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บทคัดย่อ 

การวิจัยน้ีเป็นมีวตัถุประสงค์ เพ่ือ
ประเมินความเป็นไปไดใ้นการขยายการศึกษา
ภาคบังคับอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพส าหรับ
เด็กชายขอบไร้สัญชาติ สังกดัส านักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3 
จ าแนกเป็นรายดา้น 4 ดา้น คือ ดา้นทรัพยากร 
ด้านกฎหมาย ด้านสังคม และด้านผู ้เรียน
ผูส้อน กลุ่มตวัอย่าง คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ครูผูส้อน นักเรียน และผู ้ปกครอง จ านวน 
1,176 คน  จากจ านวนประชากรทั้ งหมด 
3,716 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม
ขอ้มลู คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประเมิน
ค่า 5 ระดบั วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือหาค่า 
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจยัพบวา่ จากการประ เมิน
ความเป็นไปได้ในการขยายการศึกษาภาค
บังคับอย่างทั่ว ถึงและมีคุณภาพส าห รับ

เด็กชายขอบไร้สัญชาติ สังกดัส านักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3 
โดยภาพรวมมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับ
มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมี
เฉ ล่ียสู งท่ี สุด คือ  ด้านผู ้เรียนและผู ้สอน 
รองลงมา คือ ดา้นสังคม และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
ต ่าท่ีสุด คือ ดา้นกฎหมาย 
 
ค าส าคัญ  : การประเมินความเป็นไปได้ , 
เดก็ชายขอบไร้สญัชาติ 
 
Abstract 
 The purpose of this research was to 
evaluate possibility of expansion of 
compulsory education for marginalized 
stateless children in Kanchanaburi under the 
office f of education service area 3 consisted 
4 parts 1)  environmental 2)  legal 3)  social 
and 4)  students and teacher. The samples 
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were 1,176 directors, teachers, students and 
parents. The experimental instrument used 
in this study was questionnaires and the 
researcher analyzed the data obtained in 
terms of mean scores ( x ), standard 
deviation (S.D.), and SPSS for Window 
program. 
 The results of this research showed 
that the possibility of expansion of 
compulsory education for marginalized 
stateless children as a whole showed that all 
parts were in high level. The part of students 
and teachers was the highest and the part of 
legal was lowest. 
 
Keywords : The Evaluation Passivity, 
Marginalized – Stateless Children 
 
บทน า 

ในการวดัผลการศึกษาในโรงเรียน
นั้น มีทั้งดา้นพุทธิพิสัย (Cogmitive Domain) 
ด้านจิตพิสัย (Affective Domain) และด้าน
ทั ก ษ ะ พิ สั ย  (Psychomotor Domain)  ซ่ึ ง
ปัจจุบันเป็นท่ียอมรับในหมู่นักการศึกษาว่า 
การวดัเจตคติตามจุดมุ่งหมายการศึกษานั้นมี
ความจ าเป็นเพราะจะได้ทราบถึงระดับการ
พัฒนาทางด้านความ รู้ สึกอัน ก่อให้ เกิด
แนวโนม้ท่ีจะปฏิบติัจนเป็นนิสัย แมว้่าการวดั
เจตคตินั้ นจะไม่น าผลไปเก่ียวข้องกับการ
ตดัสินผลการเรียน แต่ก็มีประโยชน์ในด้าน
การปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน 

(เอนก เพียรอนุกลูบุตร, 2554, หนา้ 223-224) 
การวดัเจตคติเป็นการวัดทางสังคมศาสตร์
อย่างหน่ึง ซ่ึงมีความส าคญัมาก เพราะเจตคติ
สามารถน าไปใช้พยากรณ์พฤติกรรมของ
มนุษย์ได้ (Fishbein and Ajzen, 2002, p.12) 
การรู้ข้อมูลบางประการเก่ียวกับเจตคติ จึง
เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและต่อสังคม
อย่างย่ิงและเจตคติก็เป็นส่ิงท่ีสร้างได ้เปล่ียน
ได ้และจะเกิดข้ึนติดต่อกนัไปไดต้ราบเท่าท่ี
คนไดส้ัมผสักบัส่ิงแวดลอ้มและการเรียนการ
สอนก็มีส่วนช่วยในการสร้างเจตคติไดม้าก 
เพราะการเรียนไม่ใช่ เป็น ส่ิงติดตัวมาแต่
ก าเนิดซ่ึงเจตคติบางอย่างของคนอาจจะเป็น
ส่ิงถาวรติดตวัอยู่ตลอดชีวิต แต่บางอย่างอาจ
เปล่ียนแปลงได้ การจัดการเรียนการสอน 
และการแนะแนวท่ีดีของครูกอ็าจจะท าใหเ้ด็ก
เปล่ียนเจตคติจากไม่ดีให้เป็นไปในทางท่ีดี
ข้ึน และในทางตรงกันข้าม การจดัการเรียน
การสอนและการแนะแนวของครูท่ีไม่ดีก็
อาจจะเปล่ียนเจตคติของเดก็ไปในทางท่ีแยล่ง
ได้เช่นกัน (อารี  รังสิโยกฤษฏ์, 2553: หน้า 
23) 

จากสาเหตุเหล่าน้ี ท าใหผู้วิ้จยัมีความ
สนใจการศึกษาคน้ควา้เจตคติของนกัเรียนต่อ
วิชาพระพุทธศาสนาของโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 ท่ีสร้างตามแนวคิดของ
เทอร์สโตน ลิเคอร์ท และออสกูด เพ่ือน าผล
มาเปรียบเทียบคุณภาพในดา้นค่าความเช่ือมัน่ 
ค่าความเท่ียงตรง และค่าอ านาจจ าแนก ของ
แบ บ วัดทั้ ง  3  ฉบั บ  เพ่ื อน าผ ล ท่ี ได้ม า
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ประกอบการพิจารณาแบบวดัเจตคติแบบใดมี
คุณภาพเหมาะสมในการน าไปวดัเจตคติได้
ชัด เจนและสะดวกในการส ร้ าง การให้
คะแนน ทั้งยงัเป็นแนวทางในการพฒันาการ
สร้างแบบวดัเจตคติในเป้าหมายอ่ืน ๆ ด้วย 
โดยจะอาศัยเน้ือหา วิธีสอนกิจกรรมและ
คุณประโยชน์ในวิชาพระพุทธศาสนาเป็น
หลกัในการสร้างต่อไป 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช 2540 มาตรา 43 (เฉลิมพล พิน
ทอง.2542: 28) ก าหนดวา่ “บุคคล ยอ่มมีสิทธิ
เสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่
น้อยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐจะต้องจัดให้ อย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย”  
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 
17 (เฉลิมพล พินทอง. 2542: 28) ก าหนดว่า 
"ให้มีการศึกษาภาคบังคับจ านวนเกา้ปี โดย
ให้เด็กซ่ึงมีอายุย่างเข้าปีท่ี เจ็ดเข้าเรียนใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจนอายุย่างเขา้ปีท่ีสิบ
หก  เวน้แต่สอบไดช้ั้นปีท่ีเกา้ของการศึกษา
ภาคบงัคบั และมาตรา 11 (เฉลิมพล พินทอง. 
2542 : 28) ก าหนดว่า  “บิดา มารดา ห รือ
ผูป้กครองมีหนา้ท่ีจดัใหบุ้ตรหรือบุคคลซ่ึงอยู่
ในความดูแลไดรั้บการศึกษาภาคบงัคบั พ.ศ.
2545 ก าหนดให้ผูป้กครองส่งเด็ก ซ่ึงมีอายุ
ย่างเขา้ปีท่ีเจ็ดจนถึงอายุย่างเขา้ปีท่ีสิบหกเขา้
เรียนในสถานศึกษา เวน้แต่เด็กจะสอบไดช้ั้น
ปี ท่ี เก้าของการศึกษาภาคบังคับ  ดังนั้ น 
การศึกษาภาคบังคับจึงมีความส าคัญยิ่งต่อ
การวางรากฐานชีวิตของบุคคลให้เป็นมนุษย์

ท่ีสมบูรณ์ทั้ งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มี
ความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม และวฒันธรรม
ในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นได้
อยา่งมีความสุข 
 การจดัการศึกษาภาคบงัคบัเป็นส่วน
หน่ึงของการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็น
ภารกิจหน้าท่ีของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาและสถานศึกษา ท่ีจะตอ้งจดัและ
ส่ งเส ริมให้ ก ารด า เนิ น งาน เป็น ไปตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัการศึกษาภาค
บังคับ พ.ศ. 2545 (เฉลิมพล พินทอง. 2542: 
28) และเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 
26 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ท่ีไดใ้ห้ความเห็นชอบ
กับ น โยบ ายก ารจัด ก าร ศึ กษ าส าห รับ          
เด็ กด้อ ย โอก าส และ ได้ม อบ หม ายให้
กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการ
พฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์เป็น
ผูรั้บผิดชอบการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ  
ซ่ึงจะตอ้งขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนใน
การร่วมกันผลกัดนันโยบายน้ีให้ปรากฏผล
เป็นรูปธรรม ท าให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่ง
ความรู้และมีความเสมอภาคทางการศึกษา  
ซ่ึงนอกจากเป็นการช่วยเหลือเด็กดอ้ยโอกาส
แล้วย ังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ประกอบกับแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2548 – 2551 (เฉลิมพล  
พินทอง. 2542 : 30) รัฐบาลไดก้ าหนดเป้าหมาย
ในดา้นการเพ่ิมจ านวนปีการศึกษาเฉล่ียของ
คนไทยจากปัจจุบนั (ปี 2548) 8.3 ปี เป็น 9.5 ปี 
และร้อยละ 50 ของก าลงัแรงงาน มีการศึกษา 
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ถึงระดบัมธัยมศึกษาข้ึนไป ภายในปี 2551 ท่ี
ส าคญัอีกประการหน่ึง คือ มติคณะรัฐมนตรี
เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2548 ให้ความเห็นชอบ
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอมีประเด็น
ส าคญัท่ีเก่ียวขอ้ง 2 ประเดน็ คือ 
 ขยายโอกาสทางการศึกษาแก่บุคคล
ท่ีไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มี
สัญชาติไทย ซ่ึงเดิมเคยจ ากดัไวใ้หเ้ฉพาะบาง
กลุ่ม บางระดบัการศึกษา เป็นเปิดกวา้งใหทุ้ก
คนท่ีอาศยัในประเทศสามารถเขา้เรียนไดโ้ดย
ไม่จ ากดัระดบั ประเภทหรือพ้ืนท่ีการศึกษา 
(ยกเวน้กลุ่มท่ีหลบหนีภยัจากการสู้รบจดัให้
เรียนไดใ้นพ้ืนท่ี) ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบัการเป็น
ภาคีอนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิเด็กและรับรองการ
คุม้ครองสิทธิของเด็กทุกคนเร่ืองการศึกษา 
 จดัสรรงบประมาณอุดหนุนค่าใชจ่้าย
รายหวัให้แก่สถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาให้แก่
กลุ่มบุคคลท่ีไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร  
ห รือไม่ มีสัญชาติไทยตั้ งแ ต่ระดับ ก่อน
ประถมศึกษาถึงระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย
ในอัตราเดียวกับค่าใช้จ่ายรายหัวท่ีจัดสรร
ใหแ้ก่เดก็ไทย (เฉลิมพล พินทอง. 2542: 32) 
 จากสภาพพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีติดกับ
ประเทศพม่า ตั้งอยู่ในภาคกลางดา้นตะวนัตก
ของประเทศไทย มี 4 อ าเภอ คือ อ าเภอไทร
โยค อ าเภอศรีสวสัด์ิ อ  าเภอทองผาภูมิ และ
อ า เภอสั งขละบุ รี  ประชากรส่วนใหญ่ มี
สัญชาติไทย เน่ืองจากมีอาณาเขตติดประเทศ
พม่า จึงมีผู ้ไม่ใช่สัญชาติไทยเข้ามาอยู่ใน
พ้ืนท่ีประมาณ 1 ใน 4 ของประชากรทั้งหมด 
เช่น สัญชาติพม่า สัญชาติลาว นอกจากน้ียงัมี

ชนกลุ่มน้อยอ่ืนๆ อีก เช่น ชาวกระเหร่ียง 
มอญ โดยอ าเภอท่ีมีผูไ้ม่ใช่สัญชาติไทยมาก
ท่ีสุด คือ อ าเภอสังขละบุรี เข้ามาตั้งถ่ินฐาน
กันเป็นจ านวนมาก ท าให้มีประชากรในวยั
เรียนเกิดข้ึนตามมาดว้ย ดงันั้น ส านกังานเขต
พ้ืนท่ีกาญจนบุรี เขต 3 เป็นหน่วยงานใน
สังกดั ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน มีภารกิจในการส่ งเส ริมการจัด
การศึกษาให้กับประชากรในวยัเรียน ได้รับ
การศึกษาตามเป้าประสงคข์องส านกังานเขต
พ้ืนท่ีกาญจนบุรีเขต 3 มีเป้าประสงค์ในดา้น
สิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประชากรในวยัเรียนทุกกลุ่มเป้าหมายไดรั้บ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง เสมอและ
ต่อเน่ืองจนจบหลกัสูตร ด้านการพฒันาการ
จัดการ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ
สถานศึกษาในสังกดั ไดรั้บการพฒันาระบบ
บริหารจัดการศึกษาให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือ
รองรับการกระจายอ านาจและการเป็นนิติ
บุคคล โดยหลกัการมีส่วนร่วม ดา้นคุณภาพ
การเรียนรู้ ผูเ้รียนทุกคนไดรั้บการพฒันาให้มี
คุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ด้านความสามารถในการแข่งขัน ผูเ้รียนมี
ความสามารถพิเศษทุกคน ไดรั้บการส่งเสริม
สนับสนุนเต็มตามศักยภาพ (ส านักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3, 
2554 : ออนไลน์ ) 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ผูวิ้จัยมีความ
สนใจท่ีจะประเมินความเป็นไปได้ในการ
ขยายการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพส าหรับเด็กชายขอบไร้สัญชาติ สังกดั
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ส านักงานพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรีเขต 3  
โดยการน าปัจจยัในเร่ืองของความเป็นไปได้
ในการขยายการศึกษาภาคบังคับในการ
บริหารงานตามแนวคิดของเวอร์เดลิน คือ    
1.ความเป็นไปด้านด้านทรัพยากร 2.ความ
เป็นไปได้ทางด้านกฎหมาย 3.ความเป็นไป
ได้ทางสังคม 4.ความเป็นไปได้ด้านผู ้เรียน
และผูส้อน ในการประเมินคร้ังน้ีเพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการวางแผนการขยายการศึกษา
ภาคบังคบั ให้ทัว่ถึงและมีคุณภาพในโอกาส
ต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 เพ่ือประเมินความเป็นไปไดใ้นการ
ขยายการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพส าหรับเด็กชายขอบไร้สัญชาติ สังกดั
ส านกังานพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรีเขต 3  
 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 การวิจัยในคร้ังน้ี เป็นการประเมิน
ความเป็นไปได้ในการขยายการศึกษาภาค
บังคับอย่างทั่ว ถึงและมีคุณภาพส าห รับ
เด็กชายขอบไร้สัญชาติ สังกดัส านกังานพ้ืนท่ี
การศึกษากาญจนบุรีเขต 3 โดยมีขอบเขต
การศึกษา ดงัน้ี 
 1. ขอบเขตด้านเนือ้หา 
 ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นการประเมิน
ความเป็นไปได้ในการขยายการศึกษาภาค
บังคับอย่างทั่ว ถึงและมีคุณภาพส าห รับ
เด็กชายขอบไร้สัญชาติ สังกดัส านกังานพ้ืนท่ี
การศึกษากาญจนบุรีเขต 3 ตามแนวคิดของ

เวอ ร์ เด ลิน  คื อ  1.ความ เป็ นไปด้างด้าน
ท รัพ ย ากร  2.ความ เป็ น ไป ได้ท างด้ าน
กฎหมาย 3.ความเป็นไปได้ทางสังคม และ    
4.ความเป็นไปไดด้า้นผูเ้รียนและผูส้อน  

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  2.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย
ทั้ งหมด จ านวน 3,716 คน ได้แก่ ผูบ้ ริหาร
โรงเรียนจ านวน 91 คน ครูผู ้สอนจ านวน 
1,179 คน นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
6 จ านวน  1,223 และผู ้ปกครองนัก เรียน 
จ านวน 1,223 คน สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษากาญจนบุรีเขต 3  
  2.2 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผูส้อน นักเรียน 
และผูป้กครอง ในโรงเรียน สังกดัส านักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรีเขต 3 โดยท า
การเปิดตารางสัดส่วนกลุ่มตวัอย่างของเครจ
ซ่ีและมอร์แกน  ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
1,176 คน  จ าแน ก เป็ น ผู ้บ ริห าร  73 ค น 
ครูผูส้อน จ านวน 309 คน นักเรียน จ านวน 
397 คน และผูป้กครองนักเรียน จ านวน 397 
คน  

3. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
เค ร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม

ขอ้มลูในการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดส้ร้างข้ึนจาก
การศึกษ าเอกส ารต ารา  และงานวิจัย ท่ี
เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
 เป็นแบบสอบถามเก่ียวความเป็นไป
ได้ไปได้ในการขยายการศึกษาภาคบังคับ
อย่างทัว่ถึงและมีคุณภาพส าหรับเด็กชายขอบ
ไร้สัญชาติ สังกัดส านักงานพ้ืนท่ีการศึกษา
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กาญจนบุรีเขต 3 โดยแยกออดเป็น 4 ดา้น คือ 
ดา้นทรัพยากร ดา้นกฎหมาย ดา้นสังคม และ
ดา้นผูเ้รียนและผูส้อน  

4. การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้ิจยัไดต้รวจสอบความถูกตอ้งและ
ความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแลว้ น ามา
เรียงล าดับ  แบบสอบถาม ลงรหัส  และ
ประมวลผล เพ่ือหาค่าสถิติพ้ืนฐาน ตามล าดบั
ขั้นตอนดังน้ี น าคะแนนท่ีได้มาหาค่าเฉล่ีย 
( x ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.) เก่ียวกับ
ระดับความเป็นได้ในการขยายการศึกษา   
ภาคบังคับอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพส าหรับ
เด็กชายขอบไร้สัญชาติ สังกดัส านักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3 
ในภาพรวมและรายด้านทั้ง 4 ด้าน คือ ด้าน
ทรัพยากร ดา้นกฎหมาย ดา้นสังคม และดา้น
ผูเ้รียนผูส้อน แล้วน าค่าไปเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์การวิเคราะห์ผลการประเมิน  วิธีการ
แปลผล  โดยใช้เกณฑ์สัมบูรณ์  (Absolute 
Criteria) ตามแนวทางของเบสต์ (Best, อ้าง
ถึงในวนั เดชพิชยั, 2535: 531) 
 
สรุปผลการวจัิย 
 ผลการวิจัยสรุปได้ว่าการประเมิน
ความเป็นไปได้ในการขยายการศึกษาภาค
บังคับอย่างทั่ว ถึงและมีคุณภาพส าห รับ
เด็กชายขอบไร้สัญชาติ สังกดัส านักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 
ตามแนวคิดของเวอร์เดลิน ซ่ึงแยกออกเป็น 4 
ด้าน คือ ด้านทรัพยากร ด้านกฎหมาย ด้าน

สงัคม และดา้นผูเ้รียนผูส้อน ผลการวิเคราะห์
ไดด้งัต่อไปน้ี 
 การประเมินความเป็นไปไดใ้นการ
ขยายการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพส าหรับเด็กชายขอบไร้สัญชาติ สังกดั
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญ จน บุ รี เขต  3 มี ความ เป็ น ไป ได้ใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( x  =4.27) และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด คือ ดา้นผูเ้รียนและผูส้อน ( x  = 4.53) 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด และค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ 
ด้านกฎหมาย  ( x  = 4.10) อยู่ในระดับมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า 
    1.  ดา้นทรัพยากร การประเมินความ
เป็นไปได้ในการขยายการศึกษาภาคบังคับ
อย่างทัว่ถึงและมีคุณภาพส าหรับเด็กชายขอบ
ไ ร้สั ญ ช า ติ  สั งกัดส านั ก งาน เข ต พ้ื น ท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3ดา้น
ทรัพยากร ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 
4.16) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ขอ้
ท่ี มี ค่ าเฉ ล่ียสู งสุด  คือ  ผู้บ ริหารมีคุณวุฒิ
การศึกษาสาขาบริหารการศึกษา ( x  = 4.93) 
อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ครูมีคุณวุฒิ
การศึกษาไม่ต ่ ากว่าปริญญาตรี  ( x =4.90 ) 
และค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ มีกรรมการสถานศึกษา
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ( x  = 3.58)  
 2.  ดา้นกฎหมาย พบว่า การประเมิน
ความเป็นไปได้ในการขยายการศึกษาภาค
บังคับอย่างทั่ว ถึงและมีคุณภาพส าห รับ
เด็กชายขอบไร้สัญชาติ สังกดัส านักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3 
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ดา้นกฎหมาย ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( x  = 
4.10) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้
ท่ี มี ค่ า เฉ ล่ี ย สู งสุ ด  คื อ  รั ฐ มีน โยบ ายให้
นกัเรียนท่ีไม่มีทะเบียนราษฎร์ไดเ้ขา้เรียน ( x  
= 4.29) อยู่ ใน ระดับ ม าก  รองลงม า  คื อ 
โรงเรียนมีแผนรับนักเรียนเขา้เรียนโดยไม่มี
หลักฐาน ( x = 4.14) และค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ 
เรียนจบหลกัสูตรมีสิทธิไดรั้บหลกัฐานทาง
การศึกษา ( x  = 3.99)  
 3.  ด้านสังคม พบว่า การประเมิน
ความเป็นไปได้ในการขยายการศึกษาภาค
บังคับอย่างทั่ว ถึงและมีคุณภาพส าห รับ
เด็กชายขอบไร้สัญชาติ สังกดัส านักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3 
ดา้นกฎหมาย ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( x  = 
4.31) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้
ท่ี มี ค่ า เฉ ล่ี ย สู ง สุ ด  คื อ  มี ก า ร อ นุ รั ก ษ์
วฒันธรรมโดยการแต่งกายชุดประจ าถ่ิน ( x  
= 4.57) อยู่ ใน ระดับ ม าก  รองลงม า  คื อ 
กิจกรรมการเรียนการสอนไม่ขดัต่อประเพณี 
( x = 4.56) และค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ มีมีการใช้
ทรัพยากรทอ้งถ่ินในการเรียนการสอน ( x  = 
4.09)  
 4.  ดา้นผูเ้รียนและผูส้อน พบว่า การ
ป ระ เมิ น ค วาม เป็ น ไป ได้ ใน การข ยาย
การศึกษาภาคบงัคบัอย่างทัว่ถึงและมีคุณภาพ
ส าห รับ เด็ กช ายขอบ ไ ร้สัญ ชาติ  สั งกัด
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุ รี เขต 3 ด้านผู ้เรียนและผู ้สอน 
ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  ( x  = 4.53) 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า ข้อท่ีมี

ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ นกัเรียนมีความรับผิดชอบ
มีระเบียบ วินัย เคารพกฎของโรงเรียน ( x  = 
4.68) อยู่ในระดับมากท่ี สุด  รองลงมาคือ 
นกัเรียนมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ ( x = 4.68) 
และค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ครูมีวิธีการส่ือสารกบั
นักเรียนท่ีพูดภาษาไทยไม่คล่อง ( x  = 4.35) 
อยูใ่นระดบัมาก 
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 การประเมินความเป็นไปไดใ้นการ
ขยายการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพส าหรับเด็กชายขอบไร้สัญชาติ สังกดั
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรีเขต 3 ในด้านผู ้เรียนและผูส้อน
มากท่ีสุดอนัดบัท่ีหน่ึง เพราะ นกัเรียนมีความ
รับผิดชอบมีระเบียบ วินัย เคารพ กฎของ
โรงเรียน มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ และ
นักเรียนมีความตั้งใจเรียนรับความรู้ เพ่ือไป
พฒันาตนเอง ดา้นสงัคมมากเป็นอนัดบัท่ีสอง 
มีการอนุรักษ์วฒันธรรมโดยการแต่งกายชุด
ประจ าถ่ิน และกิจกรรมการเรียนการสอนไม่
ขดัต่อประเพณี ดา้นทรัพยากรมากเป็นอนัดบั
ท่ีสาม ผู ้บ ริหารมีคุณวุฒิการศึกษาสาขา
บริหารการศึกษา และครูมีคุณวุฒิการศึกษา
ไม่ต ่ากว่าปริญญาตรี และดา้นกฎหมายมาก
เป็นอนัดบัท่ีส่ี รัฐมีนโยบายใหน้กัเรียนท่ีไม่มี
ทะเบียนราษฎร์ได้เข้าเรียน และโรงเรียนมี
แผนรับนักเรียนเข้าเรียนโดยไม่มีหลกัฐาน 
จากผลการศึกษาซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พิมล  ยงับุญช่วย (2556) ได้ศึกษาเร่ือง 
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ความพร้อมในการจัดการศึกษาภาคบังคับ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  

ข้อเสนอแนะ 
 1.  ด้านทรัพยากร ควรปรับวิธีการ
จัดสรรงบประมาณโดยการก าหนดความ
แตกต่างของพ้ืนท่ี เพ่ือสามารถพฒันาคุณภาพ
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรปรับ
วิธีการบริหารบุคลากรเพ่ือแกไ้ขปัญหาการ
ขาดแคลนครูและครูขอยา้ยออกนอกพ้ืนท่ี  
 2.  ด้านกฎหมาย รัฐต้องก าหนด
นโยบายและยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพ
การ ศึ กษ าส าห รับ เด็ กช ายขอบ เฉพ าะ
สถานศึกษาขั้น พ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ีติดต่อ
ประเทศพม่า ลาว และกมัพชูาท่ีชดัเจน 

3.  สงัคม ผูบ้ริหารควรเปิดโอกาสให้
บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหาร
เพ่ือให้เกิดแรงจูงใจในการขบัเคล่ือนการจดั
การศึกษาใหบ้รรลตุามเป้าหมาย 

4.  ดา้นผูเ้รียนและผูส้อน หน่วยงาน
ตน้สังกดัควรสนับสนุนความพร้อมดา้นส่ือ
เทคโนโลยีเพ่ือจัดการเรียนการสอน และ
สนับสนุนพฒันาครูอย่างต่อเน่ือง ทั้งในดา้น
การศึกษาต่อ อบรม ศึกษาดูงาน และควร
ส่งเสริมการพฒันาครูในการจดัการเรียนการ
สอนเพ่ือใหเ้ดก็นกัเรียนอ่านออกเขียนได ้

ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยคร้ัง
ต่อไป 

การศึกษาคร้ังต่อไปควรประเมิน
ความเป็นไปได้ในการขยายการศึกษาภาค
บังคับอย่างทั่ว ถึงและมีคุณภาพส าห รับ
เด็กชายขอบไร้สัญชาติ สังกดัส านักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาในเขตพ้ืนท่ี อ่ืนท่ี มีการจัด
การศึกษาลกัษณะคลา้ยกนั และน ามาศึกษา
เปรียบเทียบปัจจัยด้านต่างๆ ในการขยาย
การศึกษาภาคบงัคบั 
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