
การน านโยบายเรียนฟรี 15 ปีมาปฏิบัติ : กรณีศึกษาโรงเรียนของคลองลานวิทยา* 
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บทคัดย่อ 
              การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการน านโยบายเรียนฟรี 15 ปีมาปฏิบัติ กรณีศึกษาโรงเรียนคลองลาน
วิทยานี้ จะศึกษาเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ นโยบายเรียนเรียน 15 ปี กระบวนการน านโยบายเรียนฟรี 15 ปีมา
ปฏิบัติในโรงเรียนคลองลานวิทยา ปัญหาและอุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงพัฒนานโยบายเรียนฟรี 15 ปีให้มีความเหมาะสมยิง่ขึ้น โดยใช้วิธีวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม ในส่วนของการ
วิจัยสนาม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 15 คน ผลการวิจัย
พบว่า แนวคิดและแนวทางในการปฏิบัตินโยบายเรียนฟรี 15 ปี รัฐบาลผลักดันเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นส่วน
ใหญ่ เพื่อให้การศึกษามีระดับที่เท่าเทียมและลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ทางโรงเรียนคลองลานวิทยา ได้น า
งบประมาณมาแบ่งในส่วนต่างๆ เช่น ชุดนักเรียน รองเท้า อุปกรณ์การเรียน หนังสือเรียน ค่าอาหารกลางวัน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในส่วนนี้ครูในโรงเรียนฝ่ายกิจการและครูประจ าชั้นจะเป็นผู้ดูแลทั้งหมดภายในโรงเรียน 
 
ค าส าคัญ: นโยบายเรียนฟรี 15 ปี นโยบาย โรงเรียนคลองลานวิทยา 
บทน า 
              การศึกษาเป็นกระบวนการที่สามารถพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพเกื้อหนุนการ
พัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคม จะเห็นได้ว่ารัฐบาลมี
นโยบายที่จะส่งเสริมพัฒนาและยกระดับคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ ความสามารถเพื่อการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีอย่างต่อเนื่อง นโยบายสาธารณะมีรากฐานมาจากสภาพปัญหาต่างๆ ของสังคมเป็นปัญหาที่ประชาชน
คาดหวังว่ารัฐจะต้องรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา นโยบายด้านการศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับรัฐบาลในการ
สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ และการศึกษาไม่ใช้เพียงกิจกรรมของหน่วยงานรัฐ
เท่านั้น หากเป็นกิจกรรมและงานที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้ง
ประเทศจากสาเหตุดังกล่าวจึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดนโยบายด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพการจัดการศึกษาของ
ประเทศ (อารีย์ เปี่ยมมีสมบูรณ์, 2553, หน้า 4) 
              นโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ เป็นนโยบายสวัสดิการเพื่อสาธารณะ ของรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ 
เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ที่ด าเนินการในรูปแบบของโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ โดยมุ่งจัดให้ทุกคนมี
โอกาสได้รับการศึกษาฟรี 15 ปีตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการให้เกิดความเสมอภาคและความเป็นธรรมในโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนในกลุ่มด้อยโอกาส 
ทั้งผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ผู้อยู่ในสภาวะยากล าบาก ผู้บกพร่องทางร่างกายและสติปัญญา และชนเผ่าต่าง
วัฒนธรรม รวมทั้งยกระดับการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในชุมชนด้วย ซึ่งรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายสาธารณะดังกล่าวไว้ใน
ค าแถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (สกนธ์ ซุมทัพ, 2554, หน้า 10) 
 
              *บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเร่ือง การน านโยบายเรียนฟรี 15 ปีมาปฏิบัติ : กรณีศึกษาโรงเรียนคลองลานวิทยา 
              **นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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              นโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพเป็นนโยบายสาธารณะที่ส าคัญต่อการจัดการศึกษาของประเทศ
ไทยท่ีเน้นการให้ความส าคัญในด้านการศึกษาต่อผู้เรียนในทุกระดับชั้น ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาแนวคิด
เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะและแนวทางปฏิบัติการน านโยบายเรียนฟรี 15 ปี ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนคลองลาน
วิทยา ว่ามีวิธีการ ขั้นตอน และกระบวนการอย่างไร และเพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรค เพื่อหาข้อเสนอแนะ
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 
              ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการวิจัย 2 วิธี ดังนี ้
              1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ วารสาร 
รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ คู่มือปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการน านโยบายเรียนฟรี 15 ปีมาปฏิบัติ : กรณีศึกษาโรงเรียนคลองลานวิทยา  
              2. การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพื้นที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการสัมภาษณ์แบบ
มีโครงสร้างหรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or formal interview) 
 
              ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
              1. ประชากร (Population) ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนคลองลาน
วิทยาที่เกี่ยวข้องในการน านโยบายเรียนฟรี 15 ปีมาปฏิบัติ : กรณีศึกษาโรงเรียนคลองลานวิทยา  
              2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยก าหนดคุณลักษณะของประชากรที่ต้องการศึกษา (วิโรจน์ ก่อสกุล, 2559, 
หน้า 37) จึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) จ านวน 15 คน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ
ดังนี้  
                    2.1 ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคลองลานวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการน านโยบายเรียนฟรี 15 ปีมา
ปฏิบัติ ได้แก่ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ โรงเรียนคลองลานวิทยา จ านวน 
1 คน  
                    2.2 ครู โรงเรียนคลองลานวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการน านโยบายเรียนฟรี 15 ปีมาฏิบัติ ได้แก่ หัวหน้า
งานวิชาการ ครู ค.ศ.1, ครู ค.ศ.2, ครู ค.ศ.3 และพนักงานราชการ จ านวน 10 คน 
                    2.3 ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนคลองลานวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการน านโยบายเรียนฟรี 15 ปีมา
ปฏิบัติ จ านวน 2 คน  
                    2.4 นักเรียนโรงเรียนคลองลานวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการน านโยบายเรียนฟรี 15 ปีมาปฏิบัติ ได้แก่ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 2 คน 
 
              เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
              เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยกรณีศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธี การสัมภาษณ์ โดย
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal interview) 
ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนดที่แน่นอนตายตัวจะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถาม
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เดียวกัน (สุภางค์ จันทวานิช, 2559, หน้า 75) และการสัมภาษณ์จะท าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ก่อนการเก็บ
รวบรวมข้อมูลผู้ศึกษาได้ก าหนดวันนัดหมายวันสัมภาษณ์ โดยได้แจ้งให้ผู้สัมภาษณ์ทราบก่อนล่วงหน้า ในการ
สัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์จะใช้การจดบันทึกและบันทึกเสียง โดยก่อนสัมภาษณ์จะขออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ในการจด
บันทึกการสนทนาก่อนทุกครั้ง 
 
               วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
               1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไปโดยการ
รวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการจดบันทึกไว้แล้วโดยผู้อื่น ได้แก่  
                    1.1 หนังสือทั่วไป ได้แก่ ต ารา คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึงเอกสารทางวิชาการ 
วารสาร เป็นต้น  
                    1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 
                    1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานท่ีผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้นๆ อย่างละเอียด  
                    1.4 เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจัดท าขึ้นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ เช่น 
นโยบาย กฎระเบียบ พระราชบัญญัติ คู่มือปฏิบัติงาน ประกาศ ค าสั่ง เป็นต้น  
 
              2. วิธีการรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยที่ผู้วิจัยเลือกวิธีการ
สัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure interview) โดยที่
ผู้วิจัยต้องท าการสัมภาษณ์ไปตามค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์ซึ่งผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ตามข้อก าหนดไว้เท่านั้น 
และผู้วิจัยจะใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นค าถามในการสัมภาษณ์และจดบันทึกข้อมูลและบันทึกเสียงตามค าบอกของผู้
ถูกสัมภาษณ์ 
 
              การวิเคราะห์ข้อมูล 
              การวิเคราะห์ข้อมูลในการท าการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการ
วิเคราะห์ ดังนี้  
              1. ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นตามแต่ละประเด็น 
              2. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือนหรือความ
แตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์  
              3. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูลเอกสารที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ทราบถึงลักษณะที่มคีวามคลา้ยคลงึกันและแตกต่าง
กันของข้อมูล ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
              4. น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพื่อสรุปผลการวิจัยกระบวนการ
น านโยบายเรียนฟรี 15 ปีมาปฏิบัติ : กรณีศึกษาโรงเรียนคลองลานวิทยา ว่ามีกระบวนการจัดการอย่างไร มีปัญหา
และอุปสรรคอย่างไร มีข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคอย่างไร เพื่อการปรับปรุงพัฒนาการน า
นโยบายเรียนฟรี 15 ปีให้เกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยใช้การน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา 
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ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
              ผลการวิจัย 
              ผลการวิจัยเอกสารและการวิจัยภาคสนาม พบว่า แนวคิดและแนวทางปฏิบัตินโยบายเรียนฟรี 15 ปี
ตามนโยบายสมัยนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ มีดังนี้ 
                   1) แนวคิดและแนวทางในการปฏิบัตินโยบายเรียนฟรี 15 ปี รัฐบาลผลักดันเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นส่วนใหญ่ เพื่อให้การศึกษามีระดับท่ีเท่าเทียมและลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง 
                     2) รัฐบาลให้มีการปฏิบัติมีงบประมาณจัดสรรเพื่อส่งเสรมิการเรียนการสอนแก่โรงเรียนและจ าแนก
เป็นรายบุคคล เพื่อความทั่วถึงและเพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียน เช่น อุปกรณ์การเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชุด
นักเรียน หนังสือเรียน 
              ศึกษาการน านโยบายเรียนฟรี 15 ปีมาปฏิบัติในโรงเรียนคลองลานวิทยา มีดังนี้ 
                    1) โรงเรียนคลองลานวิทยา ได้น างบประมาณมาแบ่งในส่วนต่างๆ เช่น ชุดนักเรียน รองเท้า 
อุปกรณ์การเรียน หนังสือเรียน ค่าอาหารกลางวัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในส่วนนี้ครูในโรงเรียนฝ่ายกิจการและครู
ประจ าช้ันจะเป็นผู้ดูแลทั้งหมดภายในโรงเรียน 
                    2) ในส่วนของวิชาการของโรงเรียนนั้น จะน าเงินส่วนที่ได้จากการแบ่งงบประมาณตามนโยบาย
น ามาพัฒนาผู้เรียน โดยเพิ่มความสามารถให้กับนักเรียน คือ ทางด้านภาษาต่างประเทศเนื่องด้วย โรงเรียนคลอง
ลานวิทยา เป็นอ าเภอท่ีเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดก าแพงเพชรจึงมีการสนับสนุนโดยการจ้างครูต่างประเทศมา
สอนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากเจ้าของภาษาโดยตรง ค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะรวมเป็นค่าเทอมของนักเรียนโดยไม่ต้อง
เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม นโยบายนี้จึงมีส่วนให้นักเรียนโรงเรียนคลองลานวิทยาได้มีการพัฒนาศักยภาพมากขึ้น 
                     3) โรงเรียนคลองลานวิทยา ได้น างบประมาณบางส่วนโดยจะให้ผู้ปกครองของนักเรียนเป็นผู้ไป
ดูแลไปใช้ในชีวิตประจ าวันในเรื่องอื่นๆ โดยจะจ าแนกเป็นรายบุคคลเท่าๆ กัน และผู้ปกครองจะต้องน าใบเสร็จการ
ซื้อของมาส่งมอบให้แก่โรงเรียน เพื่อตรวจสอบว่านักเรียนได้น าไปใช้จ่ายจริงตามวัตถุประสงค์ 
              ปัญหาและอุปสรรคในการน านโยบายเรียนฟรี 15 ปีท่ีน ามาปฏิบัติในโรงเรียนคลองลานวิทยา มีดังนี้ 
                     1) ครูมีภาระที่เพิ่มมากขึ้นในการน านโยบายมาปฏิบัติ เพราะครูจะต้องเป็นผู้น านโยบายมาปฏิบัติ
กับนักเรียน เพื่อให้นโยบายนี้เป็นผลส าเร็จ ในการแจกจ่ายให้แก่นักเรียนแต่ละบุคคลเป็นส่วนๆ เช่น ชุดนักเรีย น 
รองเท้า อุปกรณ์การเรียน สมุด หนังสือเรียน ค่าอาหารกลางวัน และจะต้องท าเป็นรายงานทุกๆ ปี เพื่อให้ทราบถึง
การด าเนินนโยบาย 
                      2) การด าเนินการนโยบายมีการล่าช้า เพราะต้องจ าแนกแจกจ่ายให้นักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อให้
มีสิทธิที่เท่าเทียมกัน และสถานภาพของนักเรียนที่มีการ เข้า-ออก อยู่เป็นประจ าในแต่ละเทอม จึงท าให้การ
ด าเนินการล่าช้าไปด้วย 
                      3) ผู้ปกครองบางรายไม่สามารถเดินทางมาประชุมผู้ปกครองและไม่สามารถมารับเงินงบประมาณ
ในส่วนของนโยบายนี้ได้ด้วยตัวเอง จึงท าให้นักเรียนต้องเป็นผู้มารับเงินส่วนน้ีแทน โดยจะต้องมีเอกสารยินยอมและ
ระบุว่าเป็นผู้ปกครองของนักเรียน 
                    4) เมื่อน ามาวิเคราะห์ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีแล้ว พบว่านักเรียนน าเงินจากการได้แจกจ่าย
ให้กับผู้ปกครองไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ พบว่ามีการปลอมแปลงใบเสร็จการรับเงินที่ส่งมาจากนักเรียน 
 



5 
 

              ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการน านโยบายเรียนฟรี 15 ปีมาปฏิบัติในโรงเรียน
คลองลานวิทยา มีดังนี ้
                    1) การลดภาระค่าใช้จ่ายในส่วนที่ไม่จ าเป็น เช่น การจัดทัศนศึกษาควรให้มีขอบเขตและ
สมเหตุสมผลอาจจะต้องจ ากัดแค่ช้ันมัธยมขึ้นไปในแต่ละปี และน างบประมาณที่เหลือน ามาเป็นค่าครุภัณฑ์ การ
พัฒนาด้าน ICT 
                      2) การส่งเสริมนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ควรจัดให้เฉพาะนักเรียนที่ล าบากและยากจนจริงๆ เพื่อให้
ถูกต้องตามวัตถุประสงค์มากยิ่งข้ึน และน าเงินส่วนท่ีเหลือจากงบประมาณมาเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียน 
               ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาการน านโยบายเรียนฟรี 15 ปีมาปฏิบัติในโรงเรียนคลองลานวิทยา
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น มีดังน้ี 
                    1) ค่าใช้จ่ายควรน ามากระจายในส่วนงบประมาณอื่นๆ ของโรงเรียนได้ เช่น ปัญหาสภาพของ
ห้องเรียนนักเรียนท่ีเก่าและผุพังตามกาลเวลา หรือ ห้องคอมพิวเตอร์ที่จ าเป็นอย่างยิ่งจะต้องพัฒนาให้ทันต่อยุคสมัย
ปัจจุบัน ควรน างบประมาณตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี น้ันมาช่วยในส่วนนี้ได้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนและ
ครูผู้สอน 
                    2) ควรปรับปรุงระบบการบริหารงานในนโยบายเรียนฟรี 15 ปี เนื่องจากมีการด าเนินงานที่ล่าช้า 
ควรจัดให้มีฝ่ายกิจการของนักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง หรือให้นักเรียนเป็นผู้น านโยบายไปปฏิบัติเองโดยอาจจะ
ต้องด าเนินการโดยใช้บัตรสวัสดิการนักเรียนให้รัฐเป็นผู้ก าหนดเฉกเช่นเดียวกับบัตรสวัสดิการของรัฐ โดยไม่ต้องให้
ครูเป็นผู้ปฏิบัติและยังเป็นส่วนช่วยให้ผู้ปกครองไม่ต้องเดินทางมาประชุมเพื่อรับงบประมาณตามนโยบายนี้เอง 
 
              อภิปรายผล 
              จากผลการวิจัยที่ค้นพบดังกล่าวข้างต้น มีประเด็นท่ีน ามาอภิปรายผล ได้ดังนี้ 
              นโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ เป็นนโยบายสวัสดิการเพื่อสาธารณะ ของรัฐบาล นาย
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ที่ด าเนินการในรูปแบบของโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ โดยมุ่ง
จัดให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี 15 ปีตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อม
ทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้เกิดความเสมอภาคและความเป็นธรรมในโอกาสทางการศึกษาแก่
ประชาชนในกลุ่มด้อยโอกาส ทั้งผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ผู้อยู่ในสภาวะยากล าบาก ผู้บกพร่องทาง
ร่างกายและสติปัญญา และชนเผ่าต่างวัฒนธรรม รวมทั้งยกระดับการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในชุมชนด้วย ซึ่ ง
รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายสาธารณะดังกล่าวไว้ในค าแถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 
2551 สอดคล้องกับแนวคิดของ Ira  Sharkansky (อ้างถึงในอารีย์ เปี่ยมมีสมบูรณ์, 2553, หน้า 10) กล่าว
ว่า นโยบายสาธารณะ หมายถึง กิจกรรมที่กระท าโดยรัฐบาล ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมทั้งหมดของรัฐบาล อาทิ
เช่น การจัดการศึกษา การจัดสวัสดิการ และก่อสร้างทางหลวงโดยรัฐ รวมทั้งข้อเสนอและระเบียบในการ
ควบคุมและก ากับการด าเนินกิจกรรมปัจเจกบุคคลและนิติบุคคล ตลอดจนการด าเนินงานของหน่วยงานของ
รัฐ อาทิเช่น การรักษาความสงบเรียบร้อยของต ารวจ การตรวจสอบราคาสินค้า และการควบคุมการ
จ าหน่ายยาและอาหาร เป็นต้น และสอดคล้องกับแนวคิดของ บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ (2561ข , หน้า 3) 
อธิบายว่า นโยบายสาธารณะ หมายถึง สิ่งที่รัฐบาลเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท า ในส่วนที่จะกระท า
ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ทั้งหมดของรัฐบาล ทั้งกิจกรรมที่ เป็นกิจวัตรและกิจกรรมที่เกิดขึ้นในบางโอกาส 
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การกระท าของบุคคลกลุ่มบุคคล หรือรัฐบาลภายใต้สิ่งแวดล้อมประกอบด้วย ปัญหาอุปสรรคและโอกาสและ
นโยบายที่น าเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นฤมล เพ็ญมาศ (2556) ได้ศึกษา
เรื่อง การน านโยบายเรียนฟรี 15 ปีไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ภายใต้เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลการศึกษาพบว่า (1) ส่วนการน า
นโยบายเรียนฟรี 15 ปี ไปสู่การปฏิบัติของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภายใต้
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในภาพรวมระดับการปฏิบัติระดับมากทุกด้าน (2) 
กระบวนการน านโยบายเรียนฟรี 15 ปี ไปสู่การปฏิบัติในระหว่างสถานศึกษา ภายใต้เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งที่ตั้งอยู่บริเวณ 3 จังหวัดที่มีสถานการณ์ความไม่สงบกับในอีก 2 จังหวัดที่เหลือ 
ระดับการปฏิบัติแตกต่างกัน ในด้านการประชุมอบรมหรือการสัมมนาปัญหา ด้านการใช้คู่มือการปฏิบัติงาน 
และด้านการตรวจสอบ ควบคุม ก ากับดูแลและประเมินผล และ (3) ข้อเสนอแนะในภาพรวมเกี่ยวกับการน า
นโยบายเรียนฟรี 15 ปี ไปสู่การปฏิบัติของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภายใต้
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการยอมรับและเห็นด้วย 
               การน านโยบายเรียนฟรี 15 ปีมาปฏิบัติในโรงเรียนคลองลานวิทยา  มีประเด็นที่น ามา
อภิปรายได้ดังนี้ 
              1) โรงเรียนคลองลานวิทยา ได้น างบประมาณมาแบ่งในส่วนต่างๆ เช่น ชุดนักเรียน รองเท้า 
อุปกรณ์การเรียน หนังสือเรียน ค่าอาหารกลางวัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในส่วนนี้ครูในโรงเรียนฝ่ายกิจการ
และครูประจ าชั้นจะเป็นผู้ดูแลทั้งหมดภายในโรงเรียน 
              2) ในส่วนของวิชาการของโรงเรียนนั้น จะน าเงินส่วนที่ได้จากการแบ่งงบประมาณตามนโยบาย
น ามาพัฒนาผู้เรียน โดยเพิ่มความสามารถให้กับนักเรียน คือ ทางด้านภาษาต่างประเทศเนื่องด้วย โรงเรียน
คลองลานวิทยา เป็นอ าเภอที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดก าแพงเพชรจึงมีการสนับสนุนโดยการจ้างครู
ต่างประเทศมาสอนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากเจ้าของภาษาโดยตรง ค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะรวมเป็นค่าเทอม
ของนักเรียนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม นโยบายนี้จึงมีส่วนให้นักเรียนโรงเรียนคลองลานวิทยาได้มีการ
พัฒนาศักยภาพมากข้ึน 
              3) โรงเรียนคลองลานวิทยา ได้น างบประมาณบางส่วนโดยจะให้ผู้ปกครองของนักเรียนเป็นผู้ไป
ดูแลไปใช้ในชีวิตประจ าวันในเรื่องอื่นๆ โดยจะจ าแนกเป็นรายบุคคลเท่าๆ กัน และผู้ปกครองจะต้องน า
ใบเสร็จการซื้อของมาส่งมอบให้แก่โรงเรียน เพื่อตรวจสอบว่านักเรียนได้น าไปใช้จ่ายจริงตามวัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับแนวคิดของ Carl E. Van Horn และ Donald s. Van Meter (อ้างถึงในอารีย์ เปี่ยมมีสมบูรณ์, 
2553, หน้า 15) กล่าว การน านโยบายไปปฏิบัติครอบคลุมกิจกรรมทั้งมวลที่กระท าโดยรัฐบาลและเอกชน 
ทั้งปัจเจกบุคคลและกลุ่มบุคคลซึ่งมีผลต่อการบรรลุความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ล่วงหน้าจากการ
ตัดสินใจนโยบาย ในกรณีนี้หมายรวมถึงปัจจัยทั้งหลายที่มีผลต่อความพยายามที่จะเปลี่ยนรูปแบบของการ
ตัดสินใจไปสู่มาตรการเชิงปฏิบัติ รวมทั้งความพยายามที่จะบรรลุการเปลี่ยนแปลงที่ก าหนดไว้จากการ
ตัดสินใจนโยบายด้วย และสอดคล้องกับแนวคิดของ สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ (อ้างถึงในอารีย์ เปี่ยมมีสมบูรณ์ , 
2553, หน้า 16-17) กล่าว ว่านโยบายสาธารณะจะมีความสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการน าไปปฏิบัติให้ปรากฏ
เป็นจริง อาจจ าแนกได้ 2 ลักษณะคือ  
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                    ลักษณะแรก เป็นการน านโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถ
ปฏิบัติได้ทันทีโดยไม่ต้องจัดท าแผนหรือการวางแผนรองรับ 
                    ลักษณะที่สอง เป็นการน านโยบายของรัฐไปปฏิบัติโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องท าการ
วางแผนรองรับ แล้วแต่ความเหมาะสมของภารกิจของแต่ละหน่วยงาน และสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Pressman and Wildavsky (อ้างถึงในสิรินทร์พร วงศ์พีรกุล, 2552, หน้า 32) ได้ให้นิยามของการน า
นโยบายไปปฏิบัติ ว่า หมายถึง การด าเนินงานให้ลุล่วง ให้ประสบความส าเร็จ ให้ครบถ้วน ให้เกิดผลผลิต 
และให้สมบูรณ์ และสอดคล้องกับแนวคิดของ จุมพล หนิมพานิช (อ้างถึงในสิรินทร์พร วงศ์พีรกุล , 2552, 
หน้า 33) กล่าวถึงความหมายของการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติโดยสรุปได้ว่า การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
หมายถึง การบริหารนโยบายที่ครอบคลุมถึงการวิเคราะห์พฤติกรรมองค์การปฏิสัมพันธ์ของบุคคลและกลุ่ม
บุคคล สมรรถนะและความร่วมมือของพนักงานภาครัฐและภาคเอกชน สภาพแวดล้อมของระบบและปัจจัย
อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายของนโยบาย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัจฉรา ภักดีจิตร 
(2554) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพการน านโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพไปสู่การปฏิบัติของ
โรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า ภาพ
การน านโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพไปสู่การปฏิบัติของโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้าน
อยู่ในระดับมาก และพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นฤ
มล เพ็ญมาศ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง การน านโยบายเรียนฟรี 15 ปีไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภายใต้เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผล
การศึกษาพบว่า (1) ส่วนการน านโยบายเรียนฟรี 15 ปี ไปสู่การปฏิบัติของสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภายใต้เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในภาพรวมระดับ
การปฏิบัติระดับมากทุกด้าน (2) กระบวนการน านโยบายเรียนฟรี 15 ปี ไปสู่การปฏิบัติในระหว่าง
สถานศึกษา ภายใต้เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งที่ตั้งอยู่บริเวณ 3 จังหวัดที่มี
สถานการณ์ความไม่สงบกับในอีก 2 จังหวัดที่เหลือ ระดับการปฏิบัติแตกต่างกัน ในด้านการประชุมอบรม
หรือการสัมมนาปัญหา ด้านการใช้คู่มือการปฏิบัติงาน และด้านการตรวจสอบ ควบคุม ก ากับดูแลและ
ประเมินผล และ (3) ข้อเสนอแนะในภาพรวมเกี่ยวกับการน านโยบายเรียนฟรี 15 ปี ไปสู่การปฏิบัติของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภายใต้เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ได้รับการยอมรับและเห็นด้วย 
              ปัญหาและอุปสรรคในการน านโยบายเรียนฟรี 15 ปีที่น ามาปฏิบัติในโรงเรียนคลองลานวิทยา 
มีประเด็นที่น ามาอภิปรายได้ดังนี้ 
              1) ครูมีภาระที่เพิ่มมากขึ้นในการน านโยบายมาปฏิบัติ เพราะครูจะต้องเป็นผู้น านโยบายมา
ปฏิบัติกับนักเรียน เพื่อให้นโยบายนี้เป็นผลส าเร็จ ในการแจกจ่ายให้แก่นักเรียนแต่ละบุคคลเป็นส่วนๆ เช่น 
ชุดนักเรียน รองเท้า อุปกรณ์การเรียน สมุด หนังสือเรียน ค่าอาหารกลางวัน และจะต้องท าเป็นรายงานทุกๆ 
ปี เพื่อให้ทราบถึงการด าเนินนโยบาย 
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                    2) การด าเนินการนโยบายมีการล่าช้า เพราะต้องจ าแนกแจกจ่ายให้นักเรียนเป็นรายบุคคล
เพื่อให้มีสิทธิที่เท่าเทียมกัน และสถานภาพของนักเรียนที่มีการ เข้า-ออก อยู่เป็นประจ าในแต่ละเทอม จึงท า
ให้การด าเนินการล่าช้าไปด้วย 
                    3) ผู้ปกครองบางรายไม่สามารถเดินทางมาประชุมผู้ปกครองและไม่สามารถมารับเงิน
งบประมาณในส่วนของนโยบายนี้ได้ด้วยตัวเอง จึงท าให้นักเรียนต้องเป็นผู้มารับเงินส่วนนี้แทน โดยจะต้องมี
เอกสารยินยอมและระบุว่าเป็นผู้ปกครองของนักเรียน 
                    4) เมื่อน ามาวิเคราะห์ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีแล้ว พบว่านักเรียนน าเงินจากการได้
แจกจ่ายให้กับผู้ปกครองไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ พบว่ามีการปลอมแปลงใบเสร็จการรับเงินที่ส่งมาจากนักเรียน 
สอดคล้องกับแนวคิดของ สมบัติ สุวรรณพิทักษ์, (อ้างถึงในสิรินทร์พร วงศ์พีรกุล, 2552, หน้า 44-46) ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้  
              1. ปัญหาการขาดการสนับสนนุจากผู้เก่ียวข้อง การน านโยบายไปปฏิบัตจิะประสบความไม่ได้เลย 
ถ้าขาดการสนับสนุนจากผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติในองค์กร ผู้บริหารถือได้ว่า
เป็นบุคคลที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง ในการผลักดัน ชี้น า และสนับสนุนการด าเนินนโยบายเพื่อให้ผู้ปฏิบัติได้
เกิดความมั่นใจในการด าเนินงาน ส่วนผู้ปฏิบัติงาน คือ กลไกหลักของการปฏิบัติตามนโยบาย  ถ้าบุคคล
เหล่านี้ไม่ให้ความร่วมมือ ไม่ทุ่มเทท างาน การน านโยบายไปปฏิบัติเป็นไปได้ยาก บุคคลเหล่านี้จะต้องมี
ความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่าตลอดจนเกิดการยอมรับในการน านโยบายไปปฏิบัติด้วย 
              2. ปัญหาการขาดทรัพยากรที่จ าเป็นในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ ทรัพยากรที่จ าเป็นในการ
น านโยบายไปสู่การปฏิบัติที่ส าคัญ ได้แก่ ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี
ต่างๆ แม้ว่านโยบายจะมีความชัดเจน แต่ถ้าไม่มีทรัพยากรที่สนับสนุนอย่างเพียงพอก็อยากที่จะท าให้ส าเร็จ
ได้ การด าเนินงานตามนโยบายจะต้องมีบุคลากรที่เข้าใจในสาระของนโยบายมีบุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถ ความช านาญการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายจะต้องมีบุคลากรที่เพียงพอที่จะรับผิดชอบ
การด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งจะต้องมีบุคลากรที่จะเชื่อมโยงกับกลุ่มผลประโยชน์อื่นๆ นอกจากนี้ ยัง
จะต้องมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการด าเนินงานอย่างเพียงพอ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่จ าเป็นในการ
ท างานที่จะต้องมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และทันสมัยเหมาะสมกับลักษณะของงานหรือกิจกรรมการ
ด าเนินงานตามนโยบายนั้นๆ 
              3. ปัญหาการสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อการท าความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายวัตถุประสงค์ และ
แนวทางการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จของนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ
จึงมีผู้เกี่ยวข้องกับนโยบายหลายกลุ่มด้วยกัน หน่วยงานเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน รวมถึง
ประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับประสบการณ์จากการด าเนินงานตามนโยบายเหล่านั้น เช่น พ่อแม่ 
ผู้ปกครอง และนักเรียน นักศึกษา บุคคลเหล่านี้จะต้องได้รับการชี้แจงท าความเข้าใจเพื่อให้รับทราบเกี่ยวกับ
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และผลประโยชน์ที่จะได้รับ เพื่อให้เกิดการยอมรับ และให้ความร่วมมือสนับสนุน
การด าเนินงานตามนโยบายดังกล่าว การชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายจะต้องมีรูปแบบและวิธีการที่
หลากหลายแตกต่างกันไปตามลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย และควรจะได้มีการติดตามและประเมินผลการ
สื่อสารท าความเข้าใจอย่างต่อเนื่องด้วย 
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              4. ปัญหาการเลือกกลยุทธ์ กลไก เครื่องมือ และวิธีการปฏิบัติตามนโยบายไม่เหมาะสม การน า
นโยบายไปปฏิบัติจะต้องมีการเลือกกลยุทธ์ กลไก เครื่องมือและวิธีปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
และมีการเตรียมการในสิ่งเหล่านี้ล่วงหน้าด้วย ซึ่งโดยทั่วไปมักจะประสบปัญหาเหล่านี้ เพราะไม่แน่ใจว่า
เลือกกลยุทธ์แบบใด จะใช้หน่วยงานหรือองค์กรใดในการด าเนินงาน รวมทั้งในบางครั้งไม่อาจจะตัดสินใจได้
ว่า จะใช้เครื่องมือและวิธีการอย่างใดจึงจะท าให้นโยบายประสบความส าเร็จอย่างดีที่สุด เพราะมีแนว
ทางเลือกหลายแนวทาง จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการศึกษา การคิดวิเคราะห์และการประเมินอย่าง
รอบคอบ จึงท าให้การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติมีความส าเร็จตามที่มุ่งหวัง 
              5. ปัญหาการขาดความชัดเจนและมาตรฐานเก่ียวกับแนวทางการน านโยบายไปปฏิบัติการแปลง
นโยบายไปสู่การปฏิบัติจะต้องมีการจัดท าแผนงานและโครงการ ซึ่งเป็นรายละเอียดของการด าเนินงาน
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของนโยบาย หากแนวทางการด าเนินงานตามนโยบายไม่ชัดเจน ไม่มี
ความเป็นมาตรฐานสามารถแปลความหมายออกไปได้หลายอย่างผู้น านโยบายไปสู่การปฏิบัติก็จะน า
ความคิดของตนเองมาใช้ อาจท าให้นโยบายมีความหลากหลายในการปฏิบัติจนไม่สามารถวัดและประเมิน
การด าเนินงานตามนโยบายที่เป้าหมายเดียวกันได้ ท าให้นโยบายมีเป้าหมายหลายเป้าหมาย ย่อมจะท าให้
เกิดความยุ่งยากในการก ากับติดตาม และการประเมินผลส าเร็จของนโยบายได้ 
              6. ปัญหาเกี่ยวกับแรงจูงใจและเจตคติของผู้ปฏิบัติ การด าเนินงานตามนโยบายมีบุคคลที่
เก่ียวข้องหลายฝ่าย ทั้งข้าราชการ ประชาชนและกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ บุคคลเหล่านี้ถือได้ว่ามีผลโดยตรง
และโดยอ้อมต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของนโยบาย ถ้าบุคคลที่เป็นผู้ปฏิบัติมีแรงจูงใจที่ดีต่อการ
ด าเนินงาน มีความรู้ความเข้าใจ มีเจตคติที่ดีต่อนโยบาย ย่อมจะเป็นปัจจัยที่จะผลักดันการด าเนินงานของ
นโยบายไปในทิศทางที่พึงประสงค์ รวมทั้งประชาชนและกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ก็เช่นเดียวกัน แต่ถ้าบุคคล
เหล่านี้มีความคิด ความรู้สึก และเจตคติในทางที่ตรงกันข้าม ก็จะท าให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติอย่างแน่นอน 
จึงจ าเป็นจะต้องมีวิธีการและยุทธศาสตร์ในการสร้างแรงจูงใจ และเจตคติของผู้ปฏิบัติเป็นอย่างดีด้วย และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไชยเชษฐ์ ย้อยยางทอง (2553) ได้ศึกษาเรื่อง สภาพและปัญหาการด าเนินงาน
ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์
ธานี ผลการศึกษาพบว่า สภาพการด าเนินงานตามนโยบายดังกล่าวทั้ง 4 ด้านพบว่าสถานศึกษามีสภาพการ
ด าเนินงานด้านหนังสือเรียนในระดับมาก (ร้อยละ 80.95) อุปกรณ์การเรียนในระดับมาก (ร้อยละ 78.10) 
ด้านเครื่องแบบนักเรียนในระดับมาก (ร้อยละ 8.10) และด้านกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับมาก 
(ร้อยละ 78.10) และผู้บริหารสถานศึกษาสถานศึกษาสภาพการด าเนินงานด้านหนังสือเรียนในระดับมาก 
(ร้อยละ96.18) ด้านอุปกรณ์การเรียนในระดับมาก (ร้อยละ 96.88) ด้านเครื่องแบบนักเรียนในระดับมาก 
(ร้อยละ 93.75) และด้านกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับมาก (ร้อยละ 96.88) ส่วนของปัญหาการ
ด าเนินงานตามนโยบาย พบว่าสถานศึกษามีปัญหาในการด าเนินงานด้านหนังสือเรียนในระดับมาก (ร้อยละ 
42.86) ด้านอุปกรณ์การเรียนระดับมาก (ร้อยละ 40. 91) เครื่องแบบนักเรียนในระดับมาก (ร้อยละ 42.86) 
และด้านกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับมาก (ร้อยละ 47.62) แต่ผู้บริหารสถานศึกษาเห็นว่าไม่มี
ปัญหาในการด าเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ 
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              ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการน านโยบายเรียนฟรี 15 ปีมาปฏิบัติ
ในโรงเรียนคลองลานวิทยา มีประเด็นที่น ามาอภิปรายได้ดังนี้ 
              1) การลดภาระค่าใช้จ่ายในส่วนที่ไม่จ าเป็น เช่น การจัดทัศนศึกษาควรให้มีขอบเขตและ
สมเหตุสมผลอาจจะต้องจ ากัดแค่ชั้นมัธยมขึ้นไปในแต่ละปี และน างบประมาณที่เหลือน ามาเป็นค่าครุภัณฑ์ 
การพัฒนาด้าน ICT 
              2) การส่งเสริมนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ควรจัดให้เฉพาะนักเรียนที่ล าบากและยากจนจริงๆ เพื่อให้
ถูกต้องตามวัตถุประสงค์มากยิ่งขึ้น และน าเงินส่วนที่เหลือจากงบประมาณมาเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เพ็ญสิริ พักตร์ผ่องศรี (2554) ได้ศึกษาเรื่อง การประเมินโครงการเรียนฟรี 15 ปี 
ในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองที่เข้าร่วม
โครงการเรียนฟรี 15 ปี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 41-45 ปี การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี 
อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ โดยรายได้อยู่ระหว่าง 10,001-30,000 บาท มีบุตร 2 คน บุตรส่วนใหญ่อยู่
โรงเรียนเอกชน ศึกษาอยู่มัธยมต้น (ม.1 - ม.3) ผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายของกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครอง 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองส่วนใหญ่ใช้จ่ายในด้านอุปกรณ์การเรียนและด้านเครื่องแบบนักเรียนใช้จ่าย
มากกว่าเงินที่ได้รับ โดยจะใช้จ่ายเงินมากกว่าเงินที่ได้รับระหว่าง 501-2,000 บาท ค่าใช้จ่ายส าหรับ
การศึกษาของบุตรแต่ละคนส่วนใหญ่ ต่ ากว่า 5,000 บาท มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงาน
โครงการเรียนฟรี 15 ปีใน ระดับปานกลาง ผลการศึกษาด้านความคาดหวังและความพึงพอใจของกลุ่ม
ตัวอย่างผู้ปกครอง พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองคาดหวังในทุกด้านระดับปานกลาง แต่ผู้ปกครองมีความพึง
พอใจส่วนใหญ่ในระดับน้อย และคาดหวังและพึงพอใจมากที่สุด ในโครงการเรียนฟรี 15 ปี ในด้านเจ้าหน้าที่
หรือบุคลากรที่ให้บริการที่ส่วนเก่ียวข้องกับโครงการ ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปพบว่า กลุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับโครงการเรียนฟรี 15 ปี เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 51-55 ปี จบปริญญาตรี สังกัดอยู่ใน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ 1 โดยอยู่ต าแหน่งครูช านาญการ ระยะเวลาการท างานมากกว่า 20 ปี 
ผลการศึกษาด้านทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าที่ พบว่า ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการเรียนฟรี 15 ปี เห็นด้วยกับโครงการเรียนฟรี 15 ปี มีทัศนคติต่อประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการเรียน
ฟรี 15 ปี ด้านระดับปานกลาง คิดว่าเป็นโครงการเหมาะสมในทุกด้าน การด าเนินการของโรงการเรียนฟรีได้
ประสบปัญหาในทุกด้านระดับปานกลาง และพบว่าโครงการเรียนฟรี 15 ปี โจทย์ปัญหา และอุปสรรค และ
เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด คือ ด้านจ านวนเงินสนับสนุน 
              ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาการน านโยบายเรียนฟรี 15 ปีมาปฏิบัติในโรงเรียนคลอง
ลานวิทยาให้เหมาะสมยิ่งขึ้น มีประเด็นที่น ามาอภิปรายได้ดังนี้ 
              1) ค่าใช้จ่ายควรน ามากระจายในส่วนงบประมาณอื่นๆ ของโรงเรียนได้ เช่น ปัญหาสภาพของ
ห้องเรียนนักเรียนที่เก่าและผุพังตามกาลเวลา หรือ ห้องคอมพิวเตอร์ที่จ าเป็นอย่างยิ่งจะต้องพัฒนาให้ทันต่อ
ยุคสมัยปัจจุบัน ควรน างบประมาณตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี นั้นมาช่วยในส่วนนี้ได้ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของนักเรียนและครูผู้สอน 
              2) ควรปรับปรุงระบบการบริหารงานในนโยบายเรียนฟรี 15 ปี เนื่องจากมีการด าเนินงานที่ล่าช้า 
ควรจัดให้มีฝ่ายกิจการของนักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง หรือให้นักเรียนเป็นผู้น านโยบายไปปฏิบัติเอง
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โดยอาจจะต้องด าเนินการโดยใช้บัตรสวัสดิการนักเรียนให้รัฐเป็นผู้ก าหนดเฉกเช่นเดียวกับบัตรสวัสดิการของ
รัฐ โดยไม่ต้องให้ครูเป็นผู้ปฏิบัติและยังเป็นส่วนช่วยให้ผู้ปกครองไม่ต้องเดินทางมาประชุมเพื่อรับงบประมาณ
ตามนโยบายนี้เอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ อารีย์ เปี่ยมมีสมบูรณ์ (2553) ได้ศึกษาเร่ือง ความเหมาะสมใน
การด าเนินนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ของโรงเรียนรัฐบาลในเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ผลการศึกษา
พบว่า 1. ความพร้อมต่อการด าเนินนโยบายเรียนฟรี 15 ปีของโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม 
เขต 2 โดยภาพรวม ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง เห็นด้วยในการปฏิบัติตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี และเมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า แตกต่างกันทุกด้าน คือ ด้านการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน ด้านการสนับสนุนค่า
เครื่องแบบนักเรียน ด้านการสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน ด้านการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 2. ระดับความเหมาะสมของการด าเนินนโยบายเรียนฟรี 15 ปี สู่การปฏิบัติ
ในเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 พบว่าความคิดเห็นของ ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ขอโรงเรียนรัฐบาลใน
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 อยู่ในระดับเห็นด้วย การด าเนินนโยบายเรียนฟรี 15 ปีทุกด้าน คือ 
ด้านการก่อนรูปของนโยบาย ด้านการก าหนดนโยบาย ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ และด้านการ
ประเมินผลนโยบาย 3. เปรียบเทียบการน านโยบายเรียนฟรี 15 ปี สู่การปฏิบัติในโรงเรียนขยายโอกาสขนาด
ใหญ่ โรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลาง และโรงเรียนขยายโอกาสขนาดเล็ก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม
เขต 2 พบว่าขนาดโรงเรียนที่แตกต่างกันมีความเหมาะสมในการด าเนินนโยบายเรียนฟรี 15 ปีแตกต่างกัน
ทุกด้าน คือ ด้านการก่อรูปของนโยบาย ด้านการก าหนดนโยบาย ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ และ ด้าน
การประเมินนโยบาย ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิพากร ทีน้ าค า (2553) 
ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต2 ผลการศึกษาพบว่า 
(1) ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ในระดับมาก ทั้ง 4 ด้าน คือ 
ด้านหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  และ (2) 
ผู้ปกครองนักเรียนที่มีอาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อนโยบายเรียนฟรี 15 
ปี อย่างมีคุณภาพแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05 เมื่อทดสอบความแตกต่างรายคู่ พบว่า 1) 
ผู้ปกครองที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม/รับจ้างมีความพึงพอใจมากกว่าผู้ปกครองที่ประกอบอาชีพค้าขาย
และรับราชการ 2) ผู้ปกครองที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษามีความพึงพอใจมากกว่าผู้ปกครองที่มี
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี และผู้ปกครองที่มีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษามีความพึงพอใจมากกว่าระดับปริญญาตรี และ 3) ผู้ปกครองที่มีรายได้ 1,000-5,00 บาทต่อ
เดือนมีความพึงพอใจมากกว่าผู้ปกครองที่มีรายได้ 5,100-10,000 บาท 10,001-15,000 บาทขึ้นไป และ
ผู้ปกครองที่มีรายได้ 5,100-10,000 บาทต่อเดือนมีความพึงพอใจมากกว่าผู้ปกครองที่มีรายได้ 15,000 บาท
ต่อเดือน 
ข้อเสนอแนะ 
              จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
              1. รัฐบาลและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ควรมีการปรับโครงสร้างกระบวนและวิธีการปฏิบัตินโยบาย
เรียนฟรีให้มีความเหมาะสมต่อสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชน 
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               2. รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรสนับสนุนนโยบายเรียนฟรีและเพิ่มเติมงบประมาณ
อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนคลองลานวิทยา และนักเรียน
โรงเรียนอื่นๆ ทั่วประเทศ 
              3. รัฐบาลและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ควรลดขั้นตอนและกระบวนการนโยบายเรียนฟรีที่ไม่จ าเป็น
ลงเพื่อลดภาระครู ให้ครูผู้สอนมีเวลาเพิ่มมากขึ้นส าหรับเรื่องการจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอนอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประสิทธิผลกับนักเรียนสูงสุด 
              4. รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรลดค่าใช้จ่ายในส่วนที่ไม่เป็นลง เช่น เรื่องของการทัศน
ศึกษาและกิจกรรมต่างๆ ที่ด าเนินการซ้ าๆ ลง และควรสนับสนุนเพิ่มเติมงบประมาณอุดหนุนในส่วนของ
ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ ICT เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน 
              5. รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรสนับสนุนเรื่องของปรับปรุงระบบการบริหารงานใน
นโยบายเรียนฟรี เนื่องจากมีการด าเนินงานที่ล่าช้า ควรจัดให้มีฝ่ายกิจการของนักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบ
โดยตรง หรือให้นักเรียนเป็นผู้น านโยบายไปปฏิบัติเองโดยอาจจะต้องด าเนินการโดยใช้บัตรสวั สดิการ
นักเรียนให้รัฐเป็นผู้ก าหนดเฉกเช่นเดียวกับบัตรสวัสดิการของรัฐโดยไม่ต้องให้ครูเป็นผู้ปฏิบัติ 
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