยาคม 9 
5 เบ็ตตี้ดูเมน2ชํองเม็ก 24 

6 น้ าขุํนวิทยา 27 

7 บัวงามวิทยา 23 
8 ห๎วยขําพิทยาคม 12 

9 แก๎งเหนือพิทยาคม 13 

10 นาสะไมพิทยาคม 12 
11 เหลํางามพิทยาคม 15 

12 นาค าวิทยา 9 
ที่มา: รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด อบจ.อุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 
2557   
  สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดอุบลราชธานี 12  แหํงมีอาคารสถานที่
เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งอาคารเรียน  อาคารประกอบ   สนามกีฬา  สนามเด็กเลํน  หอประชุม  
ห๎องสมุด/ ศูนย์การเรียนรู๎  อาคารเอนกประสงค์ รวมทั้งมีอุปกรณ์  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ในห๎อง
ครบถ๎วน  อาทิ  คอมพิวเตอร์  โปรเจคเตอร์  กระดานอัจฉริยะ  และมีห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
ทั้ง เคมี  ชีววิทยา  ฟิสิกส์  คณิตศาสตร์  รวมถึงการสร๎างห๎องสมุดมีชีวิต (Living Library) ที่ อบจ.
จัดสรรให๎โรงเรียนนั้น มีความทันสมัย ประกอบด๎วยการติดตั้งคอมพิวเตอร์เพ่ือการค๎นคว๎า  ห๎องชม
ภาพยนตร์ขนาดเล็ก  ห๎องคาราโอเกะ  และพ้ืนที่อํานหนังสือ  แตํสิ่งหนึ่งที่หายไป คือ  หนังสือที่
เกี่ยวข๎องกับการเรียนการสอนที่มีจ านวนน๎อยเกินไป  ไมํเพียงพอแกํการค๎นคว๎าของนักเรียน   
  นอกจากนี้มีโรงเรียนบางแหํงที่มีอาคารสถานที่เกินความต๎องการจ าเป็นของโรงเรียน  
แตํเป็นนโยบายของ  อบจ.อุบลราชธานีที่ต๎องการให๎อาคารเรียน  หอประชุม  โรงเรียนจึงจ าเป็นต๎อง
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ขออาคารสถานที่เหลํานั้น  ทั้งที่เกินความจ าเป็น  แตํห๎องน้ า ห๎องส๎วมที่มีความขาดแคลน  ไมํ
เพียงพอกับจ านวนนักเรียน  กลับไมํได๎รับการสนับสนุนงบประมาณในการกํอสร๎าง   
  การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมีทั้งข๎าราชการ และพนักงานจ๎างปฏิบัติการสอน  
โดยมีสัดสํวนข๎าราชการสูงกวําพนักงานจ๎างในทุกโรงเรียน  โดยต าแหนํงทั้งหมดได๎รับเงินอุดหนุนจาก
ส านักงานคณะกรรมการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  นอกจากนี้ในทุกโรงเรียนมี
ฝุายสนับสนุนการสอน ท าหน๎าที่ชํวยจัดการงานธุรการ  ความสะอาดของโรงเรียนด๎วย  ดังแสดง
รายละเอียดตามตารางที่ 5.5 
 
ตารางที่ 5.5  
 
จ านวนผู้บริหาร ครูและบุคลากรการศึกษา  

ล าดับ โรงเรียน ผู้บริหาร ปฏิบัติการสอน สนับสนุน
การสอน ข้าราชการ พนักงานจ้าง รวม 

1 พิบูลมังสาหาร 5 157 17 174 12 

2 ไรํใต๎ประชาคม 1 24 1 25 7 

3 หนองบัวฮีวิทยาคม 2 17 3 20 2 
4 โนนกลางวิทยาคม 2 12 4 16 3 

5 เบ็ตตี้ดูเมน2ชํองเม็ก 3 19 19 38 2 

6 น้ าขุํนวิทยา 4 39 10 49 5 
7 บัวงามวิทยา 3 35 5 40 9 

8 ห๎วยขําพิทยาคม 2 17 2 19 2 

9 แก๎งเหนือพิทยาคม 1 21 1 22 7 
10 นาสะไมพิทยาคม 2 18 2 20 2 

11 เหลํางามพิทยาคม 2 18 10 28 4 
12 นาค าวิทยา 1 19 3 22 5 

ที่มา: รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด อบจ.อุบลราชธานี  ประจ าปีการศึกษา 
2557 

 สํวนผู๎บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด อบจ.อุบลราชธานีนั้น  ในชํวงแรกของ
การถํายโอนโรงเรียนผู๎บริหารโรงเรียนทั้งหมดมาจากสังกัดเดิม คือ กระทรวงศึกษาธิการ  และเมื่อมี
การเกษียณอายุราชการ ก็ได๎จัดสอบแขํงขันคัดเลือกผู๎บริหารจากบุคลากรในโรงเรียนทั้ง 12 แหํง  
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เนื่องจากมองวําผู๎บริหารโรงเรียนสังกัด อปท. ควรมีความเข๎าใจบริบทของโรงเรียนท๎องถิ่น  ผู๎บริหาร
โรงเรียนทั้งหมดจึงมาจากบุคลากรโรงเรียนสังกัด อบจ.อุบลราชธานีทั้งสิ้น   
 ผู๎บริหารสถานศึกษาในทุกโรงเรียนจบการศึกษาในระดับปริญญาโท ด๎านการบริหาร
การศึกษา อันเป็นเงื่อนไขหนึ่งของคุณสมบัติเฉพาะต าแหนํง  ขณะที่ครูผู๎สอนในโรงเรียนสํวนใหญํจบ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี  ทั้งนี้มีโรงเรียนสังกัด อบจ.อุบลราชธานี  จ านวน 5 แหํงที่มีจ านวน
ครูผู๎สอนจบการศึกษาระดับปริญญาโทมากกวําระดับปริญญาตรี  ได๎แกํ  โรงเรียนไรํใต๎ประชาคม  
โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม  โรงเรียนบัวงามวิทยา  โรงเรียนห๎วยขําพิทยาคม และโรงเรียนนาสะไม
พิทยาคม  ทั้งนี้ครูผู๎สอนในโรงเรียนสังกัด อบจ.อุบลราชธานี ทุกคนสอนตรงกับวิชาเอกที่จบ
การศึกษา  เนื่องจาก อบจ.อุบลราชธานีให๎ความส าคัญในการสอนที่ต๎องมีครูผู๎สอนจบตรงตามวุฒิ  
โดยแสดงคุณวุฒิครูผู๎สอนตามตารางที่ 5.6  ดังนี้  

 
ตารางที ่5.6   
 
คุณวุฒิครูผู้สอน 

ล าดับ โรงเรียน ปริญญาตรี ปริญญาโท รวม 
1 พิบูลมังสาหาร 97 76 173 

2 ไรํใต๎ประชาคม 11 14 25 

3 หนองบัวฮีวิทยาคม 9 11 20 
4 โนนกลางวิทยาคม 9 7 16 

5 เบ็ตตี้ดูเมน2ชํองเม็ก 26 12 38 
6 น้ าขุํนวิทยา 31 18 49 

7 บัวงามวิทยา 15 25 40 

8 ห๎วยขําพิทยาคม 4 15 19 
9 แก๎งเหนือพิทยาคม 11 11 22 

10 นาสะไมพิทยาคม 7 13 20 

11 เหลํางามพิทยาคม 17 11 28 
12 นาค าวิทยา 16 6 22 

ที่มา: รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด อบจ.อุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 
2557 
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  ครูผู๎สอนโรงเรียนสังกัด อบจ.อุบลราชธานี  สามารถแบํงได๎เป็นสองประเภท คือ ครูที่
ถํายโอนมาพร๎อมกับโรงเรียนเมื่อครั้งถํายโอนจากเขตพ้ืนที่การศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการมาสังกัด 
อบจ.อุบลราชธานี  โดยสํวนใหญํครูที่ถํายโอนมานั้น  ได๎สอนที่โรงเรียนเหลํานั้นมานาน มีความผูกพัน
กับโรงเรียน  และสํวนใหญํเป็นคนในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี  และครูที่บรรจุโดย อบจ.อุบลราชธานี  
ทั้งนี้การบรรจุครูใหมํนั้นเดิมสามารถขอใช๎บัญชีของกระทรวงศึกษาที่จัดสอบและขึ้นบัญชีไว๎ได๎  แตํ
ปัจจุบันไมํสามารถท าเชํนนั้นได๎  จึงใช๎การปรับจากครูอัตราจ๎างที่สอนที่โรงเรียนมาครบ 3 ปี โดยการ
ประเมิน  ซึ่งผู๎อ านวยการส านักการศึกษาฯ อบจ.อุบลราชธานี มองวํา ครูที่ได๎อาจยังไมํเกํงมากพอ
เทํากับครูที่มาจากการจัดสอบแขํงขัน  แตํหากให๎ อบจ. จัดสอบแขํงขันเอง  ต๎องใช๎งบประมาณ
จ านวนมาก  ไมํคุ๎มคําแกํการจัดสอบเอง  จึงเสนอให๎สามารถจัดสอบรํวมและใช๎บัญชีรํวมกั นได๎  
เพ่ือให๎เกิดประโยชน์สูงสุดแกํโรงเรียนไมํวําสังกัดใดก็ตาม 
  ส านักการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  อบจ.อุบลราชธานี ได๎สํงเสริมกิจกรรมการ
แขํงขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด อบจ.อุบลราชธานีทั้ง 12  แหํง โดยหมุนเวียน
โรงเรียนในสังกัดเป็นเจ๎าภาพจัดการแขํงขันในทุกสาระการเรียนรู๎ทุกปี โดยปีการศึกษา 2559  
โรงเรียนบัวงามวิทยาเป็นเจ๎าภาพจัด “การแขํงขันทักษะทางวิชาการ  งานมหกรรมการจัดการศึกษา
ท๎องถิ่น ประจ าปี 2559  ระดับจังหวัด” เพ่ือแขํงขันทักษะทางวิชาการ ความสามารถของนักเรียน
โรงเรียนสังกัด อบจ.อุบลราชธานี  และคัดเลือกเป็นตัวแทนไปแขํงขันในระดับประเทศตํอไป  ซึ่งการ
จัดกิจกรรมดังกลําวเป็นการกระตุ๎นให๎ครูและนักเรียนพัฒนาความรู๎ความสามารถของตนเอง  อยํางไร
ก็ดีโรงเรียนสังกัด อบจ.อุบลราชธานียังต๎องการเข๎ารํวมแขํงขันทักษะทางวิชาการกับโรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด๎วย  เพ่ือให๎โรงเรียนสามารถพัฒนาความสามารถทาง
วิชาการเพ่ิมข้ึน   
  โรงเรียนสังกัด อบจ.อุบลราชธานี เน๎นการมีระบบประกันคุณภาพที่ได๎มาตรฐาน  โดย
โรงเรียนสังกัด อบจ.อุบลราชธานีมีการจัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน  มีการ
ตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายในทุกปี  และทุกโรงเรียนผํานการรับรองการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสถานศึกษารอบที่สาม (พ.ศ. 2554 – 2558) โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)   
 5.3.2 โรงเรียนอนุบาลบ้านขุมค า สังกัดเทศบาลต าบลนาโพธิ์ 

 วิสัยทัศน์โรงเรียนอนุบาลบ๎านขุมค า “มุํงจัดการศึกษาให๎ผู๎ เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของชาติ เน๎นคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาด๎านการกีฬา มีสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอ
การจัดการเรียนรู๎ มีเทคโนโลยีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย น๎อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และให๎ชุมชนมีสํวนรํวม” 
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 โรงเรียนอนุบาลบ๎านขุมค า มีงบประมาณสถานศึกษาในปีงบประมาณ 2558 จ านวน
ทั้งสิ้น 1,776,600 บาท   

 โรงเรียนมีอาคารจ านวน 2  หลัง  จัดการศึกษาระดับชั้นละ 1 ห๎องเรียน  มีห๎องเรียน
ทั้งสิ้น 8 ห๎องเรียน และมีห๎องสมุด  สนามเด็กเลํน  สนามฟุตบอล และห๎องน้ า แม๎จะมีอาคารสถานที่
เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน  แตํอุปกรณ์ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ในห๎องของโรงเรียนนั้นมี
น๎อยมาก โดยในห๎องเรียนโรงเรียนอนุบาลบ๎านขุมค ามีอุปกรณ์เพียงกระดานไวท์บอร์ดเทํานั้น  หรือใน
สํวนห๎องสมุดก็มีหนังสือในห๎องสมุดน๎อย ไมํเพียงพอกับการค๎นคว๎าของนักเรียน    

 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทั้งสิ้น 7 คน  โดยเป็นพนักงานเทศบาล 6  คนและ
พนักงานอัตราจ๎าง 1  คน  และมีบุคลากรสายสนับสนุนการสอน 1  คน ครูผู๎สอนจบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 5  คน  และระดับปริญญาโท 2 คน  สํวนใหญํสอนตรงตามคุณวุฒิที่จบการศึกษา  มี
ครูผู๎สอนที่เป็นคุณวุฒิเกี่ยวข๎องเพียง 1 คน และครูสํวนใหญํเป็นคนในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี  
เนื่องจากเป็นพ้ืนที่หํางไกล  ครูสํวนใหญํมาจากอ าเภอบุณฑริก ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนนั่นเอง  
อยํางไรก็ดีปัจจุบันโรงเรียนไมํมีผู๎บริหารสถานศึกษา เนื่องจากไมํมีผู๎สมัครมาด ารงต าแหนํงผู๎บริหาร
โรงเรียน  ผู๎อ านวยการกองการศึกษา  เทศบาลต าบลนาโพธิ์จึงต๎องรักษาการในต าแหนํงผู๎บริหาร
โรงเรียนเป็นการชั่วคราว  ทั้งนี้โรงเรียนอนุบาลบ๎านขุมค าไมํมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 5.3.3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม (ศิริลักษณ์วิทยา  อนุสรณ์)  สังกัดเทศบาล
เมืองเดชอุดม   

 วิสัยทัศน์โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม  “มุํงให๎เด็กได๎รับการพัฒนาความ
พร๎อมทั้ง  4  ด๎าน  คือพัฒนาการทางรํางกาย  อารมณ์-จิตใจ  สังคมและสติปัญญา   ฝึกทักษะที่
จ าเป็นและเหมาะสมตามวัย  เพื่อให๎อยูํรํวมกับผู๎อ่ืนได๎  และเตรียมความพร๎อมกํอนเข๎าสูํวัยเรียน”  

 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม มีงบประมาณสถานศึกษาในปีงบประมาณ 
2558 จ านวนทั้งสิ้น 904,950 บาท   
  โรงเรียนมีพ้ืนที่ประมาณ  2  งานเศษ  มีอาคารเรียนถาวร  1  หลัง  อาคาร
เอนกประสงค์และสนามฟุตบอล  จัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 จ านวน 1 ห๎อง และ
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 จ านวน 2 ห๎อง รวมทั้งสิ้น 3  ห๎องเรียน   
  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทั้งสิ้น 4 คน  โดยเป็นพนักงานเทศบาลทั้งหมด และมี
บุคลากรสายสนับสนุนการสอน 1  คน ครูผู๎สอนทั้ง 3 คนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สํวนใหญํ
สอนตรงตามคุณวุฒิที่จบการศึกษา  มีครูผู๎สอนที่เป็นคุณวุฒิเกี่ยวข๎องเพียง 1 คน  โดยมีผู๎บริหาร
สถานศึกษา 1 ทํานจบการศึกษาระดับปริญญาโท 
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 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม  มีการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายใน
ทุกปี    
 
5.4  การจัดการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาสของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
    การจัดการศึกษาเพ่ือเด็กด๎อยโอกาสของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจะ
น าเสนอในรูปแบบนโยบาย มาตรการ  และผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้น  โดยจ าแนกเป็นรายโรงเรียน  
รายละเอียด  ดังนี้ 
 5.4.1 โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม 
  5.4.1.1 นโยบายและมาตรการการจัดการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาส 
  โรงเรียนแก๎งเหนือพิทยาคมมีนักเรียนทั้งหมด  421  คน  เป็นเด็กด๎อยโอกาส 
กลุํมเด็กยากจน จ านวน  355  คน  คิดเป็นร๎อยละ  84.32 ของนักเรียนทั้งหมด  โดยสอดคล๎องกับ
นโยบายการรับนักเรียนของโรงเรียนที่เน๎นการเปิดโอกาสให๎กับนักเรียนทุกคนที่สนใจเข๎าศึกษา
สามารถเข๎าศึกษาได๎  ทั้งนี้โรงเรียนไมํพร๎อมในการรองรับเด็กด๎อยโอกาสกลุํมผู๎พิการ  เนื่องจากไมํมี
อุปกรณ์  งบประมาณ  และบุคลากรมากพอในการดูแลนักเรียนกลุํมนี้ 
   โรงเรียนแก๎งเหนือพิทยาคมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือนักเรียนด๎อย
โอกาส  ดังนี้ 

(1) โรงเรียนน าเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจนมาบริหาร
จัดการเรื่องรถรับสํงนักเรียนด๎อยโอกาสทุกคน  ท าให๎นักเรียนยากจนสามารถประหยัดคําใช๎จํายใน
การเดินทางมาโรงเรียนได๎ตลอดปีการศึกษา 

(2) โรงเรียนจัดสรรทุนการศึกษาจากบุคลากรในโรงเรียนจ านวน 10 ทุน
ให๎แกํนักเรียนยากจน  โดยพิจารณาจากความจ าเป็นและขาดแคลนทุนทรัพย์ของครอบครัวนักเรียน 
ท าให๎นักเรียนที่ได๎รับทุนการศึกษามีเงินส าหรับใช๎จํายเกี่ยวกับการเรียน  แตํอยํางไรก็ดีจ านวน
ทุนการศึกษายังไมเํพียงพอกับความต๎องการของนักเรียนยากจนในโรงเรียน 

(3) โรงเรียนจัดระบบการเยี่ยมบ๎านนักเรียน โดยให๎คุณครูประจ าชั้นลงพ้ืนที่
เยี่ยมบ๎านนักเรียนในห๎องเรียนทุกคน เพ่ือพบปะ พูดคุย และดูสภาพการด ารงชีวิตของนักเรียนและ
ผู๎ปกครองนักเรียน  ท าให๎นักเรียนและผู๎ปกครองรู๎สึกวําคุณครูให๎การดูแล เอาใจใสํเป็นอยํางดี โดย
นักเรียนทุกคนได๎รับการเยี่ยมบ๎านจากคุณครูประจ าชั้น และคุณครูประจ าชั้นได๎น าข๎อมูลจากการเยี่ยม
บ๎านนักเรียนมาวางแผนการให๎ความดูแลชํวยเหลือนักเรียนแตํละรายบุคคล  ท าให๎นักเรียนได๎รับความ
ชํวยเหลือจากคุณครูและโรงเรียนตรงตามสภาพความต๎องการจ าเป็นของนักเรียน 
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  5.4.1.2 ผลต่อการตัดสินใจเลือกโรงเรียนของนักเรียนด้อยโอกาสและผู้ปกครอง 
 จากการสอบถามนักเรียนและผู๎ปกครองนักเรียน  พบวําปัจจัยที่สํงผลตํอการ
เลือกโรงเรียนของนักเรียนด๎อยโอกาสและผู๎ปกครองนักเรียนทั้งห๎าล าดับไมํมีความแตกตํางกัน  คือ 
การเดินทางสะดวก  การประหยัดคําใช๎จําย  โรงเรียนมีชื่อเสียงและคุณภาพเป็นที่ยอมรับ  ครูสอน
หนังสือดีเอาใจใสํนักเรียน  และอาคารสถานที่สวยงามนําเรียน  ตามล าดับ โดยสองล าดับแรกนั้น 
เป็นปัจจัยทางด๎านเศรษฐกิจ คือ  การเดินทางสะดวก และการประหยัดคําใช๎จําย  ซึ่งสอดคล๎องกับ
นโยบายของโรงเรียนที่บริหารจัดการเรื่องรถรับสํงนักเรียนยากจน  มีการให๎ทุนการศึกษา และในสํวน
ระบบการเยี่ยมบ๎านนักเรียนนั้น สํงผลท าให๎นักเรียนและผู๎ปกครองนักเรียน เลือกเรียนโรงเรียนด๎วย
ปัจจัย ครูสอนหนังสือดีเอาใจใสํนักเรียนด๎วย  ดังแสดงได๎ตามตารางที่ 5.7 
 
ตารางที่ 5.7   
 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกเรียนโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกโรงเรียน 

นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน 
1. การเดินทางสะดวก 
2. การประหยัดคําใช๎จําย 
3. โรงเรียนมีชื่อเสียงและคุณภาพเป็นที่

ยอมรับ 
4. ครูสอนหนังสือดีเอาใจใสํนักเรียน 
5. อาคาร สถานที่ สวยงาม นําเรียน 

1. การเดินทางสะดวก 
2. การประหยัดคําใช๎จําย 
3. โรงเรียนมีชื่อเสียงและคุณภาพเป็นที่

ยอมรับ 
4. ครูสอนหนังสือดีเอาใจใสํนักเรียน 
5. อาคาร สถานที่ สวยงาม นําเรียน 

  
  5.4.1.3 ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของเด็กด้อยโอกาสและผู้ปกครอง 
 นักเรียนด๎อยโอกาสและผู๎ปกครองมีความพึงพอใจตํอการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนแก๎งเหนือพิทยาคมทุกด๎านในระดับมาก โดยพึงพอใจตํอบุคลากร ครูผู๎สอนเป็นล าดับแรก  
ตามด๎วยระบบการจัดการศึกษาของโรงเรียน  และในสํวนของนักเรียนนั้นมีความพึงพอใจตํอด๎านการ
สํงเสริมผู๎ด๎อยโอกาสมากกวําด๎านอาคารสถานที่ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎  ในขณะที่ผู๎ปกครองมีความ
พึงพอใจตํอด๎านการสํงเสริมผู๎ด๎อยโอกาสน๎อยกวําด๎านอาคารสถานที่ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎  ดังแสดง
ได๎ตามตารางท่ี 5.8 
 



119 
 

 

ตารางที่ 5.8   
 
ระดับความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม 

การจัดการศึกษาของโรงเรียน ระดับความคิดเห็น
นักเรียน 

ระดับความคิดเห็น
ผู้ปกครองนักเรียน 

Mean S.D. ระดับ Mean S.D. ระดับ 
ด๎านอาคาร สถานที่ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ 3.99 0.567 มาก 4.18 0.489 มาก 

ด๎านบุคลากร  ครูผู๎สอน 4.24 0.585 มาก 4.26 0.348 มาก 
ด๎านระบบการจัดการศึกษาของโรงเรียน 4.14 0.499 มาก 4.20 0.313 มาก 

ด๎านการสํงเสริมผู๎ด๎อยโอกาส 4.10 0.413 มาก 4.17 0.416 มาก 

ภาพรวม 4.10 0.441 มาก 4.19 0.350 มาก 
   
  5.4.1.4 ผลต่อสัมฤทธิผลการศึกษาของนักเรียนด้อยโอกาส 
   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนด๎อยโอกาสโรงเรียนแก๎งเหนือพิทยาคม 
พบวํา คะแนนเฉลี่ยรายวิชาภาษาไทยสูงกวําคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน  ระดับจังหวัด  ระดับสังกัด  
และระดับประเทศ  ในขณะที่วิชาคณิตศาสตร์  และสังคมศึกษาฯ ได๎คะแนนเฉลี่ยน๎อยกวําระดับ
โรงเรียน  แตํสูงกวําระดับอ่ืนๆ ทั้งหมด  วิชาวิทยาศาสตร์ต่ ากวําระดับโรงเรียนและระดับประเทศ  
แตํสูงกวําระดับจังหวัด และระดับสังกัด ในขณะที่วิชาภาษาอังกฤษต่ ากวําทุกระดับ  ดังรายละเอียด
ตามตารางท่ี 5.9 
 
ตารางที่ 5.9   
 
คะแนนเฉลี่ยการทดสอบระดับชาติ (O-NET)  โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม 

รายการ คะแนนเฉลี่ยการทดสอบระดับชาติ (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ 
นักเรียนด๎อยโอกาส 48.40 35.12 36.40 50.80 24 

ระดับโรงเรียน 36.73 40.35 49.42 55.51 37.63 

ระดับจังหวัด 33.98 27.48 36.03 45.04 26.85 
ระดับสังกัด 33.81 27.72 36.07 45.14 26.40 

ระดับประเทศ 35.20 29.65 38.62 46.79 27.46 
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 5.4.2 โรงเรียนนาค าวิทยา 
  5.4.2.1 นโยบายและมาตรการการจัดการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาส 
   โรงเรียนนาค าวิทยามีนักเรียนทั้งหมด  217  คน  เป็นเด็กด๎อยโอกาส กลุํม
เด็กยากจน จ านวน  199  คน  คิดเป็นร๎อยละ  91.71 ของนักเรียนทั้งหมด โดยสอดคล๎องกับนโยบาย
การรับนักเรียนของโรงเรียนที่เน๎นการเปิดโอกาสให๎กับนักเรียนทุกคนที่สนใจเข๎าศึกษาสามารถเข๎า
ศึกษาได๎  ทั้งนี้โรงเรียนไมํพร๎อมในการรองรับเด็กด๎อยโอกาสกลุํมผู๎พิการ  เนื่องจากไมํมีอุปกรณ์  
งบประมาณ  และบุคลากรมากพอในการดูแลนักเรียนกลุํมนี้ 

 โรงเรียนนาค าวิทยาสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือนักเรียนด๎อยโอกาส ดังนี้ 
(1) โรงเรียนน าเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจนมาจัดการ

เรื่องรถรับสํงนักเรียนด๎อยโอกาสทุกคน ท าให๎นักเรียนประหยัดคําใช๎จํายในการเดินทาง  สอดคล๎อง
กับความต๎องการในการลดคําใช๎จํายในการเดินทางของนักเรียนและผู๎ปกครอง   

(2) โรงเรียนจัดโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โครงการความเป็น
เลิศทางวิชาการ  โครงการพัฒนางานแนะแนว และโครงการระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน  รวม
งบประมาณท้ังสิ้น  83,000 บาท สํงผลให๎นักเรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้น 

(3) โรงเรียนจัดสรรทุนการศึกษาจากบุคลากรในโรงเรียน  ทุนจากอ าเภอ
เขื่องใน  และทุนจากมูลนิธิราชประชาสมาสัย รวมทั้งสิ้น 9 ทุน ให๎แกํนักเรียนด๎อยโอกาส อยํางไรก็ดี
ทุนการศึกษายังไมํเพียงพอกับความต๎องการจ าเป็นของนักเรียน 

(4) โรงเรียนมีระบบการเยี่ยมบ๎านนักเรียนครบ 100 %  โดยคุณครูประจ า
ชั้นจะลงพ้ืนที่ เยี่ยมบ๎านนักเรียนและผู๎ปกครอง เพ่ือดูสภาพความเป็นอยูํ   พูดคุย สอบถาม 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู๎ปกครอง  เพ่ือน าข๎อมูลของนักเรียนรายบุคคลมาวางแผนการให๎ความ
ชํวยเหลือตํอไป 
  5.4.2.2 ผลต่อการตัดสินใจเลือกโรงเรียนของนักเรียนด้อยโอกาสและผู้ปกครอง 

 ปัจจัยที่สํงผลตํอการเลือกโรงเรียนของนักเรียนด๎อยโอกาสและผู๎ปกครอง
นักเรียนทั้งห๎าล าดับ โดยสองล าดับแรกนั้น เป็นปัจจัยทางด๎านเศรษฐกิจ คือ  การเดินทางสะดวก และ
การประหยัดคําใช๎จําย  สอดคล๎องกับการสนับสนุนของโรงเรียนในการจัดรถรับสํงนักเรียน  เพ่ือ
ประหยัดคําใช๎จํายในการเดินทาง  และในล าดับถัดมา คือ ครูสอนหนังสือดี เอาใจใสํนักเรียน 
สอดคล๎องกับระบบการเยี่ยมบ๎านนักเรียน ที่ท าให๎นักเรียนและผู๎ปกครองเห็นถึงการดูแลเอาใจใสํของ
คุณครูประจ าชั้น  และในล าดับถัดมา คือ โรงเรียนมีชื่อเสียงและคุณภาพเป็นที่ยอมรับ  อาคาร 
สถานที่ สวยงาม นําเรียน และอุปกรณ์ สิ่งสนับสนุนการศึกษา เชํน ห๎องสมุด ห๎องคอมพิวเตอร์ 
ห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  สอดคล๎องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารสํวนจังหวัด
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อุบลราชธานีที่เน๎นให๎โรงเรียนมีความพร๎อมในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะการพัฒนาอาคารสถานที่ 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ดังแสดงได๎ตามตารางท่ี 5.10 

 
ตารางที่ 5.10   
 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกเรียนโรงเรียนนาค าวิทยา 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกโรงเรียน 

นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน 
1. การประหยัดคําใช๎จําย 
2. การเดินทางสะดวก 
3. ครูสอนหนังสือดีเอาใจใสํนักเรียน 
4. มีทุนสนับสนุนการศึกษา 
5. อุปกรณ์ สิ่งสนับสนุนการศึกษา เชํน 

ห๎องสมุด ห๎องคอมพิวเตอร์ 
ห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

1. การเดินทางสะดวก 
2. การประหยัดคําใช๎จําย 
3. โรงเรียนมีชื่อเสียงและคุณภาพเป็นที่

ยอมรับ 
4. ครูสอนหนังสือดีเอาใจใสํนักเรียน 
5. อาคาร สถานที่ สวยงาม นําเรียน 

 
5.4.2.3 ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของเด็กด้อยโอกาสและผู้ปกครอง 

 นักเรียนด๎อยโอกาสและผู๎ปกครองมีความพึงพอใจตํอการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนนาค าวิทยาทุกด๎านในระดับมาก โดยพึงพอใจตํอบุคลากร ครูผู๎สอนเป็นล าดับแรกสอดคล๎อง
กับการดูแลเอาใจใสํนักเรียนของคุณครู โดยเฉพาะระบบการเยี่ยมบ๎านนักเรียน  และพึงพอใจตํอ
ระบบการจัดการศึกษาของโรงเรียน  การสํงเสริมผู๎ด๎อยโอกาส  และด๎านอาคารสถานที่ สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู๎  ตามล าดับ  ดังแสดงได๎ตามตารางที่ 5.11 
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ตารางที่ 5.11  
 
ระดับความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนนาค าวิทยา 

การจัดการศึกษาของโรงเรียน ระดับความคิดเห็น
นักเรียน 

ระดับความคิดเห็น
ผู้ปกครองนักเรียน 

Mean S.D. ระดับ Mean S.D. ระดับ 
ด๎านอาคาร สถานที่ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ 3.76 0.479 มาก 3.98 0.298 มาก 

ด๎านบุคลากร  ครูผู๎สอน 4.24 0.344 มาก 4.21 0.419 มาก 
ด๎านระบบการจัดการศึกษาของโรงเรียน 4.19 0.288 มาก 4.10 0.294 มาก 

ด๎านการสํงเสริมผู๎ด๎อยโอกาส 3.88 0.334 มาก 4.10 0.315 มาก 

ภาพรวม 3.96 0.256 มาก 4.09 0.245 มาก 
 
5.4.2.4 ผลต่อสัมฤทธิผลการศึกษาของนักเรียนด้อยโอกาส 

   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนด๎อยโอกาสโรงเรียนนาค าวิทยา พบวํา 
คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษสูงกวําคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน  ระดับจังหวัด  ระดับ
สังกัด  และระดับประเทศ สอดคล๎องกับการที่โรงเรียนจัดโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการให๎แกํนักเรียน  ขณะที่วิชาคณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์ นักเรียน
ด๎อยโอกาสได๎คะแนนเฉลี่ยน๎อยกวําระดับโรงเรียน  แตํสูงกวําระดับอ่ืนๆ ทั้งหมด  และวิชาสังคม
ศึกษาฯ ต่ ากวําทุกระดับ  ดังนั้นโรงเรียนจ าเป็นต๎องพัฒนาการเรียนการสอนโดยเฉพาะรายวิชาสังคม
ศึกษาฯ  เพ่ือให๎นักเรียนมีความรู๎ ความสามารถไมํแตกตํางจากนักเรียนในสังกัดอ่ืนๆ  ดังรายละเอียด
ตามตารางท่ี 5.12 
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ตารางที่ 5.12   
 
คะแนนเฉลี่ยการทดสอบระดับชาติ (O-NET)  โรงเรียนนาค าวิทยา 

รายการ คะแนนเฉลี่ยการทดสอบระดับชาติ (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ 

นักเรียนด๎อยโอกาส 42 35.20 41 43 37 
ระดับโรงเรียน 39.44 37.34 41.91 54.00 29.96 

ระดับจังหวัด 33.98 27.48 36.03 45.04 26.85 

ระดับสังกัด 33.81 27.72 36.07 45.14 26.40 
ระดับประเทศ 35.20 29.65 38.62 46.79 27.46 

    
 5.4.3 โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม 
  5.4.3.1 นโยบายและมาตรการการจัดการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาส 
    โรงเรียนนาสะไมพิทยาคมมีนักเรียนทั้งหมด  407  คน  เป็นเด็กด๎อยโอกาส 
กลุํมเด็กยากจน จ านวน  381  คน  คิดเป็นร๎อยละ  93.61  ของนักเรียนทั้งหมด โดยสอดคล๎องกับ
นโยบายการรับนักเรียนของโรงเรียนที่เน๎นการเปิดโอกาสให๎กับนักเรียนทุกคนที่สนใจเข๎าศึกษา
สามารถเข๎าศึกษาได๎  ทั้งนี้โรงเรียนไมํพร๎อมในการรองรับเด็กด๎อยโอกาสกลุํมผู๎พิการ  เนื่องจากไมํมี
อุปกรณ์  งบประมาณ  และบุคลากรมากพอในการดูแลนักเรียนกลุํมนี้ 
   โรงเรียนนาสะไมพิทยาคมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือนักเรียนด๎อยโอกาส 
ดังนี้ 

(1) โรงเรียนจัดสรรเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจนให๎กับ
นักเรียนด๎อยโอกาสโดยตรง  ท าให๎นักเรียนสามารถน าเงินไปใช๎จํายเกี่ยวกับคําใช๎จํายในการศึกษาได๎
เองตามความเหมาะสม  โดยโรงเรียนจะพิจารณาตามความด๎อยโอกาสของนักเรียน และจํายให๎ตาม
จ านวนนักเรียนด๎อยโอกาสที่ได๎รับการจัดสรรเงินจากกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น สอดคล๎องกับ
ความต๎องการของนักเรียนด๎อยโอกาสที่ต๎องการลดภาระคําใช๎จํายในการเรียน  

(2) โรงเรียนให๎คุณครูประจ าชั้นเยี่ยมบ๎านนักเรียนและผู๎ปกครองทุกคน เพ่ือ
ดูสภาพชีวิตความเป็นอยูํ  พูดคุย แลกเปลี่ยนสอบถามการใช๎ชีวิต  การเรียนหนังสือ  สิ่งที่นักเรียน
และผู๎ปกครองต๎องการ  และน าผลการเยี่ยมบ๎านไปใช๎ในการวางแผนชํวยเหลือนักเรียน  ท าให๎
นักเรียนและผู๎ปกครองรู๎สึกวําได๎รับการดูแลเอาใจใสํจากโรงเรียนเป็นอยํางดี  ทั้งนี้โรงเรียนสามารถ
เยี่ยมบ๎านนักเรียนครบทุกคน 
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5.4.3.2 ผลต่อการตัดสินใจเลือกโรงเรียนของนักเรียนด้อยโอกาสและผู้ปกครอง 
ปัจจัยที่สํงผลตํอการเลือกโรงเรียนของนักเรียนด๎อยโอกาสและผู๎ปกครอง

นักเรียนทั้งห๎าล าดับ โดยสองล าดับแรกนั้น เป็นปัจจัยทางด๎านเศรษฐกิจ คือ  การเดินทางสะดวก และ
การประหยัดคําใช๎จําย  สอดคล๎องกับการที่โรงเรียนจัดสรรเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียน
ยากจนให๎กับนักเรียนด๎อยโอกาสโดยตรง  ซึ่งสามารถลดคําใช๎จํายของนักเรียนและผู๎ปกครองได๎  และ
ในล าดับถัดมานั้น นักเรียนและผู๎ปกครองมีความคิดเห็นที่แตกตํางกัน  โดย นักเรียน เลือกด๎วยเหตุผล  
เพ่ือนสนิทของนักเรียนสํวนใหญํเลือก  มีทุนสนับสนุนการศึกษา  และโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร
สํวนจังหวัด (อบจ.) อุบลราชธานีตามล าดับ ขณะที่ผู๎ปกครองเลือกเพราะอาคาร สถานที่ สวยงาม นํา
เรียน  นักเรียนต๎องการเรียนที่นี่   ครูสอนหนังสือดีเอาใจใสํนักเรียน  และเพ่ือนสนิทของนักเรียนสํวน
ใหญํเลือกเรียนที่นี่  ตามล าดับ ดังแสดงได๎ตามตารางท่ี 5.13 

 
ตารางที่ 5.13   
 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกเรียนโรงเรียนนาสะไมพิทยาคม  

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกโรงเรียน 
นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน 

1. การเดินทางสะดวก 
2. การประหยัดคําใช๎จําย 
3. เพ่ือนสนิทของนักเรียนสํวนใหญํเลือก

เรียนที่นี่ 
4. มีทุนสนับสนุนการศึกษา 
5. โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารสํวน

จังหวัด (อบจ.) อุบลราชธานี 

1. การเดินทางสะดวก 
2. การประหยัดคําใช๎จําย 
3. อาคาร สถานที่ สวยงาม นําเรียน  

นักเรียนต๎องการเรียนที่นี่ 
4. ครูสอนหนังสือดีเอาใจใสํนักเรียน 
5. เพ่ือนสนิทของนักเรียนสํวนใหญํเลือก

เรียนที่นี่ 
  
 5.4.3.3 ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของเด็กด้อยโอกาสและผู้ปกครอง 

นักเรียนด๎อยโอกาสและผู๎ปกครองมีความพึงพอใจตํอการจัดการศึกษาของโรงเรียนนาสะไม
พิทยาคมทุกด๎านในระดับมาก โดยนักเรียนมีความพึงพอใจตํอบุคลากร ครูผู๎สอนเป็นล าดับแรก 
ขณะที่ผู๎ปกครองพึงพอใจด๎านระบบการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นล าดับแรก  ทั้งนี้นักเรียนและ
ผู๎ปกครองพึงพอใจด๎านการสํงเสริมผู๎ด๎อยโอกาสเป็นล าดับสุดท๎าย ดังแสดงได๎ตามตารางท่ี 5.14 
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ตารางที่ 5.14  
 
ระดับความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนนาสะไมพิทยาคม 

การจัดการศึกษาของโรงเรียน ระดับความคิดเห็น
นักเรียน 

ระดับความคิดเห็น
ผู้ปกครองนักเรียน 

Mean S.D. ระดับ Mean S.D. ระดับ 
ด๎านอาคาร สถานที่ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ 4.17 0.346 มาก 4.01 0.706 มาก 

ด๎านบุคลากร  ครูผู๎สอน 4.31 0.471 มาก 4.31 0.516 มาก 
ด๎านระบบการจัดการศึกษาของโรงเรียน 4.30 0.372 มาก 4.34 0.480 มาก 

ด๎านการสํงเสริมผู๎ด๎อยโอกาส 3.93 0.385 มาก 3.96 0.404 มาก 

ภาพรวม 4.12 0.292 มาก 4.09 0.393 มาก 
  
 5.4.3.4 ผลต่อสัมฤทธิผลการศึกษาของนักเรียนด้อยโอกาส 
   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนด๎อยโอกาสโรงเรียนนาสะไมพิทยาคม 
พบวํา คะแนนเฉลี่ยรายวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์สูงกวําคะแนนเฉลี่ยทุกระดับ  ในขณะที่วิชา
วิทยาศาสตร์ ได๎คะแนนเฉลี่ยมากกวําระดับโรงเรียน  ระดับจังหวัด  ระดับสังกัด  แตํต่ ากวํา
ระดับประเทศ  ในขณะที่วิชาสังคมศึกษาฯ และวิชาภาษาอังกฤษต่ ากวําทุกระดับ  ดังนั้นโรงเรียนควร
สํงเสริมการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาฯ และวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมแกํนักเรียน ดังรายละเอียด
ตามตารางท่ี 5.15 
 
ตารางที่ 5.15   
 
คะแนนเฉลี่ยการทดสอบระดับชาติ (O-NET)  โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม 

รายการ คะแนนเฉลี่ยการทดสอบระดับชาติ (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ 
นักเรียนด๎อยโอกาส 38.03 32.15 38 44.56 22.94 

ระดับโรงเรียน 32.31 24.26 33.26 49.35 25.35 

ระดับจังหวัด 33.98 27.48 36.03 45.04 26.85 
ระดับสังกัด 33.81 27.72 36.07 45.14 26.40 

ระดับประเทศ 35.20 29.65 38.62 46.79 27.46 
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 5.4.4 โรงเรียนน้ าขุ่นวิทยา 
  5.4.4.1 นโยบายและมาตรการการจัดการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาส 
    โรงเรียนน้ าขุํนวิทยามีนักเรียนทั้งหมด  938  คน  เป็นเด็กด๎อยโอกาส กลุํม
เด็กยากจน จ านวน  546  คน  คิดเป็นร๎อยละ  58.21  ของนักเรียนทั้งหมด โดยสอดคล๎องกับ
นโยบายการรับนักเรียนของโรงเรียนที่เน๎นการเปิดโอกาสให๎กับนักเรียนทุกคนที่สนใจเข๎าศึกษา
สามารถเข๎าศึกษาได๎  ทั้งนี้โรงเรียนไมํพร๎อมในการรองรับเด็กด๎อยโอกาสกลุํมผู๎พิการ  เนื่องจากไมํมี
อุปกรณ์  งบประมาณ  และบุคลากรมากพอในการดูแลนักเรียนกลุํมนี้ 
  โรงเรียนน้ าขุํนวิทยาสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือนักเรียนด๎อยโอกาส 
ดังนี้ 

(1) โรงเรียนจัดสรรเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจนเป็น
สองสํวน  คือ  จํายคํารถให๎รถรับสํงนักเรียนยากจนรายบุคคลตลอดปีการศึกษา  และจัดสรรเงิน
คําอาหารกลางวัน  กองทุนละ 500 บาท  ส าหรับเด็กยากจนที่ไมํมีเงินรับประทานอาหารกลางวัน  
ท าให๎นักเรียนยากจนประหยัดคําใช๎จํายในการมาโรงเรียน  และชํวยลดภาระคําใช๎จํายของครอบครัว
นักเรียนอีกด๎วย 

(2) โรงเรียนจัดสรรทุนการศึกษาแกํนักเรียนด๎อยโอกาส  โดยได๎รับเงินทุน
จากโรงเรียน คณะครู และการบริจาคของผู๎บริจาค น ามารวมเป็นเงินทุนทั้งหมด  และจัดสรรมอบให๎
นักเรียน ทุนละ 500 บาท  ปีละประมาณ  20  ทุน  อยํางไรก็ตามทุนการศึกษาเหลํานี้ยังไมํเพียงพอ
กับความต๎องการจ าเป็นของนักเรียนด๎อยโอกาสของโรงเรียน 

(3) โรงเรียนมีระบบการเยี่ยมบ๎านนักเรียนครบ 100 %  โดยให๎คุณครู
ประจ าชั้นลงพ้ืนที่เยี่ยมบ๎านนักเรียน เพ่ือพบปะ พูดคุยกับผู๎ปกครองนักเรียน และนักเรียน  ดูสภาพ
ความเป็นอยูํของครอบครัวนักเรียน เพ่ือน าใช๎ในการวางแผนดูแลนักเรียนรายบุคคล   ท าให๎นักเรียน
และผู๎ปกครองรู๎สึกวําคุณครูและโรงเรียนให๎ความเอาใจใสํเป็นอยํางดี 

(4) โรงเรียนจัดกิจกรรมคํายคุณธรรม  โดยให๎นักเรียนที่ติดบุหรี่เข๎าคําย
จ านวน 7 วัน  หากยังไมํมีอาการดีขึ้นก็จะขยายเวลาการอยูํคํายเป็น 15 วัน  จากนั้นให๎เด็กกลุํมนี้มา
เลํนกีฬา ซ๎อมเหมือนนักกีฬาโรงเรียน และเป็นกลุํมจิตสาธารณะ ออกไปบ าเพ็ญประโยชน์ ทั้งภายใน
โรงเรียน  อาทิ การล๎างห๎องน้ า การตัดหญ๎าในชํวงเวลาพัก  และ วันหยุดเสาร์ อาทิตย์จะพาออกไปท า
สาธารณะประโยชน์ในชุมชน  ท าให๎เด็กไมํรู๎สึกแปลกแยก เด็กจะภูมิใจมากวําเขาท าดี มีคนสนใจ และ
ให๎ความส าคัญตํอเขา เพ่ือผู๎ปกครองให๎การยอมรับมากกวํา 
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5.4.4.2 ผลต่อการตัดสินใจเลือกโรงเรียนของนักเรียนด้อยโอกาสและผู้ปกครอง 
 ปัจจัยที่สํงผลตํอการเลือกโรงเรียนของนักเรียนด๎อยโอกาสและผู๎ปกครอง

นักเรียนทั้งห๎าล าดับ โดยสองล าดับแรกนั้น เป็นปัจจัยทางด๎านเศรษฐกิจ คือ  การเดินทางสะดวก และ
การประหยัดคําใช๎จําย  สอดคล๎องกับการสนับสนุนของโรงเรียนตํอเด็กด๎อยโอกาสทั้งการจํายคํารถ
รับสํง  การจัดสรรอาหารกลางวันให๎นักเรียนยากจน  สํวนในล าดับถัดมานั้น นักเรียนเลือกด๎วยเหตุผล  
โรงเรียนมีชื่อเสียงและคุณภาพเป็นที่ยอมรับ  โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัด (อบจ.) 
อุบลราชธานี  ครูสอนหนังสือดีเอาใจใสํนักเรียน  และอาคาร สถานที่ สวยงาม นําเรียน  ตามล าดับ  
แสดงถึงการรับรู๎ของนักเรียนวําโรงเรียนสังกัด อบจ. อุบลราชธานี มีคุณภาพในการจัดการศึกษา  
และอาคารสถานที่พร๎อมส าหรับการเรียนการสอน  ขณะที่ผู๎ปกครองเลือกเพราะเพ่ือนสนิทของ
นักเรียนสํวนใหญํเลือกเรียนที่นี่  ครูสอนหนังสือดีเอาใจใสํนักเรียน  สอดคล๎องกับระบบเยี่ยมบ๎าน
นักเรียน อาคาร สถานที่ สวยงาม นําเรียน  และโรงเรียนให๎โอกาสทางการศึกษาแกํกลุํมคนด๎อย
โอกาส อาทิ ยากจน ขาดผู๎อุปการะ พิการ เป็นพิเศษ  ตามล าดับ สอดคล๎องกับนโยบายและมาตรการ
เพ่ือเด็กด๎อยโอกาสของโรงเรียน ดังแสดงได๎ตามตารางท่ี 5.16 

 
ตารางที่ 5.16   
 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกเรียนโรงเรียนน้ าขุ่นวิทยา 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกโรงเรียน 

นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน 
1. การเดินทางสะดวก 
2. การประหยัดคําใช๎จําย 
3. โรงเรียนมีชื่อเสียงและคุณภาพเป็นที่

ยอมรับ  
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารสํวน
จังหวัด (อบจ.) อุบลราชธานี 

4. ครูสอนหนังสือดีเอาใจใสํนักเรียน 
5. อาคาร สถานที่ สวยงาม นําเรียน 

1. การเดินทางสะดวก 
2. การประหยัดคําใช๎จําย 
3. เพ่ือนสนิทของนักเรียนสํวนใหญํเลือก

เรียนที่นี่ 
4. ครูสอนหนังสือดีเอาใจใสํนักเรียน 
5. อาคาร สถานที่ สวยงาม นําเรียน 

โรงเรียนให๎โอกาสทางการศึกษาแกํกลุํม
คนด๎อยโอกาสเป็นพิเศษ อาทิ ยากจน 
ขาดผู๎อุปการะ พิการ 
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  5.4.4.3 ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของเด็กด้อยโอกาสและผู้ปกครอง 
 นักเรียนด๎อยโอกาสและผู๎ปกครองมีความพึงพอใจตํอการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนน้ าขุํนวิทยาทุกด๎านในระดับมาก โดยนักเรียนและผู๎ปกครองมีความพึงพอใจตํอบุคลากร 
ครูผู๎สอนเป็นล าดับแรก  แสดงให๎เห็นวํานักเรียนแลผู๎ปกครองมองวําคุณครูของโรงเรียนจัดการเรียน
การสอนที่มีคุณภาพ  และให๎ความเอาใจใสํนักเรียน  ตามมาด๎วย ด๎านระบบการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน  ทั้งกิจกรรมวิชาการ  กีฬา  การสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรม  ด๎านอาคารสถานที่ สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู๎  นักเรียนและผู๎ปกครองพึงพอใจตํออาคารสถานที่สะอาด เพียงพอ  ห๎องเรียน  ห๎องสมุด  
ห๎องคอมพิวเตอร์  ห๎องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  ตลอดจนสนามกีฬา   และพึงพอใจตํอด๎านการ
สํงเสริมผู๎ด๎อยโอกาส เป็นล าดับสุดท๎าย ดังแสดงได๎ตามตารางท่ี 5.17 

 
ตารางที่ 5.17  
 
ระดับความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนน้ าขุ่นวิทยา  

การจัดการศึกษาของโรงเรียน ระดับความคิดเห็น
นักเรียน 

ระดับความคิดเห็น
ผู้ปกครองนักเรียน 

Mean S.D. ระดับ Mean S.D. ระดับ 

ด๎านอาคาร สถานที่ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ 4.12 0.498 มาก 4.03 0.458 มาก 

ด๎านบุคลากร  ครูผู๎สอน 4.42 0.413 มาก 4.27 0.424 มาก 
ด๎านระบบการจัดการศึกษาของโรงเรียน 4.24 0.507 มาก 4.17 0.454 มาก 

ด๎านการสํงเสริมผู๎ด๎อยโอกาส 3.95 0.449 มาก 3.98 0.457 มาก 
ภาพรวม 4.13 0.391 มาก 4.06 0.390 มาก 

  
 5.4.4.4  ผลต่อสัมฤทธิผลการศึกษาของนักเรียนด้อยโอกาส 
    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนด๎อยโอกาสโรงเรียนน้ าขุํนวิทยา  พบวํา 
คะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชาต่ ากวํา คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน  ระดับจังหวัด  ระดับสังกัด  และ
ระดับประเทศ    ดังนั้นโรงเรียนจ าเป็นต๎องสํงเสริมกิจกรรมทางวิชาการให๎แกํนักเรียนด๎อยโอกาสใน
ทุกรายวิชา  เพ่ือให๎นักเรียนสามารถมีความรู๎ไมํแตกตํางจากนักเรียนทั่วไป  ดังรายละเอียดตามตาราง
ที่ 5.18 
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ตารางที่ 5.18   
 
คะแนนเฉลี่ยการทดสอบระดับชาติ (O-NET)  โรงเรียนน้ าขุ่นวิทยา 

รายการ คะแนนเฉลี่ยการทดสอบระดับชาติ (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ 

นักเรียนด๎อยโอกาส 32.50 18.92 27.83 32.33 24 
ระดับโรงเรียน 33.67 27.66 37.27 45.33 27.40 

ระดับจังหวัด 33.98 27.48 36.03 45.04 26.85 

ระดับสังกัด 33.81 27.72 36.07 45.14 26.40 
ระดับประเทศ 35.20 29.65 38.62 46.79 27.46 

 
 5.4.5 โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม 
 5.4.5.1 นโยบายและมาตรการการจัดการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาส 
   โรงเรียนโนนกลางวิทยาคมมีนักเรียนทั้งหมด  217  คน  เป็นเด็กด๎อยโอกาส 
กลุํมเด็กยากจน จ านวน  143  คน  คิดเป็นร๎อยละ  65.90  ของนักเรียนทั้งหมด โดยสอดคล๎องกับ
นโยบายการรับนักเรียนของโรงเรียนที่เน๎นการเปิดโอกาสให๎กับนักเรียนทุกคนที่สนใจเข๎าศึกษา
สามารถเข๎าศึกษาได๎  ทั้งนี้โรงเรียนไมํพร๎อมในการรองรับเด็กด๎อยโอกาสกลุํมผู๎พิการ  เนื่องจากไมํมี
อุปกรณ์  งบประมาณ  และบุคลากรมากพอในการดูแลนักเรียนกลุํมนี้ 
   โรงเรียนโนนกลางวิทยาคมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือนักเรียนด๎อยโอกาส  
ดังนี้ 

(1) โรงเรียนจัดสรรเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจนให๎กับ
นักเรียนด๎อยโอกาสโดยตรง  นักเรียนสามารถน าเงินไปใช๎จํายเพ่ือการเรียนของตนเองได๎ตามความ
เหมาะสม  โดยโรงเรียนพิจารณาตามความด๎อยโอกาสของนักเรียน และจํายให๎ตามจ านวนนักเรียน
ด๎อยโอกาสที่ได๎รับการจัดสรรเงิน  ท าให๎นักเรียนด๎อยโอกาสได๎รับความชํวยเหลือตรงตามความ
ต๎องการจ าเป็นของนักเรียนและครอบครัว 

(2) โรงเรียนจัดสรรทุนการศึกษาจากมูลนิธิมายาโคตมี  และทุนการศึกษา
จากการไฟฟูาฝุายผลิต (เข่ือนสิรินธร) ให๎แกํนักเรียนยากจน  สามารถชํวยเหลือคําใช๎จํายในการเรียน
ของนักเรียนได๎สํวนหนึ่ง แตํยังไมํเพียงพอกับนักเรียนยากจนที่มีจ านวนมากในโรงเรียน 

(3) โรงเรียนจัดให๎มีระบบการเยี่ยมบ๎านนักเรียน โดยคุณครูประจ าชั้นลง
พ้ืนที่เยี่ยมบ๎านนักเรียน  เพ่ือดูสภาพความเป็นอยูํของครอบครัวนักเรียน  พบปะ พูดคุยกับผู๎ปกครอง
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นักเรียน และน าข๎อมูลครอบครัวนักเรียนมาใช๎ในการวางแผนการชํวยเหลือนักเรียนแตํละบุคคล  ทั้งนี้
สามารถเยี่ยมบ๎านนักเรียนได๎ครบ 100 %  ท าให๎นักเรียนและผู๎ปกครองเชื่อมั่นในการดูแลเอาใจใสํ
ของคุณครแูละโรงเรียนตํอนักเรียน 
  5.4.5.2 ผลต่อการตัดสินใจเลือกโรงเรียนของนักเรียนด้อยโอกาสและผู้ปกครอง 

 ปัจจัยที่สํงผลตํอการเลือกโรงเรียนของนักเรียนด๎อยโอกาสและผู๎ปกครอง
นักเรียนทั้งห๎าล าดับ โดยสองล าดับแรกนั้น เป็นปัจจัยทางด๎านเศรษฐกิจ คือ  การเดินทางสะดวก และ
การประหยัดคําใช๎จําย สอดคล๎องกับการจัดสรรเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจนให๎กับ
นักเรียนด๎อยโอกาสโดยตรง นอกจากนี้นักเรียนและผู๎ปกครองเลือกโรงเรียนด๎วยเหตุผลเหมือนกัน  
คือ ครูสอนหนังสือดีเอาใจใสํนักเรียน อันเป็นผลจากการเยี่ยมบ๎านนักเรียน และดูแลเอาใจใสํนักเรียน
อยํางใกล๎ชิด  และอุปกรณ์ สิ่งสนับสนุนการศึกษา เชํน ห๎องสมุด ห๎องคอมพิวเตอร์ ห๎องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ ที่มีความพร๎อมจากการสนับสนุนขององค์การบริหารสํวนจังหวัดอุบลราชธานี  
นอกจากนี้นักเรียนเลือกโรงเรียนด๎วยเหตุผลโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวั ด (อบจ.) 
อุบลราชธานี  ขณะที่ผู๎ปกครองเลือกด๎วยเหตุผล นักเรียนต๎องการเรียนที่นี่  ดังแสดงได๎ตามตารางที่ 
5.19 

 
ตารางที่ 5.19   
 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกเรียนโรงเรียนโนนกลางวิทยาคม 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกโรงเรียน 

นักเรียน ผู้ปกครอง 

1. การเดินทางสะดวก 
2. การประหยัดคําใช๎จําย 
3. ครูสอนหนังสือดีเอาใจใสํนักเรียน 
4. โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารสํวน

จังหวัด (อบจ.) อุบลราชธานี 
5. อุปกรณ์ สิ่งสนับสนุนการศึกษา เชํน 

ห๎องสมุด ห๎องคอมพิวเตอร์ 
ห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

1. การเดินทางสะดวก 
2. การประหยัดคําใช๎จําย 
3. นักเรียนต๎องการเรียนที่นี่ 
4. ครูสอนหนังสือดีเอาใจใสํนักเรียน 
5. อุปกรณ์ สิ่งสนับสนุนการศึกษา เชํน 

ห๎องสมุด ห๎องคอมพิวเตอร์ 
ห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
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 5.4.5.3 ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของเด็กด้อยโอกาสและผู้ปกครอง 
 นักเรียนด๎อยโอกาสและผู๎ปกครองมีความพึงพอใจตํอการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนโนนกลางวิทยาคมทุกด๎านในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจตํอบุคลากร ครูผู๎สอนเป็นล าดับ
แรก  แสดงให๎เห็นวํา  การสอนและดูแลเอาใจใสํนักเรียนเป็นอยํางดีของคุณครู ท าให๎นักเรียนและ
ผู๎ปกครองมีความพึงพอใจสูงที่สุด  นอกจากนี้ นักเรียนและผู๎ปกครองพึงพอใจด๎านระบบการจัด
การศึกษาของโรงเรียนเป็นล าดับที่สอง โดยมีความพึงพอใจตํอระบบการจัดการเรียนการสอน การ
พัฒนาความสามารถทางวิชาการ  กิจกรรมนอกห๎องเรียน  ตลอดจนการสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
อยํางไรก็ดีแม๎นักเรียนมีความพึงพอใจในด๎านการสํงเสริมผู๎ด๎อยโอกาสในระดับมาก  แตํก็เป็นความพึง
พอใจด๎านที่น๎อยที่สุดเมื่อเทียบกับด๎านอ่ืนๆ  แสดงให๎เห็นวํานักเรียนยังคงต๎องการให๎โรงเรียนสํงเสริม
ผู๎ด๎อยโอกาสมากขึ้น  โดยเฉพาะการจัดสรรทุนการศึกษาให๎แกํนักเรียน ดังแสดงได๎ตามตารางท่ี 5.20 

 
ตารางที่ 5.20  
 
ระดับความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนโนนกลางวิทยาคม 

การจัดการศึกษาของโรงเรียน ระดับความคิดเห็น
นักเรียน 

ระดับความคิดเห็น
ผู้ปกครองนักเรียน 

Mean S.D. ระดับ Mean S.D. ระดับ 
ด๎านอาคาร สถานที่ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ 4.02 0.424 มาก 3.94 0.343 มาก 

ด๎านบุคลากร  ครูผู๎สอน 4.43 0.423 มาก 4.44 0.480 มาก 

ด๎านระบบการจัดการศึกษาของโรงเรียน 4.24 0.378 มาก 4.23 0.390 มาก 
ด๎านการสํงเสริมผู๎ด๎อยโอกาส 3.92 0.471 มาก 4.00 0.441 มาก 

ภาพรวม 4.10 0.321 มาก 4.11 0.270 มาก 

  
 5.4.5.4 ผลต่อสัมฤทธิผลการศึกษาของนักเรียนด้อยโอกาส 
   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนด๎อยโอกาสโรงเรียนโนนกลางวิทยาคม 
พบวํา คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์สูงกวําคะแนนเฉลี่ยทุกระดับ  คะแนนเฉลี่ยวิชา
วิทยาศาสตร์สูงกวําคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน  ระดับจังหวัด  ระดับสังกัด  แตํน๎อยกวําคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ  ในขณะที่คะแนนเฉลี่ยวิชาสังคมศึกษาฯ และภาษาอังกฤษต่ ากวําคะแนนเฉลี่ยทุก
ระดับ  ดังนั้นโรงเรียนจ าเป็นต๎องสํงเสริมการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาฯ และภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น  
เพ่ือให๎นักเรียนด๎อยโอกาสมีความรู๎ไมํแตกตํางจากนักเรียนทั่วไป  ดังรายละเอียดตามตารางที่ 5.21 
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ตารางที่ 5.21   
 
คะแนนเฉลี่ยการทดสอบระดับชาติ (O-NET) โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม 

รายการ คะแนนเฉลี่ยการทดสอบระดับชาติ (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ 

นักเรียนด๎อยโอกาส 45 32 38 40 24 
ระดับโรงเรียน 33.07 25.29 31.33 42.61 26.44 

ระดับจังหวัด 33.98 27.48 36.03 45.04 26.85 

ระดับสังกัด 33.81 27.72 36.07 45.14 26.40 
ระดับประเทศ 35.20 29.65 38.62 46.79 27.46 

  
 5.4.6 โรงเรียนบัวงามวิทยา 
  5.4.6.1 นโยบายและมาตรการการจัดการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาส 
   โรงเรียนบัวงามวิทยามีนักเรียนทั้งหมด  832  คน  เป็นเด็กด๎อยโอกาส กลุํม
เด็กยากจน จ านวน  413  คน  คิดเป็นร๎อยละ  49.64  ของนักเรียนทั้งหมด โดยสอดคล๎องกับ
นโยบายการรับนักเรียนของโรงเรียนที่เน๎นการเปิดโอกาสให๎กับนักเรียนทุกคนที่สนใจเข๎าศึกษา
สามารถเข๎าศึกษาได๎  ทั้งนี้โรงเรียนไมํพร๎อมในการรองรับเด็กด๎อยโอกาสกลุํมผู๎พิการ  เนื่องจากไมํมี
อุปกรณ์  งบประมาณ  และบุคลากรมากพอในการดูแลนักเรียนกลุํมนี้ 
   โรงเรียนบัวงามวิทยาสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือนักเรียนด๎อยโอกาส ดังนี้ 

(1) โรงเรียนจัดสรรเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจนให๎กับ
นักเรียนด๎อยโอกาสโดยตรง  เพ่ือให๎นักเรียนสามารถน าเงินไปใช๎จํายเพ่ือการเรียนได๎เองตามความ
เหมาะสม  โดยโรงเรียนแตํงตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินตามความด๎อยโอกาสของนักเรียน  
และจํายให๎ตามจ านวนนักเรียนด๎อยโอกาสที่มีความจ าเป็น  โดยจ านวนเงินที่ได๎รับมาทั้งหมดจะน ามา
แบํงให๎นักเรียนด๎อยโอกาสทุกคนเทํากัน  ท าให๎สามารถชํวยแบํงเบาภาระครอบครัวนักเรียนในด๎าน
การใช๎จํายด๎านการศึกษา 

(2) โรงเรียนจัดสรรทุนการศึกษาแกํนักเรียนยากจน  โดยได๎รับการสนับสนุน
จากคณะครู  กองทุนบัวงาม มูลนิธิมายาโคตรมี และผู๎บริจาคอ่ืนๆ  ปีละประมาณ  50  ทุน  แตํยังคง
ไมํเพียงพอกับความต๎องการจ าเป็นของนักเรียน 

(3) โรงเรียนมีระบบการเยี่ยมบ๎านนักเรียนครบทุกคน โดยคุณครูประจ าชั้น
ลงพ้ืนที่ดูสภาพความเป็นอยูํของครอบครับนักเรียน  พูดคุยกับผู๎ปกครองนักเรียน  และน าข๎อมูล
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นักเรียนมาใช๎ในการวางแผนให๎ความชํวยเหลือ  ท าให๎ผู๎ปกครองและนักเรียนรู๎สึกวําคุณครูและ
โรงเรียนให๎ความเอาใจใสํเป็นอยํางดี   

(4) โรงเรียนสร๎างทางเลือกให๎แกํนักเรียนด๎อยโอกาส โดยโรงเรียนได๎ลงนาม
ความรํวมมือกับ วิทยาลัยเกษตรกรรมอุบลราชธานี ในการจัดการเรียนการสอนเกษตรกรรม และ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจะเรียนด๎านวิชาการที่โรงเรียน  และ
เรียนด๎านวิชาชีพที่วิทยาลัยเกษตรกรรมอุบลราชธานี ควบคูํกัน  เมื่อนักเรียนจบการศึกษาจะได๎
คุณวุฒิ 2 ด๎าน คือ  มัธยมศึกษาปีที่ 6  และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ท าให๎นักเรียนสามารถน า
ความรู๎ไปประกอบอาชีพได๎เมื่อจบการศึกษา 

(5) โรงเรียนจัดตั้งบัวงามฟุตบอลอะคาเดมี่  เพ่ือเปิดโอกาสให๎เด็กด๎อย
โอกาสที่สนใจฟุตบอลได๎ฝึกทักษะการเลํนฟุตบอล  มีการปรับปรุงอาคารฝึกงานชํางเดิม เป็นหอพักให๎
นักเรียนกลุํมนี้  โดยมีครูผู๎รับผิดชอบดูแลโดยเฉพาะ ท าให๎นักเรียนด๎อยโอกาสมีทางเลือกที่ สํงเสริม
ทักษะของตนเองเพ่ิมมากขึ้น  ทั้งนี้ทีมฟุตบอลของโรงเรียนสามารถคว๎ารางวัลชนะเลิศการแขํงขัน
ฟุตบอลในระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือด๎วย  
  5.4.6.2 ผลต่อการตัดสินใจเลือกโรงเรียนของนักเรียนด้อยโอกาสและผู้ปกครอง 

 ปัจจัยที่สํงผลตํอการเลือกโรงเรียนของนักเรียนด๎อยโอกาสและผู๎ปกครอง
นักเรียนทั้งห๎าล าดับ โดยสองล าดับแรก  คือ  การเดินทางสะดวก และการประหยัดคําใช๎จําย   เป็น
ปัจจัยทางด๎านเศรษฐกิจ สอดคล๎องกับการจัดสรรเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน
ให๎กับนักเรียนด๎อยโอกาสโดยตรง  ท าให๎นักเรียนและผู๎ปกครองประหยัดคําใช๎จําย  อยํางไรก็ตาม
ปัจจัยด๎านอาคาร สถานที่ สวยงาม นําเรียน และโรงเรียนมีชื่อเสียงและคุณภาพเป็นที่ยอมรับ อันเป็น
นโยบายขององค์การบริหารสํวนจังหวัดอุบลราชธานีที่พัฒนาโรงเรียนในสังกัดให๎มีความพร๎อมทั้งด๎าน
กายภาพ และการเรียนการสอน  เป็นปัจจัยที่ท าให๎นักเรียนด๎อยโอกาสและผู๎ปกครองตัดสินใจเลือก
เรียนที่โรงเรียนบัวงามวิทยาด๎วย  ดังแสดงได๎ตามตารางท่ี 5.22 
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ตารางที่ 5.22   
 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกเรียนโรงเรียนบัวงามวิทยา 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกโรงเรียน 

นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน 

1. การเดินทางสะดวก 
2. การประหยัดคําใช๎จําย 
3. ครูสอนหนังสือดีเอาใจใสํนักเรียน 

อาคาร สถานที่ สวยงาม นําเรียน 
โรงเรียนมีชื่อเสียงและคุณภาพเป็นที่
ยอมรับ 

4. มีทุนสนับสนุนการศึกษา 
5. อุปกรณ์ สิ่งสนับสนุนการศึกษา เชํน 

ห๎องสมุด ห๎องคอมพิวเตอร์ 
ห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

1. การเดินทางสะดวก 
2. การประหยัดคําใช๎จําย 
3. อาคาร สถานที่ สวยงาม นําเรียน 
4. โรงเรียนมีชื่อเสียงและคุณภาพเป็นที่

ยอมรับ 
5. นักเรียนต๎องการเรียนที่นี่ 

โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารสํวน
จังหวัด (อบจ.) อุบลราชธานี 
 

 

  
  5.4.6.3 ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของเด็กด้อยโอกาสและผู้ปกครอง 

 นักเรียนด๎อยโอกาสและผู๎ปกครองมีความพึงพอใจตํอการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนบัวงามวิทยาในภาพรวมทุกด๎านระดับมาก โดยนักเรียนมีความพึงพอใจด๎านบุคลากร 
ครูผู๎สอนเป็นล าดับแรกในระดับมากที่สุด  สอดคล๎องกับการดูแลเอาใจใสํของคุณครูทั้งในห๎องเรียน
และระบบการเยี่ยมบ๎านนักเรียน  นอกจากนี้นักเรียนและผู๎ปกครองพึงพอใจด๎านระบบการจัด
การศึกษาของโรงเรียน ด๎านอาคารสถานที่ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎  และด๎านการสํงเสริมผู๎ด๎อยโอกาส
ระดับมาก  ตามล าดับ  ซึ่งมีความแตกตํางจากผู๎ปกครองที่มีความพึงพอใจด๎านอาคารสถานที่ สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู๎เป็นล าดับแรก  ตามด๎วยด๎านการสํงเสริมผู๎ด๎อยโอกาส  ด๎านบุคลากร ครูผู๎สอน  
และด๎านระบบการจัดการศึกษาของโรงเรียน  ตามล าดับ ดังแสดงได๎ตามตารางที่ 5.23 
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ตารางที่ 5.23  
 
ระดับความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนบัวงามวิทยา 

การจัดการศึกษาของโรงเรียน ระดับความคิดเห็นนักเรียน ระดับความคิดเห็น
ผู้ปกครองนักเรียน 

Mean S.D. ระดับ Mean S.D. ระดับ 
ด๎านอาคาร สถานที่ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ 4.33 0.298 มาก 4.11 0.409 มาก 

ด๎านบุคลากร  ครูผู๎สอน 4.55 0.422 มากที่สุด 3.98 0.488 มาก 
ด๎านระบบการจัดการศึกษาของโรงเรียน 4.35 0.392 มาก 3.97 0.575 มาก 

ด๎านการสํงเสริมผู๎ด๎อยโอกาส 3.99 0.409 มาก 4.01 0.386 มาก 

ภาพรวม 4.23 0.248 มาก 4.02 0.368 มาก 
  
 5.4.6.4 ผลต่อสัมฤทธิผลการศึกษาของนักเรียนด้อยโอกาส 
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนด๎อยโอกาสโรงเรียนบัวงามวิทยา  พบวํา 
คะแนนเฉลี่ยทุกวิชาสูงกวําคะแนนเฉลี่ยทุกระดับ  โดยมีคะแนนเฉลี่ยวิชาสังคมศึกษาฯ สูงที่สุด 
เทํากับ 48.15 คะแนน  และมีคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษน๎อยที่สุด คือ 33.58  คะแนน  ดังนั้น
โรงเรียนจ าเป็นต๎องเพ่ิมการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ  เพ่ือให๎นักเรียนสามารถท าคะแนนได๎สูงขึ้น 
ดังรายละเอียดตามตารางที่ 5.24 
 
ตารางที่ 5.24   
 
คะแนนเฉลี่ยการทดสอบระดับชาติ (O-NET)  โรงเรียนบัวงามวิทยา 

รายการ คะแนนเฉลี่ยการทดสอบระดับชาติ (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ 

นักเรียนด๎อยโอกาส 47.67 34.37 41.49 48.15 33.58 

ระดับโรงเรียน 32.25 25.76 32.98 42.12 24.89 
ระดับจังหวัด 33.98 27.48 36.03 45.04 26.85 

ระดับสังกัด 33.81 27.72 36.07 45.14 26.40 
ระดับประเทศ 35.20 29.65 38.62 46.79 27.46 
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 5.4.7 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก 
  5.4.7.1 นโยบายและมาตรการการจัดการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาส 
   โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ชํองเม็ก มีนักเรียนทั้งหมด  848  คน  เป็นเด็กด๎อย
โอกาส กลุํมเด็กยากจน จ านวน  812  คน  กลุํมเด็กตํางด๎าว 1  คน รวมทั้งสิ้น 813  คน  คิดเป็นร๎อย
ละ  95.87  ของนักเรียนทั้งหมด โดยสอดคล๎องกับนโยบายการรับนักเรียนของโรงเรียนที่เน๎นการเปิด
โอกาสให๎กับนักเรียนทุกคนที่สนใจเข๎าศึกษาสามารถเข๎าศึกษาได๎  ทั้งนี้โรงเรียนไมํพร๎อมในการรองรับ
เด็กด๎อยโอกาสกลุํมผู๎พิการ  เนื่องจากไมํมีอุปกรณ์  งบประมาณ  และบุคลากรมากพอในการดูแล
นักเรียนกลุํมนี้ 

  โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ชํองเม็ก สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือนักเรียนด๎อย
โอกาส  ดังนี้ 

(1) โรงเรียนน าเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจนมาจัดการ
เรื่องรถรับสํงนักเรียนด๎อยโอกาสทุกคน และจัดสรรเป็นคําอุปกรณ์การเรียนส าหรับกรณีที่ยากจนมาก
ท าให๎ชํวยลดภาระคําใช๎จํายของครอบครัวนักเรียน  สอดคล๎องกับความต๎องการจ าเป็นของนักเรียน
และผู๎ปกครอง     

(2) โรงเรียนพยายามสร๎างเครือขํายสนับสนุนเด็กด๎อยโอกาส  โดยมูลนิธิ
ราชประชานุเคราะห์ชํวยสนับสนุนชุดนักเรียน  และอุปกรณ์การเรียน  นอกจากนี้ก็จะมีมูลนิธิตํางๆ 
ให๎การสนับสนุนทุนการศึกษาอีกด๎วย เชํน มูลนิธิพิทักษ์สตรี  มูลนิธิศุภนิมิต ท าให๎นักเรียนได๎รับ
โอกาสการศึกษามากขึ้น  แตํอยํางไรก็ตามทุนการศึกษาก็ยังไมํเพียงพอกับความต๎องการของนักเรียน
ด๎อยโอกาส 

(3) โรงเรียนจัดหลักสูตร SBMLD คือ การฝึกเด็กที่มีความสนใจเฉพาะ 
เชํน การประกอบอาชีพ ตามท๎องถิ่น ปราชญ์ชาวบ๎าน เน๎นตามความต๎องการของเด็ก สัปดาห์ละหนึ่ง
ครั้ง คือ การท าเฟอร์นิเจอร์ไม๎ใต๎น้ า เพ่ือเปิดโอกาสให๎เด็กมีความรู๎น าไปประกอบอาชีพในอนาคตได๎   

(4) โรงเรียนมีระบบการเยี่ยมบ๎านนักเรียนครบ 100 %  โดยคุณครูประจ า
ชั้นลงพ้ืนที่ดูสภาพครอบครัวนักเรียน พูดคุยกับผู๎ปกครองเกี่ยวกับนักเรียน และความต๎องการให๎
โรงเรียนชํวยเหลือ  จากนั้นคุณครูได๎น าข๎อมูลนักเรียนมาวางแผนการให๎ความชํวยเหลือนักเรียน ท าให๎
ผู๎ปกครองและนักเรียนรู๎สึกได๎วําคุณครูให๎การดูแลเอาใจใสํเป็นอยํางดี    
  5.4.7.2 ผลต่อการตัดสินใจเลือกโรงเรียนของนักเรียนด้อยโอกาสและผู้ปกครอง 

 ปัจจัยที่สํงผลตํอการเลือกโรงเรียนของนักเรียนด๎อยโอกาสและผู๎ปกครอง
นักเรียนทั้งห๎าล าดับ ล าดับแรก  คือ  การเดินทางสะดวก อันเป็นปัจจัยทางด๎านเศรษฐกิจ สอดคล๎อง
กับการที่โรงเรียนจัดรถรับสํงนักเรียนด๎อยโอกาสทุกคน  นอกจากนี้ยังมีปัจจัย การประหยัดคําใช๎จําย  
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ซึ่งโรงเรียนได๎ด าเนินการทั้งการให๎ทุนการศึกษา  อุปกรณ์การเรียน ซึ่งชํวยแบํงเบาภาระผู๎ปกครองได๎
ในระดับหนึ่ง  อาคาร สถานที่ สวยงาม นําเรียน ตามนโยบายการพัฒนาโรงเรียนขององค์การบริหาร
สํวนจังหวัดอุบลราชธานี ครูสอนหนังสือดีเอาใจใสํนักเรียน ที่ท าให๎นักเรียนด๎อยโอกาสและผู๎ปกครอง
ตัดสินใจเลือกเรียนที่โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ชํองเม็กด๎วย ดังแสดงได๎ตามตารางท่ี 5.25 

 
ตารางที่ 5.25   
 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกเรียนโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกโรงเรียน 
นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน 

1. การเดินทางสะดวก 
2. ครูสอนหนังสือดีเอาใจใสํนักเรียน                    

อุปกรณ์ สิ่งสนับสนุนการศึกษา เชํน 
ห๎องสมุด ห๎องคอมพิวเตอร์ 
ห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

3. การประหยัดคําใช๎จําย 
4. โรงเรียนมีชื่อเสียงและคุณภาพเป็นที่

ยอมรับ 
5. อาคาร สถานที่ สวยงาม นําเรียน  

1. การเดินทางสะดวก 
2. การประหยัดคําใช๎จําย 
3. อาคาร สถานที่ สวยงาม นําเรียน 
4. ครูสอนหนังสือดีเอาใจใสํนักเรียน                     
5. นักเรียนต๎องการเรียนที่นี่ 

  
 5.4.7.3 ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของเด็กด้อยโอกาสและผู้ปกครอง 

 นักเรียนด๎อยโอกาสและผู๎ปกครองมีความพึงพอใจตํอการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ชํองเม็กในภาพรวมทุกด๎านระดับมาก โดยนักเรียนและผู๎ปกครองมีความพึง
พอใจด๎านบุคลากร ครูผู๎สอนเป็นล าดับแรกในระดับมากที่สุด  สอดคล๎องกับการจัดการเรียนการสอน
ที่คุณครูเอาใจใสํนักเรียนเป็นอยํางดี  และมีระบบการเยี่ยมบ๎านนักเรียนทุกคน  ตามมาด๎วย ความพึง
พอใจในด๎านระบบการจัดการศึกษาของโรงเรียน ด๎านอาคารสถานที่ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎   และ
ด๎านการสํงเสริมผู๎ด๎อยโอกาส ตามล าดับ  ดังแสดงได๎ตามตารางที่ 5.26 
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ตารางที่ 5.26  
 
ระดับความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก 

การจัดการศึกษาของโรงเรียน ระดับความคิดเห็น
นักเรียน 

ระดับความคิดเห็น
ผู้ปกครองนักเรียน 

Mean S.D. ระดับ Mean S.D. ระดับ 
ด๎านอาคาร สถานที่ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ 3.95 0.548 มาก 3.95 0.488 มาก 

ด๎านบุคลากร  ครูผู๎สอน 4.26 0.597 มาก 4.11 0.581 มาก 
ด๎านระบบการจัดการศึกษาของโรงเรียน 4.12 0.516 มาก 4.10 0.439 มาก 

ด๎านการสํงเสริมผู๎ด๎อยโอกาส 3.90 0.545 มาก 3.86 0.474 มาก 

ภาพรวม 4.01 0.462 มาก 3.96 0.408 มาก 
  
 5.4.7.4 ผลต่อสัมฤทธิผลการศึกษาของนักเรียนด้อยโอกาส 
   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนด๎อยโอกาสโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ชํอง
เม็ก พบวํา คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษสูงกวําคะแนนเฉลี่ยทุกระดับ  คะแนนเฉลี่ย
วิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์น๎อยกวําคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน แตํสูงกวําระดับจังหวัด  
ระดับสังกัด  และระดับประเทศ  ขณะที่วิชาสังคมศึกษาฯ น๎อยกวําคะแนนเฉลี่ยทุกระดับ  ดังนั้น
โรงเรียนจ าเป็นต๎องพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์  วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาสังคมศึกษาฯ 
เพ่ือให๎นักเรียนมีความรู๎วิชาเหลํานี้มากขึ้น  ดังรายละเอียดตามตารางที่ 5.27 
 
ตารางที่ 5.27   
 
คะแนนเฉลี่ยการทดสอบระดับชาติ (O-NET) โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก 

รายการ คะแนนเฉลี่ยการทดสอบระดับชาติ (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ 
นักเรียนด๎อยโอกาส 46.26 33.24 48.02 40.23 37.13 

ระดับโรงเรียน 36.62 50.61 48.54 59.37 30.22 

ระดับจังหวัด 33.98 27.48 36.03 45.04 26.85 
ระดับสังกัด 33.81 27.72 36.07 45.14 26.40 

ระดับประเทศ 35.20 29.65 38.62 46.79 27.46 



139 
 

 

 5.4.8 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร 
  5.4.8.1 นโยบายและมาตรการการจัดการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาส 
   โรงเรียนพิบูลมังสาหารมีนักเรียนทั้งหมด  3,195  คน  เป็นเด็กด๎อยโอกาส 
กลุํมเด็กยากจน จ านวน  781  คน  คิดเป็นร๎อยละ  24.44  ของนักเรียนทั้งหมด  สาเหตุที่สัดสํวน
นักเรียนด๎อยโอกาสของโรงเรียนน๎อย  เนื่องจากโรงเรียนมีนโยบายการรับนักเรียนของโรงเรียนโดย
การสอบแขํงขันทั้งหมด  ท าให๎นักเรียนที่เข๎าศึกษาตํอที่นี่เป็นนักเรียนที่คํอนข๎างมีความพร๎อมของ
ครอบครัวในระดับหนึ่ง แตํอยํางไรก็ตามโรงเรียนไมํพร๎อมในการรองรับเด็กด๎อยโอกาสกลุํมผู๎พิการ  
เนื่องจากไมํมีอุปกรณ์  งบประมาณ  และบุคลากรมากพอในการดูแลนักเรียนกลุํมนี้ 
   โรงเรียนพิบูลมังสาหารสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือนักเรียนด๎อยโอกาส 
ดังนี้ 

(1) โรงเรียนน าเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจนมาจัดการ
เรื่องรถรับสํงนักเรียนด๎อยโอกาสทุกคน  และในกรณีที่นักเรียนมีความยากจน ขาดแคลนมาก 
โรงเรียนจะตั้งคณะกรรมการพิจารณาให๎ความชํวยเหลือเป็นรายปี  ท าให๎นักเรียนด๎อยโอกาสประหยัด
คําใช๎จํายในการเดินทาง และได๎รับการดูแลและความชํวยเหลือจากโรงเรียน สอดคล๎องกับความ
ต๎องการจ าเป็นของนักเรียน 

(2) โรงเรียนมีทุนการศึกษาจาก การไฟฟูาฝุายผลิตแหํงประเทศไทย  มูลนิธิ
ยุวพัฒน์  บริษัทขอนแกํน TPD  และผู๎บริจาคอ่ืนๆ จัดสรรให๎นักเรียนด๎อยโอกาส  ท าให๎นักเรียนที่
ได๎รับทุนการศึกษาได๎รับความชํวยเหลือ  มีภาระคําใช๎จํายในการเรียนลดลง แตํยังไมํเพียงพอกับความ
ต๎องการของนักเรียนด๎อยโอกาสในโรงเรียน  

(3) โรงเรียนมีระบบการเยี่ยมบ๎านนักเรียน ครูประจ าชั้นลงพ้ืนที่บ๎าน
นักเรียน เพ่ือดูสภาพความเป็นอยูํของครอบครัวนักเรียน  และน าข๎อมูลมาใช๎ในการให๎ความชํวยเหลือ
นักเรียนตํอไป  ท าให๎นักเรียนและผู๎ปกครองรู๎สึกได๎ถึงการดูแลเอาใจใสํของคุณครูและโรงเรียน 
  5.4.8.2 ผลต่อการตัดสินใจเลือกโรงเรียนของนักเรียนด้อยโอกาสและผู้ปกครอง 

 ปัจจัยที่สํงผลตํอการเลือกโรงเรียนของนักเรียนด๎อยโอกาสและผู๎ปกครอง
นักเรียนทั้งห๎าล าดับ สองล าดับแรก  คือ  โรงเรียนมีชื่อเสียงและคุณภาพเป็นที่ยอมรับ  และครูสอน
หนังสือดีเอาใจใสํนักเรียน  เนื่องจากโรงเรียนมีชื่อเสียงด๎านวิชาการในระดับจังหวัด  และเป็นโรงเรียน
ขนาดใหญํติดอันดับ 1 ใน 5 ของจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นเหตุผลส าคัญที่ท าให๎นักเรียนและ
ผู๎ปกครองเลือกเรียนที่นี่  นอกจากนี้นักเรียนและผู๎ปกครองเห็นเชํนเดียวกันวํา อุปกรณ์ สิ่งสนับสนุน
การศึกษา เชํน ห๎องสมุด ห๎องคอมพิวเตอร์ ห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  มีความพร๎อม โดยได๎รับการ



140 
 

 

สนับสนุนจากองค์การบริหารสํวนจังหวัดอุบลราชธานี  จึงเป็นเหตุผลที่ตัดสินใจเลือกเรียนที่นี่ ดัง
แสดงได๎ตามตารางที่ 5.28 

 
ตารางที่ 5.28   
 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกเรียนโรงเรียนพิบูลมังสาหาร 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกโรงเรียน 

นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน 
1. โรงเรียนมีชื่อเสียงและคุณภาพเป็นที่

ยอมรับ 
2. ครูสอนหนังสือดีเอาใจใสํนักเรียน        
3. การประหยัดคําใช๎จําย                                

ผู๎ปกครองต๎องการให๎เรียนที่นี่      
4. การเดินทางสะดวก  
5. อุปกรณ์ สิ่งสนับสนุนการศึกษา เชํน 

ห๎องสมุด ห๎องคอมพิวเตอร์ 
ห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

1. โรงเรียนมีชื่อเสียงและคุณภาพเป็นที่
ยอมรับ 

2. ครูสอนหนังสือดีเอาใจใสํนักเรียน        
3. อุปกรณ์ สิ่งสนับสนุนการศึกษา เชํน 

ห๎องสมุด ห๎องคอมพิวเตอร์ 
ห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

4. การประหยัดคําใช๎จําย      
5. อาคาร สถานที่ สวยงาม นําเรียน 

              

 
 5.4.8.3 ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของเด็กด้อยโอกาสและผู้ปกครอง 

 นักเรียนด๎อยโอกาสและผู๎ปกครองมีความพึงพอใจตํอการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนพิบูลมังสาหารในภาพรวมทุกด๎านระดับมาก โดยนักเรียนและผู๎ปกครองมีความพึงพอใจด๎าน
บุคลากร ครูผู๎สอนเป็นล าดับแรกในระดับมากที่สุด เนื่องจากครูมีการสอนที่ดี และเอาใจใสํนักเรียน
เป็นอยํางดี ตามมาด๎วยความพึงพอใจในด๎านระบบการจัดการศึกษาของโรงเรียน ด๎านอาคารสถานที่ 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎  และด๎านการสํงเสริมผู๎ด๎อยโอกาส ตามล าดับ  ดังแสดงได๎ตามตารางที่ 5.29 
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ตารางที่ 5.29  
 
ระดับความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนพิบูลมังสาหาร 

การจัดการศึกษาของโรงเรียน ระดับความคิดเห็น
นักเรียน 

ระดับความคิดเห็น
ผู้ปกครองนักเรียน 

Mean S.D. ระดับ Mean S.D. ระดับ 
ด๎านอาคาร สถานที่ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ 3.74 0.821 มาก 3.87 0.651 มาก 

ด๎านบุคลากร  ครูผู๎สอน 4.07 0.844 มาก 4.08 0.628 มาก 
ด๎านระบบการจัดการศึกษาของโรงเรียน 4.02 0.690 มาก 4.07 0.629 มาก 

ด๎านการสํงเสริมผู๎ด๎อยโอกาส 3.62 0.610 มาก 3.85 0.600 มาก 

ภาพรวม 3.79 0.660 มาก 3.84 0.756 มาก 
  
 5.4.8.4 ผลต่อสัมฤทธิผลการศึกษาของนักเรียนด้อยโอกาส 
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนด๎อยโอกาสโรงเรียนพิบูลมังสาหาร พบวํา 
คะแนนเฉลี่ยทุกวิชาสูงกวําคะแนนเฉลี่ยทุกระดับ  โดยนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาสังคมศึกษาฯ 
สูงที่สุด คือ 53.71 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษต่ าที่สุด คือ 42.82 คะแนน ดัง
รายละเอียดตามตารางที่ 5.30 
 
ตารางที่ 5.30   
 
คะแนนเฉลี่ยการทดสอบระดับชาติ (O-NET) โรงเรียนพิบูลมังสาหาร 

รายการ คะแนนเฉลี่ยการทดสอบระดับชาติ (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ 
นักเรียนด๎อยโอกาส 51.12 44.71 48.21 53.71 42.82 

ระดับโรงเรียน 35.95 28.97 38.56 47.66 25.04 

ระดับจังหวัด 33.98 27.48 36.03 45.04 26.85 
ระดับสังกัด 33.81 27.72 36.07 45.14 26.40 

ระดับประเทศ 35.20 29.65 38.62 46.79 27.46 
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 5.4.9 โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม 
  5.4.9.1 นโยบายและมาตรการการจัดการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาส 
   โรงเรียนไรํใต๎ประชาคมมีนักเรียนทั้งหมด  500  คน  เป็นเด็กด๎อยโอกาส 
กลุํมเด็กยากจน จ านวน  456  คน  คิดเป็นร๎อยละ  91.20  ของนักเรียนทั้งหมด โดยสอดคล๎องกับ
นโยบายการรับนักเรียนของโรงเรียนที่เน๎นการเปิดโอกาสให๎กับนักเรียนทุกคนที่สนใจเข๎าศึกษา
สามารถเข๎าศึกษาได๎  ทั้งนี้โรงเรียนไมํพร๎อมในการรองรับเด็กด๎อยโอกาสกลุํมผู๎พิการ  เนื่องจากไมํมี
อุปกรณ์  งบประมาณ  และบุคลากรมากพอในการดูแลนักเรียนกลุํมนี้ 
   โรงเรียนไรํใต๎ประชาคมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือนักเรียนด๎อยโอกาส 
ดังนี้ 

(1) โรงเรียนน าเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจนมาจัดสรร
เงินให๎กับนักเรียนด๎อยโอกาสโดยตรง  นักเรียนสามารถน าเงินไปใช๎จํายได๎เองตามความเหมาะสม   
โดยน าเงินที่ได๎รับการจัดสรรหารด๎วยจ านวนนักเรียนด๎อยโอกาสทั้งหมด เพ่ือให๎นักเรียนด๎อยโอกาสทุก
คนได๎รับเงินในสํวนนี้  ท าให๎ชํวยลดภาระคําใช๎จํายในการเรียนของนักเรียนด๎อยโอกาส 

(2) โรงเรียนมีระบบการเยี่ยมบ๎านนักเรียน  โดยคุณครูประจ าชั้นจะลงพ้ืนที่
พบปะพูดคุยกับผู๎ปกครองนักเรียน ดูสภาพชีวิตความเป็นอยูํของครอบครัวนักเรียน และน าข๎อมูล
นักเรียนมาใช๎ในการวางแผนให๎ความชํวยเหลือ  ท าให๎นักเรียนและผู๎ปกครองรู๎สึกวําได๎รับการดูแลเอา
ใจใสํจากคุณครูและโรงเรียนเป็นอยํางดี 
  5.4.9.2 ผลต่อการตัดสินใจเลือกโรงเรียนของนักเรียนด้อยโอกาสและผู้ปกครอง 

 ปัจจัยที่สํงผลตํอการเลือกโรงเรียนของนักเรียนด๎อยโอกาสและผู๎ปกครอง
นักเรียนทั้งห๎าล าดับ สองล าดับแรก  คือ  การเดินทางสะดวก และประหยัดคําใช๎จําย อันเป็นเหตุผล
ทางเศรษฐกิจ  สอดคล๎องกับการให๎ความชํวยเหลือนักเรียนด๎อยโอกาสของโรงเรียน ปัจจัยตํอมาที่
เลือกเรียนโรงเรียนไรํใต๎ประชาคม เพราะครูสอนหนังสือดีเอาใจใสํนักเรียน สอดคล๎องกับการดูแลเอา
ใจใสํนักเรียนของคุณครู ดังแสดงได๎ตามตารางท่ี 5.31 
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ตารางที่ 5.31   
 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกเรียนโรงเรียนไร่ใต้ประชาคม 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกโรงเรียน 

นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน 

1. การเดินทางสะดวก  
2. การประหยัดคําใช๎จําย                 
3. ครูสอนหนังสือดีเอาใจใสํนักเรียน        
4. ผู๎ปกครองต๎องการให๎เรียนที่นี่      
5. อาคาร สถานที่ สวยงาม นําเรียน     

1. การเดินทางสะดวก  
2. การประหยัดคําใช๎จําย   
3. ครูสอนหนังสือดีเอาใจใสํนักเรียน        
4. นักเรียนต๎องการเรียนที่นี่ 
5. อุปกรณ์ สิ่งสนับสนุนการศึกษา เชํน 

ห๎องสมุด ห๎องคอมพิวเตอร์ 
ห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนมีชื่อเสียงและคุณภาพเป็นที่
ยอมรับ      

   
  5.4.9.3 ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของเด็กด้อยโอกาสและผู้ปกครอง 

 นักเรียนด๎อยโอกาสและผู๎ปกครองมีความพึงพอใจตํอการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนไรํใต๎ประชาคมในภาพรวมทุกด๎านระดับมาก โดยนักเรียนมีความพึงพอใจด๎านระบบการจัด
การศึกษาของโรงเรียนในระดับมากที่สุด  และพึงพอใจด๎านบุคลากร ครูผู๎สอนในระดับมากที่สุด
ตามมาเป็นล าดับที่สอง  ตามมาด๎วยความพึงพอใจใน ด๎านอาคารสถานที่ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎  
และด๎านการสํงเสริมผู๎ด๎อยโอกาส ตามล าดับ ดังแสดงได๎ตามตารางท่ี 5.32 
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ตารางที่ 5.32  
 
ระดับความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนไร่ใต้ประชาคม  

การจัดการศึกษาของโรงเรียน ระดับความคิดเห็น
นักเรียน 

ระดับความคิดเห็น
ผู้ปกครองนักเรียน 

Mean S.D. ระดับ Mean S.D. ระดับ 
ด๎านอาคาร สถานที่ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ 4.27 0.265 มาก 4.20 0.248 มาก 

ด๎านบุคลากร  ครูผู๎สอน 4.58 0.350 มากที่สุด 4.33 0.356 มาก 
ด๎านระบบการจัดการศึกษาของโรงเรียน 4.63 0.239 มากที่สุด 4.28 0.313 มาก 

ด๎านการสํงเสริมผู๎ด๎อยโอกาส 3.83 0.195 มาก 3.87 0.342 มาก 

ภาพรวม 4.22 0.178 มาก 4.08 0.226 มาก 
  
 5.4.9.4 ผลต่อสัมฤทธิผลการศึกษาของนักเรียนด้อยโอกาส 
   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนด๎อยโอกาสโรงเรียนไรํใต๎ประชาคม 
พบวํา คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทยสูงกวําคะแนนเฉลี่ยทุกระดับ  คะแนนเฉลี่ยวิชาสังคมศึกษาฯ และ
วิชาภาษาอังกฤษต่ ากวําคะแนนเฉลี่ยทุกระดับ  คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์สูงกวําระดับโรงเรียน  
ระดับจังหวัด และระดับสังกัด  แตํต่ ากวําระดับประเทศ และคะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์สูงกวํา
ระดับโรงเรียนเทํานั้น  ดังนั้นโรงเรียนจ าเป็นต๎องพัฒนาการเรียนการสอน  การเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการ  เพื่อให๎นักเรียนด๎อยโอกาสมีความรู๎ไมํแตกตํางจากนักเรียนทั่วไป  ดังรายละเอียดตามตาราง
ที่ 5.33 
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ตารางที่ 5.33   
 
คะแนนเฉลี่ยการทดสอบระดับชาติ (O-NET) โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม 

รายการ คะแนนเฉลี่ยการทดสอบระดับชาติ (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ 

นักเรียนด๎อยโอกาส 36.35 28.06 34.35 41.40 24.15 
ระดับโรงเรียน 32.34 23.68 32.97 43.52 27.63 

ระดับจังหวัด 33.98 27.48 36.03 45.04 26.85 

ระดับสังกัด 33.81 27.72 36.07 45.14 26.40 
ระดับประเทศ 35.20 29.65 38.62 46.79 27.46 

  
 5.4.10 โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม 
 5.4.10.1 นโยบายและมาตรการการจัดการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาส 
   โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคมมีนักเรียนทั้งหมด  328  คน  เป็นเด็กด๎อย
โอกาส กลุํมเด็กยากจน จ านวน  218  คน  คิดเป็นร๎อยละ  66.46  ของนักเรียนทั้งหมด โดย
สอดคล๎องกับนโยบายการรับนักเรียนของโรงเรียนที่เน๎นการเปิดโอกาสให๎กับนักเรียนทุกคนที่สนใจเข๎า
ศึกษาสามารถเข๎าศึกษาได๎  ทั้งนี้โรงเรียนไมํพร๎อมในการรองรับเด็กด๎อยโอกาสกลุํมผู๎พิการ  เนื่องจาก
ไมํมีอุปกรณ์  งบประมาณ  และบุคลากรมากพอในการดูแลนักเรียนกลุํมนี้ 
   โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือนักเรียนด๎อย
โอกาส  ดังนี้ 

(1) โรงเรียนน าเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจนจัดการ
เรื่องรถรับสํงนักเรียนด๎อยโอกาสทุกคน ท าให๎นักเรียนประหยัดคําใช๎จํายในการเดินทางมาโรงเรียน  
สอดคล๎องกับความต๎องการจ าเป็นของนักเรียนด๎อยโอกาสที่ต๎องการการเดินทางสะดวก  และ
ประหยัดคําใช๎จําย 

(2) โรงเรียนมีระบบการเยี่ยมบ๎านนักเรียน คุณครูประจ าชั้นจะลงพ้ืนที่ไป
เยี่ยมครอบครัวนักเรียน  เพ่ือดูสภาพความเป็นอยูํครอบครัวนักเรียน  และน าข๎อมูลมาใช๎ในการ
วางแผนชํวยเหลือนักเรียน  ท าให๎นักเรียนและผู๎ปกครองรู๎สึกวําคุณครูและโรงเรียนให๎ความเอาใจใสํ
เป็นอยํางด ี 
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  5.4.10.2 ผลต่อการตัดสินใจเลือกโรงเรียนของนักเรียนด้อยโอกาสและผู้ปกครอง 
 ปัจจัยที่สํงผลตํอการเลือกโรงเรียนของนักเรียนด๎อยโอกาสและผู๎ปกครอง

นักเรียนทั้งห๎าล าดับ สองล าดับแรก  คือ  การเดินทางสะดวก และประหยัดคําใช๎จําย อันเป็นเหตุผล
ทางเศรษฐกิจ สอดคล๎องกับการด าเนินนโยบายของโรงเรียนที่น า เงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับ
นักเรียนยากจนจัดการเรื่องรถรับสํงนักเรียนด๎อยโอกาสทุกคน นอกจากนี้ ปัจจัยด๎านครูสอนหนังสือดี
เอาใจใสํนักเรียน  สอดคล๎องกับการดูแลเอาใจใสํในการเรียน  ระบบการเยี่ยมบ๎านนักเรียนของคุณครู  
และอาคาร สถานที่ สวยงาม นําเรียน อันเป็นนโยบายการพัฒนาโรงเรียนขององค์การบริหารสํวน
จังหวัดอุบลราชธานี  เป็นปัจจัยที่ท าให๎นักเรียนและผู๎ปกครองเลือกเรียนโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม 
ดังแสดงได๎ตามตารางท่ี 5.34 
 
ตารางที่ 5.34   
 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกเรียนโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกโรงเรียน 

นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน 
1. การประหยัดคําใช๎จําย                 
2. การเดินทางสะดวก  
3. โรงเรียนมีชื่อเสียงและคุณภาพเป็นที่

ยอมรับ 
4. ครูสอนหนังสือดีเอาใจใสํนักเรียน        
5. อาคาร สถานที่ สวยงาม นําเรียน     

1. การเดินทางสะดวก  
2. การประหยัดคําใช๎จําย                 
3. ครูสอนหนังสือดีเอาใจใสํนักเรียน        
4. เพ่ือนสนิทของนักเรียนสํวนใหญํเลือก

เรียนที่นี่ 
5. อาคาร สถานที่ สวยงาม นําเรียน     

  
 5.4.10.3 ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของเด็กด้อยโอกาสและผู้ปกครอง 

 นักเรียนด๎อยโอกาสและผู๎ปกครองมีความพึงพอใจตํอการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคมในภาพรวมทุกด๎านระดับมาก โดยนักเรียนและผู๎ปกครองมีความพึงพอใจ
ด๎านบุคลากร ครูผู๎สอนมากที่สุด  ตามมาด๎วยด๎านระบบการจัดการศึกษาของโรงเรียน  ทั้งนี้ในด๎าน
อาคารสถานที่ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎  ผู๎ปกครองและนักเรียนพึงพอใจในล าดับสุดท๎าย โดยนักเรียนมี
ความพึงพอใจระดับมาก  แตํผู๎ปกครองพึงพอใจระดับปานกลาง ดังแสดงได๎ตามตารางท่ี 5.35 
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ตารางที่ 5.35  
 
ระดับความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม 

การจัดการศึกษาของโรงเรียน ระดับความคิดเห็น
นักเรียน 

ระดับความคิดเห็น
ผู้ปกครองนักเรียน 

Mean S.D. ระดับ Mean S.D. ระดับ 
ด๎านอาคาร สถานที่ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ 3.50 0.756 มาก 3.18 0.803 ปานกลาง 

ด๎านบุคลากร  ครูผู๎สอน 4.24 0.404 มาก 4.10 0.288 มาก 
ด๎านระบบการจัดการศึกษาของโรงเรียน 4.01 0.296 มาก 3.92 0.432 มาก 

ด๎านการสํงเสริมผู๎ด๎อยโอกาส 3.92 0.221 มาก 3.74 0.417 มาก 

ภาพรวม 3.87 0.309 มาก 3.69 0.436 มาก 
  
 5.4.10.4 ผลต่อสัมฤทธิผลการศึกษาของนักเรียนด้อยโอกาส 
   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนด๎อยโอกาสโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม 
พบวํา คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทยสูงกวําคะแนนเฉลี่ยทุกระดับ  คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์สูงกวํา
ระดับโรงเรียน  แตํต่ ากวําระดับจังหวัด ระดับสังกัด  และระดับประเทศ  ขณะที่คะแนนเฉลี่ยวิชา
วิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษาฯ  และวิชาภาษาอังกฤษสูงกวําระดับจังหวัด ระดับสังกัด  และ
ระดับประเทศ  แตํต่ ากวําระดับโรงเรียน  ดังรายละเอียดตามตารางที่ 5.36 
 
ตารางที่ 5.36   
 
คะแนนเฉลี่ยการทดสอบระดับชาติ (O-NET) โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม 

รายการ คะแนนเฉลี่ยการทดสอบระดับชาติ (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ 

นักเรียนด๎อยโอกาส 38.10 26.55 39.97 52.59 35 

ระดับโรงเรียน 31.55 24.33 48.04 57.89 43.06 
ระดับจังหวัด 33.98 27.48 36.03 45.04 26.85 

ระดับสังกัด 33.81 27.72 36.07 45.14 26.40 
ระดับประเทศ 35.20 29.65 38.62 46.79 27.46 
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 5.4.11 โรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม 
 5.4.11.1 นโยบายและมาตรการการจัดการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาส 
   โรงเรียนห๎วยขําพิทยาคมมีนักเรียนทั้งหมด  452  คน  เป็นเด็กด๎อยโอกาส 
กลุํมเด็กยากจน จ านวน  448  คน  คิดเป็นร๎อยละ  99.12  ของนักเรียนทั้งหมด โดยสอดคล๎องกับ
นโยบายการรับนักเรียนของโรงเรียนที่เน๎นการเปิดโอกาสให๎กับนักเรียนทุกคนที่สนใจเข๎าศึกษา
สามารถเข๎าศึกษาได๎  ทั้งนี้โรงเรียนไมํพร๎อมในการรองรับเด็กด๎อยโอกาสกลุํมผู๎พิการ  เนื่องจากไมํมี
อุปกรณ์  งบประมาณ  และบุคลากรมากพอในการดูแลนักเรียนกลุํมนี้ 
    โรงเรียนห๎วยขําพิทยาคมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือนักเรียนด๎อยโอกาส  
ดังนี้ 

(1) โรงเรียนน าเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจนจัดการ
เรื่องรถรับสํงนักเรียนด๎อยโอกาสทุกคน และจัดโครงการลดรายจํายอุปกรณ์ คําเสื้อผ๎า และกระเป๋า
นักเรียนให๎แกํนักเรียนยากจน  ท าให๎สามารถชํวยเหลือนักเรียนด๎อยโอกาสในการลดคําใช๎จํายในการ
เรียนได๎ 

(2) โรงเรียนจัดสรรทุนการศึกษาแกํนักเรียนยากจน  โดยได๎รับการ
สนับสนุนจากคณะครู  โรงเรียน  มูลนิธิมายาโคตรมี และผู๎บริจาคอ่ืนๆ  ท าให๎นักเรียนได๎รับความ
ชํวยเหลือ มีเงินทุนการศึกษาส าหรับใช๎จํายในการเรียน  แตํอยํางไรก็ตามทุนการศึกษาไมํเพียงพอตํอ
ความต๎องการของนักเรียนด๎อยโอกาส 

(3) โรงเรียนจัดหลักสูตร SBMLD คือ การฝึกเด็กที่มีความสนใจเฉพาะ 
เชํน การเพาะเห็ด  การเพาะพันธุ์ปลา  เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเปิดโอกาสให๎เด็กมีความรู๎น าไป
ประกอบอาชีพในอนาคตได๎   

(4) โรงเรียนจัดระบบการเยี่ยมบ๎านนักเรียนครบ 100 %  โดยคุณครู
ประจ าชั้นลงพ้ืนที่เยี่ยมครอบครัวนักเรียน  เพ่ือดูสภาพชีวิตความเป็นอยูํ  พูดคุยสอบถามผู๎ปกครอง
นักเรียน  เพ่ือน ามาวางแผนให๎ความชํวยเหลือแกํนักเรียน  ท าให๎นักเรียนและผู๎ปกครองรู๎สึกวําได๎รับ
การดูแลเอาใจใสํจากคุณครูและโรงเรียนเป็นอยํางดี 
  5.4.11.2  ผลต่อการตัดสินใจเลือกโรงเรียนของนักเรียนด้อยโอกาสและผู้ปกครอง 

 ปัจจัยที่สํงผลตํอการเลือกโรงเรียนของนักเรียนด๎อยโอกาสและผู๎ปกครอง
นักเรียนทั้งห๎าล าดับ สองล าดับแรก  คือ  การเดินทางสะดวก และประหยัดคําใช๎จําย อันเป็นเหตุผล
ทางเศรษฐกิจที่สอดคล๎องกับมาตรการของโรงเรียนในการดูแลนักเรียนด๎อยโอกาส นอกจากนี้ ปัจจัย
ด๎านครูสอนหนังสือดีเอาใจใสํนักเรียน  เป็นปัจจัยที่ท าให๎นักเรียนและผู๎ปกครองเลือกเรียนโรงเรียน
ห๎วยขําพิทยาคม  และปัจจัยด๎านโรงเรียนให๎โอกาสทางการศึกษาแกํกลุํมคนด๎อยโอกาส อาทิ ยากจน 



149 
 

 

ขาดผู๎อุปการะ พิการ เป็นพิเศษ ผํานการจัดรถรับสํงนักเรียน  การลดรายจํายอุปกรณ์ คําเสื้อผ๎า และ
กระเป๋านักเรียนให๎แกํนักเรียนยากจน  ตลอดจนให๎ทุนการศึกษา  มีสํวนท าให๎นักเรียนเลือกเรียนที่นี่
ด๎วย ดังแสดงได๎ตามตารางท่ี 5.37 

 
ตารางที่ 5.37   
 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกเรียนโรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกโรงเรียน 

นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน 

1. การเดินทางสะดวก  

2. การประหยัดคําใช๎จําย                 
3. ครูสอนหนังสือดีเอาใจใสํนักเรียน        
4. มีทุนสนับสนุนการศึกษา 
5. โรงเรียนให๎โอกาสทางการศึกษาแกํกลุํม

คนด๎อยโอกาสเป็นพิเศษ อาทิ ยากจน 
ขาดผู๎อุปการะ พิการ 
 

1. การเดินทางสะดวก  

2. การประหยัดคําใช๎จําย 

3. ครูสอนหนังสือดีเอาใจใสํนักเรียน        
4. โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารสํวน

จังหวัด (อบจ.) อุบลราชธานี 
เพ่ือนสนิทของนักเรียนสํวนใหญํเลือก
เรียนที่นี่ 

5. อาคาร สถานที่ สวยงาม นําเรียน   
อุปกรณ์ สิ่งสนับสนุนการศึกษา เชํน 
ห๎องสมุด ห๎องคอมพิวเตอร์ 
ห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์            

 
 5.4.11.3 ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของเด็กด้อยโอกาสและผู้ปกครอง 

 นักเรียนด๎อยโอกาสและผู๎ปกครองมีความพึงพอใจตํอการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนห๎วยขําพิทยาคมในภาพรวมทุกด๎านระดับมาก โดยนักเรียนและผู๎ปกครองมีความพึงพอใจ
ด๎านระบบการจัดการศึกษาของโรงเรียนมากที่สุด  ตามมาด๎วยด๎านบุคลากร ครูผู๎สอน  ทั้งนี้นักเรียน
พึงพอใจในด๎านอาคารสถานที่ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎  และด๎านการสํงเสริมผู๎ด๎อยโอกาส ตามล าดับ 
ขณะที่ผู๎ปกครองพึงพอใจด๎านการสํงเสริมผู๎ด๎อยโอกาสมากกวําด๎านอาคารสถานที่ สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู๎  ดังแสดงได๎ตามตารางท่ี 5.38 
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ตารางที่ 5.38  
 
ระดับความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม  

การจัดการศึกษาของโรงเรียน ระดับความคิดเห็น
นักเรียน 

ระดับความคิดเห็น
ผู้ปกครองนักเรียน 

Mean S.D. ระดับ Mean S.D. ระดับ 
ด๎านอาคาร สถานที่ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ 3.76 0.651 มาก 3.73 0.764 มาก 

ด๎านบุคลากร  ครูผู๎สอน 4.05 0.633 มาก 4.09 0.655 มาก 
ด๎านระบบการจัดการศึกษาของโรงเรียน 4.15 0.467 มาก 4.17 0.445 มาก 

ด๎านการสํงเสริมผู๎ด๎อยโอกาส 3.56 0.480 มาก 3.81 0.551 มาก 

ภาพรวม 3.81 0.444 มาก 3.89 0.482 มาก 
  
 5.4.11.4 ผลต่อสัมฤทธิผลการศึกษาของนักเรียนด้อยโอกาส 
   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนด๎อยโอกาสโรงเรียนห๎วยขําพิทยาคม 
พบวํา คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์  วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษาฯ  และวิชาภาษาอังกฤษสูง
กวําคะแนนเฉลี่ยทุกระดับ  แตํวิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยต่ ากวําคะแนนเฉลี่ยทุกระดับ โรงเรียนจึง
ควรพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย  เพ่ือให๎นักเรียนมีความรู๎เพ่ิมมากขึ้น  ดังรายละเอียดตาม
ตารางที่ 5.39 
 
ตารางที่ 5.39   
 
คะแนนเฉลี่ยการทดสอบระดับชาติ (O-NET) โรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม 

รายการ คะแนนเฉลี่ยการทดสอบระดับชาติ (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ 

นักเรียนด๎อยโอกาส 32 37.13 48.67 52 29.33 

ระดับโรงเรียน 32.64 26.05 33.57 41.83 23.87 
ระดับจังหวัด 33.98 27.48 36.03 45.04 26.85 

ระดับสังกัด 33.81 27.72 36.07 45.14 26.40 
ระดับประเทศ 35.20 29.65 38.62 46.79 27.46 
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 5.4.12 โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม 
 5.4.12.1 นโยบายและมาตรการการจัดการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาส 
   โรงเรียนเหลํางามพิทยาคมมีนักเรียนทั้งหมด  542  คน  เป็นเด็กด๎อย
โอกาส กลุํมเด็กยากจน จ านวน  436  คน  คิดเป็นร๎อยละ  80.44  ของนักเรียนทั้งหมด โดย
สอดคล๎องกับนโยบายการรับนักเรียนของโรงเรียนที่เน๎นการเปิดโอกาสให๎กับนักเรียนทุกคนที่สนใจเข๎า
ศึกษาสามารถเข๎าศึกษาได๎  ทั้งนี้โรงเรียนไมํพร๎อมในการรองรับเด็กด๎อยโอกาสกลุํมผู๎พิการ  เนื่องจาก
ไมํมีอุปกรณ์  งบประมาณ  และบุคลากรมากพอในการดูแลนักเรียนกลุํมนี้ 

โรงเรียนเหลํางามพิทยาคมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือนักเรียนด๎อย
โอกาส  ดังนี้ 

(1) โรงเรียนน าเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจนมาจัดสรร
ให๎กับนักเรียนด๎อยโอกาสโดยตรง  นักเรียนสามารถน าเงินไปใช๎จํายได๎เองตามความเหมาะสม ท าให๎
นักเรียนลดคําใช๎จํายในการเรียน  สอดคล๎องกับความต๎องการจ าเป็นของนักเรียน 

(2) โรงเรียนจัดสรรทุนการศึกษาให๎แกํนักเรียนยากจน 29  ทุน  โดยมี
มูลนิธิกลุํมอีซูซุ  มูลนิธิเข็มขาว  มูลนิธิทิสโก๎เพ่ือการกุศล  มูลนิธิมายาโคตรมี  และมูลนิธิยุวพัฒน์  ให๎
การสนับสนุน  ชํวยเพ่ิมโอกาสการศึกษาให๎แกํนักเรียนด๎อยโอกาส  อยํางไรก็ตามทุนการศึกษาก็ไมํ
เพียงพอตํอความต๎องการของนักเรียนด๎อยโอกาสที่มีจ านวนมาก 

(3) โรงเรียนมีระบบการเยี่ยมบ๎านนักเรียนครบทุกคน  โดยคุณครูประจ า
ชั้นลงพ้ืนที่เยี่ยมครอบครัวนักเรียน  เพ่ือดูสภาพความเป็นอยูํ  สอบถามพูดคุยกับผู๎ปกครองนักเรียน  
และน าข๎อมูลนักเรียนมาใช๎ในการวางแผนชํวยเหลือนักเรียนตํอไป  ท าให๎นักเรียนและผู๎ปกครองรู๎สึก
วําคุณครูและโรงเรียนดูแลเอาใจใสํเป็นอยํางดี 

(4) โรงเรียนสํงเสริมทักษะอาชีพให๎แกํนักเรียน  โดยได๎จัดท าหลักสูตรห๎า
หลักสูตร เพ่ือสํงเสริมความเป็นเลิศแกํนักเรียน โดยหลักสูตรผํานการประเมินจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี  ได๎แกํ  หลักสูตรเสริมสวยหลักสูตรอาหารไทย  หลักสูตรกีตาร์  หลักสูตรเปตอง  และ
หลักสูตรตะกร๎อ  เพ่ือให๎นักเรียนมีความรู๎ สามารถน าไปประกอบอาชีพในอนาคตได๎    
  5.4.12.2  ผลต่อการตัดสินใจเลือกโรงเรียนของนักเรียนด้อยโอกาสและผู้ปกครอง 

ปัจจัยที่สํงผลตํอการเลือกโรงเรียนของนักเรียนด๎อยโอกาสและผู๎ปกครอง
นักเรียนทั้งห๎าล าดับ สองล าดับแรก  คือ  การเดินทางสะดวก และประหยัดคําใช๎จําย อันเป็นเหตุผล
ทางเศรษฐกิจที่สอดคล๎องกับโรงเรียนที่น าเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจนมาจัดสรร
ให๎กับนักเรียนด๎อยโอกาสโดยตรง  อันเป็นการประหยัดคําใช๎จํายให๎แกํนักเรียน  นอกจากนี้ ปัจจัย
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เพ่ือนสนิทของนักเรียนสํวนใหญํเลือกเรียนที่นี่  เป็นปัจจัยที่ท าให๎นักเรียนและผู๎ปกครองเลือกเรียน
โรงเรียนเหลํางามพิทยาคมด๎วย ดังแสดงได๎ตามตารางท่ี 5.40 

 
ตารางที่ 5.40   
 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกเรียนโรงเรียนเหล่างามพิทยาคม 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกโรงเรียน 

นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน 
1. การเดินทางสะดวก  
2. การประหยัดคําใช๎จําย  

มีทุนสนับสนุนการศึกษา  
อาคาร สถานที่ สวยงาม นําเรียน     

3. โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารสํวน
จังหวัด (อบจ.) อุบลราชธานี 

4. ผู๎ปกครองต๎องการให๎เรียนที่นี่      
5. เพ่ือนสนิทของนักเรียนสํวนใหญํเลือก

เรียนที่นี่              

1. การเดินทางสะดวก  
2. การประหยัดคําใช๎จําย  
3. อุปกรณ์ สิ่งสนับสนุนการศึกษา เชํน 

ห๎องสมุด ห๎องคอมพิวเตอร์ 
ห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์       
โรงเรียนมีชื่อเสียงและคุณภาพเป็นที่
ยอมรับ           

4. นักเรียนต๎องการเรียนที่นี่ 
5. เพ่ือนสนิทของนักเรียนสํวนใหญํเลือก

เรียนที่นี่              

  
 5.4.12.3 ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของเด็กด้อยโอกาสและผู้ปกครอง 

นักเรียนด๎อยโอกาสและผู๎ปกครองมีความพึงพอใจตํอการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเหลํางามพิทยาคมในภาพรวมทุกด๎านระดับมาก โดยนักเรียนมีความพึงพอใจด๎านบุคลากร 
ครูผู๎สอนมากที่สุด  สอดคล๎องกับการดูแลเอาใจใสํนักเรียนของคุณครูทั้งด๎านวิชาการ  ตลอดจนชีวิต
ความเป็นอยูํ  สํวนผู๎ปกครองพึงพอใจด๎านระบบการจัดการศึกษาของโรงเรียนมากที่สุด  ทั้งนี้นักเรียน
และผู๎ปกครองพึงพอใจด๎านอาคารสถานที่ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎น๎อยที่สุด ดังแสดงได๎ตามตารางที่ 
5.41 
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ตารางที่ 5.41  
 
ระดับความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนเหล่างามพิทยาคม 

การจัดการศึกษาของโรงเรียน ระดับความคิดเห็น
นักเรียน 

ระดับความคิดเห็น
ผู้ปกครองนักเรียน 

Mean S.D. ระดับ Mean S.D. ระดับ 
ด๎านอาคาร สถานที่ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ 3.94 0.574 มาก 3.90 0.583 มาก 

ด๎านบุคลากร  ครูผู๎สอน 4.35 0.619 มาก 4.07 0.619 มาก 
ด๎านระบบการจัดการศึกษาของโรงเรียน 4.23 0.543 มาก 4.15 0.584 มาก 

ด๎านการสํงเสริมผู๎ด๎อยโอกาส 3.98 0.528 มาก 4.01 0.529 มาก 

ภาพรวม 4.07 0.456 มาก 3.77 1.136 มาก 
  
 5.4.12.4 ผลต่อสัมฤทธิผลการศึกษาของนักเรียนด้อยโอกาส 
   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนด๎อยโอกาสโรงเรียนเหลํางามพิทยาคม 
พบวํา วิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวําคะแนนเฉลี่ยทุกระดับ  ในขณะที่คะแนนเฉลี่ยวิชา
คณิตศาสตร์  วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษาฯ  ต่ ากวําคะแนนเฉลี่ยทุกระดับ  สํวนคะแนนเฉลี่ย
วิชาภาษาอังกฤษสูงกวําคะแนนระดับจังหวัด  ระดับสังกัด  และระดับประเทศ แตํต่ ากวําคะแนน
เฉลี่ยระดับโรงเรียน โรงเรียนจึงควรสํงเสริมการเรียนการสอนในรายวิชาตํางๆ เพ่ิมขึ้น  เพ่ือให๎
นักเรียนด๎อยโอกาสมีความรู๎ไมํตํางจากนักเรียนทั่วไป  ดังรายละเอียดตามตารางที่ 5.42 
 
ตารางที่ 5.42 
   
คะแนนเฉลี่ยการทดสอบระดับชาติ (O-NET) โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม 

รายการ คะแนนเฉลี่ยการทดสอบระดับชาติ (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ 
นักเรียนด๎อยโอกาส 56 25 29.50 36 27.50 

ระดับโรงเรียน 38.77 36.19 39.61 44.74 30.32 

ระดับจังหวัด 33.98 27.48 36.03 45.04 26.85 
ระดับสังกัด 33.81 27.72 36.07 45.14 26.40 

ระดับประเทศ 35.20 29.65 38.62 46.79 27.46 
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 5.4.13 โรงเรียนอนุบาลบ้านขุมค า   
 5.4.13.1 นโยบายและมาตรการการจัดการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาส 
   โรงเรียนอนุบาลบ๎านขุมค า มีนักเรียนทั้งหมด  121  คน  เป็นเด็กด๎อย
โอกาสทั้งหมด 43  คน แบํงเป็น กลุํมเด็กยากจน จ านวน  41  คน  กลุํมเด็กพิการ  1  คน  และกลุํม
เด็กไร๎สัญชาติ 1  คน คิดเป็นร๎อยละ 35.54 ของนักเรียนทั้งหมด  นักเรียนที่ศึกษาที่โรงเรียนสํวนใหญํ
อาศัยอยูํในพื้นท่ีใกล๎โรงเรียน  ทั้งนี้การที่มีนักเรียนด๎อยโอกาสเข๎าศึกษาในสัดสํวนปานกลาง เนื่องจาก
พ้ืนที่ต าบลนาโพธิ์นั้นมีสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพียง 3  แหํง  
และโรงเรียนอนุบาลบ๎านขุมค าตั้งอยูํในหมูํบ๎านที่หํางไกลจากโรงเรียนระดับชั้ นประถมศึกษาประจ า
ต าบล  จึงรองรับเด็กในพ้ืนที่ใกล๎เคียงโรงเรียน  จึงมีเด็กด๎อยโอกาสเข๎าศึกษาในสัดสํวนปานกลาง 

 โรงเรียนอนุบาลบ๎านขุมค า สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือนักเรียนด๎อย
โอกาส  ดังนี้ 

(1) โรงเรียนน าเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจนมาจัดการ
ตัดเสื้อประจ าโรงเรียนแจกนักเรียนทุกคนในโรงเรียน  ท าให๎ลดคําใช๎จํายด๎านเสื้อผ๎านักเรียนของ
ผู๎ปกครองนักเรียน   

(2) โรงเรียนเน๎นการเขียนภาษาไทย  และจัดการสอนเสริมในการคัด
ลายมือให๎แกํนักเรียนเป็นพิเศษ  เนื่องจากนักเรียนสํวนใหญํที่เข๎ามาศึกษาที่โรงเรียนขาดพ้ืนฐานใน
ด๎านนี้  จนปัจจุบันนักเรียนในโรงเรียนสํวนใหญํสามารถเขียนภาษาไทยได๎ดี  และมีลายมือที่สวยงาม 

(3) โรงเรียนจัดกิจกรรมเยี่ยมบ๎านนักเรียน  โดยครูประจ าชั้นลงพ้ืนที่เยี่ยม
บ๎านนักเรียนทุกคน  เพ่ือดูสภาพครอบครัวนักเรียน  และพูดคุยสอบถามความต๎องการให๎โรงเรียน
ชํวยเหลือดูแลนักเรียน  ท าให๎นักเรียนและผู๎ปกครองมีความไว๎วางใจและเชื่อมั่นในการดูแลนักเรียน
ของคุณครูและโรงเรียน 

5.4.13.2 ผลต่อการตัดสินใจเลือกโรงเรียนของนักเรียนด้อยโอกาสและผู้ปกครอง 
   การตัดสินใจเลือกเรียนที่โรงเรียนอนุบาลบ๎านขุมค าของกลุํมนักเรียนด๎อย
โอกาสและผู๎ปกครอง ด๎วยเหตุผล 5 ล าดับที่สูงสุด โดยปัจจัยแรกที่สํงผลตํอการเลือกเรียน คือ  
โรงเรียนสังกัดเทศบาลต าบลนาโพธิ์ นั่นแสดงให๎เห็นวํา นักเรียนและผู๎ปกครองเข๎าใจบริบทของ
โรงเรียนวําเป็นโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในพื้นที่  ปัจจัยตํอมา คือ  โรงเรียนให๎โอกาส
ทางการศึกษาแกํกลุํมคนด๎อยโอกาส  เนื่องจากในพ้ืนที่ตั้งของโรงเรียนนั้นหํางไกลจากโรงเรียนประจ า
ต าบลกวํา 7  กิโลเมตร การเดินทางไมํสะดวกโดยเฉพาะในฤดูฝน  การจัดตั้งโรงเรียนก็เพ่ือรองรับ
กลุํมคนที่ไมํสะดวกในการเดินทางไกล  และต๎องเสียคําใช๎จํายในการเดินทาง  นอกจากนี้นักเรียนและ
ผู๎ปกครองเห็นถึงความพร๎อมของโรงเรียนในด๎านอุปกรณ์ สิ่งสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนด๎วย  
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นอกจากนี้นักเรียนมองวําอาคาร สถานที่สวยงาม นําเรียน  คุณครูสอนหนังสือดี เอาใจใสํนักเรียน 
และเพ่ือนสนิทสํวนใหญํเลือกเรียนที่นี่  เป็นเหตุผลที่ท าให๎นักเรียนเลือกเรียนที่นี่ด๎วย  ดังแสดงได๎ตาม
ตารางที ่5.43 

 
ตารางที่ 5.43   
 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านขุมค า 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกโรงเรียน 

นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน 

1. โรงเรียนสังกัดเทศบาลต าบลนาโพธิ์ 
2. โรงเรียนให๎โอกาสทางการศึกษาแกํกลุํมคน

ด๎อยโอกาส 
3. ความพร๎อมด๎านอุปกรณ์ สิ่งสนับสนุน

การศึกษา 
4. อาคาร สถานที่ สวยงาม นําเรียน 
5. คุณครูสอนหนังสือดี เอาใจใสํนักเรียน  
    เพ่ือนสนิทสํวนใหญํเลือกเรียนที่นี่  

1. โรงเรียนสังกัดเทศบาลต าบลนาโพธิ์ 
2. โรงเรียนให๎โอกาสทางการศึกษาแกํกลุํม

คนด๎อยโอกาส 
3. ความพร๎อมด๎านอุปกรณ์ สิ่งสนับสนุน

การศึกษา 
4. นักเรียนต๎องการให๎เรียนที่นี่  
5. อาคาร สถานที่ สวยงาม นําเรียน  

     
 5.4.13.3 ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของเด็กด้อยโอกาสและผู้ปกครอง 
  ความคิดเห็นตํอการจัดการศึกษาของโรงเรียนในภาพรวมอยูํในระดับปาน

กลาง   มีคําเฉลี่ยความพึงพอใจของนักเรียนเทํากับ 3.38  และคําเฉลี่ยความพึงพอใจของผู๎ปกครอง
นักเรียนเทํากับ 3.30  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวํา ด๎านบุคลากร ครูผู๎สอน อยูํในระดับมาก 
เนื่องจากคุณครูให๎การดูแลเอาใจใสํนักเรียนทั้งในด๎านวิชาการ  ตลอดจนกิจกรรมตํางๆ  รองลงมาคือ
ความพึงพอใจในด๎านระบบการจัดการศึกษาของโรงเรียนอยูํในระดับมาก และด๎านการสํงเสริม
ผู๎ด๎อยโอกาส  และด๎านอาคารสถานที่ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎  อยูํในระดับปานกลาง ตามล าดับ 
เนื่องจากโรงเรียนยังขาดความพร๎อมด๎านอาคารสถานที่ งบประมาณในการดูแลชํวยเหลือนักเรียน
ด๎อยโอกาส ทั้งนี้จะพบวําระดับความคิดเห็นของนักเรียน และผู๎ปกครองนักเรียนมีคําเฉลี่ยในระดับ
เดียวกันในทุกด๎าน  ดังแสดงได๎ตามตารางท่ี 5.44 
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ตารางที่ 5.44  
 
ระดับความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลบ้านขุมค า 

การจัดการศึกษาของโรงเรียน ระดับความคิดเห็นนักเรียน ระดับความคิดเห็น
ผู้ปกครองนักเรียน 

Mean S.D. ระดับ Mean S.D. ระดับ 
ด๎านอาคาร สถานที่ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ 3.05 0.50 ปานกลาง 3.09 0.95 ปานกลาง 

ด๎านบุคลากร  ครูผู๎สอน 3.82 0.72 มาก 3.46 1.05 มาก 
ด๎านระบบการจัดการศึกษาของโรงเรียน 3.60 0.54 มาก 3.58 0.82 มาก 

ด๎านการสํงเสริมผู๎ด๎อยโอกาส 3.33 0.43 ปานกลาง 3.25 0.86 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.38 0.37 ปานกลาง 3.30 0.77 ปานกลาง 
 
 5.4.14 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม (ศิริลักษณ์วิทยา  อนุสรณ์)   
 5.4.14.1 นโยบายและมาตรการการจัดการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาส 
   โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดมมีนักเรียนทั้งหมด  58  คน  เป็นเด็ก
ด๎อยโอกาส กลุํมเด็กยากจน จ านวน  2  คน  นักเรียนด๎อยโอกาสคิดเป็นร๎อยละ  3.45  ของนักเรียน
ทั้งหมด สาเหตุส าคัญที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดมมีสัดสํวนนักเรียนด๎อยโอกาสน๎อยมาก  
เนื่องจากในเขตพ้ืนที่ต าบลเมืองเดช  อ าเภอเดชอุดม  มีโรงเรียนในระดับชั้นอนุบาล ทั้งสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน 
รวมทั้งสิ้น 8  แหํง  ซึ่งเป็นทางเลือกให๎แกํผู๎ปกครองในการสํงบุตรหลานเข๎าศึกษา  และโรงเรียน
เปิดรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 จ านวน 1 ห๎องเทํานั้น  และนักเรียนโดยสํวนใหญํจะเคยศึกษา
ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเดชอุดมมาแล๎ว  ทั้งนี้โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดมมี
นโยบายเรียนฟรี ไมํมีคําใช๎จําย โดยนักเรียนทุกคนอยูํภายใต๎นโยบายนี้  รวมถึงกลุํมนักเรียนเด็กด๎อย
โอกาสด๎วย  ท าให๎ผู๎ปกครองประหยัดคําใช๎จํายในการเรียนของนักเรียน 

5.4.14.2 ผลต่อการตัดสินใจเลือกโรงเรียนของผู้ปกครองนักเรียนด้อยโอกาส 
   จากการสอบถามผู๎ปกครองนักเรียนด๎อยโอกาสจ านวน 2 ทําน  พบวํา 
สาเหตุส าคัญที่ผู๎ปกครองตัดสินใจให๎นักเรียนเรียนที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม 
เนื่องมาจาก โรงเรียนอยูํใกล๎ที่พัก  การเดินทางไปมาโรงเรียนสะดวก ประหยัดเวลาและคําใช๎จํายใน
การเดินทาง นอกจากนี้โรงเรียนอยูํในสังกัดเทศบาลเมืองเดชอุดม ท าให๎มีคําใช๎จํายน๎อยในการสํง

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj74-yv0eHNAhVBvI8KHT9SDtAQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.opec.go.th%2F&usg=AFQjCNGryR0J2Aupt5Ze3R_ePWWLcyqDjg&bvm=bv.126130881,d.c2I
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นักเรียนเข๎าเรียนที่นี่  แสดงให๎เห็นวําผู๎ปกครองเน๎นการเลือกโรงเรียนจากปัจจัยเศรษฐกิจเป็นหลัก คือ 
การเดินทางสะดวก และประหยัดคําใช๎จําย 

5.4.14.3 ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของเด็กด้อยโอกาสและผู้ปกครอง 
 ผู๎ปกครองนักเรียนด๎อยโอกาสมีความพึงพอใจตํอบุคลากร ผู๎สอนมากเป็น
อันดับแรก  เนื่องจากมองวําครูให๎ความเอาใจใสํ  ดูแลเด็กนักเรียนเป็นอยํางดี  และมีความพึงพอใจ
ตํอระบบการจัดการศึกษาของโรงเรียน ที่เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  
สามารถสร๎างพัฒนาการและทักษะการเรียนรู๎ให๎แกํนักเรียนได๎ดี ไมํแตกตํางจากโรงเรียนอ่ืนๆ  และมี
ความพึงพอใจตํอด๎านอาคารสถานที่ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎  และด๎านการสํงเสริมผู๎ด๎อยโอกาส  
ตามล าดับ 

5.4.14.4  ผลต่อสัมฤทธิผลการศึกษาของนักเรียนด้อยโอกาส 
 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดมได๎ท าการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของผู๎เรียนในระดับปฐมวัย โดยใช๎เครื่องมือประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาด๎านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู๎เรียน ในสถานศึกษาสังกัดองค์ปกปกครองสํวนท๎องถิ่น  กรมสํงเสริมการปกครอง
สํวนท๎องถิ่น ซึ่งการประเมินได๎ใช๎รูปแบบการประเมินพัฒนาการของผู๎เรียนใน  4   ด๎าน   
ประกอบด๎วย  ด๎านรํางกาย  ด๎านอารมณ์  ด๎านสังคม  และด๎านสติปัญญา  
 การประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัย  ที่มุํงพัฒนาการทั้ง 4 ด๎าน โดยการประเมินได๎ก าหนด
เกณฑ์การประเมิน/ระดับคุณภาพ สามระดับ ดังนี้ 
  ระดับ  3   ดี  หมายถึง  ปฏิบัติได๎อยํางคลํองแคลํว 
  ระดับ  2   ปานกลาง หมายถึง  ปฏิบัติได๎แตํยังไมํคลํองแคลํว 

ระดับ  1   ควรสํงเสริม หมายถึง  ปฏิบัติได๎แตํช๎าควรให๎ความชํวยเหลือ 
 ระดับคุณภาพตามคําเฉลี่ย  ดังนี้ 
  คําเฉลี่ยระหวําง  2.50 – 3.00  ระดับ    3 
  คําเฉลี่ยระหวําง  1.50 – 2.49  ระดับ    2 

คําเฉลี่ยระหวําง  1.00 – 1.49  ระดับ    1 
ผลการประเมินนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1  และชั้นอนุบาลปีที่ 2  แสดงได๎ตามตารางที่ 5.45 
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ตารางที่  5.45   
 
ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม 

ล าดับ ห้องเรียน 
ผลการประเมินพัฒนาการ 

1. พัฒนาการ
ด้านร่างกาย 

2. พัฒนาการ 
ด้านอารมณ์ จิตใจ 

3. พัฒนาการ
ด้านสังคม 

4. พัฒนาการ 
ด้านสติปัญญา 

1 อนุบาล 1 3 3 3 3 

2 อนุบาล 2/1 3 3 3 3 
3 อนุบาล 2/2 3 3 3 3 

รวม 3 3 3 3 

เฉลี่ย 3 3 3 3 
สรุปพัฒนาการ 3 3 3 3 

ที่มา: รายงานการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report) ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลเมืองเดชอุดม (ศิริลักษณ์วิทยา  อนุสรณ์) 

ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 จ านวนนักเรียน  24  คน  และ
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2  จ านวนนักเรียน  34  คน พบวํา 

(1) ด๎านรํางกาย นักเรียนมีพัฒนาการเฉลี่ย 3.00 อยูํในระดับ    ดี 
(2) ด๎านอารมณ์  นักเรียนมีพัฒนาการเฉลี่ย 3.00 อยูํในระดับ    ดี 
(3) ด๎านสังคม นักเรียนมีพัฒนาการเฉลี่ย 3.00 อยูํในระดับ    ดี 
(4) ด๎านสติปัญญา นักเรียนมีพัฒนาการเฉลี่ย 3.00 อยูํในระดับ    ดี 

 จากผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 และ 2  นั้น นักเรียนทุกคนมี
พัฒนาการด๎านรํางกาย  ด๎านอารมณ์  ด๎านสังคม  และด๎านสติปัญญา อยูํในระดับดีทั้งหมด  แสดงให๎
เห็นวําผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนไมํวําจะเป็นนักเรียนทั่วไป หรือนักเรียนด๎อยโอกาสไมํมีความแตกตําง
กัน 
 
5.5  การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส 
 
 5.5.1 แนวโน้มกลุ่มเด็กด้อยโอกาสในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  การจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นทั้งสามแหํง เมื่อ
เปรียบเทียบระหวํางปีการศึกษา 2552  และปีการศึกษา  2558  พบวําจ านวนเด็กด๎อยโอกาสเพ่ิม
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มากขึ้นในโรงเรียนสํวนใหญํ  ยกเว๎น  โรงเรียนนาค าวิทยา  โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม  โรงเรียน
พิบูลมังสาหาร  โรงเรียนไรํใต๎ประชาคม สังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีจ านวนเด็ก
ด๎อยโอกาสในโรงเรียนลดลง  อยํางไรก็ตามหากเทียบสัดสํวนนักเรียนด๎อยโอกาสตํอนักเรียนทั้งหมด
ในทุกโรงเรียน จะพบวําโรงเรียนทั้งสิบสี่แหํง มีสัดสํวนนักเรียนด๎อยโอกาสเพ่ิมมากขึ้น  โดยโรงเรียน
แก๎งเหนือพิทยาคมมีสัดสํวนนักเรียนด๎อยโอกาสตํอนักเรียนทั้งหมดเพ่ิมขึ้นสูงที่สุด คือ ร๎อยละ  20.31  
และโรงเรียนพิบูลมังสาหารมีสัดสํวนนักเรียนด๎อยโอกาสตํอนักเรียนทั้งหมดเพ่ิมข้ึนต่ าที่สุด คือ ร๎อยละ 
0.81 เนื่องจากโรงเรียนพิบูลมังสาหารเป็นโรงเรียนขนาดใหญํที่มีชื่อเสียง และได๎เริ่มใช๎นโยบายรับ
นักเรียนด๎วยวิธีการสอบคัดเลือกทั้งหมดและลดจ านวนนักเรียนตํอห๎องลง   ท าให๎กลุํมคนที่เข๎ าเรียน
ในโรงเรียนมักจะมีความพร๎อมทางฐานะทางเศรษฐกิจในระดับหนึ่ง  จึงมีจ านวนเด็กด๎อยโอกาสใน
โรงเรียนลดลง และมีสัดสํวนนักเรียนด๎อยโอกาสตํอนักเรียนทั้งหมดเพ่ิมขึ้นต่ าที่สุด ดังแสดงได๎ตาม
ตารางที่ 5.46   
 
ตารางที่  5.46   
 
จ านวนนักเรียนและนักเรียนด้อยโอกาสในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 
2552 และ 2558 

ล าดับ โรงเรียน ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2558 
นักเรียน
ทั้งหมด 

กลุ่มด้อย
โอกาส 

ร้อยละ นักเรียน
ทั้งหมด 

กลุ่มด้อย
โอกาส 

ร้อยละ 

1 แก๎งเหนือพิทยาคม 539 345 64.01 421 355 84.32 

2 นาค าวิทยา 339 280 82.60 217 199 91.71 

3 นาสะไมพิทยาคม 319 257 80.56 407 381 93.61 
4 น้ าขุํนวิทยา 1,073 486 45.29 938 546 58.21 

5 โนนกลางวิทยาคม 245 145 59.18 217 143 65.90 
6 บัวงามวิทยา 709 317 44.71 832 413 49.64 

7 เบ็ตตี้ดูเมน 2 ชํองเม็ก 820 751 91.59 848 813 95.87 

8 พิบูลมังสาหาร 3,830 905 23.63 3,195 781 24.44 
9 ไรํใต๎ประชาคม 519 458 88.25 500 456 91.20 

10 หนองบัวฮีวิทยาคม 345 206 59.71 328 218 66.46 

11 ห๎วยขําพิทยาคม 483 441 91.30 452 448 99.12 
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ล าดับ โรงเรียน ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2558 

นักเรียน
ทั้งหมด 

กลุ่มด้อย
โอกาส 

ร้อยละ นักเรียน
ทั้งหมด 

กลุ่มด้อย
โอกาส 

ร้อยละ 

12 เหลํางามพิทยาคม 544 429 78.86 542 436 80.44 
13 อนุบาลบ๎านขุมค า 16 5 31.25 121 43 35.54 

14 อนุบาลเทศบาล 
เมืองเดชอุดม 

20 0 0.00 58 2 3.45 

   
  เมื่อจ าแนกกลุํมนักเรียนด๎อยโอกาสที่เรียนในโรงเรียนทั้งสิบสี่แหํง  จะพบวํา ในปี
การศึกษา 2558  นักเรียนเกือบทั้งหมดเป็นนักเรียนกลุํมยากจน  มีเพียงนักเรียนโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 
2 ชํองเม็กจ านวน 1 คนที่เป็นกลุํมนักเรียนตํางด๎าว  โดยนักเรียนมีสัญชาติลาว  และโรงเรียนอนุบาล
บ๎านขุมค ามีกลุํมเด็กด๎อยโอกาส ที่เป็นเด็กพิการจ านวน 1 คน  และเด็กไร๎สัญชาติ 1 คน อาจเนื่อง
ด๎วยทั้งสองโรงเรียนอยูํติดพ้ืนที่ชายแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเด็กเหลํานี้มา
อาศัยในพ้ืนที่  ผู๎ปกครองจึงสํงเข๎ามาเรียนในโรงเรียน  อยํางไรก็ดีในปีการศึกษา 2552  พบวํา  
นักเรียนด๎อยโอกาสทั้งหมดเป็นกลุํมนักเรียนยากจน  แสดงให๎เห็นวํากลุํมนักเรียนด๎อยโอกาสสํวนใหญํ
ที่เรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจะเป็นกลุํมเด็กยากจน  
  โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดอุบลราชธานีและโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
เมืองเดชอุดมไมํมีเด็กนักเรียนพิการซึ่งเป็นกลุํมผู๎ด๎อยโอกาสกลุํมใหญํรองลงมาจากเด็กยากจนเรียนใน
โรงเรียน  เนื่องจากโรงเรียนมีนโยบายไมํรับนักเรียนผู๎พิการเข๎าเรียนรํวมกับนักเรีย นทั่วไป 
เชํนเดียวกับโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เนื่องจากมองวําโรงเรียนไมํ
มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนให๎นักเรียนผู๎พิการได๎ตามมาตรฐานการเรียนรู๎ของเด็กพิการ  ซึ่ง
ต๎องใช๎เครื่องมือ  อุปกรณ์  สื่อการสอนเฉพาะ  และต๎องมีบุคลากรส าหรับดูแลนักเรียนผู๎พิการ
โดยเฉพาะอีกด๎วย  อีกทั้งในสํวนการจัดการเรียนการสอนให๎ผู๎พิการนั้น โรงเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานมีครูผู๎ชํวยเป็นบุคลากรส าหรับดูแลนักเรียนผู๎พิการโดยเฉพาะ  ซึ่ง
นักเรียนผู๎พิการจะได๎เรียนรู๎ตามมาตรฐานการเรียนรู๎ เป็นอยํางดี  และจังหวัดอุบลราชธานีมี
สถานศึกษาจัดการศึกษาพิเศษเพ่ือเด็กพิการและผู๎ด๎อยโอกาส อยูํภายใต๎การดูแลของส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ 2 แหํง คือ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี  ซึ่งเป็น
โรงเรียนเฉพาะความพิการด๎านสติปัญญา และ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10 จังหวัด
อุบลราชธานี ซึ่งเป็นศูนย์การศึกษาพิเศษ เพ่ือพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ ซึ่งสามารถดูแลนักเรียนผู๎

http://special.obec.go.th/view_belong.php?id=2001024
http://special.obec.go.th/view_belong.php?id=2001062
http://special.obec.go.th/view_belong.php?id=2001062
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พิการได๎ดีกวํา  โดยหากมีผู๎พิการมาสมัครเรียน  ทางโรงเรียนจะแนะน าให๎ไปเรียนในโรงเรียนเหลํานี้
แทน 
  นอกจากนี้ในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานีมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัด
อุบลราชธานี ทีดู่แลเด็กด๎อยโอกาสทางการศึกษา  10 ประเภท  ได๎แกํ  เด็กที่ถูกบังคับให๎ขายแรงงาน 
เด็กเรํรํอน เด็กท่ีอยูํในภาวะเสี่ยงกับธุรกิจทางเพศหรือโสเภณีเด็ก เด็กที่ถูกทอดทิ้ง/ก าพร๎า   เด็กที่ถูก
ท าร๎ายทารุณ เด็กยากจน (มากเป็นพิเศษ) เด็กในชนกลุํมน๎อย เด็กกลุํมเสี่ยงที่มีปัญหาเกี่ยวกับสาร
เสพติด เด็กที่ได๎รับผลกระทบจากโรคเอดส์หรือโรคติดตํอร๎ายแรงที่สังคมรังเกียจ  และเด็กในสถาน
พินิจและคุ๎มครองเด็กและเยาวชน  โดยรับนักเรียนแบบอยูํประจ า  เป็นลักษณะการศึกษาสงเคราะห์ 
เป็นหนึ่งหนํวยงานที่รองรับกลุํมเด็กด๎อยโอกาสบางสํวนในพื้นท่ีจังหวัดแล๎ว 
  อยํางไรก็ดีหากเราน าข๎อมูลกลุํมตัวอยํางเด็กด๎อยโอกาส ซึ่งเป็นกลุํมนักเรียนยากจนมา
วิเคราะห์  เราจะพบวําภายใต๎ความยากจนนั้น  เด็กเหลํานี้ก็มีความด๎อยโอกาสอ่ืนแฝงอยูํด๎วย  อาทิ 
ประเด็นความไมํสมบูรณ์ของครอบครัว โดยพบวํา นักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัด
อุบลราชธานีร๎อยละ 24.30 บิดามารดาหยําร๎างกัน  บิดาหรือมารดาเสียชีวิต ร๎อยละ  6.1   และ
นักเรียนอาศัยกับญาติพ่ีน๎องร๎อยละ  27.50   สํวนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ๎านขุมค ามีบิดามารดาหยํา
ร๎างกันร๎อยละ  25.0 และนักเรียนอาศัยกับญาติพ่ีน๎องสูงถึงร๎อยละ 33.40  และนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม บิดามารดาหยําร๎างร๎อยละ 50 แตํนักเรียนอาศัยอยูํกับบิดา/มารดา 
  จากข๎อมูลผู๎ปกครองนักเรียนด๎อยโอกาสพบวํา ผู๎ปกครองนักเรียนโรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารสํวนจังหวัดอุบลราชธานีมีภูมิล าเนาจังหวัดอุบลราชธานี ร๎อยละ 97.40 โดยประกอบ
อาชีพเกษตรกรร๎อยละ 66  ผู๎ปกครองจบการศึกษาระดับประถมศึกษาร๎อยละ 50 และรายได๎
ครัวเรือนเฉลี่ยต่ ากวํา 10,000 บาทตํอเดือน ร๎อยละ 50  ในสํวนผู๎ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
บ๎านขุมค ามีภูมิล าเนาจังหวัดอุบลราชธานี ร๎อยละ 97.9   ผู๎ปกครองร๎อยละ 81 ประกอบอาชีพ
เกษตรกร  โดยจบการศึกษาระดับประถมศึกษาร๎อยละ 73.80  และมีรายได๎ครัวเรือนเฉลี่ยต่ ากวํา 
5,000 บาทตํอเดือน ร๎อยละ 27.3  ขณะที่ผู๎ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดมมี
ภูมิล าเนาจังหวัดอุบลราชธานี  ประกอบอาชีพค๎าขายร๎อยละ 50 และอาชีพรับจ๎างทั่วไปร๎อยละ 50 
และมีรายได๎ครัวเรือนเฉลี่ย 8,500 บาทตํอเดือน 
  แม๎นการรับนักเรียนด๎อยโอกาสศึกษาในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจะ
เน๎นไปที่กลุํมยากจนเป็นสํวนใหญํ ตามความพร๎อมของสถานศึกษา  แตํในกลุํมเด็กด๎อยโอกาสกลุํม
ยากจนนั้นก็ยังมีความด๎อยโอกาสด๎านปัญหาครอบครัวซํอนอยูํด๎วย เพ่ือชํวยแก๎ไขปัญหาของนักเรียน
ด๎อยโอกาส โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจึงต๎องมีนโยบายในการจัดการศึกษาเพ่ือเด็ก
ด๎อยโอกาส 

http://special.obec.go.th/view_belong.php?id=2001155
http://special.obec.go.th/view_belong.php?id=2001155
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 5.5.2 นโยบายการเพิ่มโอกาสในการเข้าเรียนของนักเรียนด้อยโอกาส 
  องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีนโยบายการจัดการศึกษาเพ่ือนักเรียนด๎อยโอกาส โดย
นโยบายตํางๆ สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกโรงเรียนของนักเรียนและผู๎ปกครองนักเรียน  รายละเ อียด
แสดงดังตารางที่ 5.47   
 
ตารางที่  5.47   
 
นโยบายเพิ่มโอกาสในการเข้าเรียนของนักเรียนด้อยโอกาสกับการตัดสินใจเลือกโรงเรียน 

ล าดับ โรงเรียน นโยบาย 
 

การตัดสินใจเลือกโรงเรียน 
นักเรียน ผู้ปกครอง 

1 แก๎งเหนือพิทยาคม 1. รถรับสํงนักเรียน 
2. ทุนการศึกษา 
3. ระบบเยี่ยมบ๎าน 

1. เดินทางสะดวก 
2. ประหยัด

คําใช๎จําย 
3. ครูสอนดี เอาใจ

ใสํนักเรียน 

1. เดินทางสะดวก 
2. ประหยัด

คําใช๎จําย 
3. ครูสอนดี เอาใจ

ใสํนักเรียน 

2 นาค าวิทยา 1. รถรับสํงนักเรียน 
2. ทุนการศึกษา 
3. ระบบเยี่ยมบ๎าน 

1. ประหยัด
คําใช๎จําย 

2. เดินทางสะดวก 
3. ครูสอนดี เอาใจ

ใสํนักเรียน 

1. เดินทางสะดวก 
2. ประหยัด

คําใช๎จําย 
3. ครูสอนดี เอาใจ

ใสํนักเรียน 

3 นาสะไมพิทยาคม 1. ให๎ เ งิน อุดหนุนนักเรียน
โดยตรง 

2. ระบบเยี่ยมบ๎าน 

1. เดินทางสะดวก 
2. ประหยัด

คําใช๎จําย 
 

1. เดินทางสะดวก 
2. ประหยัด

คําใช๎จําย 
3. ครูสอนดี เอาใจ

ใสํนักเรียน 

4 น้ าขุํนวิทยา 1. รถรับสํงนักเรียน 
2. อาหารกลางวัน 
3. ทุนการศึกษา 
4. ระบบเยี่ยมบ๎าน 

1. เดินทางสะดวก 
2. ประหยัด

คําใช๎จําย 
3. ครูสอนดี เอาใจ

ใสํนักเรียน 

1. เดินทางสะดวก 
2. ประหยัด

คําใช๎จําย 
3. ครูสอนดี เอาใจ

ใสํนักเรียน 
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ล าดับ โรงเรียน นโยบาย 
 

การตัดสินใจเลือกโรงเรียน 

นักเรียน ผู้ปกครอง 
5 โนนกลางวิทยาคม 1. ให๎ เ งิน อุดหนุนนักเรียน

โดยตรง 
2. ทุนการศึกษา 
3. ระบบเยี่ยมบ๎าน 

1. เดินทางสะดวก 
2. ประหยัด

คําใช๎จําย 
3. ครูสอนดี เอาใจ

ใสํนักเรียน 

1. เดินทางสะดวก 
2. ประหยัด

คําใช๎จําย 
3. ครูสอนดี เอาใจ

ใสํนักเรียน 

6 บัวงามวิทยา 1. ให๎ เ งิน อุดหนุนนักเรียน
โดยตรง 

2. ทุนการศึกษา 
3. ระบบเยี่ยมบ๎าน 

1. เดินทางสะดวก 
2. ประหยัด

คําใช๎จําย 
3. ครูสอนดี เอาใจ

ใสํนักเรียน 

1. เดินทางสะดวก 
2. ประหยัด

คําใช๎จําย 
 

7 เบ็ตตี้ดูเมน 2  
ชํองเม็ก 

1. รถรับสํงนักเรียน 
2. อุปกรณ์การเรียน 
3. ทุนการศึกษา 
4. ระบบเยี่ยมบ๎าน 

1. เดินทางสะดวก 
2. ครูสอนดี เอาใจ

ใสํนักเรียน 
3. ประหยัด

คําใช๎จําย 

1. เดินทางสะดวก 
2. ประหยัด

คําใช๎จําย 
3. ครูสอนดี เอาใจ

ใสํนักเรียน 

8 พิบูลมังสาหาร 1. รถรับสํงนักเรียน 
2. เงินชํวยเหลือพิเศษ 
3. ทุนการศึกษา 
4. ระบบเยี่ยมบ๎าน 

1. ครูสอนดี เอาใจ
ใสํนักเรียน 

2. ประหยัด
คําใช๎จําย 

3. เดินทางสะดวก 

1. ครูสอนดี เอาใจ
ใสํนักเรียน 

2. ประหยัด
คําใช๎จําย 

 
9 ไรํใต๎ประชาคม 1. ให๎ เ งิน อุดหนุนนักเรียน

โดยตรง 
2. ระบบเยี่ยมบ๎าน 

1. เดินทางสะดวก 
2. ประหยัด

คําใช๎จําย 
3. ครูสอนดี เอาใจ

ใสํนักเรียน 

1. เดินทางสะดวก 
2. ประหยัด

คําใช๎จําย 
3. ครูสอนดี เอาใจ

ใสํนักเรียน 

10 หนองบัวฮีวิทยาคม 1. รถรับสํงนักเรียน 
2. ระบบเยี่ยมบ๎าน 

1. ประหยัด
คําใช๎จําย 

2. เดินทางสะดวก 

1. เดินทางสะดวก 
2. ประหยัด

คําใช๎จําย 
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ล าดับ โรงเรียน นโยบาย 
 

การตัดสินใจเลือกโรงเรียน 

นักเรียน ผู้ปกครอง 
3. ครูสอนดี เอาใจ

ใสํนักเรียน 
3. ครูสอนดี เอาใจ

ใสํนักเรียน 
11 ห๎วยขําพิทยาคม 1. รถรับสํงนักเรียน 

2. ลดรายจํายอุปกรณ์  
คําเสื้อผ๎า และกระเป๋า
นักเรียน 

3. ทุนการศึกษา 
4. ระบบเยี่ยมบ๎าน 

1. เดินทางสะดวก 
2. ประหยัด

คําใช๎จําย 
3. ครูสอนดี เอาใจ

ใสํนักเรียน 

1. เดินทางสะดวก 
2. ประหยัด

คําใช๎จําย 
3. ครูสอนดี เอาใจ

ใสํนักเรียน 

12 เหลํางามพิทยาคม 1. ให๎ เ งิน อุดหนุนนักเรียน
โดยตรง 

2. ทุนการศึกษา 
3. ระบบเยี่ยมบ๎าน 

1. เดินทางสะดวก 
2. ประหยัด

คําใช๎จําย 

1. เดินทางสะดวก 
2. ประหยัด

คําใช๎จําย 

13 อนุบาลบ๎านขุมค า 1. เสื้อชุดประจ าโรงเรียน 
2. ระบบเยี่ยมบ๎าน 

1. ให๎โอกาส
การศึกษาแกํ
กลุํมคนด๎อย
โอกาส 

2. ความพร๎อมด๎าน
สิ่งสนับสนุน
การศึกษา 

3. ครสูอนดี เอาใจ
ใสํนักเรียน 

1. ให๎โอกาส
การศึกษาแกํ
กลุํมคนด๎อย
โอกาส 

2. ความพร๎อมด๎าน
สิ่งสนับสนุน
การศึกษา 

14 อนุบาลเทศบาล 
เมืองเดชอุดม 

1. เรียนฟรี ไมํมีคําใช๎จําย  1. เดินทางสะดวก 
2. ประหยัด

คําใช๎จําย 
  

 นโยบายส าคัญของโรงเรียนทุกแหํงในสังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดอุบลราชธานี 
และโรงเรียนอนุบาลบ๎านขุมค า คือ  ระบบการเยี่ยมบ๎านนักเรียน เป็นการมอบหมายให๎คุณครูประจ า
ชั้นของนักเรียนเดินทางไปเยี่ยมครอบครัวของนักเรียนที่บ๎าน เพ่ือให๎คุณครูประจ าชั้นทราบชีวิตความ
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เป็นอยูํของนักเรียน  สอบถามพฤติกรรมนักเรียนจากผู๎ปกครอง  และน ามาใช๎ในการดูแลนักเรียนที่
โรงเรียนตํอไป โดยหากนักเรียนมีความเดือดร๎อน ยากล าบากมาก  จะได๎รับการดูแลจากคุณครูเป็น
พิเศษ  รวมถึงมีโอกาสได๎รับความชํวยเหลือเป็นพิเศษจากโรงเรียนด๎วย  สอดคล๎องกับปัจจัยการเลือก
โรงเรียนด๎วยเหตุผลครูสอนดี เอาใจใสํนักเรียน  ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการเลือกโรงเรียนของนักเรียน
ด๎อยโอกาส 

 การให๎ทุนการศึกษาแกํนักเรียนด๎อยโอกาสของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารสํวน
จังหวัดอุบลราชธานี  โดยทุนการศึกษาเหลํานี้มาจากมูลนิธิ  หนํวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  โรงเรียน  
คณะครูในโรงเรียน  ตลอดจนผู๎มีจิตศรัทธาบริจาค โดยให๎เป็นเงินทุนส าหรับนักเรียนด๎อยโอกาส  
ยากจน  ขาดแคลนทุนทรัพย์  สอดคล๎องกับสภาพเด็กด๎อยโอกาสที่สํวนใหญํเป็นกลุํมนักเรียนยากจน  
การให๎ทุนดังกลําวสํงผลตํอการเลือกโรงเรียนในด๎านการประหยัดคําใช๎จําย เนื่องจากได๎รับ
ทุนการศึกษาจากการจัดสรรของโรงเรียน  ท าให๎นักเรียนมีคําใช๎จํายในการเรียนลดลง  สามารถชํวย
ประหยัดคําใช๎จํายของครอบครัวได๎อีกด๎วย 

 โรงเรียนทุกแหํงในสังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดอุบลราชธานีได๎รับการจัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน  โดยโรงเรียนมีแนวทางในการจัดสรร
งบประมาณ  4  แนวทาง ส าหรับนักเรียนด๎อยโอกาสในโรงเรียน ดังนี้ 

(1) การจัดสรรเงินให๎กับนักเรียนด๎อยโอกาสโดยตรง  นักเรียนสามารถน าเงินไปใช๎
จํายได๎เองตามความเหมาะสม  โดยพิจารณาตามความด๎อยโอกาสของนักเรียน และจํายให๎ตาม
จ านวนนักเรียนด๎อยโอกาสที่ได๎รับการจัดสรรเงิน  หรือน าเงินทั้งหมดมาหารเฉลี่ยให๎นักเรียนด๎อย
โอกาสในโรงเรียนทั้งหมด เนื่องจากมีนักเรียนด๎อยโอกาสมากกวําจ านวนเงินที่ได๎รับจัดสรร 

(2) การน าเงินสํวนนี้มาจํายให๎รถโดยสารประจ าทางรับสํงนักเรียนด๎อยโอกาสไป
กลับโรงเรียน หรือเป็นคําใช๎จํายในการเติมน้ ามันรถและซํอมบ ารุงรถของโรงเรียนที่ใช๎รับสํงนักเรียน
ด๎อยโอกาสไปกลับโรงเรียน 

(3) การน าเงินสํวนนี้มาจัดสรรเป็นคําอาหารกลางวันให๎กับนักเรียนด๎อยโอกาส 
(4) การให๎เงินชํวยเหลือพิเศษส าหรับนักเรียนที่มีความจ าเป็นเดือดร๎อนมากเป็น

พิเศษ 
(5) การลดรายจํายอุปกรณ์ คําเสื้อผ๎า และกระเป๋านักเรียน โดยจัดซื้อ และมอบ

ให๎แกํนักเรียนด๎อยโอกาส 
  ทั้งนี้โรงเรียนอนุบาลบ๎านขุมค า ได๎น าเงินสํวนนี้มาตัดเสื้อประจ าโรงเรียนแจก

นักเรียนทุกคนในโรงเรียน    
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  จากนโยบายการจัดสรรเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน   ใน
โรงเรียนตํางๆ  จะพบวํามีแนวทางที่หลากหลายในการจัดบริการแกํเด็กนักเรียนผู๎ด๎อยโอกาส  แสดง
ให๎เห็นถึงความเป็นอิสระในเชิงนโยบายของผู๎บริหารโรงเรียนที่สามารถด าเนินการได๎ เพื่อผลประโยชน์
ของนักเรียนเป็นส าคัญ  และนโยบายเหลํานี้เองก็เป็นสํวนหนึ่งในการตัดสินใจเลือกเรียนที่โรงเรียน   
ด๎วยเหตุผล การเดินทางสะดวก และการประหยัดคําใช๎จําย เพราะนักเรียนด๎อยโอกาสจะได๎รับบริการ
ในสํวนนี้  สามารถอ านวยความสะดวกในการเดินทางไปกลับโรงเรียน และประหยัดคําใช๎จํายในการ
เดินทาง  ตลอดจนการรับประทานอาหารกลางวันฟรี  หรือมีอุปกรณ์  เครื่องแบบ  กระเป๋านักเรี ยน  
ตลอดจนให๎เงินนักเรียนไปใช๎จํายเพื่อการเรียนโดยบริหารจัดการด๎วยตนเอง สามารถลดคําใช๎จํายของ
ครอบครัวในการให๎นักเรียนเข๎าเรียนที่โรงเรียนได๎เป็นอยํางดี 
  ในสํวนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม  ใช๎นโยบายเรียนฟรีไมํเสียคําใช๎จําย  
โดยใช๎งบประมาณของเทศบาลทั้งหมด  ผู๎ปกครองไมํต๎องเสียคําใช๎จําย ก็เป็นเหตุผลที่ท าให๎ผู๎ปกครอง
เลือกสํงลูกมาเรียนที่โรงเรียน เพราะการประหยัดคําใช๎จําย  และเดินทางสะดวก 
 5.5.3 นโยบายเพิ่มระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และผลต่อสัมฤทธิผลทางการศึกษา
ของนักเรียนด้อยโอกาส 
  โรงเรียนสังกัดการบริหารสํวนจังหวัดอุบลราชธานีมีนโยบายในการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาแกํนักเรียนด๎อยโอกาส  ดังนี้ 
  โรงเรียนนาค าวิทยาจัดโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โครงการความเป็น
เลิศทางวิชาการ  โครงการพัฒนางานแนะแนว และโครงการระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน  
  โรงเรียนบัวงามวิทยาลงนามความรํวมมือกับ วิทยาลัยเกษตรกรรมอุบลราชธานี ใน
การจัดการเรียนการสอนเกษตรกรรม และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายจะเรียนด๎านวิชาการที่โรงเรียน  และเรียนด๎านวิชาชีพที่วิทยาลัยเกษตรกรรมอุบลราชธานี 
ควบคูํกัน  เมื่อนักเรียนจบการศึกษาจะได๎คุณวุฒิ 2 ด๎าน คือ  มัธยมศึกษาปีที่ 6  และประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.)  และจัดตั้งบัวงามฟุตบอลอะคาเดมี่  เพ่ือเปิดโอกาสให๎เด็กด๎อยโอกาสที่สนใจฟุตบอล
ได๎ฝึกทักษะการเลํนฟุตบอล  มีการปรับปรุงอาคารฝึกงานชํางเดิม เป็นหอพักให๎นักเรียนกลุํมนี้  โดยมี
ครูผู๎รับผิดชอบดูแลโดยเฉพาะ  โดยทีมฟุตบอลของโรงเรียนสามารถคว๎ารางวัลชนะเลิศการแขํงขัน
ฟุตบอลในระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือด๎วย  

โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ชํองเม็ก จัดหลักสูตร SBMLD คือ การฝึกเด็กที่มีความสนใจ
เฉพาะ เชํน การประกอบอาชีพ ตามท๎องถิ่น ปราชญ์ชาวบ๎าน เน๎นตามความต๎องการของเด็ก สัปดาห์
ละหนึ่งครั้ง คือ การท าเฟอร์นิเจอร์ไม๎ใต๎น้ า เพ่ือเปิดโอกาสให๎เด็กมีความรู๎น าไปประกอบอาชีพใน
อนาคตได๎   
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 โรงเรียนห๎วยขําพิทยาคม จัดหลักสูตร SBMLD คือ การฝึกเด็กที่มีความสนใจเฉพาะ 
เชํน การเพาะเห็ด  การเพาะพันธุ์ปลา  เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเปิดโอกาสให๎เด็กมีความรู๎น าไป
ประกอบอาชีพในอนาคตได๎   

โรงเรียนเหลํางามพิทยาคมสํงเสริมทักษะอาชีพให๎แกํนักเรียน  โดยได๎จัดท าหลักสูตร 
5 หลักสูตร เพ่ือสํงเสริมความเป็นเลิศแกํนักเรียน โดยหลักสูตรผํานการประเมินจากมหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุบลราชธานี  ได๎แกํ  หลักสูตรเสริมสวยหลักสูตรอาหารไทย  หลักสูตรกีตาร์  หลักสูตรเปตอง  
และหลักสูตรตะกร๎อ  เพ่ือให๎นักเรียนมีความรู๎ สามารถน าไปประกอบอาชีพในอนาคตได๎  

นอกจากนี้โรงเรียนอ่ืนๆ ในสังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดอุบลราชธานีมีการ
จัดการดูแลกลุํมเด็กด๎อยโอกาสที่เข๎าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นพิเศษในกลุํมที่ไมํสามารถอํานออก
เขียนภาษาไทยได๎คลํองแคลํว  โดยมีการจัดสอนพิเศษแบบไมํคิดคําใช๎จํายโดยคุณครูกลุํมสาระการ
เรียนรู๎ภาษาไทยในชํวงเวลาพักกลางวันและชํวงเย็น เป็นเวลาประมาณ 1 เดือนแรกหลังจากเปิดภาค
การศึกษาต๎นในแตํละปี  เพ่ือให๎นักเรียนกลุํมนี้สามารถพัฒนาทักษะการอําน  การเขียนภาษาไทยได๎  
และจัดการสอนเสริมในรายวิชาภาษาอังกฤษ  และภาษาจีนให๎กับนักเรียนทุกคน โดยไมํคิดคําใช๎จําย  
และโรงเรียนอ่ืนๆ ก าลังพัฒนาหลักสูตรโดยใช๎แนวคิด  SBMLD เพ่ือให๎นักเรียนมีทักษะวิชาชีพไปใช๎
ประกอบอาชีพในอนาคตได๎ 

ผลจากการมีนโยบายเพ่ิมระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาแกํนักเรียนด๎อยโอกาสนั้น  
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนรายวิชา คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  
และภาษาอังกฤษ สูงกวําคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดอุบลราชธานี  
ระดับจังหวัดอุบลราชธานี  ระดับสังกัดกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  และระดับประเทศ  แตํ
รายวิชาภาษาไทยมีคําคะแนนสูงกวําเพียงคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนสังกัด อบจ.อุบลราชธานี  และ
น๎อยกวําคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัดอุบลราชธานี  ระดับสังกัดกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  และ
ระดับประเทศ  รายละเอียดดังตารางที่ 5.48 
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ตารางที่ 5.48  
 
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (O – NET) ของนักเรียนด้อยโอกาส 

ผลสัมฤทธิ์ทาง 

การศึกษา(O – NET) 

คะแนนเฉลี่ย 

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ   ภาษาอังกฤษ 

นักเรียนด๎อยโอกาส 43.6 34.4 41.5 48.2 33.6 

โรงเรียน 43.10 15.92 29.18 32.00 17.87 

จังหวัด 48.28 18.90 30.91 34.73 20.79 

สังกัด 45.78 17.46 29.97 33.32 18.95 

ประเทศ 50.76 21.74 32.54 36.53 23.44 

         

โรงเรียนอนุบาลบ๎านขุมค า มีนโยบายการเรียนการสอนเพ่ือเด็กด๎อยโอกาส  โดยเน๎น
การเขียนภาษาไทย  การคัดลายมือให๎แกํนักเรียนเป็นพิเศษ  เนื่องจากนักเรียนสํวนใหญํที่เข๎ามา
ศึกษาท่ีโรงเรียนขาดพ้ืนฐานในด๎านนี้  จนปัจจุบันนักเรียนในโรงเรียนสํวนใหญํสามารถเขียนภาษาไทย
ได๎ดี  และมีลายมือที่สวยงาม 

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดมจัดการเรียนการสอน โดยมีหลักการและ
ขอบขํายกิจกรรมประจ าวัน  6  กิจกรรมหลัก ประกอบด๎วย กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  กิจกรรม
เสริมประสบการณ์ (กิจกรรมวงกลม)  กิจกรรมสร๎างสรรค์  กิจกรรมเสรี  กิจกรรมกลางแจ๎ง  และ
กิจกรรมเกมการศึกษา  ผลการเรียนรู๎ของนักเรียนพบวํา นักเรียนทุกคนมีพัฒนาการด๎านรํางกาย 
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา อยูํในระดับดี   

จากการศึกษาการจัดการศึกษาส าหรับเด็กด๎อยโอกาสขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น: กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เราจะพบวําโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
สามารถเพ่ิมโอกาสการศึกษาให๎กลุํมนักเรียนด๎อยโอกาส ทั้งการเพ่ิมโอกาสในการเข๎าเรียนในโรงเรียน
ที่มีสัดสํวนเพ่ิมสูงขึ้น  โอกาสในการได๎รับการดูแล เอาใจใสํจากโรงเรียน  โอกาสในการได๎รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู๎  ตลอดจนโอกาสในการได๎ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ดี  
นั่นแสดงให๎เห็นวํากลุํมผู๎ด๎อยโอกาสได๎รับโอกาสการศึกษาเพ่ิมขึ้นผํานการจัดการศึกษาของโรงเรียน
สังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น   
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บทที่ 6 
สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นกับการเพ่ิมโอกาส

การศึกษาของกลุํมผู๎ด๎อยโอกาส  สามารถสรุปผล  อภิปรายผล  และข๎อเสนอแนะ  ดังนี้ 
 

6.1  สรุปผลการศึกษา 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นกับการเพ่ิมโอกาส
การศึกษาของกลุํมผู๎ด๎อยโอกาส มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นในประเทศไทย  (2) เพ่ือศึกษาการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นกับการ
เพ่ิมโอกาสการศึกษากลุํมผู๎ด๎อยโอกาส และ (3) เสนอข๎อเสนอแนะเชิงนโยบายในการเพ่ิมโอกาส
การศึกษาแกํกลุํมผู๎ด๎อยโอกาส  โดยศึกษาการจัดการศึกษาในระบบขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ภายใต๎พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542 

ประชากรในการศึกษา คือ  องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่มีการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โดยการคัดเลือกกลุํมตัวอยํางใช๎การสุํมแบบหลายชั้น องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่มีสัดสํวนนักเรียน
ด๎อยโอกาสตํอเด็กและเยาวชนด๎อยโอกาสในพ้ืนที่  3  กลุํม  คือ  สัดสํวนต่ า ปานกลาง  และสูง  อัน
ได๎แกํ เทศบาลเมืองเดชอุดม  เทศบาลต าบลนาโพธิ์  และองค์การบริหารสํวนจังหวัดอุบลราชธานี  
จังหวัดอุบลราชธานีตามล าดับ 

ผู๎วิจัยได๎ศึกษาข๎อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์แบบไมํมีโครงสร๎าง ผู๎บริหารองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น ผู๎บริหารโรงเรียน และครูผู๎สอน การสนทนากลุํมระหวํางผู๎อ านวยการโรงเรียน
และรองผู๎อ านวยการโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดอุบลราชธานี และใช๎แบบสอบถามเก็บ
ข๎อมูลจากนักเรียนด๎อยโอกาส 396  คน  และผู๎ปกครองนักเรียนด๎อยโอกาส จ านวน 392 คน  โดย
สามารถสรุปผลการศึกษาได๎ดังนี้ 

(1) ปี 2557 องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีจัดการศึกษาในระบบตั้งแตํระดับชั้นกํอน
ประถมศึกษา  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต๎น มัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  มีโรงเรียนในสังกัดทั้งสิ้น 1,466  โรงเรียน  จากเดิมที่ได๎รับการ
ถํายโอนโรงเรียนจากกระทรวงศึกษาธิการระหวํางปี 2549 – 2557 จ านวน 485 แหํง  โดยเทศบาล
ต าบลมีแนวโน๎มการเพ่ิมโรงเรียนในสังกัดสูงสุด  ผลการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
เมื่อดูคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ระหวํางปี 2555 – 2558  
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มีแนวโน๎มเพ่ิมสูงขึ้น แตํเมื่อเทียบกับสถานศึกษาในสังกัดอ่ืนๆ ในปี 2558 พบวํา คะแนนเฉลี่ยของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นยังมีคะแนนอยูํในล าดับท๎ายเกือบทุกระดับชั้น  แตํ
อยํางไรก็ดีสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมากกวําร๎อยละ 87  ได๎รับการรับรองการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. 2549 - 2553) โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

(2) การจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นทั้งสามแหํง เมื่อ
เปรียบเทียบระหวํางปีการศึกษา 2552  และปีการศึกษา  2558  พบวําสัดสํวนนักเรียนด๎อยโอกาสตํอ
นักเรียนทั้งหมดในทุกโรงเรียนมีจ านวนเพิ่มขึ้น  แสดงให๎เห็นวําองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นรับผิดชอบ
นักเรียนด๎อยโอกาสมากขึ้น และผู๎ปกครองให๎ความไว๎วางให๎ให๎บุตรหลานเข๎าศึกษาในโรงเรียนสังกัด
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเพ่ิมขึ้น 

(3) นโยบายการเพ่ิมโอกาสการศึกษาให๎แกํนักเรียนด๎อยโอกาส  นโยบายส าคัญของ
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดอุบลราชธานี และโรงเรียนอนุบาลบ๎านขุมค า คือ  ระบบการ
เยี่ยมบ๎านนักเรียน สอดคล๎องกับปัจจัยการเลือกโรงเรียนด๎วยเหตุผลครูสอนดี เอาใจใสํนักเรียน  
นโยบายการให๎ทุนการศึกษาแกํนักเรียนด๎อยโอกาสของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัด
อุบลราชธานี  สอดคล๎องกับสภาพเด็กด๎อยโอกาสที่สํวนใหญํเป็นกลุํมนักเรียนยากจน  และสํงผลตํอ
การเลือกโรงเรียนในด๎านการประหยัดคําใช๎จําย นโยบายการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน
ปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจนของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดอุบลราชธานี และ
โรงเรียนอนุบาลบ๎านขุมค า เป็นสํวนหนึ่งในการตัดสินใจเลือกเรียนที่โรงเรียนด๎วยเหตุผลการเดินทาง
สะดวก และการประหยัดคําใช๎จําย และนโยบายของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม  ใช๎
นโยบายเรียนฟรีไมํเสียคําใช๎จําย  เป็นเหตุผลที่ท าให๎ผู๎ปกครองเลือกสํงลูกมาเรียนที่โรงเรียน เพราะ
การประหยัดคําใช๎จําย  และเดินทางสะดวก 

(4) โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดอุบลราชธานีมีนโยบายและมาตรการใน
การเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาแกํนักเรียนด๎อยโอกาส  โดยจัดโครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ  
เปิดหลักสูตรคูํขนานรํวมกับวิทยาลัยเกษตรกรรมอุบลราชธานี ในการจัดการเรียนการสอน
เกษตรกรรม และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดตั้งบัวงามฟุตบอลอะคาเดม่ี  ให๎เด็กด๎อยโอกาสที่สนใจฟุตบอล
ได๎ฝึกทักษะการเลํนฟุตบอล  จัดหลักสูตร SBMLD คือ การฝึกเด็กที่มีความสนใจเฉพาะ เชํน การ
ประกอบอาชีพตามท๎องถิ่น และจัดสอนพิเศษภาษาไทยให๎กลุํมเด็กด๎อยโอกาสที่เข๎าเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นพิเศษในกลุํมที่ไมํสามารถอํานออกเขียนภาษาไทยได๎  และจัดการสอนเสริมใน
รายวิชาภาษาอังกฤษ  และภาษาจีนให๎กับนักเรียนทุกคน โดยไมํคิดคําใช๎จําย  ผลการจัดการศึกษา 
พบวํา นักเรียนด๎อยโอกาสโรงเรียนสังกัด อบจ.อุบลราชธานี  มีคะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้น
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พ้ืนฐาน  (O-NET) รายวิชา คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  และ
ภาษาอังกฤษ สูงกวําคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัดกรมสํงเสริมการปกครอง
ท๎องถิ่น  และระดับประเทศ  และโรงเรียนอนุบาลบ๎านขุมค าสอนเขียนภาษาไทยและการคัดลายมือ
ให๎แกํนักเรียนเป็นพิเศษ  ท าให๎นักเรียนสามารถเขียนภาษาไทยได๎ดี  และมีลายมือที่สวยงาม  
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดมจัดการเรียนการสอน โดยมีหลักการและขอบขํายกิจกรรม
ประจ าวัน  6  กิจกรรมหลัก  ท าให๎นักเรียนทุกคนมีพัฒนาการด๎านรํางกาย  ด๎านอารมณ์  ด๎านสังคม  
และด๎านสติปัญญา อยูํในระดับดีทั้งหมด   
 
6.2 อภิปรายผล 

 
จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นกับการเพ่ิม

โอกาสการศึกษาของกลุํมผู๎ด๎อยโอกาส นั้นสามารถอภิปรายผลการศึกษา  ได๎ดังนี้ 
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นทั้งสามแหํงท าหน๎าที่จัดบริการสาธารณะด๎านการศึกษา  

ให๎แกํประชาชนในพื้นท่ี เนื่องจากได๎รับการกระจายอ านาจการจัดการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ  
และตอบสนองความต๎องการของประชาชนที่ต๎องการให๎มีโรงเรียนในพ้ืนที่  โดยองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นท้ังสามแหํงได๎จัดสรรงบประมาณร๎อยละ 20  เพ่ือจัดบริการสาธารณะด๎านการศึกษา  เป็นการ
เติมเต็มให๎บริการสาธารณะของท๎องถิ่นมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น   สอดคล๎องกับงานของคริสตินา 
คิส-เคโตส์ และ บอมแบง ซูฮาโนโก ซิอาเยอร์ (Krisztina Kis-Katos & Bambang Suharnoko 
Sjahrir, 2013) ที่พบวําการตอบสนองของรัฐบาลท๎องถิ่นในด๎านการลงทุนด๎านการศึกษามีเพ่ิมขึ้นเมื่อ
มีการกระจายอ านาจมากขึ้น และผลกระทบในด๎านบวกของการกระจายอ านาจทางด๎านการบริหาร
และทางการคลังแสดงถึงการตอบสนองของรัฐบาลท๎องถิ่นที่เข๎ามาเติมเต็มให๎ระบบริการสาธารณะใน
ท๎องถิ่นท่ียังไมํสมบูรณ์ให๎มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น   

การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นสามารถชํวยเพ่ิมโอกาสการศึกษาของ
กลุํมผู๎ด๎อยโอกาสได๎  โดยปัจจัยส าคัญ คือ  การกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาไปสูํ
สถานศึกษามากยิ่งข้ึน ท าให๎สถานศึกษาสามารถตอบสนองความต๎องการของกลุํมผู๎ด๎อยโอกาสได๎เพ่ิม
สูงขึ้น  โดยดูได๎จากความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของนักเรียนด๎อยโอกาสและผู๎ปกครอง จะพบวํา
มีความพึงพอใจตํอการจัดการศึกษาโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดอุบลราชธานีสูงที่สุด  
เหตุผลส าคัญเนื่องจากโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดอุบลราชธานีมีความเป็นอิสระในการ
บริหารสถานศึกษาสูงที่สุด  ผู๎บริหารโรงเรียนสามารถตัดสินใจด าเนินนโยบายตํางๆ ได๎ตามความ
เหมาะสมและสอดคล๎องกับบริบทของโรงเรียน  เชํนเดียวกับแนวคิดของ  Husen and 
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Posrlethevaite (1985) ที่กลําววํา กระจายอ านาจทางการศึกษาชํวยท าให๎การตัดสินใจอยูํบน
พ้ืนฐานของปัญหาและความต๎องการที่แท๎จริง ทั้งนี้โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัด
อุบลราชธานีมีการด าเนินนโยบายและมาตรการเพ่ือกลุํมนักเรียนด๎อยโอกาสที่มีความหลากหลาย 
แตกตํางกัน ไมํวําจะเป็น ระบบการเยี่ยมบ๎าน  การให๎ทุนการศึกษา  การจัดสรรงบประมาณเงิน
อุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานในด๎านการเดินทาง  อาหารกลางวัน  อุปกรณ์การเรียน  ซึ่งเน๎นการให๎ความ
ชํวยเหลือทางเศรษฐกิจแกํนักเรียนยากจน สอดคล๎องกับการแก๎ปัญหาการขาดโอกาสทางการศึกษา
ของกลุํมเด็กยากจน ของ วรัญญา เตียวกุล (2550) ที่กลําววําเด็กยากจนต๎องได๎รับความชํวยเหลือทาง
เศรษฐกิจ เพ่ือให๎สามารถเรียนในระบบการศึกษาได๎  รวมทั้งต๎องมีการดูแลเอาใจใสํจากครูอยําง
ใกล๎ชิด ท าให๎สามารถตอบสนองความต๎องการของนักเรียนด๎อยโอกาสในแตํละโรงเรียนที่มีความ
แตกตํางกัน  และแสดงให๎เห็นวํา การจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
สอดคล๎องกับหลักความเป็นอิสระของท๎องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะ   
   นักเรียนและผู๎ปกครองนักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นทั้งสามแหํงมี
ความพึงพอใจในการจัดการศึกษาโดยเฉลี่ยในระดับมาก ทั้งสี่ด๎าน คือ ด๎านอาคาร สถานที่ สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู๎  ด๎านบุคลากร  ครูผู๎สอน  ด๎านระบบการจัดการศึกษาของโรงเรียน  และด๎าน
การสํงเสริมผู๎ด๎อยโอกาส สอดคล๎องกับงานวิจัยของวีระศักดิ์  เครือเทพ และคณะ (2557) ที่พบวํา
ประชาชนมีความพึงพอใจตํอการจัดการศึกษาของ อปท. ในระดับปานกลางจนถึงคํอนข๎างดี ทั้งใน
เรื่องทักษะ ความคิดความอําน ความรู๎ความสามารถ ความประพฤติของนักเรียน  และพอใจที่บุตร
หลานที่จบการศึกษาจากสถานศึกษาของ อปท.สามารถหางานท าหรือเรียนตํอในระดับที่สูงขึ้นได๎   
แสดงให๎เห็นวําโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นสามารถตอบสนองความต๎องการของ
ประชาชนในการจัดการศึกษาทั้งในการจัดการศึกษาแกํนักเรียนทั่วไป และการจัดการศึกษาเพ่ือกลุํม
นักเรียนด๎อยโอกาส    
  อยํางไรก็ตามเราจะพบวําการให๎อิสระแกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในการตัดสินใจ
จัดบริการสาธารณะ  ท าให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีอิสระในการเลือกจัดบริการสาธารณะที่
ตนเองมีความพร๎อม เชํน  โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมือง
เดชอุดมเลือกจัดการศึกษาให๎กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส เฉพาะกลุํมนักเรียนยากจนเทํานั้น  เนื่องจากยังไมํมี
ศักยภาพในการจัดการศึกษาเพ่ือผู๎พิการที่ต๎องใช๎ทรัพยากรจ านวนมาก  และจังหวัดอุบลราชธานีมี
โรงเรียนเฉพาะความพิการ  และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ในพ้ืนที่  ท าหน๎าที่จัดการศึกษาให๎แกํเด็ก
ด๎อยโอกาสผู๎พิการ  และเด็กด๎อยโอกาสกลุํมอ่ืนๆ  อยูํแล๎ว 
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6.3 ข้อเสนอแนะ 
 
ผู๎วิจัยมีข๎อเสนอแนะในการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมโอกาสการศึกษาแกํนักเรียนด๎อยโอกาส  

ดังนี้ 
(1) โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจ าเป็นต๎องให๎ความสนใจกลุํมนักเรียน

ด๎อยโอกาสในความรับผิดชอบของตนเองมากยิ่งขึ้น  โดยส ารวจข๎อมูลของนักเรียนด๎อยโอกาสอยําง
เป็นระบบ  วิเคราะห์ความต๎องการในการให๎ความชํวยเหลือ  และวางแผนการให๎ความชํวยเหลือใน
ด๎านตํางๆ ที่นักเรียนด๎อยโอกาสต๎องการ เพ่ือเพ่ิมโอกาสการศึกษาให๎แกํกลุํมนักเรียนด๎อยโอกาส 

(2) โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่มีความพร๎อมในการจัดการศึกษาแกํ
กลุํมผู๎ด๎อยโอกาสจ าเป็นต๎องเปิดโอกาสให๎กับกลุํมผู๎ด๎อยโอกาสกลุํมอ่ืนๆ เข๎าศึกษาในโรงเรียน เพ่ือ
เพ่ิมโอกาสการศึกษาให๎แกํผู๎ด๎อยโอกาสทุกกลุํม  อาทิ  กลุํมผู๎พิการ  

(3) องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นควรสนับสนุนงบประมาณในด๎านการศึกษาแกํ
สถานศึกษา  โดยเน๎นไปที่การจัดสรรงบประมาณเพ่ือกลุํมนักเรียนด๎อยโอกาสมากขึ้น  เพ่ือชํวยเพ่ิม
โอกาสในการได๎รับการศึกษา  โดยอาจท าในรูปแบบเงินกองทุนเพ่ือการจ๎างงานนักเรียนด๎อยโอกาสใน
โรงเรียน  เชํน  ให๎นักเรียนชํวยท างานที่ห๎องสมุด  สหกรณ์ร๎านค๎า การดูแลความสะอาด  การ
ชํวยเหลืออาจารย์  เพ่ือให๎นักเรียนมีรายได๎เพ่ิมขึ้น  และเป็นการฝึกทักษะการท างานและสํงเสริมให๎
นักเรียนมีความรับผิดชอบมากขึ้น 

(4) กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น และส านักงานคณะกรรมการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นควรพิจารณาศักยภาพทางการคลังขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
ความไมํเทําเทียมกันของนักเรียนในสถานศึกษา โดยเฉพาะนักเรียนด๎อยโอกาส  และผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา  เพื่อใช๎เป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณด๎านการศึกษาให๎แกํองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น เพ่ือน าไปจัดการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพ และสร๎างความเสมอภาคของนักเรียนให๎มากขึ้น 
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