
1 

 

เค้าโครงวิทยานิพนธ์ 

ข้อเสนอเชิงนโยบายเพือพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางรัตนาภรณ์  สมบูรณ์ 

2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

บทที 1 

บทนํา 

 

 

1. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

นับตั งแต่ประเทศในกลุ่มอาเซียนมีการรวมตัวกัน ภายหลังการประกาศปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok 

Declaration) และการก่อตั งประชาชาติเอเชียตะว ันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน เมือวันที 8 สิงหาคม 2510 ซึ งต่อมาเปลียน

ชือเป็น สมาคมประชาชาติเอเชียตะว ันออกเฉียงใต ้(The Association of Southeast Asian Nations) เป็นต้นมา ประเทศ

สมาชิกอาเซียนต่างได้รับประโยชน์จากความร่วมมือทีช่วยให้ผ่านพ้นวิกฤตต่างๆ และสามารถเพิมอํานาจต่อรองกับ

ประชาคมอืนๆ ในโลกให้สูงขึ น แม้จะเป็นเพียงการรวมตัวกันอย่างหลวมๆ ก็ตามภายหลังการรับรองเอกสาร 

“วิสัยทัศน์อาเซียน 2020” (ASEAN Vision 2020) ในปี พ.ศ. 2540 (ค.ศ.1997) เพือพัฒนาอาเซียนไปสู่ “ประชาคม

อาเซียน” (ASEAN Community) ให้เป็นผลสําเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) และเห็นชอบให้มีการร่าง “กฎบัตร

อาเซียน” เพือเป็น “ธรรมนูญ” การบริหารปกครองกลุ่มประเทศอาเซียนทั ง 10 ให้เป็นหนึ งเดียวกัน ตลอดจนการ

ประชุมสุดยอดอาเซียนในปี พ.ศ.2550 (ค.ศ.2007) ทีมีความตกลงให้เร่งรัดการจัดตั งประชาคมอาเซียนให้แล้วเสร็จเร็ว

ขึ นอีก 5 ปี คือ ภายในปี พ.ศ.2558 (ค.ศ.2015) ซึ งมีการลงนามรับรอง “ร่างกฎบัตรอาเซียน” (ASEAN Charter) เพือใช้

เป็นกติกาในการอยู่ร่วมกันทีเน้นความยึดมันในหลักการแห่งประชาธิปไตยหลักนิติธรรม และธรรมาภิบาล การเคารพ

และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั นพืนฐาน ทีจะนําไปสู่ความเป็นหนึ งเดียวของอาเซียน ดังคําขวัญทีว่า “One 

Vision, One Identity, One Community” ส่งผลให้เกิดความพยายามในการขับเคลือน และเตรียมการเพือก้าวสู่การเป็น

ประชาคมอาเซียน ให้ทันตามกําหนดเวลาดังกล่าวในทุกมิติอย่างเป็นรูปธรรมและจริงจังมากยิงขึ น (สํานักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา, 2550) 

การศึกษามีหน้าทีโดยตรงทีเกียวข้องและมีบทบาทสําคัญในการให้ความรู้ทีจําเป็นในการขับเคลือนและ

เตรียมการเพือก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนให้ทันตามกําหนด ในกรอบความร่วมมือของประชาคมอาเซียนทั ง 3 

เสาหลัก (Three Pillars of ASEAN Community) ซึ งประกอบด้วย ประชาคมการเมืองและความมันคงอาเซียน 

(ASEAN Political and Security Community - APSC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community - 

AEC) และโดยเฉพาะอย่างยิงประชาสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community - ASCC) อย่าง

หลีกเลียงมิได ้(กระทรวงศึกษาธิการ, 2554) นอกจากนี  นโยบายในการขับเคลือนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที

สอง ทีมุ่งสร้างคนไทยยุคใหม่ให้มีความรู้ความดี และสามารถอยู่ร่วมกับผู ้อืนอย่างมคีวามสุข ซึ งหมายรวมถึงการจัด

การศึกษาเพือให้คนไทยมีความพร้อมทีจะเป็นพลเมืองอาเซียนทีสามารถแข่งขันได้และอยู่ร่วมกับเพือนบ้านอย่างสันติ

สุข ตลอดจนเป็นต้นแบบการดําเนินการเพือขยายผลความร่วมมือทีเป็นรูปธรรมกับประเทศเพือนบ้านต่าง  ๆในภูมิภาค

เดียวกันอีกด้วย  
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 นอกจากนี  ผลิตภาพของแรงงานไทยขึ นกับผลผลิตของระบบการศึกษาโดยตรง แม้ทุกปีรัฐได้ทุ่ม

งบประมาณเพือการศึกษาผ่านกระทรวงศึกษาธิการมากถึง ร้อยละ 20-25 ของงบประมาณแผ่นดิน (มากกว่า 300,000 

ล้านบาทต่อปี) แต่ระบบการศึกษาก็ไม่ได้ให้ผลลัพธ์อย่างทีสังคมต้องการ ไม่ว่าจะในด้านระดับความสามารถทาง

วิชาการทีล้าหลังประเทศคู่ค้าคู่แข่ง และประเทศเพือนบ้านมากขึ นเป็นลําดับ ซึ งเห็นอย่างชัดเจนจากผลการทดสอบ

โครงการ PISA (Program for International Student Assessment) ทีเด็กไทยได้คะแนนตํ ากว่าเด็กในกลุ่มประเทศ 

OCCD มากในทุกวิชา ประเทศไทยอยู่ในอันดับ 41-46  (เมือเปรียบเทียบกับ 58 ประเทศทัวโลก) และในภาพรวมของ

การพัฒนาคนแล้วไทยมีค่าดัชนี HDI (Human Development Index) อยู่ในอันดับ 71 ของโลก ตํ ากว่าหลายประเทศที

ไม่ได้เป็นทีรู้จักกันดีนัก เช่น ลิธัวเนีย โครเอเชีย คิวบา เม็กซิโก คองกา ลิเบีย มาซิโดเนีย นาอุรู เบลารุส ฯลฯ และตํา

กว่าประเทศส่วนใหญ่ในเอเชียตะวันออกและมาเลเซีย (สํานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน, 

2554)  

 จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้นจะเห็นว่าคุณภาพของคนไทยอยู่ในระดับตํ าและไม่พัฒนา สอดคล้องกับ

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2554) ทีพบว่า สถานการณ์ด้านการผลิตและพัฒนากําลังคนย ังมีปัญหาอยู่มาก การ

ผลิตกําลังคนส่วนใหญ่ยังไม่เป็นไปตามความสามารถในการผลิตของสถานศึกษา สําหรับด้านคุณภาพกําลังคน พบว่า 

กําลังคนทีผลิตได้ขาดคุณลักษณะทั งด้านความรู้ และทักษะทีจําเป็น จากปัญหาดังกล่าวสะทอ้นถึงคุณภาพของ

กําลังคนทีไม่มีคุณภาพ จําเป็นทีทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันสร้างและพัฒนากําลังคนให้มีคุณภาพมากยิงขึ น สอดคล้องกับ

สภาพปัจจุบันทีสังคมได้ให้ความสนใจศึกษาเกียวกับคุณภาพชีวิตมากยิงขึ น ทั งนี เนืองจากคนทีมีคุณภาพชีวิตทีดีย่อม

แสดงถึงคนทีมีคุณภาพนนัเอง  

 อย่างไรก็ดี มีผู ้ใหค้ําจํากัดความหรือมโนทัศน์ของคําว่าคุณภาพชีวิตในความหมายแตกต่างกัน เช่น ความ

เป็นอยู่ทีดี (well-being) ความสุข (happiness) หรือความพึงพอใจในชีวิต (life satisfaction) เป็นต้น คุณภาพชีวิตเป็น

เรืองทีเกียวกับคุณภาพของคน และจิตใจทีบรรยายหรือตีความด้วยภาษาทีแตกต่างกัน มีหลากหลายมุมมอง ขึ นอยู่กับ

คุณค่าทีแฝงอยู่ ม ักถูกกําหนดค่าโดยบุคคลชนชั นกลางของสังคมนั น  ๆรวมทั งเป็นเรืองทีเกียวกับกระบวนการของ

จิตใจ ซึ งอยู่ภายใต้อิทธิพลขององค์ประกอบต่าง ๆ กัน (Ventegodt, at al., 2003) จากความสําคญัและเชือมโยงกับ

คุณภาพของคนดังกล่าว รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ทีบัญญัติเกียวกับการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตในมาตรา 73 ว่ารัฐต้องสนับสนุนการนําหลักธรรมของศาสนามาใชเ้พือเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต ตลอดจนควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษทีมีต่อสุขภาพอนามัย สว ัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน ใน

มาตรา 79 รัฐต้องสงเคราะห์คนชรา ผู ้ยากไร้ ผู ้พิการหรือทุพพลภาพและผู ้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตและพึ งตนเอง

ได ้ตามมาตรา 80 นอกจากนี  พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 11 (3) และ

มาตรา 19 ทีให้มีการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน รวมทั งให้การช่วยเหลือทาง

วิชาการในการวิจัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ดังนั น หน่วยงานต่างๆ ที เกียวข้องไม่ว่าจะเป็น

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข หรือกระทรวงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์ 

รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ทีเกียวข้องได้ให้ความสําคัญและสนใจในเรืองนี มากยิงขึ น (กระทรวงพัฒนาสังคมและความ

มั นคงของมนุษย,์ 2554) 
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 การจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพได้นั นจําเป็นต้องอาศัยกลไก และความร่วมมือจากกลุ่ม

บุคคลหลายฝ่าย โดยเฉพาะระบบการศึกษาทีจะต้องเอือและส่งเสริมให้ประชากรในวัยเรียนได้รับการพัฒนาอย่าง

ทั วถึง แต่จากการจัดการศึกษาทีผ่านมาการศึกษาในระบบการศึกษายังไม่เอือต่อการพัฒนาของเด็กกลุ่มด้อยโอกาส

เท่าทีควร ซึงกระบวนการศึกษาในปัจจุบันและอนาคตจึงจ ํา ต้องปรับให้เป็นการศึกษาแบบเสรี เปิดกว ้างครอบคลุม

ทุกๆ ด้าน มีบริการทีเข้าถึงเด็กทุกคน และยืดหยุ่น เพือให้ตอบสนองต่อสภาพของเด็กและท้องถิน รวมทั งไม่จ ําก ัด

ขอบเขตอยู่เฉพาะในโรงเรียน แต่ขยายออกไปสู่บ้าน ว ัด และสือต่างๆ ด้วย การศึกษาต้องเสริมสร้างทั งสติปัญญา และ

ศีลธรรม จริยธรรม ในขณะเดียวกันต้องช่วยให้เด็กสามารถพัฒนาความรู้และทักษะทีเหมาะสม เพือให้สามารถดํา รง

ชีวิต พัฒนาศักยภาพ เข้าสู่สังคมและเป็นผู้นําในอนาคต (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542) แต่ใน

ปัจจุบันมีเด็กด้อยโอกาสอีกเป็นจํานวนมากยังขาดโอกาสทีจะได้รับการศึกษา เป็นผลให้บริการการศึกษาขั นพืนฐาน

ยังไม่ครอบคลุมและทั วถึง ซึงถ้านับรวมถึงประชากรวัยเรียนอายุ 18 ปีขึ นไปทีได้รับการศึกษาขั นพืนฐานไม่ถึง 12 ปีก็

จะยิงขาดโอกาสทางการศึกษามากยิงขึ น แม้ว่าจะมีหน่วยงานทั งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรเอกชนได้พยายาม

จัดบริการในรูปแบบต่างๆ แต่การให้บริการยังไม่ทัวถึงเป็นธรรม และไม่เอือประโยชน์แก่ผู ้ด้อยโอกาสอย่างแท้จริง 

(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554) สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการปฏิรูปประเทศไทย เพือสร้างสังคมแห่งความ

เป็นธรรม ด้วยการสร้างอนาคตของชาติด้านการพัฒนาคน เด็กและเยาวชน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมือว ันที 10 มกราคม 

2554 เนืองจากการสร้างอนาคตของชาติด้วยการพัฒนาคน เด็กและเยาวชน โดยการให้โอกาสทางการศึกษา และการ

เรียนรู้แก่ประชาชนอย่างทัวถึง จะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม โดยนําไปสู่การพัฒนาตนเองเพือการ

ดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ และการพัฒนาประเทศอย่างยั งยืน ซึงพบว่า ย ังมีเด็กและเยาวชนทีอยู่ในวัยเรียนจํานวนหนึ งที

ยังขาดโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาตนเอง  (สํานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน, 2554)  

 จากปัญหาดังกล่าวรัฐบาลจึงจัดให้มีการจัดการศึกษาสงเคราะห์ เป็นการศึกษาทีมุ่งจ ัดให้แก่บุคคลทีรัฐ

จําเป็นต้องให้การสงเคราะห์เป็นพิเศษ เพือมุ่งให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษาแก่ผู้ยากไร้หรือผู ้เสียเปรียบทาง

การศึกษาในลักษณะต่างๆ  โดยจัดตั งโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ โรงเรียนศึกษา

สงเคราะห์ และโรงเรียนประชานุเคราะห์ รวมทั งสิ น 50 แห่ง มีหน้าทีจัดการศึกษาสําหรับเด็กด้อยโอกาส 10 ประเภท 

จากทัวประเทศเข้าเรียนในทุกระดับการศึกษา (อนุบาล – ม.ปลาย) และรับเด็กพิการเรียนร่วมแบบโรงเรียนประจํา เน้น

การเรียนวิชาชีพมุ่งฝึกฝนนักเรียนด้อยโอกาสให้พึงตนเองได้ มีระเบียบวินัยมีความเป็นผู ้นําชุมชนท้องถินในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั นพืนฐาน, 2555) แต่จากการจัดการศึกษาทีผ่านมา พบว่า ย ังมีประเด็นปัญหาการบริหารจัดการเกียวกับการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ เช่น จากผลการศึกษาของ เบญจวรรณ หอมหวน (2546) ทีได้

ศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนสังกัดกองศึกษาสงเคราะห์ ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือทีอยู่ในระดับตํา สอดคล้องกับ เพชราว ัจน์ มณีวงศ์ (2543) ทีศึกษาปัญหาพฤติกรรมของนักเรียน

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ พบว่า มีปัญหาด้านสติปัญญา และด้านอารมณ์ ได้แก่ เด็กชายและเด็กหญิงอายุ 6-

16 ปี จะมีปัญหาพฤติกรรมแบบแสดงออกขาดการควบคุม (externalizing problems) เกิดในกลุ่มอาการพฤติกรรมเด็ก

กว่าว ัย (immaturity) มากทีสุดคือลักษณะพฤติกรรมเรียนไม่ดี  และกลุ่มอาการอยู่ไม่สุข/หุนหันพลันแล่น/ปัญหาทาง
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สังคม (hyperactivity/impulsivity social problems) มากทีสุดคือ ลักษณะพฤติกรรมชอบโต้เถียง เป็นต้น นอกจากนี จาก

การศึกษาของ สัญญา แสนทวีสุข (2554) ทีศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับมาก เช่น ปัญหาการจัดระบบ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียน การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน การพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนการสอน 

การวางแผนการศึกษาเพือพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน และปัญหาการพัฒนาระบบและเครือข่ายสารสนเทศ จาก

ความจําเป็นของประเทศไทยทีตอ้งพัฒนาไปท่ามกลางกระแสโลกาภิวตัน์ แรงงานคุณภาพสูงจึงเป็นปัจจัยสําคัญทีสุด

ต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั งในระดับของผลผลิตแรงงาน และแนวโน้มอัตราการเพิม ซึ งไทยมี

ระดับผลิตภาพตํ ากับอัตราการเพิมในแต่ละปีด้วย (Thailand Human Development Report, 2009) ในขณะทีกลุ่ม

นักเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เป็นอีกกลุ่มหนึงทีส่งผลต่อการประเมินภาพคุณภาพชีวิตในภาพรวมของประเทศ 

(สํานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน, 2554) 

 ดังนั น เพือให้ไดข้้อเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับหน่วยงานทีเกียวข้องนําไปสู่การปฏิบัติได้ และเป็น

ข้อเสนอเชิงนโยบายอันจะนําไปสู่การพ ัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ให้ได้รับโอกาสทาง

การศึกษาอย่างเท่าเทียมกับเด็กทั วไป มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ทีดี สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอืนในสังคมได้อย่าง

มีความสุข มีอาชีพเลี ยงตนเอง และเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ เพือนําไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และ

เกิดมรรคผลอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

2. คําถามการวิจัย 

2.1 ร่างข้อเสนอเชิงนโยบายเพือพ ัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ จากการศึกษาบริบท

โดยการวิจัยเอกสาร การวิจัยสํารวจ และการศึกษาพหุกรณีในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ต้นแบบ 4 แห่ง  ในมิติด้าน

ร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านอารมณ์ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ด้านสิงแวดล้อม และด้านการเรียนรู้ ในองค์ประกอบทีเป็น

ว ัตถุประสงค์ แนวการดําเนินงานของนโยบาย และกลไกของนโยบาย มีอะไรบ้าง 

2.2 ข้อเสนอเชิงนโยบายเพือพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ในองค์ประกอบทีเป็น

ว ัตถุประสงค ์แนวการดําเนินงานของนโยบาย และกลไกของนโยบาย มีอะไรบ้าง 

 

3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพือจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบายเพือพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ในด้านร่างกาย ด้าน

จิตใจ ด้านอารมณ์ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ด้านสิ งแวดล้อม และด้านการเรียนรู้ ในองค์ประกอบทีเป็น

ว ัตถุประสงค ์แนวการดําเนินงานของนโยบาย และกลไกของนโยบาย 
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4. ขอบเขตของการวิจัย 

4.1  ขอบเขตองค์ประกอบของข้อเสนอเชิงนโยบาย 

ข้อเสนอเชิงนโยบายเพือพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ มีองค์ประกอบ คือ 

ว ัตถุประสงค์ของนโยบาย (policy objectives)  แนวการดําเนินงานของนโยบาย (policy means) และกลไกของนโยบาย 

(policy mechanism) (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2550) 

4.2  ขอบเขตด้านเนือหา 

 จากการศึกษาเอกสารทีเกียวข้อง แนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน

ทั งในประเทศและต่างประเทศ เรียงตามลําดับความสอดคล้องของทั ง 23 แนวคิดทีศึกษา (WHO, 1996; Witmer & 

Sweeney, 1998; Pollard & Davidson, 2001; Masters, 2004; McGregor, 2006; Boyden & Cooper, 2006; The United 

Nations Children's Fund : UNICEF, 2007; Bradshaw, 2007; Awartani, 2007; OECD, 2008; Camfield, 2009; Lippman 

& White, 2009; Dubois, 2009; Prettapapop, 2009; Wallman, 2012; The Children’s Society, 2012; Save the Children, 

2012; จุฬาวลัย สุนทรวิภาต, 2540; เบญจวรรณ หอมหวน, 2546 และสุพรรณิการ์ มาศยคง, 2554) สามารถสรุป

ขอบเขตเพือการวิจัยโดยรวมได้ 6 ด้าน ดังต่อไปนี 

1) ด้านร่างกาย 

2) ด้านจิตใจ  

3) ด้านอารมณ์  

4) ด้านสัมพันธภาพทางสังคม  

5) ด้านสิงแวดล้อม 

6) ด้านการเรียนรู้ 

4.3  ขอบเขตของพืนทีศึกษา  

 พืนทีในการศึกษา ได้แก ่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 50 แห่งในประเทศไทยทั ง 4 ภาค ได้แก่ ภาค

กลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

5. นิยามศัพท์เฉพาะ 

5.1 ข้อเสนอเชิงนโยบาย หมายถึง ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยนโยบาย เพือการปฏิบัติใน เชิงนโยบาย 

ซึ งมีองค์ประกอบสําคัญ คือ ว ัตถุประสงค์(policy objectives) แนวการดําเนินงานของนโยบาย (policy means) และ

กลไกของนโยบาย (policy mechanism) 

5.2 วัตถุประสงค์ของนโยบาย หมายถึง ว ัตถุประสงค์ของข้อเสนอเชิงนโยบายเพือพัฒนาคุณภาพชีวิต

นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 

5.3 แนวทางของนโยบาย หมายถึง วิธีการดําเนินงานเพือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของนโยบายการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 
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5.4 กลไกของนโยบาย หมายถึง วิธีการหรือกลวิธีทีจะทําให้การนํานโยบายไปปฏิบัติใหบ้รรลุผลตาม

วัตถุประสงคที์ตั งไว ้ เช่น ต้องมีการออกกฎหมาย ออกระเบียบข้อบังคับ เป็นต้น 

5.5 คุณภาพชีวิตเด็ก หมายถึง  สภาพความเป็นอยู่ทีดีของเด็กทีมีความพึงพอใจต่อสภาพความเป็นอยู่

ของตนเอง มีปัจจัยด้านวัตถุทีจ ําเป็นต่อการดํารงชีวิต มีความพร้อมทีสมบูรณ์ทงัทางร่างกาย จิตใจ สังคม สิงแวดล้อม 

การเรียนรู้ และอารมณ์ อันจะนําไปสู่ความสามารถดําเนินชีวิตในสงัคมได้เป็นอย่างมีความสุข ซึ งวัดได้จากการรับรู้

โดยมีองค์ประกอบทีเป็นตัวแปรสังเกต 6 ด้าน ได้แก่ 

5.5.1 ด้านร่างกาย  หมายถึง สภาพ ความรู้สึกสุขสบาย ไม่มีความเจ็บปวด ความสามารถทีจะจัดการ

กับความเจ็บปวดทางร่างกายได ้พละกําลังในการดําเนินชีวิตประจําว ัน ความเป็นอิสระทีไม่ต้องพึงพาผู ้ อืน ความสามารถใน

การเคลือนไหวของตน ความสามารถในการปฏิบัติกิจว ัตรประจําว ันของตน ความสามารถในการทํางาน และการไม่ต้อง

พึงพายาต่าง  ๆหรือการรักษาทางการแพทย์อืนๆ 

5.5.2 ด้านจิตใจ หมายถึง ความ รู้สึกทางบวกทีบุคคลมีต่อตนเอง ภาพลักษณ์ของตนเอง 

ความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง ความมันใจในตนเอง ความคิด ความจํา สมาธิ การตัดสินใจ และความสามารถในการ

เรียนรู้เรืองราวต่าง ๆ ของตน ความสามารถในการจัดการกับความเศร้า หรือกังวล ความเชือต่าง ๆ ของตน ทีมีผลต่อ

การดําเนินชีวิต เช่น การรับรู้ถึงความเชือด้านวิญญาณ ศาสนา การให้ความหมายของชีวิต และความเชืออืน ๆ ทีมีผล

ในทางทีดีต่อการดําเนินชีวิต มีผลต่อการเอาชนะอุปสรรค 

5.5.3 ด้านอารมณ์ หมายถึง สภาพการแสดงออกทางความรู้สึกและสภาพจิตใจของนักเรียนต่อ

บริการต่างๆ ทีโรงเรียนจัดขึนเพือเป็นการพัฒนาด้านจิตใจของนักเรียน การมีสุขภาพจิตทีดี มีคุณธรรม ได้บําเพ็ญ

ประโยชน์ตลอดจนได้รับการยอมรับจากเพือนหรือทุกฝ่ายทีเกียวข้องในโรงเรียน เช่น การฝึกนังสมาธิ การเข้าค่าย

ปฏิบัติธรรม การใหเ้ด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเรียน 

5.5.4 ด้านสัมพันธภาพทางสังคม หมายถึง สภาพความสัมพันธ์ของตนกับบุคคลอืน การรับรู้ถึง

การทีได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอืนในสังคม การรับรู้ว่าตนได้เป็นผู ้ให้ความช่วยเหลือบุคคลอืนในสังคมด้วย 

รวมทั งการรับรู้ในเรืองอารมณ์และความรู้สึกต่อผู ้ อืน 

5.5.5 ด้านสิงแวดล้อม หมายถึง สภาพแวดล้อมทีมีผลต่อการดําเนินชีวิต เช่น การรับรู้ว่าตนมีชีวิต

อยู่อย่างอิสระ ไม่ถูกกักขัง มีความปลอดภัยและมันคงในชีวิต การรับรู้ว่าได้อยู่ในสิงแวดล้อมทางกายภาพทีดี 

ปราศจากมลพิษต่าง ๆ การคมนาคมสะดวก มีแหล่งประโยชน์ด้านการเงิน สถานบริการทางสุขภาพและสังคม

สงเคราะห์ การรับรู้ว่าตนมีโอกาสทีจะ ได้รับข่าวสาร หรือฝึกฝนทักษะต่าง ๆ การรับรู้ว่าตนได้มีกิจกรรมสันทนาการ 

และมีกิจกรรมในเวลาว่าง 

5.5.6 ด้านการเรียนรู้ หมายถึง การแสดงออกทางวิชาการ การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน การจัดกิจกรรมทีส่งเสริมความรู้ทงักิจกรรมในหลักสูตรและนอกหลักสูตร งานทีได้รับมอบหมายการสอน

ของครูอาจารย ์ผลการเรียน ความรู้ความสามารถในการเรียน การมีสมาธิในเวลาเรียน ความสามารถในการจัดจํา และ

การตามบทเรียนให้ทัน  
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5.6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์  หมายถึง สถานศึกษาทีจัดการศึกษาสําหรับเด็กด้อยโอกาสในสังกัด

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 50 โรง 

ใน 42 จังหว ัด โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 25 โรงเรียน และกลุ่มโรงเรียนราชประชา          

นุเคราะห์ 25 โรง 

5.7 ผู ้บริหาร หมายถึง ผู ้อํานวยการ และรองผู ้อ ํานวยการสถานศึกษาในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ และ

โรงเรียนประชานุเคราะห์ 

5.8 ครู หมายถึง ข้าราชการ และครูอัตราจ้างในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ และโรงเรียนประชา             

นุเคราะห์ 

6. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 

ผลการวิจัยในครั งนีจะทําให้ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายเพือพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

ซึงจะนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ดังนี 

6.1  ประโยชน์เชิงวิชาการ 

6.1.1 ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายเพือพ ัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ทีผ่าน

กระบวนการมีส่วนร่วม ในการจัดทําร่าง ตรวจสอบและจัดทําเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย จากผู้ทรงคุณวุฒิผู ้เชียวชาญ 

และผู้ทีมีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการวิจัยทีมีอยู่ให้ได้มาตรฐานและมี

ประสิทธิภาพมากยิงขึ น 

                    6.1.2  เป็นการนําเสนอรูปแบบการวิจัยเชิงนโยบายแบบมีส่วนร่วม (participatory policy research) 

โดยให้ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมคิด ร่วมกันวิเคราะห์และร่วมกันให้ข้อเสนอแนะ ในการจัดทําร่างและการจัดทํา

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

                       6.1.3  เป็นการนําเสนอรูปแบบการจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบายทีมีเกณฑ์การพิจารณาในการ

ตรวจสอบร่างข้อเสนอเชิงนโยบายให้สามารถนําไปปฏิบัติได้จริง โดยใช้เกณฑ์ ดังนี คือ เกณฑ์ความเหมาะสม 

(propriety) ความเป็นไปได ้(feasibility) ความสอดคล้อง (congruity) และความเป็นประโยชน์ (utility) 

6.2  ด้านการนําไปใช้ 

                   6.2.1 สถานศึกษาและหน่วยงานทีเกียวข้องในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สามารถนําข้อเสนอเชิง

นโยบายเพือพัฒนาศักยภาพการวิจัยทีเป็นผลจากการวิจัยนี ไปเป็นข้อมูลสารสนเทศประกอบการตัดสินใจของผู ้มี

อํานาจการตัดสินใจเพือประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของตน 

                       6.2.2 เป็นสารสนเทศสําหรับรัฐบาลและหน่วยงานทีเกียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน

นําไปประยุกต์ใช้เพือส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนในภาพรวมของประเทศ 

6.2.3 หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การเอกชนสามารถนําสารสนเทศทีได้จากการวิจัยทั งทีเป็น

ข้อเสนอนโยบายเกียวกับว ัตถุประสงค์ แนวดําเนินการ และกลไกของนโยบายไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตเด็กในกลุ่มอืนๆ ทีมีบริบทใกล้เคียงกัน ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อการดูแลช่วยเหลือและการแก้ปัญหาสังคมใน

ภาพรวมต่อไป 
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บทที 2 

เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้อง 

 

 

การศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้องกับ “ข้อเสนอเชิงนโยบายเพือพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนโรงเรียน

ศึกษาสงเคราะห์” ในบทที 2 นีมีจุดมุ่งหมายในการศึกษา หลักการ แนวคิดและทฤษฎี งานวิจ ัย ตํารา รายงานการวิจัย 

เอกสารงานวิชาการ วารสาร เพือนําไปสู่ความเข้าใจและประมวลองค์ประกอบ นิยามและตัวบ่งชี คุณภาพชีวิตของ

นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ และนําไปสู่การสรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังมีรายละเอียดในแต่ละหัวข้อ

ดงัต่อไปนี 

1. แนวคิดเกียวกับข้อเสนอเชิงนโยบาย 

1.1 ความหมายและความสําคัญของนโยบาย 

1.2 องค์ประกอบของนโยบาย 

1.3 รูปแบบการกําหนดนโยบาย 

1.4 การวิจัยเชิงนโยบาย 

1.5 ลักษณะสําคัญของการวิจัยเชิงนโยบาย 

1.6 ขั นตอนการวิจัยเชิงนโยบาย 

1.7 การวิจัยเชิงนโยบายแบบมีส่วนร่วมกับการนําไปประยุกต์ใช้ 

2. หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกียวกับคุณภาพชีวิต  

1.1 ความหมายของคุณภาพชีวิต 

1.2 ความสําคัญของคุณภาพชีวิต 

1.3 องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี คุณภาพชีวิตเด็ก 

3. การจัดการศึกษาสงเคราะห์ 

 3.1 ปรัชญาและแนวคิดในการจัดการศึกษาสงเคราะห์ 

 3.2 ประเภทของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 

 3.3 ทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษาสงเคราะห์ 

 3.4 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  

4. บทสรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย  

 
 รายละเอียดในแต่ละหัวข้อผู ้วิจัยจะนําเสนอดังต่อไปนี 
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1. แนวคิดเกียวกับข้อเสนอเชิงนโยบาย 

การวิเคราะห์แนวคิดเกียวกับข้อเสนอเชิงนโยบายเพือนําไปสู่การกําหนดเป็นกรอบข้อเสนอเชิงนโยบาย 

ประกอบด้วย ความหมายและความสําคัญของนโยบาย องค์ประกอบของนโยบาย ลักษณะของนโยบายทีดี  รูปแบบ

การกําหนดนโยบาย  การวิจัยเชิงนโยบาย  ลักษณะสําคัญของการวิจัยเชิงนโยบาย ขั นตอนการวิจ ัยเชิงนโยบาย และ

การวิจัยเชิงนโยบายแบบมีส่วนร่วมกับการนําไปประยุกตใ์ช้ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี 

1.1 ความหมายและความสําคัญของนโยบาย 

1.1.1  ความหมายของนโยบาย 

นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายและคําจํากัดความของคําว่า “นโยบาย” ไวต่้าง ๆ กัน แต่เมือ

พิจารณาโดยละเอียดแล้ว  พบว่าความหมายหรือคําจ ํากัดความดังกล่าวไม่แตกต่างกันมากนัก เช่น พจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 บ่งว่า นโยบาย น.หลักและวิธีปฏิบัติซึ งถือเป็นแนวดําเนินการ(ป. นย.+อุปาย)  

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2546) นันคือคําว่า นโยบายเป็นคําทีมาจากภาษาบาลี โดยการสมาสคําว่า"นย + อุปาย"  โดยคําว่า 

"นย"  (เค้าความทีส่อให้เข้าใจเอาเอง) (ป.; ส.) หมายถึง แนวทาง กับคําว่า  "อุบาย" (วิธีการอันแยบคาย, เล่ห์กล, เล่ห์

เหลียม)  เข ้าด้วยกัน  ดังนั น “นย + อุปาย”  ก็คือ อุบายหรือกลเม็ดทีจะชีทางไปสู่ว ัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ ง  แปล

ความได้ว่า หลักและวิธีปฏิบัติซึงถือเป็นแนวดําเนินการนันเอง 

ในทํานองเดียวกัน Greenwood (1965); Haimann and Scott (1974); Anderson (1975); Terry  (1977)  

และ Dye  (1981)  ให้ความหมายเกียวกับนโยบาย สรุปได้ว่า  นโยบายคือ หลักหรือวิธีการปฏิบัติซึ งถือเป็นแนวทาง

ดําเนินการ ทีผู ้บริหารใช้ในการตัดสินใจเพือให้การปฏิบัติงานเป็นไปโดยถกูต้อง และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที

กําหนดไว้ นอกจากนี  Jamson  (1994) ให้ความหมายเพิมเติมว่า นโยบายเป็นยุทธศาสตร์ทีเลือกสรร แล้วนําไปสู่การ

แก้ปัญหา  นโยบายจึงเปรียบเสมือนแนวทางการแก้ปัญหา การกําหนดนโยบายจึงเป็นความพยายามขององค์การเพือ

นําไปสู่กระบวนการแก้ปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของบุคคลในองค์การ ในขณะที International Livestock 

Research Institute (ILRI) (1995) กําหนดนิยามของนโยบายไวว้่า 1) เป็นแนวหรือวิธีการเพือการปฏิบัติทีรัฐบาล หรือ

สถาบัน หรือกลุ่ม หรือบุคคล เลือกจากทางเลือกหลายๆ ทาง เพือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ และโดยปกติจะสะท้อน

ให้เห็นถึงการตัดสินใจในปัจจุบันและในอนาคต 2) การตัดสินใจหรือชุดของการตัดสินใจนั นจะออกแบบเพือให้แนว

ทางการปฏิบัตินั นบรรลุผลสําเร็จ 3) การตัดสินใจหรือชุดของการตัดสินใจดังกล่าวจะเกียวพันกับแผนงานเพือนําไปสู่

การปฏิบัติด้วย 4) แผนงานทีได้รับการวางแผนนั นจะประกอบด้วยวัตถุประสงค์ทีพึงปรารถนา (desired objectives) 

และวิถีทาง (means) เพือการบรรลุผล ซึ งสอดคล้องกับที วิโรจน์ สารรัตนะ และประยุทธ ชูสอน  (2548) ได้กล่าวว่า 

นโยบาย หมายถึงข้อความทีบอกให้ทราบถึงทิศทางของการเปลียนแปลงขององคก์ารหรือของสังคม  ทิศทางดังกล่าว

อาจจะอธิบายถึงเรืองอะไร เพืออะไร อย่างไร และเพียงใด ของความเปลียนแปลงทีจะเกิดขึ นได้ นอกจากนี ยงัได้

จําแนกความหมายของนโยบายออกเป็น 3 กลุ่มความหมาย โดยกลุ่มแรก นโยบาย หมายถึง  ข้อความทีบอกให้ทราบ

ถึงกิจกรรมหรือการกระทํา (activity  or  action)  อย่างใดอย่างหนึ ง หรือหลายอย่าง ซึ งในทีสุดจะแปรรูปออกมาเป็น

แผนงาน  โครงการทีกําหนดขึ น ข้อความเชิงนโยบายในความหมายนี  จะบอกถึงเป้าหมายปลายทางของกิจกรรม  

แนวทางปฏิบัติ และคุณประโยชน์ของกิจกรรมหรือการกระทําทีกําหนดนั น กลุ่มความหมายทีสอง นโยบายหมายถึง
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ข้อความทีบอกให้ทราบถึงแนวทางหรือวิธีการ (strategy or means) อย่างใดอย่างหนึงหรือหลายอย่าง เพือเป็นเครือง

ชีนําและกําหนดแนวทางปฏิบัติจากปัจจุบันสู่อนาคต ส่วนกลุ่มความหมายทีสาม นโยบายนั นหมายถึง  ข้อความทีบอก

ให้ทราบถึงคุณค่าและการตัดสินใจ (value and decision) ซึ งนโยบายประเภทนี จะบ่งบอกทางเลือกทีมีหลายทางว่า 

ทางเลือกใดดีทีสุด หรือเหมาะสมทีสุด 

อย่างไรก็ดี วิโรจน์ สารรัตนะ (2554) และนภดล พูลสวัสดิ  (2551) ก็ได้สรุปไว ้สอดคล้องกันว่าเป็น

ข้อความหรือความเข้าใจร่วมกันอย่างกว ้าง  ๆทีมีความยืดหยุน่สูงใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเพือการปฏิบัติภารกิจ

ต่างๆของผู้บริหารและของหน่วยงาน ข้อความทีใช้เป็นนโยบายม ักเป็นคําทีมีความยืดหยุ่นได้ เพราะนโยบายมิได้เป็น

แนววางทีชี เฉพาะว่าจะต้องปฏิบัติเช่นนั นเช่นนี นโยบายเป็นแต่เพียงแนวทางกว ้างๆทีช่วยในการตัดสินใจเพือกระทํา

สิงหนึงสิงใดเท่านั น หรือเป็นสิงทีควรเลือกหรือไม่ควรเลือกกระทํา  

 จากแนวคิดเกียวกับนโยบาย (policy) ดังกล่าวข้างต้น จะเห็นว่ามีความหมายทียืดหยุ่นสูง ซึ งสามารถ

นิยามได้หลากหลายรูปแบบขึ นอยู่กับโอกาสและสถานการณ์ทีแตกต่างกัน ซึ งมีประเด็นสําคญั 4 ประการ ได้แก่ 

ประการแรก เป็นแนวทางหรือวิธีการเพือการปฏิบัติทีรัฐบาล หรือสถาบัน หรือกลุ่ม หรือบุคคล เลือกจากทางเลือก

หลายๆ ทาง เพือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ และโดยปกติจะสะท้อนให้เห็นถึงการตัดสินใจในปัจจุบันและในอนาคต 

ประการทีสอง การตัดสินใจหรือชุดของการตัดสินใจนั นจะออกแบบเพือให้แนวทางการปฏิบัตินั นบรรลุผลสําเร็จ 

ประการทีสาม การตัดสินใจหรือชุดของการตัดสินใจดังกล่าวจะเกียวพันกับแผนงานเพือนําไปสู่การปฏิบัติด้วย และ

ประการสุดท้าย แผนงานทีได้รับการวางแผนนั นจะประกอบด้วยวัตถุประสงค์ทีพึงปรารถนา (desired objectives) และ

วิถีทาง (means) เพือการบรรลุผล 

 1.1.2  ความสําคัญของนโยบาย 

นโยบายเป็นสิงทีมีความสําคัญเพราะนโยบายเป็นเครืองบ่งชี ทิศทางการบริหาร และเป็นข้อมูลที

ผู ้บริหารพิจารณาใช้เพือการตัดสินใจและสังการ การบริหารงานโดยปราศจากนโยบาย ย่อมเป็นสิงทีเป็นไปไม่ได ้

เพราะนโยบายเกิดจากวัตถุประสงค ์และเป้าหมายของการบริหารก็เกิดจากว ัตถุประสงค์เช่นเดียวกัน และเป้าหมายจะ

สามารถเป็นไปได ้ก็ด้วยนโยบายทีกําหนดขึ น ฉะนั นเมือไม่มีนโยบาย ย่อมจะไม่มีทั งว ัตถุประสงค์และเป้าหมายของ

การบริหารงาน นอกจากนี นโยบายยังจัดได้ว่าเป็นส่วนหนึ งของวิธีการจ ัดการ      ซึ งเป็นปัจจ ัยหนึ งในสีของปัจจัย

ทางการบริหาร  การบริหารจะไม่เกิดขึ นหรือไม่ประสบความสําเร็จหากขาดปัจจัยใดปัจจัยหนึ ง ดังนั นนโยบายจึงมี

ความสําคัญต่อการบริหารในลักษณะดังต่อไปนี  (Laswell & Kaplan, 1970 อ้างถึงใน คนึง  สายแกว้, 2549)                                                                                                                             

1) นโยบายจะช่วยให้ผู ้บริหารทราบว่าจะทําอะไร ทําอย่างไร และใช้ปัจจัยชนิดใดบ้าง นโยบาย

จะช่วยให้ผู ้บริหารปฏิบัติงานต่างๆอย่างมีความมันใจ เพราะนโยบายเป็นทั งแผนงาน เครืองชี ทิศทางและหลักประกัน

ทีผู ้บริหารทุกระดับชั นจะต้องยึดถือ     

2) นโยบายจะช่วยให้บุคลากรทุกระดับชั นในองค์การได้เข้าใจถึงภารกิจของหน่วยงานทีตนเอง

สังกัด รวมทั งวิธีการทีจะปฏิบัติภารกิจให้ประสบผลสําเร็จ โดยไม่ซํ าซ้อนกับภาระหน้าทีของหน่วยงานอืนๆภายใน

องค์การเดียวกัน และนโยบายยังช่วยให้การประสานงานระหว่างหน่วยงานเป็นไปได้ง่ายขึ น   
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3) นโยบายก่อให้เกิดเป้าหมายในการปฏิบัติงานซึ งเป็นสิงจ ําเป็นอย่างยิงสําหรับการบริหารงาน

ทุกชนิด การบริหารงานโดยมีเป้าหมายจะทําให้ประหย ัดทั งการเงิน เวลา บุคลากร รวมถึงพลังความสามารถหรือ

ศักยภาพของบุคลากรเหล่านั นด้วย นอกจากนั นย ังทําให้การทํางานของบุคลากรเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

บรรลุถึงเป้าหมายขององค์การอย่างมีประสิทธิผลด้วยเช่นเดียวกัน  

4) นโยบายทีดีจะช่วยสนับสนุนส่งเสริมการใช้อํานาจของผู ้บริหารให้เป็นไปโดยถูกต้องมี

เหตุผลและมีความยุติธรรม อันจะนํามาซึ งความเชือถือ ความจงรักภักดี และความมีนํ าใจในการปฏิบัติงานของ

ผูใ้ต้บังคับบัญชา                  

5) นโยบายจะช่วยให้เกิดการพัฒนาทางด้านการบริหาร เพราะนโยบายจะพัฒนา  ผู ้บริหารงาน

หรือผู ้ใช้ให้มีความสามารถในการแปลความ และทําให้นโยบายเป็นสิงทีสามารถจะปฏิบัติได ้นอกจากนั นนโยบายจะ

พัฒนาผู ้บริหารให้รู้จักคิดทํานโยบายขึ น แทนทีจะคิดปฏิบัติตามนโยบายแต่เพียง        อย่างเดียว นอกจากความสําคัญ

ของนโยบายทีได้กล่าวแล้ว  

กาญจนา พงษ์ใหม่ (2541);  วิโรจน์  สารรัตนะ (2543);  ประชุม รอดประเสริฐ (2545)  และ 

Massie & Douglas (1981), อ ้างถึงใน นภดล พูลสวัสดิ, 2551) ได้กล่าวถึงความสําคัญของนโยบายกับการบริหาร

สอดคล้องและตรงกันหลายประการ ดังนี คือ 

1) นโยบายช่วยให้ประหยัดเวลา กล่าวคือนโยบายเป็นสิงทีคิดหรือคาดการณ์ไว ้ล่วงหน้าก่อน

แล้ว ดังนั นผู ้นํานโยบายไปปฏิบัติจึงไม่จําเป็นจะต้องคิดขึ นใหม่ทั งหมด เป็นแต่เพียงการเอาข้อมูลทีมีอยู่ก่อนแล้วเป็น

ปัจจัยเพือประกอบการตัดสินใจ และปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพ  

2) นโยบายก่อให้เกิดการประสานงาน กล่าวคือในองค์การหนึงๆ ย่อมประกอบด้วยหน่วยงาน

ย่อยหลายหน่วยงาน นโยบายเดียวกันจะช่วยให้แต่ละหน่วยงานย่อยสามารถคาดการณ์ ตัดสินใจและปฏิบัติงานด้วย

ความถูกต้องยิงขึ น และโดยนโยบายเดียวกันย่อมจะช่วยให้หน่วยงานเหล่านั นทํางานประสานกันด้วยดี 

3) นโยบายช่วยให้องค์การเกิดความมันคง และสามารถลดความเครียดของสมาชิกภายใน

องค์การได้เพราะสมาชิกทุกคนเข้าใจถึงทิศทางและเป้าหมายในการปฏิบัติงาน 

4) นโยบายทีชัดเจนจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้ผู ้บริหารแต่ละระดับและแต่ละบุคคลกล้าทีจะ

คิดตัดสินใจ เพราะทุกคนทราบถึงพิสัยและขอบเขตของความรับผิดชอบทีตนเองสามารถตัดสินใจได ้

5) นโยบายจะทําหน้าทีเป็นโครงร่างทีจะนําไปสู่การตัดสินใจของผู ้บริหารระดับต้น และจะ

เป็นตัวทีช่วยให้ผู ้บริหารระดับสูงสามารถมอบหมายอํานาจหน้าทีให้กับผู ้บริหารระดับต้นเหล่านั นได้ตรงกับความรู้

ความสามารถอย่างแท้จริง   

6) นโยบายทีชัดเจนจะช่วยให้การตัดสินใจเป็นไปโดยถูกต้อง ยุติธรรม และเทียงตรงมากยิ งขึ น 

อนึ งนโยบายในการปฏิบัติงานขององค์การนั น อาจเป็นนโยบายทีใช้ได้นานถ้าองค์การมีเสถียรภาพและมันคง หรือ

นโยบายทีกําหนดขึ นมีความชัดเจนเป็นทีเข้าใจของบุคลากรทุกฝ่ายในองค์การ และเป็นนโยบายทีบุคคลทุกฝ่ายใน

องค์การคิดค้น  
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นอกจากนี  สมบัติ ธํารงธัญวงศ(์2540) ได้กล่าวถึงความสําคัญของนโยบายว่า      เป็นเครืองมือ

ของรัฐบาลในการแก้ปัญหาทีสําคัญของประชาชน  ระดับความรุนแรงและลักษณะของปัญหาใน   แต่ละประเทศล้วน

มีความแตกต่างกัน แต่ทุกประเทศรัฐบาลทีดีจะต้องให้ความสนใจในการแก้ไขปัญหาของประชาชน  โดยเฉพาะปัญหา

ทีสําคัญทีจะต้องได้รับความสนใจในการแก้ปัญหาเป็นลําดับต้นๆ ซึ งในการแก้ปัญหาต่างๆ เหล่านั นจะต้องมีนโยบาย

เป็นเครืองชีนําการบริหารองค์การและกรอบในการแก้ปัญหา โดยเป็นเครืองมือทีทําให้ผู ้บริหารทราบว่าจะทําอะไร  

และใช้ปัจจัยใดบ้าง  ทั งยังเป็นเสมือนเข็มทิศและหางเสือทีช่วยให้การบริหารงานดําเนินไปถูกทิศทาง  ซึ งจะช่วย

สนับสนุนความชอบธรรมในการใช้อํานาจของผู ้บริหารช่วยให้เกิดการพัฒนาการบริหารในแง่ของการนํานโยบายไป

ปฏิบัติ นอกจากนี ยังเป็นเครืองมือในการประสานงาน  เนืองจากนโยบายจะช่วยให้หน่วยปฏิบัติงานเข้าใจเป้าหมาย 

แนวปฏิบัติ และทิศทางการทํางานร่วมกัน ทําให้เกิดความเข้าใจ ความร่วมมือ และการประสานงานกันได้สะดวกมาก

ขึ น ทั งนี นโยบายยังเป็นเครืองมือในการควบคุม  กํากับ และติดตามงานของผู ้บริหาร  

ส่วนการบริหารงานสถานศึกษาใดจะประสบผลสําเร็จมากน้อยเพียงใดขึ นอยู่กับนโยบายทีดีของ

นโยบายของสถานศึกษานั น   ดังทีวิโรจน์  สารรัตนะ (2548)  กล่าวถึงนโยบายทีดี ว่ามีล ักษณะดังนี  คือ 1) ต้องมี

เป้าหมายทีส่งผลประโยชน์แก่องค์การหรือประชาชนโดยส่วนรวมมากทีสุด 2) ครอบคลุมภารกิจทุกด้านและมีความ

สอดคล้อง สนับสนุนซึ งกนัและกันไม่ขัดแย้งกัน 3) ควรได้มาจากการกลันกรองถึงความสําคัญหรือความต้องการ 4) 

นโยบายทีดีควรประกอบด้วยเป้าหมาย  แนวทาง  และกลวิธีทีดี  ดําเนินการได้รวดเร็วและเสียค่าใช้จ่ายน้อยทีสุด 5) 

ต้องมีเนือหาเป็นหลักในการดําเนินงานและมีหลักประกันในการประเมินความสําเร็จทั งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  

และ 6) นโยบายทีดีจะเป็นข้อความทีชัดเจน ถ่ายทอดไปสู่ผู ้ปฏิบัติได้โดยง่ายและมีความเข้าใจตรงกัน 

กล่าวโดยสรุป จะเห็นว่านโยบายขององค์การใด องค์การหนึงมีคุณลักษณะทีดีทีเหมาะสมโดยจะ

ถือเอาทัศนะของบุคคลเป็นทีตั ง เพราะนโยบายสามารถมองได้จากหลายแง่มุม ซึ งในมุมหนึ งอาจเป็นทียอมรับของ

บุคคลคนหนึ งหรือกลุ่มหนึ ง แต่อีกคนหนึ งหรือกลุ่มหนึ งอาจเห็นว่าย ังไม่เหมาะสมดีพอ ดังนั น คุณลักษณะทีดีของ

นโยบายจะเป็นคุณลักษณะทีเป็นไปตามหลักการถือเสียงข้างมากหรือเป็นทัศนะของกลุ่มคนส่วนใหญ่โดยอนุโลมที

อาจมีคนอีกกลุ่มหนึงหรือจํานวนน้อยโจมตีคัดค้านและวิพากษ์วิจารณ์ไปตามทัศนะหรือตามเหตุผลของบุคคลกลุ่มนัน  

 

1.2 องค์ประกอบของนโยบาย 
 องค์ประกอบของนโยบายมีความสัมพันธ์กับนิยามของนโยบายดังกล่าวข้างต้น ดังคําอธิบายของ 

International Livestock Research Institute: ILRI (1995) ทีได้กล่าวถึงองค์ประกอบของนโยบายทีสําคัญ 2 

องค์ประกอบ คือ 1) วัตถุประสงค์ของนโยบาย (policy objectives) และ 2) เครืองมือของนโยบาย (policy instruments) 

โดยว ัตถุประสงค์ของนโยบายหมายถึง “จุดหมาย” (ends) ทีเป็นทีคาดหวังให้บรรลุผล และเครืองมือของนโยบาย

หมายถึง “วิถีทาง” (means) ทีจะทําให้บรรลุผลในจุดหมายนั น ซึ งว ัตถุประสงค์หนึ งๆ อาจมีวิถีทางหรือทางเลือก 

(alternatives) เพือการปฏิบัติทีหลากหลาย หรือในทางกลับกัน วิถีทางหรือทางเลือกหนึ งอาจสะท้อนเพือการบรรลุ

จุดหมายเกินกว่าหนึงจุดหมายได ้
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  คําอธิบายดังกล่าวสอดคล้องผลการศึกษาของนักวิชาการหลายราย เช่น วิโรจน์ สารรัตนะ (2550) ที

พบว่า นโยบายมีองค์ประกอบหลัก 2 องค์ประกอบ คือ 1) วัตถุประสงค์ของนโยบาย (policy objective) และ 2) 

แนวทางของนโยบาย  (policy means) นโยบายจะขาดองค์ประกอบสําคัญส่วนใดส่วนหนึ งนี มิได้ เช่น มีเพียง

ว ัตถุประสงค์ไม่บอกแนวทางเพือการปฏิบัติ สิงทีกําหนดนั นก็ไม่เป็นนโยบาย จะมีค่าเพียงเป็นความปรารถนาหรือ

ความคาดหวังเท่านั น หรือมีเพียงแต่แนวทางเพือการปฏิบัติโดยไม่มีว ัตถุประสงค์ ก็จะเป็นแนวทางทีไร้หางเสือ และ

จากผลการศึกษาเดียวกันพบว่า   ในบางครั งนโยบายทีดีอาจจําเป็นต้องมีองค์ประกอบส่วนทีสามด้วยคือ กลไกของ

นโยบาย (policy mechanism) เป็นส่วนทีจะช่วยให้เห็นว่า การจะบรรลุว ัตถุประสงค์ทีก ําหนดตามแนวทางทีชี นําไว้

จะต้องมีกลไกในการนํานโยบายไปปฏิบัติ เช่น ต้องมีการออกกฎหมาย ออกระเบียบข้อบังคับ  สอดคล้องกับ Ozga 

(2009)  ทีกล่าวถึง 3 องค์ประกอบ คือ 1) เป้าหมาย (targets) ของสิงทีต้องการกระทํา 2) วิถีทาง (means) ในการ

ดําเนินงาน และ 3) ปัจจัย (resources) สนับสนุนการกระทําตามนโยบายทีได้กําหนดไว ้ กรวีร์ ศรีจการ (2547) ทีกล่าว

ว่ามี 3 องค์ประกอบ คือ  วัตถุประสงค์ (ends)  นโยบายจะต้องมีว ัตถุประสงค์บอกไว้เป็นเป้าหมายปลายทาง แนวทาง 

(means) นโยบายจะต้องบอกว่าอะไรเป็นแนวทางทีจะทําให้บรรลุว ัตถุประสงค์ กลไกของนโยบาย  (mechanism) 

นโยบายจะบรรลุว ัตถุประสงค์ได้จะต้องมีกลไกในการนําไปปฏิบัติ เช่น ต้องมีการออกกฎหมาย ออกระเบียบ

ข้อบังคับ เช่นเดียวกับ Carl Joachim Friedrich ซึงเป็นนักรัฐศาสตร์ทีมีชือเสียง มีชีวิตอยู่ในช่วง 1901-1984 ได้กล่าวถึง 

3  องค์ประกอบ  คือ เป้าหมาย (targets) ของสิงทีต้องการกระทํา   วิถีทาง (means) ในการดําเนินงาน  และปัจจัย 

สนับสนุน (resources)  การกระทําตามนโยบายทีได้กําหนดไว ้(วิโรจน์ สารรัตนะ, 2554)  โดยได้ขยายความดังนี 1) 

การกําหนดเป้าหมายของสิงทีต้องการกระทําในการกําหนดนโยบายเพือสิงหนึ งสิงใด องค์ประกอบทีสําคัญสิงแรกคือ 

เป้าหมาย (target) ซึ งอาจเป็นทั งจุดประสงค์ (purpose) และผลงานทีเกิดขึ นในทีสุด (ended result) ในลักษณะทีเป็น

การกระทําอะไร  ได้อะไร   และเพืออะไร  2) การกําหนดวิถีทางในการดําเนินงาน ย่อมต้องอาศัยองค์ประกอบที

สําคัญคือ  หลักการและเกณฑ์ของนโยบายซึงผู ้กําหนดนโยบายจะต้องมีความรู้และกําหนดไว้ก่อน   นอกจากนี วิถีทาง

ทีจะสามารถทําให้นโยบายดําเนินการได้ย ังรวมไปถึงกลยุทธ์ (tactics) และกลวิธี (strategies) ต่างๆ อีกด้วย  3) ปัจจ ัย

สนับสนุนในการกําหนดนโยบาย  ประกอบด้วย  2  ประการ  คือ ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ปัจจ ัยภายใน

ได้แก่  คน  เงิน  ว ัสดุอุปกรณ์   และวิธีการในการกําหนดนโยบาย  และปัจจัยภายนอกได้แก่สภาพแวดล้อมทาง

การเมือง เศรษฐกิจ สังคม  หรือแม้แต่สภาพดินฟ้าอากาศ  หากสภาพแวดล้อมด้านในด้านหนึ งมีผลกระทบอย่าง

รุนแรง  นโยบายอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่อาจกําหนดขึ นมาได ้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเพือให้

สอดคล้องกับสถานการณ์ทีเปลียนแปลงไป  และองค์ประกอบสําคัญอีกประการหนึงทีจะขาดไม่ได้คือการประเมินผล

หรือประเมินนโยบาย  เพือให้นโยบายมีความเป็นไปได ้ เหมาะสมกับกาลเวลา  สถานการณ์และมีความเป็นจริง 

 จากการศึกษาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที

เกียวข้องกับข้อเสนอเชิงนโยบาย (บางกรณีเรียกว่าข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ หรือบางกรณีเรียกว่าข้อเสนอแผนที

ยุทธศาสตร์) จะเห็นว่ามีการกําหนดกรอบของนโยบายไว้หลากหลาย  เช่น กรณีงานวิจัยเรือง “ข้อเสนอเชิงนโยบาย

การบริหารจ ัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดสุรินทร์”  ของคนึง สายแก้ว ทีได้กําหนดมติิการวิจัย 5 ด้าน คือ 1) การ

บริหารโดยภาพรวม  2) การบริหารงานวิชาการ 3) การบริหารงานบุคคล 4) การบริหารงบประมาณ และ 5) การ
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บริหารงานทัวไป และกําหนดองค์ประกอบของข้อเสนอเชิงนโยบาย 2 องค์ประกอบ  คือ ว ัตถุประสงค์ของนโยบาย 

ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ  และแนวทางของนโยบาย ประกอบด้วย  เป้าหมาย กลยุทธ์ และตัวชี วัด  

 ไชยา ภาวะบุตร (2549) ทีไดท้ําวิจัยเรืองข้อเสนอเชิงนโยบายเพือการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ได้กําหนดมิติการวิจัยข้อเสนอเชิงนโยบายไว ้  7 ด้าน คือ 1) ด้านการบริหาร 

2) ด้านหลักสูตร 3) ด้านคณาจารย์ 4) ด้านนักศึกษา  5) ด้านการเรียนการสอน 6) ด้านวิทยานิพนธ์ และ 7) ด้าน

ห้องสมุด  โดยกําหนดองค์ประกอบของข้อเสนอเชิงนโยบาย 2 องค์ประกอบ  คือ จุดมุ่งหมายของนโยบาย และแนว

ปฏิบัติของนโยบาย  

  นภดล พูลสวัสดิ  (2551) ทีได้ทําวิจัยเรือง ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพือการพัฒนาท้องถินของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยได้กําหนดมิติการวิจัย 8 ด้าน คือ ด้านการให้การศึกษา  ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ

ชั นสูง ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน ด้านการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิงแวดล้อม ด้านการผลิตและพัฒนาครู ด้านการปรับปรุง พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  และด้านการ

บริหารจัดการมหาวิทยาลัย ในส่วนวัตถุประสงค์ของนโยบายแยกย่อยออกเป็นปณิธาน วิสัยทัศน์ พ ันธกิจ และ

ยุทธศาสตร์ ในส่วนแนวทางของนโยบายแยกย่อยออกเป็นกลยุทธ์ มาตรการ กลไกสู่การปฏิบัติ และกลไกการ

ประเมินผล   

 วิชิต กํามนัตะคุณ (2552) ทําวิจัยเรืองข้อเสนอเชิงนโยบายเพือพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏร้อยเอ็ด ได้กําหนดมิติการวิจัย 4 ด้าน คือ 1) ด้านบุคลากรการวิจัย  2) ด้านทรัพยากรการวิจัย 3) ด้านการบริหาร

งานวิจัย และ4) ด้านนโยบายและแผนงานระดับประเทศ มีองค์ประกอบของข้อเสนอเชิงนโยบาย 2 องค์ประกอบ คือ 

ว ัตถุประสงค์ของนโยบาย และ 2) แนวทางของนโยบาย โดยในส่วนวัตถุประสงค์ของนโยบายแยกย่อยออกเป็น

วิสัยทัศน ์พันธกิจ  และวัตถุประสงค ์ในส่วนแนวทางของนโยบาย แยกย่อยออกเป็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  กลยุทธ์ 

มาตรการ กลไกสู่การปฏิบัติ และกลไกการประเมินผล   

  สมภาร ศิโล (2552)  ได้ทําวิจัยเรืองข้อเสนอเชิงนโยบายเพือพัฒนาวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา: 

กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้กําหนดมิติการวิจัย 8 ด้าน คือ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ดา้น

นักศึกษา  ด้านคณาจารย์  ด้านการบริหารจัดการ ด้านแหล่งเรียนรู้ ด้านหลักสูตร และด้านสือและนวัตกรรม มี

องค์ประกอบของข้อเสนอเชิงนโยบาย 2 องค์ประกอบ คือ เป้าหมาย และแนวทางปฏิบัติ   

  คมสันท์  ขจรปัญญาไพศาล (2552) ทําวิจัยเรือง “ข้อเสนอแผนทียุทธศาสตร์เพือการพัฒนามหาวิทยาลัย

ราชภัฏกาฬสินธ์ุ ภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547”  กําหนดมิติการวิจัย 8 ด้าน คือ  1) ด้านการให้

การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั นสูง  2) ด้านการวิจัย  3) ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  4) ด้านการปรับปรุง 

พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  5) ด้านการทะนุบํารุงศิลปว ัฒนธรรม 6) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดล้อม  7) ด้านการผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู และ 8) ด้านการบริหารจ ัดการสถาบัน  และกําหนด

องค์ประกอบข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ 2 องค์ประกอบ คือ 1) ว ัตถุประสงค์ของแผนทียุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

วิสัยทัศน ์พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 2) แนวทางของแผนทียุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์  กลไกเร่งรัด การ

ควบคุม และการประเมินผลยุทธศาสตร์  
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 จากการศึกษาองค์ประกอบของนโยบาย ดังกล่าวสามารถจําแนกได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี  กลุ่มแรก เน้นการ

กําหนดกรอบแนวคิดไว ้อยา่งกว ้างๆ ว่าต้องการอย่างไร และมีแนวทางหรือวิธีดําเนินการอย่างไร  ในขณะทีกลุ ่มหลัง 

เน้นการกําหนดกรอบแนวคิดไว ้อย่างละเอียดทั งเป้าหมาย และแนวทางปฏิบัติ  อย่างไรก็ดี องค์ประกอบทีสําคัญของ

นโยบายมี 2 องค์ประกอบ คือ  1) ว ัตถุประสงค์ของนโยบาย (policy objective) และ 2) แนวทางของนโยบาย (policy 

means) หรือเครืองมือของนโยบาย (policy instruments) โดยในบางครั งอาจมีองค์ประกอบส่วนทีสามด้วย คือ 3) 

กลไกของนโยบาย (policy  mechanism) แต่ในทางปฏิบัติ ผู ้วิจ ัยอาจกําหนดองค์ประกอบย่อยของแต่ละองค์ประกอบ

หลักของนโยบายดังกล่าวนั นอีกได้  

สําหรับในการวิจัยครั งนี ผู ้วิจัยได้กําหนดกลุ่มประชากรเป้าหมายเป็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ทัวประเทศ 

ดังนั น เพือให้สามารถนําข้อเสนอเชิงนโยบายไปใช้ได้กับสถานศึกษาสงเคราะห์ทุกแห่ง จึงกําหนดองค์ประกอบของ

นโยบายไว ้อย่างกว ้าง ๆ 3 ส่วน ได้แก่ วัตถุประสงค์ของนโยบาย  แนวทางของนโยบาย และกลไกของนโยบาย ดังภาพ

ที 1 
 

 
 

 

 

 

ภาพที 1  องค์ประกอบของนโยบาย 

 

2. หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกียวกับคุณภาพชีวิต  

 ปัจจุบันได้มีการให้ความสนใจศึกษาเกียวกับคุณภาพชีวิต (quality of life) มากยิงขึ น โดยมีผู ้ให้ค ําจ ําก ัด

ความหรือมโนทัศน์ของคําว่าคุณภาพชีวิตในความหมายแตกต่างกัน เช่น ความเป็นอยู่ทีดี (well-being) ความสุข 

(happiness) หรือความพึงพอใจในชีวิต (life satisfaction) เป็นต้น ในทีนี ผู้วิจ ัยจะใช้ในความหมายของ well-being ซึ ง

ได้มีนักวิชาการหลากหลายสาขาพยายามให้ความหมายไว ้อย่างกว ้างขวาง ส่วนใหญ่จะมีความหลายคล้ายคลึงกันหรือ

สอดคล้องกันจะแตกต่างกันบ้างในรายละเอียดหรือจุดเน้นตามศาสตร์หรือสาขาวิชานั น ๆ ดังจะนําเสนอรายละเอียด

เกียวกับความหมาย ความสําคัญ และองค์ประกอบของคุณภาพชีวิต ต่อไปนี 

 

2.1 ความหมายของคุณภาพชีวิต 

คุณภาพชีวิต เป็นแนวคิดทียากจะนิยามให้เป็นทียอมรับอย่างเป็นสากลได้ เนืองจาก เป็นเรืองที

เกียวกับจิตใจทีบรรยายหรือตีความด้วยภาษาทีแตกต่างกัน มีหลากหลายมุมมอง ขึ นอยู่กับคุณค่าทีแฝงอยู ่ มักถูก

กําหนดค่าโดยบุคคลชนชั นกลางของสังคมนั น  ๆรวมทั งเป็นเรืองทีเกียวกับกระบวนการของจิตใจ ซึงอยู่ภายใต้อิทธิพล

ขององค์ประกอบต่าง ๆ กัน (Rommey & Brown, 1994) แต่ก็ได้มีผู ้ให้คําอธิบายความหมายของคุณภาพชีวิต ไวห้ลาย

มิติ ซึงในทีนี ผู ้วิจัยจะนําเสนอความหมายในมุมมองของคุณภาพชีวิตทัวไป และคุณภาพชีวิตเด็ก ดังนี 

เพือให้นําเอา “แนวทาง”                        ไปปฏิบัติให้เกิดผลตาม “วัตถุประสงค์” 

 

                                                      ต้องมี “กลไกอะไรบ้าง” 
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2.1.1  ความหมายของคุณภาพชีวิตทัวไป 

ในกรณีความหมายของคุณภาพชีวิตทั วไป ได้มีผู ้ให้นิยามไว้หลากหลายแนวคิดแต่มีความ

สอดคล้องกัน สามารถจําแนกได้เป็นสองกลุ่ม ดังนี 

กลุ ่มแรกให้นิยามไว ้ค่อนข้างแคบโดยให้ความสําคัญเกียวกับความเป็นอยู่ทีดี เช่น พจนานุกรม

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2546) ให้ความหมายคุณภาพชีวิตว่าประกอบด้วยคํา 2 คํา คือ คุณภาพ หมายถึง ลักษณะความ

ดี ลักษณะประจําบุคคลหรือสิงของ และ ชีวิต หมายถึง ความเป็นอยู่ สรุปได้ว่า คุณภาพชีวิต หมายถึง ลักษณะความ

เป็นอยู่ทีดี   WHOQOL group (1995, 1998) ให้ความหมายว่า เป็นแนวคิดทีเกียวข้องกับความสมบูรณ์ของชีวิตของแต่

ละบุคคล  Ferrell (1996) ให้ความหมายคุณภาพชีวิตว่า เป็นความรู้สึกถึงความผาสุกในชีวิตของบุคคลทีได้มาจาก

ประสบการณ์ชีวิต  Spiker (1990 Cited in Oliver et al., 1999) ได้ให้ความหมายคุณภาพชีวิตไว ้ครอบคลุมทั งในเรือง

สภาวะสุขภาพทางกาย (physical health status) ความสามารถในการทําหน้าที (functional ability) สภาวะทางจิตใจ

และความเป็นอยู่ทีดี (psychological status and well-being) การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (social interaction) และ

สถานภาพทางเศรษฐกิจ (economic status)  Roger & Knafl (2000) กล่าวว่า คุณภาพชีวิต หมายถึง การสือความหมาย

หรือสัญลักษณ์ของความคิด และการให้ความหมายรวมถึงการแสดงออกถึงสิงทีเป็นนามธรรม  World Health 

Organization : WHO (2004) ได้นิยามคุณภาพชีวิตไว ้ว่า หมายถึง การรับรู้ของบุคคลภายในบริบทของวัฒนธรรม 

ระบบคุณค่าต่างๆ ของเขา อ ันสัมพันธ์กับเป้าหมายของชีวิต ความคาดหวัง มาตรฐาน และสิงต่างๆ ทีเกียวข้องอยู่ และ

รวมถึงแนวความคิดทีมีขอบเขตกว้างขวางอันเป็นผลซับซ้อนจากสุขภาพทางกายของบุคคล สภาพจิตใจ ระดับความ

เป็นอิสระ ความสัมพันธ์ทางสังคมและความสัมพันธ์กับสิงแวดล้อมในชีวิตของบุคคลเป็นสําคัญ  McMahon (2005) 

กล่าวว่าคุณภาพชีวิตมีความหมายเช่นเดียวกับความสุข (happiness) ซึ งเป็นแนวคิดของความเป็นอยู่ทีดี รวมถึงความ

สมดุลพอดีของชีวิต และNesse (2005) ได้อธิบายแนวคิดเกียวกับคุณภาพชีวิตว่า ความรู้สึกถึงความสุขหรือมีในชีวิตที

ดีซึ งบุคคลรับรู้ได้ทั งในเรืองของร่างกายและจิตใจ 

กลุ ่มทีสองให้ทัศนะไว ้กว ้างขึ นโดยได้กล่าวถึงความพึงพอใจด้วย เช่น Liu (1975) กล่าวว่า คุณภาพ

ชีวิต หมายถึง การเป็นอยู่ทีดีของคน และสิงแวดล้อมตามสภาพทัว ๆ ไป โดยในด้านบุคคล จะแสดงออกในรูปของ

ความต้องการ เมือได้รับการตอบสนองแล้วจะทําให้บุคคลนั นมีความสุข มีความพึงพอใจ ในด้านสังคมและ

สภาพแวดล้อมการมีชีวิตอย่างมีคุณภาพต้องไม่เป็นภาระหรือก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม  Shama (1975) กล่าวว่า 

คุณภาพชีวิตเป็นเรืองทีมีความสลับซับซ้อนเนืองจาก คุณภาพชีวิตเป็นเรืองของความพึงพอใจอันเกิดมาจากการได้รับ

สนองตอบต่อความต้องการทางจิตใจและสังคมทั งย ังเกียวข้องกับความสามารถของสังคมในการตอบสนองต่อความ

ต้องการ พืนฐานของสมาชิกในสังคมอีกด้วย  George & Bearson (1980) กล่าวว่าคุณภาพชีวิตหมายถึง มิติของการมีชีวิต

ทีดี ซึงประกอบด้วย ความสุข ความพอใจในชีวิต ความนับถือตนเองสุขภาพ และสภาพการทํางานของร่างกาย และสภาวะ

ทางเศรษฐกิจทีดี    Flanagan (1982) กล่าวว่า คุณภาพชีวิต หมายถึง ความพึงพอใจในชีวิตในเรืองต่าง ๆ ความสุข

สบาย และองค์ประกอบในการดําเนินชีวิต การมีสัมพันธภาพกับบุคคลอืน การมีกิจกรรมทางสังคม มีการพัฒนา

ตนเองและความรู้สึกอิมเอมใจ มีการพักผ่อนหย่อนใจหรือนันทนาการ ซึ งเป็นเรืองทีสําคัญทีสุดและเป็นความต้องการ

พืนฐานของบุคคลทีควรได้รับการตอบสนอง  Ferrans & Powers (1992) และ Meeberg (1993) ได้วิเคราะห์มโนทัศน์
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คุณภาพชีวิตไว ้สอดคล้องกันว่า เป็นความรู้สึกถึงความพึงพอใจเกียวกับชีวิตโดยรวมในทุกๆ ด้าน รวมถึงด้านจิตใจใน

แต่ละบุคคลด้วย ซึงประเมินโดยการรับรู้ในจิตใจของแต่ละบุคคลว่าตนเองมีชีวิตอยู่ได้โดยทีไม่มีสิงคุกคามและได้รับ

การตอบสนองความต้องการพืนฐานของความเป็นมนุษย์อย่างเพียงพอ Zhan (1992) ได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิต

ไว ้ว่า เป็นระดับความพึงพอใจในชีวิตและความรู้สึกผาสุกในชีวิตทีบุคคลรับรู้ความหมาย และประเมินได้ด้วยตนเอง 

ซึงขึ นอยู่กับประสบการณ์ในชีวิตของบุคคลนั นโดยต้องคํานึงถึงภูมิหลังของบุคคล สถานภาพทางสังคม ว ัฒนธรรม 

สภาพแวดล้อมและอายุ  Fisher (1992) กล่าวว่า คุณภาพชีวิต หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู้ความสามารถด้าน

สังคม ความพึงพอใจของชีวิต สภาวะของสุขภาพทุกด้าน และความสามารถในการทําหน้าที  Hanter (1992) กล่าวว่า 

คุณภาพชีวิต หมายถึง การมีชีวิตความเป็นอยู่ทีดีมีความสุข ความพึงพอใจในชีวิตตนเองของบุคคล  Hughes (1993) ได้ให้

ความหมายของคุณภาพชีวิตไว้ว่า เป็นความสุข ความพึงพอใจในชีวิตตนเองของบุคคล  Orem (2001) กล่าวไว้ว่า

คุณภาพชีวิตมีความหมายเช่นเดียวกับความผาสุข (well being) ซึ งเป็นการรับรู้ของบุคคลต่อการมีชีวิตอยู ่ ตาม

ประสบการณ์ของความพึงพอใจ ความรู้สึกเป็นสุขกายในจิตใจ และThe United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization : UNESCO (2010)  องค์การร่วมมือทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ และว ัฒนธรรมระหว่างประเทศ 

ได้ให้ความหมายคุณภาพชีวิตไว ้ว่า หมายถึง ระดับความเป็นอยู่ทีดีของสังคม และระดับความพึงพอใจในความ

ต้องการส่วนหนึงของมนุษย ์

                      อย่างไรก็ตาม ความหมายของคุณภาพชีวิตโดยทัวไปยังคงมีความแตกต่างกันไปในมุมมองและ

แนวคิดของแต่ละบุคคล ซึ งแตกต่างกันตามประสบการณ์ ความเชือ ความคาดหวัง และการรับรู้ และมีการ

เปลียนแปลงไปในแต่ละช่วงชีวิต โดยขึ นกับปัจจัยด้านสิงแวดล้อม สังคม การศึกษา ความเป็นอยู่ทีดี ภาวะสุขภาพ 

และฐานะทางเศรษฐกิจ (Weisgerber, 1991) ในปัจจุบันทฤษฎีคุณภาพชีวิตส่วนใหญ่เน้นเรืองความพึงพอใจ ซึ งเป็น

ระดับของจิตใจทีเกียวข้องกับการคิด (Ventegodt et.al, 2003) ซึ งจะเห็นว่าเป็นคําทีมีล ักษณะเป็นนามธรรมค่อนข้างสูง

มีลกัษณะการรวมคําไว ้หลายมิติทั งทางด้านชีวิภาพ จิตใจ อารมณ์ สังคมเข้าไว ้ด้วยกัน จึงพอสรุปได้ว่า คุณภาพชีวิต 

เป็นสภาพชีวิตความเป็นอยู่โดยทัวไปของบุคคล ซึ งเป็นชีวิตทีมีคุณภาพโดยสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม

รอบตัวได ้และทําให้บุคคลนั นมีความสุข ความพึงพอใจในชีวิต ไม่เป็นภาระหรือเกิดปัญหาต่อสังคม 

 

2.1.2  ความหมายของคุณภาพชีวิตเด็ก 

  สําหรับในส่วนของความหมายคุณภาพชีวิตเด็กซึ งจากการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัย ที

เกียวข้องจะใช้คําว่า “children’s well-being หรือ child well-being” หรือ student well-being ได้มีผู ้ใหแ้นวคิดเกียวกับ

นิยามของคําดังกล่าวไว ้สอดคล้องกัน กล่าวคือในความหมายของคุณภาพชีวิตทัวไปมีความหมายค่อนข้างกว ้างเป็น

นามธรรมสูงทีให้ความสําคัญเกียวกับความสุข (happiness) หรือความพึงพอใจในชีวิต (life satisfaction) อันเกิดมาจาก

การได้รับสนองตอบต่อความต้องการทางจิตใจและสังคม เช่น Witmer & Sweeney (1998) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตทีดี

ของเด็กว่าเป็นวิถีชีวิตทีดีของเด็กทั งด้านสุขภาพทีดี จิตใจ ร่างกายและจิตวิญญาณทีมีการบูรณาการเชือมโยง สัมพันธ์

กันโดยบุคคลทีมีชีวิตทีสมบูรณ์อยู่ภายในโรงเรียน หรือชุมชนได้อย่างมีความสุข  Wallman (2012) ให้ทัศนะเกียวกับ

คุณภาพชีวิตของเด็กไว ้ว่าเป็นความพร้อมของเด็กทีสมบูรณ์ทงัทางร่างกายและจิตใจ ทีเด็กสามารถดําเนินชีวิตอยู่ใน
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โรงเรียนได ้และมีความพึงพอใจกับสภาพความเป็นอยู่ของตนเอง  The Children’s Society (2012) ให้ทัศนะเกียวกับ

คุณภาพชีวิตของเด็กไว้ว่า เป็นระดับความเป็นอยู่ทีดีทีทําให้เด็กมีความสุข (children’s happiness) มีความพึงพอใจต่อ

สภาพความเป็นอยู่ และสามารถดําเนินชีวิตในสังคมได้เป็นอย่างดี เบญจวรรณ หอมหวน (2546) ให้ทัศนะไว้ว่า 

คุณภาพชีวิตเด็ก หมายถึง คุณภาพทีสมบูรณ์ทงัทางร่างกายและจิตใจ ทีนักเรียนสามารถดําเนินชีวิตอยู่ในโรงเรียนได ้

มีความพึงพอใจกับสภาพความเป็นอยู่ของตนเอง มีปัจจัยด้านว ัตถุทีจําเป็นต่อการดํารงชีวิต ได้แก่ อาหาร เสือผ้า ทีอยู่

อาศัย สุขภาพ มีสาธารณูปโภคทีดี เป็นผู ้มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นทียอมรับของสังคม และกนกวรรณ ทองตําลึง 

(2552) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตเด็ก หมายถึง ความรู้สึกพอใจหรือความรู้สึกทางบวกของเด็กนักเรียน ในขณะทีดาเนิน

ชีวิตอยู่ในโรงเรียน   

  ในขณะทีคุณภาพชีวิตเด็กอีกกลุ่มหนึ งจะให้ความหมายทีแคบและชัดเจนยิงขึ นโดยเน้นถึงความ

เป็นอยู่ทีดี (well-being) ซึ งมคีวามเป็นรูปธรรมมากและให้ความสําคัญด้านกายภาพ และสิงแวดล้อมมากยิงขึ น เช่น 

Boyden & Cooper (2006) ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตของเด็ก (child well-being) ว่าเป็นสภาพเป็นอยู่ทีดีการอยู่รอด ของ

ชีวิตของเด็ก การลดพฤติกรรมเชิงลบหรือทีไม่พึงประสงค์และมีมุมมองเชิงบวกมากขึ น   The United Nations Children's 

Fund : UNICEF (2007) กองทุนสหประชาชาติเพือสงเคราะห์เด็ก ให้ทัศนะเกียวกับคุณภาพชีวิตทีดีของเด็กว่าเป็น

ความเป็นอยู่ทีดีของเด็กทั งในด้านวัตถุ จิตใจ พฤติกรรม สุขภาพ ครอบครัว และการศึกษา Awartani et al. (2007) ให้

ทัศนะเกียวกับคุณภาพชีวิตของเด็กว่า การมีสุขภาพทีดี รวมถึงการตระหนักของแต่ละคนถึงศักยภาพของร่างกาย 

อารมณ์ จิตใจ จิตสังคม และจิตวิญญาณ   Organization for Economic Cooperation and Development: OECD 

(2008) องค์การเพือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาได้นิยามคุณภาพชีวิตของเด็กว่า หมายถึง สภาพการเป็นอยู่

ทีดีทั งในด้านจิตใจ ร่างกาย และสิงแวดล้อมอืนๆ เช่น โรงเรียน ทีอยู่อาศัย และการศึกษา  Camfield et al. 

(2009) ได้ชีให้เห็นความเข้าใจเกียวกับคุณภาพชีวิตเด็ก (child well-being) ว่าเป็นสภาพเป็นอยู่ของเด็กตามบทบัญญัติ

ของสิทธิเด็กและการตรวจสอบจากเป้าหมายทีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กระบุไว ้ในสหประชาชาติ (UNCRC: United 

Nations Convention on the Rights of the Child)   Lippman (2009) และWhite (2009) ได้ให้ความหมายไว ้สอดคล้องกันว่า 

คุณภาพชีวิตหรือความเป็นอยู่ทีดีของเด็ก (child well-being) นั นเป็นสภาพเป็นอยู่ทีดีโดยมุ่งเน้นให้ความสําคัญ

เกียวกับการอยู่รอดของชีวิตของเด็ก การลดพฤติกรรมเชิงลบหรือทีไม่พึงประสงค์และมีมุมมองเชิงบวกมากขึ น 

รวมทั งมีศักยภาพด้านการเรียนรู้ ด้านความรู้ ความสามารถ สติปัญญา ความอดทน และความยืดหยุน่  Dubois 

(2009) ได้กล่าวว่า เมือกล่าวถึงคุณภาพชีวิตของเด็ก หรือ child well-being จะเกียวข้องกับสภาพความเป็นอยู่ของ

บุคคล และความสามารถโดยรวมทีจะสร้างชีวิตให้สมบูรณ์   Save the Children (2012) กล่าวถึง คุณภาพชีวิต

ของเด็ก หมายถึง ความเป็นอยู่ทีดีทีเด็กได้รับการพัฒนาทั งในด้านการศึกษา (education) ด้านสุขภาพ (health) และด้าน

โภชนาการ (nutrition)  จุฬาวลัย สุนทรวิภาต (2540) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตเด็ก หมายถึง สภาพความเป็นอยู่ทีดีของ

นักเรียนในขณะทีอยู่ในโรงเรียน ได้รับบริการต่างๆ จากทางโรงเรียนทีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย 

อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาทีสมบูรณ์ และมีความสุขเมืออยู่ทีโรงเรียน   พิสม ัย  เครือ ชารี  (2544) 

สรุปว่า คุณภาพชีวิตเด็ก หมายถึง พฤติกรรมทีแสดงถึงความรู้สึกของเด็กทีมีต่อครู โรงเรียน การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนซึ งมีผลต่อเดก็  สุพจน ์แฉล้มเขต (2546) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตเด็ก หมายถึง พฤติกรรม ความรู้สึก และเจตคติ
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ของเด็กนักเรียนทีมีต่อครู โรงเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนซึงมีผลต่อเด็กนักเรียนทังด้านร่างกายและจิตใจ 

การปรับตัวในสังคม และ สุพรรณิการ์ มาศยคง (2554) ให้ทัศนะวา่คุณภาพชีวิตเด็ก หมายถึง พฤติกรรมทีแสดงถึง

ความรู้สึกทางบวกของเด็กทีมีต่อครู เพือนในโรงเรียน สิงแวดล้อมภายในโรงเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การ

ได้รับบริการต่างๆ จากโรงเรียนขณะทีอยู่ในโรงเรียน 

  สรุปได้ว่า คุณภาพชีวิตเด็ก หมายถึง สภาพความเป็นอยู่ทีดีของเด็กทีมีความพึงพอใจต่อสภาพ

ความเป็นอยู่ของตนเอง มีปัจจัยด้านวัตถุทีจําเป็นต่อการดํารงชีวิต มีความพร้อมทีสมบูรณ์ทงัทางร่างกาย จิตใจ สังคม 

สิงแวดล้อม การเรียนรู้ และอารมณ์ อันจะนําไปสู่ความสามารถดําเนินชีวิตในสังคมได้เป็นอย่างมีความสุข 

  อย่างไรก็ดีจากนิยามคุณภาพชีวิตทัวไป และคุณภาพชีวิตของเด็กจะเห็นว่ามีความแตกต่างกัน 

กล่าวคือ ในความหมายของคุณภาพชีวิตทัวไปมีความหมายค่อนข้างกว ้างเป็นนามธรรมสูงทีให้ความสําคัญเกียวกบั

ความสุข (happiness) หรือความพึงพอใจในชีวิต (life satisfaction) อันเกิดมาจากการได้รับสนองตอบต่อความต้องการ

ทางจิตใจและสังคม ในขณะทีคุณภาพชีวิตเด็กจะให้ความหมายทีแคบและชัดเจนยิงขึ นโดยเน้นถึงความเป็นอยู่ทีดี 

(well-being) ซึงมีความเป็นรูปธรรมมากและให้ความสําคัญด้านกายภาพ และสิงแวดล้อมมากยิงขึ น 

2.2 ความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  ความปรารถนาอันสูงสุดของมนุษย์ก็คือ การมีคุณภาพชีวิตทีดี นอกจากจะให้บังเกิดขึ นแก่ตนเอง

แล้วเรายังหว ังทีจะให้เกิดแก่ครอบครัว เครือญาติ และบุคคลอืนๆ ในสังคมและประเทศชาติโดยส่วนรวมด้วย ปัจจุบัน

คุณภาพชีวิตได้รับการกําหนดให้เป็นเป้าหมายสูงสุดในการพัฒนาประเทศ ดังนั น เป้าหมายทุกด้านไม่ว่าจะในด้าน

สังคม เศรษฐกิจ การปกครอง ฯลฯ ล้วนมุ่งเน้นไปสู่การมีคุณภาพชีวิตทีดีของมนุษย์ในสังคม คุณภาพชีวิตจึงเป็นสิงที

มีคุณค่า มีความสําคัญและจําเป็นต่อบุคคลและสังคม เป็นสิงทีมนุษย์สามารถกําหนดการสร้างเกณฑ์มาตรฐานเพือให้

ระดับการมีคุณภาพชีวิตทีดีขึ นได ้และเพือการทําให้การพ ัฒนาตนเองและสังคมไปสู่เป้าหมายทีปรารถนา เกียวกับ

ความสําคัญของคุณภาพชีวิตมีผู ้ให้แนวคิดทีสําคัญ ไว ้ดังนี   

   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (2554) ทีประกาศใช้ตั งแต่ว ันที 24 สิงหาคม 

2550 มีสาระสําคัญในมาตรา 73, 79 และ80 ทีกําหนดให้รัฐต้องสนับสนุนการนําหลักธรรมของศาสนามาใชเ้พือ

เสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (มาตรา 73) ตลอดจนควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษทีมีต่อสุขภาพ

อนามัยสวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน (มาตรา 79) และรัฐต้องสงเคราะห์คนชรา ผู ้ยากไร้ ผู ้พิการหรือ

ทุพพลภาพและผู ้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตและพึงตนเองได ้(มาตรา 80)  

   พระราชบัญญัติส่งเสริมการพ ัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 (2554) มาตรา 11 (3) และ

มาตรา 19 ทีให้มีการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน รวมทั งให้การช่วยเหลือทาง

วิชาการในการวิจัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ดังนั น หน่วยงานต่างๆ ที เกียวข้องไม่ว่าจะเป็น

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข หรือกระทรวงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์ 

รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ทีเกียวข้องได้ให้ความสําคัญและสนใจในเรืองนีมากยิงขึ น  

   WHO (2011) องค์กรอนามัยโลกในฐานะเป็นองค์กรหลักทีดูแลด้านสุขภาพอนามัยยังเห็นว่า 

"ร่างกาย จิตใจ สังคมทีดีและการไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเป็นสภาวะของความสมบูรณ์ทีดี" ถึงแม้ว่าข้อกําหนดนี จะไม่ได้
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เกิดขึ นจริง อย่างไรก็ตามในระยะแรกผลสัมฤทธิ ของแนวคิดทีว่านี เกิดกับกลุ่มประชาชนในวัยทํางานในโลกตะวันตก

ซึงหันมาดูแลสุขภาพมากขึ น โดยเฉพาะการให้คําแนะนําในเรืองสุขภาพภายนอกร่างกาย และมีการชักชวนให้มีการ

ดูแลสุขภาพ ซึ งทําให้เชือมไปสู่ความสัมพ ันธ์เกียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเรา ซึ งในช่วงนั น "สุขภาพ 

(health)" ถูกให้ความหมายว่า เป็น สภาวะของความสมบูรณ์ทางร่างกาย จิตใจและความเป็นอยู่ทีดีในสังคมมิใช่หมาย

แต่เพียงปราศจากโรคและความอ่อนแอเท่านั น แต่การดําเนินการการพัฒนาด้านการสาธารณสุขกับการพัฒนาด้านการ

คิดค้นความรู้และเทคโนโลยีใหม่  ๆด้านการรักษาสุขภาพทีเกิดจากการเจ็บป่วยด้านเดียว ขณะทีการเจ็บป่วยด้านอืนๆ 

กลับไม่ได้รับการดูแล ในเดือนพฤษภาคม 1998 ทีประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลก (World Health Organization 

Assembly) เพิมคําว่า "spiritual well-being" หรือ "สุขภาวะทางจิตวิญญาณ" เข้าไปในคํานิยามเดิม ดังนั น ความหมาย

ของคําว่า "สุขภาพ" หลังจากนั น จึงรวมความหมายถึง สุขภาวะทีสมบูรณ์ทั งทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางจิต

วิญญาณ หรือสุขภาวะทีสมบูรณ์ทุกๆ ทางเชือมโยงกัน สะท้อนถึงความเป็นองค์รวมอย่างแท้จริงของสุขภาพที

เกือหนุนและเชือมโยงกันทั ง 4 มิติ ซึงความหมายในแต่ละด้าน คือ 

1) สุขภาวะทางกาย หมายถึง การมีร่างกายทีสมบูรณ์แข็งแรง มีเศรษฐกิจพอเพียง มีสิงแวดล้อม

ดี ไม่มีอุบัติภัย เป็นต้น 

2) สุขภาวะทางจิต หมายถึง จิตใจทีเป็นสุข ผ่อนคลาย ไม่เครียด คล่องแคล่ว มีความเมตตา 

กรุณา มีสติ มีสมาธิ เป็นต้น 

3) สุขภาวะทางสังคม หมายถึง การอยู่ร่วมกันด้วยดี ในครอบครัว ในชุมชน ในทีทํางาน ใน

สังคม ในโลก ซึงรวมถึงการมีบริการทางสังคมทีดี และมีสันติภาพ เป็นต้น 

4) สุขภาวะทางปัญญา (จิตวิญญาณ) หมายถึง ความสุขอันประเสริฐทีเกิดจากมีจิตใจสูง เข้าถึง

ความจริงทั งหมด ลดละความเห็นแก่ตัว มุ่งเข้าถึงสิงสูงสุด ซึงหมายถึงพระนิพพาน หรือพระผู้เป็นเจ้าหรือความดี

สูงสุด สุดแล้วแต่ความเชือมทีแตกต่างกันของแต่ละคน  สุขภาวะทางจิตวิญญาณจึงหมายถึงมิติทางคุณค่าทีสูงสุดเหนือ

ไปจากโลกหรือภาพภูมิทางว ัตถุ การมีศรัทธาและมีการเข้าถึงคุณค่าทีสูงส่ง ทําให้เกิดความสุขอันประณีตลึกลํ า  

  ความหมายของสุขภาวะทั ง 4 ด้าน สุขภาวะทางกายและสุขภาวะทางจิตเป็นสุขภาพทีทําความ

เข้าใจได้ง่าย เป็นการเปลียนแปลงทีสังเกตเห็นได้ตลอดเวลา สุขภาวะทางสังคมเป็นการแสดงออกรวมกันของสังคม 

ซึงต้องทําความเข้าใจและยอมรับรวมกันของทั งสังคม และสุขภาวะทางปัญญา (จิตวิญญาณ) เป็นสุขภาพทีทําความ

เข้าใจได้ยากและเป็นขั นสูงสุดของสุขภาพองค์รวม ก่อนหน้านี ในปี ค.ศ. 1986 การประชุมนานาชาติทีกรุงออตาวา 

เมืองหลวงของแคนาดา ในเรืองคุณภาพชีวิต (quality of life) นั นได้ให้ความสําคัญในเรืองการส่งเสริมสุขภาพ (health 

promotion) เป็นครังแรกซึ งเกิดขึ นโดย ได้ถูกบันทึกไว้ว่า "ความสมบูรณ์ทางร่างกาย จิตใจและสังคม ปัจเจกบุคคล

หรือลักษณะเฉพาะของกลุ่มและความปรารถนาทีเกิดขึ นจริง ความต้องการการเปลียนแปลง หรือการจ ัดการกับ

สภาพแวดล้อม" ในอนาคตไม่มีจุดสิ นสุดแต่สามารถประยุกต์แนวคิดได้ในแต่ละบุคคล กลุ่ม ชุมชนหรือประชาชน 

สําหรับหน้าทีในการส่งเสริมสุขภาพนี เป็นแนวคิดทีเน้นการปฏิบัติใหม่ขึนมาทั งหมด โดยยึดเป็นหลักการพืนฐาน

สําคัญของการทํางานด้านส่งเสริมสุขภาพ โดยกฎบัตรออตตาวา (Ottawa Charter) และสิงทีเพิมเข้ามาในโครงสร้าง

ของคุณภาพชีวิต มี 5 ประเด็น ทีผ่านมาคือ ระดับทักษะของแต่ละคน ผ่านการกระทําทางชุมชนและการให้บริการ
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สาธารณสุข ครอบคลุมถึงสภาพแวดล้อม นโยบาย และเกียวข้องกับระบบนิเวศ ในทีนี การส่งเสริมสุขภาพ แสดงให้

เห็นถึงส่วนประกอบสองอย่าง ได้แก่ สิงสําคัญในเรืองการส่งเสริมสุขภาพเป็นการสร้างสุขภาพโดย ทัว ๆไป สภาพ

ทั วไปของสิงแวดล้อม ซึ งการดําเนินการทางสังคมและทางด้านว ัฒนธรรมเป็นตัวกําหนดพฤติกรรมของสุขภาพ จะ

นําไปสู่การพิจารณา การวางแผนออกแบบโครงสร้างสภาพแวดล้อมใหม่และการแลกเปลียนเหตุผลของแต่ละคน  ซึ ง

ผลทีตามมาทีคาดหวังในการส่งเสริมสุขภาพกับผลสะท้อนทีเกิดจากการเปลียนแปลงภายใต้ประเด็นหลักนี จึงสัมพันธ์

กับคําว่า "สุขภาพทีแท้จริงเป็นเรืองของคุณภาพชีวิต"  

  ดังนั น ผลในทางบวกทีคาดว่าจะเกิดคือ สุขภาพทีมีลักษณะเฉพาะอันอยู่ภายในคุณภาพชีวิต และมี

ความสําคัญต่อผลทีตามมาในทางทีเป็นบวกกับการมีชีวิตทีดีขึน นันคือ ความเข้มแข็งทีแท้จริงของแนวคิดนี สิงหนึ งทีช่วย

อธิบายและกําหนดตําแหน่ง บทบาทหน้าทีในการส่งเสริมสุขภาพให้ดีขึ น นันคือการทําความเข้าใจการส่งเสริมสุขภาพ อัน

ทีจริงจุดร่วมทีสําคัญของปัจจัยและเงือนไขทีเหมาะสมน่าจะอยู่ทีปัจจ ัยทางการเมืองและอํานาจของระบบการตลาด ซึ งเป็น

ประเด็นทีมีผลกระทบมากทีสุดกับเรืองของสุขภาพ หากพิจารณาพัฒนาการของการส่งเสริมสุขภาพ ทีมุ่งเน้นการทําให้

สิงแวดล้อมดีขึ น ประกอบกับปัจจัยลักษณะทางชีวภาพและลักษณะทางจิตวิทยาของแต่ละคนในระยะเวลายาว รวมถึง

เงือนไขทีเหมาะสมต่อการส่งเสริมสุขภาพ เช่น การควบคุม โอกาสทีอาจเกิดขึ น ทรัพยากร ระบบให้ความช่วยเหลือ ทักษะ 

การเมือง การเปลียนแปลงทางสภาพแวดล้อม จะทําให้เราเชือได้ว่า ความสัมพันธ์ซึงกันและกันทีเกิดขึ นนีจะสามารถพัฒนา

ให้ประสบผลสําเร็จในผลทีได้คาดหวังไว ้   ปัจจุบันแม้จะมีการพัฒนากรอบความคิดใหม่ๆ ทีเชือมของความสัมพันธ์ระหว่าง

คุณภาพชีวิตและการส่งเสริมสุขภาพ มีการรณรงค์ชักชวนให้มีการส่งเสริมสุขภาพด้วยงบประมาณจํานวนมากทั งจากรัฐ 

เอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ จึงมองว่าการส่งเสริมสุขภาพก็เป็นส่วนย่อยส่วนหนึ งของคุณภาพชีวิต การพัฒนา

คุณภาพชีวิตจะมีผลทางด้านบวกต่อความเป็นอยู่ทีดีของประชากร ประกอบกับการส่งเสริมสุขภาพก็จะเป็นปัจจัยทําให้เกิด

การเปลียนแปลงต่อสังคมอย่างยั งยืน  

  แต่อย่างไรก็ตาม การสร้างคุณภาพชีวิตทีดีนั นสามารถทําได้โดยการกําหนดความเข้าใจทีชัดเจนทั ง

บุคคลและสิงแวดล้อม รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพือให้เกิดความเข้าใจในปฏิกิริยาระหว่างบุคคลและสิงแวดล้อม

เหล่านั น ไม่อาจหาตัวแบบทีเป็นสูตรสําเร็จได ้ดังจะเห็นได้ว่าข้อมูลหรือองค์ความรู้ทีเกียวข้องกับสุขภาพ/สุขภาวะ ณ 

ปัจจุบัน มีความหลากหลายขึ นองค์ความรู้เพือการพัฒนาสุขภาพและระบบสุขภาพไม่ใช่ เรืองของระบบการแพทย ์

เรืองชีวภาพ กายภาคเพียงอย่างเดียว แต่การสร้างความตระหนักสุขภาพเป็นเรืองของสังคม ดังนั นข้อมูลหรือชุดความรู้

ทีต้องการเสริมความสามารถในการดูแลตนเองและคุ้มครองสุขภาพ เพือการตัดสินใจและเปิดทางเลือกในการ

ดําเนินการดูแลตนเองของผูค้นในสังคมจึงเป็นทิศทางทีเกิดขึ นในระยะหลัง ทีจริงคุณภาพชีวิต (quality of life) และ

การส่งเสริมสุขภาพ (health promotion) เป็นแนวความคิดทีต่างก็พิจารณาถึงเรืองเป้าหมายในเรืองสุขภาพเป็นสําคัญ 

แต่ทั งสองแนวคิดอยู่บนฐานคติทางการเมืองทีต่างกัน ฝ่ายหนึงอยู่กบัเสรีนิยมและความเป็นปัจเจก ส่วนอีกฝ่ายหนึ งอยู่

กับฝ่ายก้าวหน้าเน้นชุมชน การส่งเสริมสุขภาพขององค์กรอนาม ัยโลก ทีมองแนวคิดของสุขภาพเป็นการกล่าวถึงใน

เชิงลึกด้านจิตวิญญาณ และในขณะทีการส่งเสริมสุขภาพนั นให้ความสําคัญทีแตกต่างกันออกไปอย่างชัดเจนเรืองของ

การสร้างเสริมอํานาจให้กับชุมชน โดยเห็นความสําคัญของสุขภาพ ขึนอยู่กับภาวะทางสังคม การเมือง นันเอง 
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 วิริยะ สว่างโชติ (2552) กล่าวว่า ปัจจุบันแม้จะมีการพัฒนากรอบความคิดใหม่ๆ ทีเชือมของ

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตและการส่งเสริมสุขภาพ มีการรณรงค์ชักชวนให้มีการส่ง เสริมสุขภาพด้วย

งบประมาณจํานวนมากทั งจากรัฐ เอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ จึงมองว่าการส่งเสริมสุขภาพก็เป็นส่วนย่อย

ส่วนหนึ งของคุณภาพชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิตจะมีผลทางด้านบวกต่อความเป็นอยู่ทีดีของประชากร ประกอบกับ

การส่งเสริมสุขภาพก็จะเป็นปัจจัยทําให้เกิดการเปลียนแปลงต่อสังคมอย่างยั งยืน  แต่อย่างไรก็ตาม การสร้างคุณภาพ

ชีวิตทีดีนั นสามารถทําได้โดยการกําหนดความเข้าใจทีชัดเจนทั งบุคคลและสิงแวดล้อม รวมถึงการเตรียมความพร้อม

เพือให้เกิดความเข้าใจในปฏิกิริยาระหว่างบุคคลและสิงแวดล้อมเหล่านั น ไม่อาจหาตัวแบบทีเป็นสูตรสําเร็จได้ ดังจะ

เห็นได้ว่าข้อมูลหรือองค์ความรู้ทีเกียวข้องกับสุขภาพ/สุขภาวะ ณ ปัจจุบัน มีความหลากหลายขึ นองค์ความรู้เพือการ

พัฒนาสุขภาพและระบบสุขภาพไม่ใช่เรืองของระบบการแพทย์เรืองชีวภาพ กายภาคเพียงอย่างเดียว แต่การสร้างความ

ตระหนักสุขภาพเป็นเรืองของสังคม ดังนั น ข้อมูลหรือชุดความรู้ทีต้องการเสริมความสามารถในการดูแลตนเองและ

คุ้มครองสุขภาพ เพือการตัดสินใจและเปิดทางเลือกในการดําเนินการดูแลตนเองของผู ้คนในสังคมจึงเป็นทิศทางที

เกิดขึ นในระยะหลัง 

  อย่างไรก็ดี คุณภาพชีวิต (quality of life) และการส่งเสริมสุขภาพ (health promotion) เป็น

แนวความคิดทีต่างก็พิจารณาถึงเรืองเป้าหมายในเรืองสุขภาพเป็นสําคัญ แต่ทั งสองแนวคิดอยู่บนฐานคติทีต่างกัน ฝ่าย

หนึ งอยู่กับเสรีนิยมและความเป็นปัจเจก ส่วนอีกฝ่ายหนึงอยู่กับฝ่ายก้าวหน้าเน้นชุมชน การส่งเสริมสุขภาพขององค์กร

อนามัยโลก ทีมองแนวคิดของสุขภาพเป็นการกล่าวถึงในเชิงลึกด้านจิตวิญญาณ และในขณะทีการส่งเสริมสุขภาพนั น

ให้ความสําคัญทีแตกต่างกันออกไปอย่างชัดเจนเรืองของการสร้างเสริมอํานาจให้กับชุมชน โดยเห็นความสําคัญของ

สุขภาพ ขึ นอยู่กับภาวะทางสังคม การเมือง จากทีกล่าวมาจะเห็นว่าแนวคิดคุณภาพชีวิตและการสร้างเสริมสุขภาพ ได้

สร้างภาพความคิดทีมีความแตกต่าง มีคํากล่าวทีตามมาทีว่า "ชีวิตทีดีเป็นอย่างไร" ใครเป็นคนกําหนด การเริมปฏิบัติ

ด้านสุขภาพควรเริมสําหรับปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มประชาชน การทีประชาชนกลุ่มต่าง ๆ จะนิยามคุณภาพชีวิตหมายถึง

ว่า "ระดบัความพึงพอใจของแต่ละคนซึ งมีความสําคัญในชีวิตของปัจเจกบุคคล" ดูจะไม่ใช่เรืองง่ายเท่าไร ท่ามกลาง

การรณรงค์เรืองคุณภาพชีวิตทีมุ่งเป้าไปทีการปฏิบัติของแต่ละบุคคลคน ดูย ังเป็นข้อกังขาและสับสนในเชิงความคิด 

แต่การสร้างเสริมสุขภาพทีเน้นวิธีปฏิบัติของงานด้านการสร้างเสริมอํานาจชุมชนก็ดูย ังห่างไกลกับการเปิดพืนทีใหม่

ทางการเมืองเรืองสุขภาพอยู่เช่นกัน 

  กล่าวโดยสรุป แนวคิดคุณภาพชีวิตและการสร้างเสริมสุขภาพจะเห็นว่า การส่งเสริมสุขภาพเป็น

ส่วนย่อยส่วนหนึงของคุณภาพชีวิตโดยมีเป้าหมายในเรืองสุขภาพเป็นสําคัญ แต่ทั งสองแนวคิดอยู่บนฐานคติทีต่างกัน

ทั งในเรืองของปัจเจกบุคคล และชุมชน แต่สามารถนํามาบูรณาการกันได้ โดยเริมต้นจากปัจเจกบุคคลก่อนและอาศัยกลุ่ม

ประชาชน หรือชุมชนช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้การปฏิบัติด้านสุขภาพส่วนบุคคลเกิดประสิทธิภาพอันจะนําไปสู่

คุณภาพชีวิตทีดีนันเอง 
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2.3   องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชีคุณภาพชีวิตเด็ก 

 2.3.1  องค์ประกอบคุณภาพชีวิตเด็ก 

                  คุณภาพชีวิตประกอบด้วย เนือหาทีมีขอบเขตกว ้างขวาง จึงสามารถแบ่งคุณภาพชีวิตออกเป็น

องค์ประกอบต่างๆ ได้หลากหลายในความรู้สํานึกคิดทีแตกต่างกันไปในแต่ละสังคมและวัฒนธรรม ซึ งผู ้วิจ ัยได้

นําเสนอแนวคิดเกียวกับองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตเด็กทีได้จากแนวคิดของนักวิชาการและผลงานวิจัยดังต่อไปนี 

 2.3.1.1 องค์ประกอบคุณภาพชีวิตเด็กตามทัศนะของ WHO 

   WHO (1996)  ในปี 1995 องค์การอนามัยโลกได้นําเสนอเครืองชี วัดคุณภาพชีวิตชุดย่อ 

(WHOQOL – BRIEF) สําหรับประเมินตนเองในคนทีมีอายุ 15 – 60 ปี ไม่จ ําก ัดเพศ ประกอบด้วยองค์ประกอบ 6 ด้าน 

ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความเป็นอิสระ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ด้านสิงแวดล้อม และด้านจิตวิญญาณ 

ซึงต่อมาในปี 1996 ได้มีการจัดองค์ประกอบใหม่โดยรวมองค์ประกอบบางด้านเข้าด้วยกันเหลือเพียง 4 องค์ประกอบ 

ได้แก่ ด้านร่างกาย (physical domain)  ด้านจิตใจ (psychological domain) ด้านสัมพันธภาพทางสังคม (social 

relationships) และด้านสิงแวดล้อม (environment) 

  2.3.1.2 องค์ประกอบคุณภาพชีวิตเด็กตามทัศนะของ Witmer & Sweeney 

  Witmer & Sweeney (1998) กล่าวถึงคุณภาพชีวิตเด็กไว ้ว่าคุณภาพชีวิตเป็นเรืองทีมีความ

สลับซับซ้อนเพราะคุณภาพชีวิตเป็นเรืองทีเกียวข้องกับความพึงพอใจอันเกิดมาจากการได้รับสนองตอบต่อความ

ต้องการทางจิตใจและสังคมโดยกล่าวถึงองค์ประกอบคุณภาพชีวิตของเด็กไว ้สอดคล้องกับองค์การอนามัยโลก 5 ด้าน 

ได้แก่ ด้านร่างกาย (physical)  ด้านจิตใจ (psychological) ด้านสังคม (social) ด้านการเรียนรู้ (learning) และด้าน

สิงแวดล้อม (environment)  

 2.3.1.3 องค์ประกอบคุณภาพชีวิตเด็กตามทัศนะของ Pollard & Davidson 

  Pollard & Davidson (2001) ให้ทัศนะเกียวกับคุณภาพชีวิตเด็กว่าเกียวข้องกับมิติของการ

มีชีวิตหรือความเป็นอยู่ทีดี ภายใต้องค์ประกอบของคุณภาพชีวิต 5 ด้าน ได้แก่ ด้านจิตวิญญาณ (spiritual) ด้านสังคม 

(social) ด้านความรู้ (cognitive) ด้านอารมณ์ (emotional) และด้านร่างกาย (physical)  

 2.3.1.4 องค์ประกอบคุณภาพชีวิตเด็กตามทัศนะของ Masters 

   Masters (2004) ให้ทัศนะเกียวกับคุณภาพชีวิตนักเรียน (student well-being) ไว ้ว่าเป็นคํา

ทีมีลักษณะเป็นนามธรรมค่อนข้างสูง ซึงมีลักษณะการรวมคําไว ้หลายมิติทีเกียวข้องกับความเป็นอยู่ทีดีของนักเรียน

โดยจะครอบคลุมในด้านสุขภาพส่วนบุคคล ทั งด้านร่างกาย (physical) จิตใจ (mental) อารมณ์ (emotional) สังคม 

(social) และจิตวิญญาณ (spiritual) 

 2.3.1.5 องค์ประกอบคุณภาพชีวิตเด็กตามทัศนะของ McGregor 

   McGregor (2006) กล่าวว่า เมือกล่าวถึงคําว่า คุณภาพชีวิตของเด็กแล้วม ักจะมองถึงชีวิต

ความเป็นอยู่ทีดีภายใต้สภาวะแวดล้อมต่างๆ โดยมีมิติของคุณภาพชีวิต (domains of wellbeing) 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน

ร่างกาย (physical) ด้านสังคม (social) ด้านจิตใจ (psychological) ด้านจิตวิญญาณ (spiritual) และด้านสิงแวดล้อม 

(environmental) 
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 2.3.1.6 องค์ประกอบคุณภาพชีวิตเด็กตามทัศนะของ Boyden & Cooper 

   Boyden & Cooper (2006) ให้ทัศนะเกียวกับคุณภาพชีววิตไว ้ว่าเป็นการรับรู้ของบุคคล

ภายในบริบทของวัฒนธรรม ระบบคุณค่าต่างๆ ของเขา อันสัมพันธ์กับเป้าหมายของชีวิต ความคาดหวัง มาตรฐาน 

และสิงต่างๆ ทีเกียวข้องอยู่ และรวมถึงแนวความคิดทีมีขอบเขตกว้างขวางอันเป็นผลซับซ้อนจากสุขภาพทางกายของ

บุคคล สภาพจิตใจ ระดับความเป็นอิสระ ความสัมพันธ์ทางสังคมและความสัมพันธ์กับสิงแวดล้อมในชีวิตของบุคคล

เป็นสําคัญ โดยประกอบด้วย ด้านจิตวิญญาณ (spiritual) ด้านคุณภาพการศึกษา (quality education) ด้านร่างกาย/

อารมณ์ (physical/mental) ด้านสังคม (social) ด้านเศรษฐกิจ (economic) และด้านความปลอดภัย (safe/nurturing)  

 2.3.1.7 องค์ประกอบคุณภาพชีวิตเด็กตามทัศนะของ UNICEF 

   The United Nations Children's Fund : UNICEF (2007) กองทุ นเพือเด็กแห่ง

สหประชาชาติ  ให้ทัศนะเกียวกับคุณภาพชีวิตทีดีของเด็กว่าเป็นเรืองของการรับรู้ถึงความเป็นอยู่ทีดีของตนเอง ความ

พึงพอใจในสภาพทีเป็นอยู่ทั งในด้านว ัตถุ (material well-being) จิตใจ (subjective well-being) พฤติกรรมและความ

เสียง (behaviors and risks) สุขภาพและความปลอดภัย  (health and safety) ความสัมพันธ์ในครอบครัวและเพือนฝูง 

(family and peer relationships) และการศึกษา (educational well-being) 

 2.3.1.8 องค์ประกอบคุณภาพชีวิตเด็กตามทัศนะของ Bradshaw 

  Bradshaw, Hoelscher, & Richardson  (2007) ได้กล่าวถึงคุณภาพชีวิตเด็กว่าเป็นแนวคิด

ทีเกียวข้องกับความสมบูรณ์ของชีวิตของแต่ละบุคคลภายใตม้ิติคุณภาพชีวิตเด็ก (child well-being dimensions) ไว ้ว่ามี

องค์ประกอบทีสําคัญ 6 มิติ ได้แก่ ด้านวัตถุ (material well-being) ด้านทีอยู่อาศัยและสิงแวดล้อม (housing and the 

environment) ด้านการศึกษา (education) ด้านสุขภาพ (health) ด้านพฤติกรรมเสียง (risk behaviors) และด้านคุณภาพ

ความเป็นอยู่ในโรงเรียน (quality of school life)  

 2.3.1.9 องค์ประกอบคุณภาพชีวิตเด็กตามทัศนะของ Awartani et al. 

   Awartani et al. (2007) ให้ทัศนะเกียวกับองค์ประกอบคุณภาพชีวิตของเด็กไว ้ว่าเป็น

ความรู้สึกถึงความพึงพอใจในชีวิตของบุคคลโดยรวมในทุกๆ ด้าน ซึ งอาจประเมินได้โดยการรับรู้ในจิตใจของแต่ละ

บุคคลว่าตนเองมีชีวิตอยู่ได้โดยทีไม่มีสิงคุกคามและได้รับการตอบสนองความต้องการพืนฐานของความเป็นมนุษย์

อย่างเพียงพอ ไม่ว่าจะเป็นด้านสติปัญญา (intellectual) ด้านทักษะอาชีพ (occupational) ด้านอารมณ์ (emotional) ด้าน

จิตวิญญาณ (spiritual) ด้านสิงแวดล้อม (environmental) ด้านร่างกาย (physical) และด้านสังคม (social)   

 2.3.1.10 องค์ประกอบคุณภาพชีวิตเด็กตามทัศนะของ OECD 

   OECD (2008) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตของเด็กจะเกียวข้องกับระดับความพึงพอใจในชีวิต

และความรู้สึกเป็นสุขหรือความผาสุกในชีวิตทีบุคคลรับรู้ความหมาย และประเมินได้ด้วยตนเอง ซึ งขึ นอยู่กับ

ประสบการณ์ในชีวิตของบุคลนั น ภายใต้องค์ประกอบทีสําคัญ 5 มิติ ได้แก่  ด้านวตัถุ (material) ด้านทีอยู่อาศัยและ

สิงแวดล้อม (housing & environment) ด้านการศึกษา (educational) ด้านสุขภาพ/ความปลอดภัย (health & safety) ด้าน

พฤติกรรมเสียง (risk behaviors) และด้านคุณภาพความเป็นอยู่ในโรงเรียน (quality of school life) 
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 2.3.1.11 องค์ประกอบคุณภาพชีวิตเด็กตามทัศนะของ Camfield et al. 

 Camfield et al. (2009) ได้ให้ทัศนะเกียวกับคุณภาพชีวิตเด็กว่ามีความหมายเช่นเดียวกับ

ความสุข (happiness) ซึ งเป็นแนวคิดของความเป็นอยู่ทีดีของเด็ก ซึ งอาจรวมถึงความสมดุลพอดีของชีวิต โดยได้

อธิบายถึงมิติคุณภาพชีวิตเด็ก (child well-being) ไว้ 7 มิติ ประกอบด้วย ด้านสติปัญญา (intellectual) ด้านทักษะอาชีพ 

(occupational) ด้านอารมณ์ (emotional) ด้านจิตวิญญาณ (spiritual) ด้านสิงแวดล้อม (environmental) ด้านร่างกาย 

(physical) และด้านสังคม (social)  

 2.3.1.12 องค์ประกอบคุณภาพชีวิตเด็กตามทัศนะของ Lippman และWhite  

 Lippman (2009) และWhite (2009) ได้นําเสนอแนวคิดเกียวกับมิติของคุณภาพชีวิตเด็ก

ไว ้สอดคล้องกันคือ เป็นระดับความเป็นอยู่ทีดีของเด็กทั งทางด้านสังคม และระดับความพึงพอใจในความต้องการส่วน

หนึ งของมนุษย ์ได้แก่ ด้านการศึกษา/การเรียนรู้ (education/learning) ด้านจิตใจ (psychological) ด้านสังคม (social) 

ด้านร่างกาย (physical) และด้านสิงแวดล้อมในโรงเรียน (environment)  

 2.3.1.13 องค์ประกอบคุณภาพชีวิตเด็กตามทัศนะของ Dubois 

 Dubois (2009) ได้กล่าวถึงมิติคุณภาพชีวิตของเด็ก หรือ child well-being ว่าการเป็นอยู่ทีดี

ของคน และสิงแวดล้อมตามสภาพทัว ๆ ไปโดยในด้านบุคคลจะแสดงออกในรูปของความต้องการ และเมือได้รับการ

ตอบสนองแล้วจะทําให้บุคคลนั นมีความสุข มีความพึงพอใจ ในด้านสังคมและสภาพแวดล้อมการมีชีวิตอย่างมี

คุณภาพต้องไม่เป็นภาระหรือก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมซึ งพิจารณาได้จากองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านจิตใจ 

(mental) ด้านอารมณ์ (emotional) ด้านร่างกาย (physical) ด้านสังคม (social) และด้านสิงแวดล้อม (environmental)  

 2.3.1.14 องค์ประกอบคุณภาพชีวิตเด็กตามทัศนะของ Prettapapop 

  Prettapapop (2009) ได้ศึกษาอิทธิพลของพฤติกรรมบริโภคนิยมมีผลต่อคุณภาพชีวิต

ของนักเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานคระกรรมการการศึกษาขั นพืนฐานในเขตกรุงเทพมหานคร  การศึกษานี เป็น

การวิจัยเชิงสํารวจกับนักเรียนระดับม ัธยมศึกษาอายุ 13-18 ปี ได้จําแนกคุณภาพชีวิตไว้ 5 ด้าน ได้แก่   1) ด้านร่างกาย 

2) ด้านการเรียนรู้ 3) ด้านจิตใจ 4) ด้านสังคม และ5) ด้านสิงแวดล้อมในโรงเรียน  

 2.3.1.15 องค์ประกอบคุณภาพชีวิตเด็กตามทัศนะของ Wallman 

 Wallman (2012) ได้นําเสนอองค์ประกอบคุณภาพชีวิตของเด็กไว ้ใน America’s 

Children in Brief: Key National Indicators of Well-Being  2012 ประกอบด้วย ด้านครอบครัวและสิงแวดล้อมทาง

สังคม (family & social environment) ด้านเศรษฐกิจ (economic) ด้านการดูแลสุขภาพ (health care) ด้านร่างกาย 

(physical) ด้านพฤติกรรม (behavior) ด้านการศึกษา (education) และด้านสุขภาพ (health) ดังนี 

 2.3.1.16 องค์ประกอบคุณภาพชีวิตเด็กตามทัศนะของ The Children’s Society 

   The Children’s Society (2012) ได้นําเสนอองค์ประกอบคุณภาพชีวิตเด็กในรายงาน The 

Good Childhood Report 2012 ไว้ 11 ด้าน คือ ด้านครอบครัว (family) ด้านทีอยู่อาศัย (home) ด้านการเงินและ

ทรัพย์สิน (money and possessions) ด้านเพือนฝูง (friends and peers) ด้านโรงเรียน (school) ด้านสุขภาพ (health) ด้าน
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ภาพลักษณ์ (appearance) ด้านการใช้เวลา (time use) ด้านทางเลือกและความเป็นอิสระ (choice and autonomy) ด้าน

อนาคต (the future) และด้านสภาพท้องถิน (local area) 

 2.3.1.17 องค์ประกอบคุณภาพชีวิตเด็กตามทัศนะของ Save the Children 

 Save the Children (2012) กล่าวถึง คุณภาพชีวิตของเด็กว่าเกียวข้องกับความเป็นอยู่ทีดี

ทีเด็กได้รับการพัฒนาครอบคลุมทั งในด้านการศึกษา (education) ด้านสุขภาพ (health) และด้านความต้องการพืนฐาน 

(basic needs) 

 2.3.1.18 องค์ประกอบคุณภาพชีวิตเด็กตามทัศนะของ จุฬาวลัย สุนทรวิภาต 

 จุฬาวลัย สุนทรวิภาต (2540) ได้ทําการสัมภาษณ์ผู ้เชียวชาญและทบทวนงานวิจัยที

เกียวข้องทําให้ได้ข้อสรุปเกียวกับองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตนักเรียนในโรงเรียนว่าประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่   1) 

ด้านร่างกาย 2) ด้านวิชาการ 3) ด้านจิตใจ 4) ด้านสังคม และ5) ด้านสิงแวดล้อมในโรงเรียน  

 2.3.1.19 องค์ประกอบคุณภาพชีวิตเด็กตามทัศนะของ เบญจวรรณ หอมหวน 

 เบญจวรรณ หอมหวน (2546) ได้นําเสนอองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตของนักเรียนไว ้

9 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการเรียน 2) ด้านความพอใจในโรงเรียน 3) ด้านจิตใจ  4) ด้านความเครียด 5) ด้าน

สัมพันธภาพทางสังคม 6) ด้านความรู้สึกต่อตนเอง 7) ด้านบูรณาการทางสังคม 8) ด้านนันทนาการ และ9) ด้านสุขภาพ 

 2.3.1.20 องค์ประกอบคุณภาพชีวิตเด็กตามทัศนะของ สุพรรณิการ์ มาศยคง 

 สุพรรณิการ์ มาศยคง (2554) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษา

ตอนปลายในกรุงเทพมหานคร ได้แบ่งคุณภาพชีวิตของนักเรียนโดยแบ่งเป็น 6 ด้าน และผู้วิจ ัยได้นามาปรับใช้ในให้

เหมาะสมกับขอบเขตทีต้องการศึกษา โดยจะแบ่งคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนเป็น 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) 

ด้านร่างกาย 2) ด้านอารมณ์และจิตใจ 3) ด้านสิงแวดล้อมในโรงเรียน 4) ด้านวิชาการ 5) ด้านสัมพ ันธภาพระหว่าง

นักเรียนกับครู และ6) ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพือนในโรงเรียน  

จากองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตเด็กดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้นํามาสังเคราะห์เพือกําหนดเป็น

กรอบแนวคิดองค์ประกอบคุณภาพชีวิตเด็กโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ดังนี 
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ตารางที 1  การสังเคราะห์องค์ประกอบคุณภาพชีวิตเด็ก 

 

ที องค์ประกอบ 
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คว
าม

ถี 

1 ด้านร่างกาย /สุขภาพ                     20 

2 สัมพันธภาพทางสังคม                     13 

3 ด้านสิ งแวดล้อม                     13 

4 ด้านการเรียนรู้/การศึกษา                     12 

5 ด้านจิตใจ                     9 

6 ด้านอารมณ์                     9 

7 ด้านจิตวิญญาณ                     6 

8 ด้านพฤติกรรม                     4 

9 ด้านวัตถุ                     3 

10 ด้านความรู้                     3 

11 ด้านคุณภาพความเป็นอยู่ใน

โรงเรียน 
                    3 

12 ด้านเศรษฐกิจ                     2 

13 ด้านครอบครัว                     2 

14 ด้านทักษะอาชีพ                     2 

15 ด้านสติปัญญา                     2 

16 ด้านความปลอดภัย                     1 

17 ด้านทีอยู่อาศัย                     1 

18 ด้านการเงินและทรัพย์สิน                     1 

19 ด้านภาพลักษณ์                     1 

20 ด้านการใช้เวลา                     1 

21 ด้านทางเลือกความเป็นอิสระ                     1 

22 ด้านอนาคต                     1 

23 ด้านความต้องการพืนฐาน                     1 

24 ด้านความพอใจในโรงเรียน                     1 

25 ด้านสภาพท้องถิน                     1 

26 ด้านความเครียด                     1 

27 ด้านนันทนาการ                     1 

 

 



29 
 

 จากตารางที 1 จะเห็นว่าองค์ประกอบคุณภาพชีวิตของเด็กด้อยโอกาสทีถูกทอดทิ งตามแนวคิดเชิงทฤษฎี 

(theoretical framework) ทีได้จากการสังเคราะห์มี 27 องค์ประกอบ แต่ในการวิจัยครั งนี ผู ้วิจัยใช้เกณฑ์พิจารณา

องค์ประกอบทีมีความถีสูง (มีความถีตั งแต่ 9 ขึ นไป) ได้องค์ประกอบทีเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย (conceptual 

framework)  6 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านอารมณ์ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ด้านสิงแวดล้อม

และด้านการเรียนรู้ ดังจะนําเสนอรายละเอียดตวับ่งชี แต่ละด้านต่อไปนี 

 

 2.3.2    นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชีคุณภาพชีวิตเด็ก 

   2.3.2.1   นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชีด้านร่างกาย  

   คุณภาพชีวิตด้านร่างกายนั นเป็นความสามารถของบุคคลทีมีความพร้อมในสิงจําเป็นสําหรับ

ชีวิตรวมถึงกิจกรรมทีทําอยู่เป็นปกติ เป็นเรืองของความจําเป็นพืนฐาน การปฏิบัติตน ตลอดจนความเจ็บป่วย/ความไม่

สบาย และการรักษาสุขภาพ (Phaladze, et al., 2005; WHOQOL, 1995; WHOQOL Group, 1998: WHOQOL-HIV 

Group, 2003; Wilson & Clearly, 1995; Sousa, 1996; Sousa, Holzemer, Henry, & Slaughter, 1999) โดยคุณภาพของ

ชีวิตก็มีส่วนในการเชือมโยงกับสุขภาพทั งทีอยู่ทีบ้าน และทีโรงเรียน (The Children’s Society, 2012) ซึ งมีผู ้ให้ทัศนะ

เกียวกับตัวบ่งชี ในด้านร่างกายไว ้ดังนี 

   Ferrans & Power (1992) ได้อธิบายตัวบ่งชี ขององค์ประกอบด้านร่างกายไว ้ว่า เป็น

ความสามารถในการรับผิดชอบต่อครอบครัว ความสามารถในการดูแลสุขภาพของตนเอง ความเครียดหรือความวิตก

กังวล กิจกรรมในยามว่าง การสร้างความสุขในวัยสูงอายุ การมีอายุยืน และการดูแลสุขภาพ  

   Pollard & Davidson (2001) กล่าวถึงลักษณะทางกายภาพรวมถึงโภชนาการ การออกกําลังกาย 

ความปลอดภัยทางกายภาพ การดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน สุขภาพด้านการเจริญพันธ์ุและการใช้สารเสพติด 

   WHO (1996) ; McGregor (2006); Wallman (2012); The Children’s Society (2012) และSave 

the Children (2012) ให้แนวคิดเกียวกับตัวบ่งชีองค์ประกอบด้านร่างกายและด้านสุขภาพไวส้อดคล้องกันว่า เป็นการ

รับรู้สภาพทางด้านร่างกายของบุคคล ซึงมีผลต่อชีวิตประจําวัน เช่น การรับรู้สภาพความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย 

การรับรู้ถึงความรู้สึกสุขสบาย ไม่มีความเจ็บปวด การรับรู้ถึงความสามารถทีจะจัดการกับความเจ็บปวดทางร่างกายได ้

การรับรู้ถึงพละกําลังในการดําเนินชีวิตประจําว ัน การรับรู้ถึงความเป็นอิสระทีไม่ต้องพึ งพาผู้อืน การรับรู้ถึง

ความสามารถในการเคลือนไหวของตน การรับรู้ถึงความสามารถในการปฏิบัติกิจว ัตรประจําว ันของตน การรับรู้ถึง

ความสามารถในการทํางาน การรับรู้ว่าตนไม่ต้องพึงพายาต่าง  ๆหรือการรักษาทางการแพทย์ อืน ๆ เป็นต้น  

   Witmer & Sweeney (1998); Masters (2004); Zhan (2006) กล่าวถึงตัวบ่งชีด้านร่างกายไว้

สอดคล้องกันว่าเป็นสุขภาพทีปราศจากโรคและสามารถทีจะปฏิบัติกิจกรรมให้ประสบผลสําเร็จตามเป้าหมาย เช่น 

ความสามารถในการปฏิบัติกิจว ัตรประจําว ัน และการเคลือนไหว 

   Awartani, Whiteman & Gordon (2008) กล่าวว่า ร่างกายหมายรวมถึง ประสาทรับรู้ต่างๆใน

ร่างกาย ประสบการณ์ผ่านประสาทรับรู้ สุขภาพของเด็กโดยรวม และความปลอดภัย ความปลอดภัยด้านร่างกายเป็น

การทีไม่ต้องเป็นกังวลว่าจะเกิดการบาดเจ็บขึ น ไม่ว่าจะเป็นการบาดเจบ็ร่างกาย หรือบาดเจ็บในเชิงจิตวิทยา 



30 
 

   Prettapapop (2009) ได้ทําวิจัยเกียวกับอิทธิพลของพฤติกรรมบริโภคนิยมมีผลต่อคุณภาพชีวิต

ของนักเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพืนฐานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยได้นําตัว

บ่งชีการว ัดด้านร่างกายของนักเรียน ประกอบด้วย ความพอใจกับสุขภาพ การมีกําลังเพียงพอทีจะทําสิงต่างๆ ในแต่ละ

ว ัน การพอใจกับการนอนหลับ ความพึงพอใจในชีวิต การมีสมาธิในการทํางานสิงต่างๆ การรู้สึกพอใจในตนเอง การ

ยอมรับรูปร่างหน้าตาของตัวเอง และการความรู้ทีไม่ดี เช่น รู้สึกเหงา เศร้า หดหู่ สินหวัง วิตกกังวล เป็นต้น 

   สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล และคณะ(2540) ได้พ ัฒนาเครืองมือวัดคุณภาพชีวิต WHOQOL – 

BREF –THAI ประกอบด้วยข้อคําถาม 2 ชนิด คือ แบบภาวะวิสัย (perceived objective) และอัตวิสัย (self-report 

subjective) จะประกอบด้วยองค์ประกอบของคุณภาพชีวิต 4 ด้าน โดยอธิบายตัวบ่งชี ด้านร่างกายไว ้ดังนี  คือ ด้าน

ร่างกาย (physical domain) จะเกียวข้องกับการรับรู้สภาพทางร่างกายของบุคคล ซึ งมีผลต่อชีวิตประจําวัน เช่น การรับรู้

สภาพความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย การรับรู้ถึงความรู้สึกสุขสบาย ไม่มีความเจ็บปวด การรับรู้ถึงความสามารถที

จะจัดการกับความเจ็บปวดทางร่างกายได ้การรับรู้ถึงพละกําลังในการดําเนินชีวิตประจําว ัน การรับรู้ถึงความเป็นอิสระ

ทีไม่ต้องพึ งพาผู ้ อืน การรับรู้ถึงความสามารถในการเคลือนไหวของตน การรับรู้ถึงความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตร

ประจําว ันของตน การรับรู้ถึงความสามารถในการทํางาน การรับรู้ว่าตนไม่ต้องพึ งพายาต่าง  ๆ หรือการรักษาทาง

การแพทย์อืน ๆ เป็นต้น   

   จุฬาวลัย สุนทรวิภาต (2540) ทําการสัมภาษณ์ผู ้เชียวชาญและทบทวนงานวิจ ัยทีเกียวข้องทาให้

ได้ข้อสรุปเกียวกับตัวบ่งชีของคุณภาพชีวิตนักเรียนในโรงเรียนด้านร่างกาย ได้แก่ ความเจริญเติบโตของร่างกาย การ

รับประทานอาหารทีดีมีคุณภาพ การได้ออกกําลังกาย การได้อยู่ในโรงเรียนทีมีสิงแวดล้อมทีดี และมีความปลอดภัย 

   รจนา คงคาลับ (2550) ได้ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและสัมพันธภาพในครอบครัวกับคุณภาพชีวิต

ของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาตอนปลายในสํานักงานเขตพื นทีการศึกษาชลบุรี  เขต 1 จ ังหว ัดชลบุรี ได้นิยาม

องค์ประกอบด้านร่างกายไว ้ว่า คือ การทีนักเรียนมีร่างกายทีสมบูรณ์แข็งแรง มีความสุขสบาย ไม่มีความเจ็บป่วย มีการ

ออกกําลังกายและเล่นกีฬา การได้รับประทานอาหารทีมีประโยชน์และครบ 5 หมู่ มีการนอนหลับและพักผ่อนอย่าง

เพียงพอ โดยได้กําหนดตัวบ่งชี ในการว ัด ได้แก่ การรับประทานอาหารทีเป็นประโยชน์และเพียงพอกับความต้องการ

ของร่างกาย  การออกกําลังกายหรือเล่นกีฬาอย่างสมําเสมอ การพักผ่อนและนอนหลับอย่างเพียงพอ การมีความพอใจ

กับสุขภาพร่างกาย ตลอดจนการสนใจและห่วงใยในสุขภาพของตนเอง 

   ธนกร  ช้างน้อย (2552) ได้ศึกษาวิจ ัยความสัมพันธ์ของภาวะสุขภาพและการบริการอนามัย

โรงเรียนกับคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียวใหม่ ได้สรุปนิยามองค์ประกอบด้วยร่างกาย

ว่าหมายถึงการรับรู้สภาพทางด้านร่างกายของบุคคลซึงมีผลต่อชีวิตประจําวัน เช่น การออกกําลังกาย การรับประทาน

อาหารครบ 5 หมู่ การดืมนํ าอย่างเพียงพอ การได้ตรวจสุขภาพเป็นประจําทุกปี และการได้รับการรักษาพยาบาล

เบืองต้นเมือเจ็บป่วย  
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   สายฝน  เหมสุทธิ (2553)  ได้ศึกษาปัจจัยคุณภาพชีวิตของนักเรียนทีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ

ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั นประถมศึกษาปีที 6 สํานักงานเขตภาษีเจริญ สังกัดกรุงเทพมหานคร ได้

นิยามองค์ประกอบด้านร่างกายว่าเป็นการรับรู้สภาพร่างกายของบุคคลซึ งมีผลต่อชีวิตประจําว ัน เช่น การรับรู้สภาพ

ความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย การรับรู้ความรู้สึกสุขสบาย เป็นต้น 

   สุพรรณิการ์ มาศยคง (2554) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน

ปลายในกรุงเทพมหานคร ได้นิยามองค์ประกอบด้านร่างกายว่า เป็นพฤติกรรมทีแสดงถึงความรู้สึกของนักเรียนต่อ

บริการต่างๆ ทีโรงเรียนจัดให้ เพือเป็นการพัฒนาด้านร่างกาย เช่น อาหารทีมีสารอาหารครบถ้วน สะอาด อร่อย      นํ า

ดืมทีสะอาด การออกก าลังกาย บริการตรวจสุขภาพ และพฤติกรรมทีแสดงถึงความรู้สึกความสมบูรณ์และแข็งแรง

ของร่างกาย   โดยกําหนดตัวชีว ัด ได้แก่ การมีนํ าดืมสะอาดไว้บริการนักเรียน การมีอาหารทีสะอาดรับประทาน ความ

สมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย การออกกําลังกายและเล่นกีฬา การได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาในโรงเรียน และการตรวจ

สุขภาพประจําปีเป็นประจํา 

   สรุปได้ว่า ตัวบ่งชีด้านร่างกาย (physical domain) คือ สภาพทางด้านร่างกายของบุคคล ซึ งมีผล

ต่อชีวิตประจําวัน เช่น การรับรู้สภาพความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย ความรู้สึกสุขสบาย ไม่มีความเจ็บปวด 

ความสามารถทีจะจัดการกับความเจ็บปวดทางร่างกายได้ พละกําลังในการดําเนินชีวิตประจําว ัน ความเป็นอิสระทีไม่

ต้องพึงพาผู ้อืน ความสามารถในการเคลือนไหวของตน ความสามารถในการปฏิบัติกิจว ัตรประจําวันของตน 

ความสามารถในการทํางาน และการไม่ตอ้งพึ งพายาต่าง  ๆหรือการรักษาทางการแพทย์อืน ๆ  

   2.3.2.2   นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชีด้านจิตใจ  

   คุณภาพชีวิตเด็กด้านจิตใจเป็นพฤติกรรมทีแสดงถึงความรู้สึกและสภาพจิตใจรวมถึงพฤติกรรม

และความรู้สึกของเด็กต่อบริการต่างๆ ทีโรงเรียนจัดขึน เพือเป็นการพฒันาด้านจิตใจ ซึ งมีนักการศึกษาให้แนวคิด

เกียวกับตัวบ่งชี ไว ้ ดังนี 

   Ferrans & Power (1992) ได้กล่าวถึงตัวบ่งชี การว ัดคุณภาพชีวิตเด็กด้านจิตใจว่าเป็นสภาพการ

รับรู้ การตอบสนองทางอารมณ์หรือจิตวิญญาณต่อสิงต่างๆ ในชีวิต ซึ งเกียวข้องกับความพึงพอใจในตนเอง ความสุข

ทัวไป การประสบความสําเร็จตามจุดมุ่งหมาย ความสงบในใจ รูปร่างหน้าตาของตนเอง ตลอดจนความศรัทธาใน

ศาสนาทีตนเองนับถือ 

   Prettapapop (2009) ได้ทําวิจัยเกียวกับอิทธิพลของพฤติกรรมบริโภคนิยมมีผลต่อคุณภาพชีวิต

ของนักเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพืนฐานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยได้นําตัว

บ่งชีการว ัดด้านจิตใจของนักเรียนว่าประกอบด้วย การมีความสุขจากการได้มาของสิงของทีต้องการ การมีชีวิตทีเต็ม

ไปด้วยสิงของอํานวยความสะดวก และทัศนคติทีเกียวข้องกับความสําเร็จในชีวิต 

   WHO (1996) ได้สรุปตัวบ่งชี ในการวัดคุณภาพชีวิตด้านจิตใจว่าเป็นการรับรู้สภาพทางจิตใจ

ของตนเอง เช่น การรับรู้ความรู้สึกทางบวกทีบุคคลมีต่อตนเอง การรับรู้ภาพลักษณ์ของตนเอง การรับรู้ถึงความรู้สึก

ภาคภูมิใจในตนเอง การรับรู้ถึงความมันใจในตนเอง การรับรู้ถึงความคิด ความจํา สมาธิ การตัดสินใจ  และ

ความสามารถในการเรียนรู้เรืองราวต่าง ๆ ของตน การรับรู้ถึงความสามารถในการจัดการกับความเศร้า หรือกังวล การ
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รับรู้เกียวกับความเชือต่าง ๆ ของตน ทีมีผลต่อการดําเนินชีวิต เช่น การรับรู้ถึงความเชือด้านวิญญาณ ศาสนา การให้

ความหมายของชีวิต และความเชืออืน ๆ ทีมีผลในทางทีดีต่อการดําเนินชีวิต มีผลต่อการเอาชนะอุปสรรค เป็นต้น ซึ ง

สอดคล้องกับแนวคิดของ Witmer & Sweeney (1998) ; Lippman (2009) และ White (2009) ทีสรุปว่า ตัวบ่งชี ด้าน

จิตใจนั นจะเกียวข้องกับความรู้สึกทางบวกทีบุคคลมีต่อตนเอง ภาพลักษณ์ของตนเอง  ความภาคภูมิใจในตนเอง  ความมันใจ

ในตนเอง  ความคิด ความจํา สมาธิ การตัดสินใจ และความสามารถในการเรียนรู้เรืองราวต่าง ๆ  ของตน  และความสามารถใน

การจัดการกับความเศร้า หรือกังวล ความเชือต่าง ๆ  ของตน ทีมีผลต่อการดําเนินชีวิต 

   สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล และคณะ(2540) ได้พ ัฒนาเครืองมือวัดคุณภาพชีวิต WHOQOL – 

BRIEF –THAI ประกอบด้วยข้อคําถาม 2 ชนิด คือ แบบภาวะวิสัย (perceived objective) และอัตวิสัย (self-report 

subjective) จะประกอบด้วยองค์ประกอบของคุณภาพชีวิต 4 ด้าน โดยอธิบายตัวบ่งชีด้านจิตใจไว ้ว่า เป็นการรับรู้สภาพ

ทางจิตใจของตนเอง เช่น การรับรู้ความรู้สึกทางบวกทีบุคคลมีต่อตนเอง การรับรู้ภาพลักษณ์ของตนเอง การรับรู้ถึง

ความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง การรับรู้ถึงความมั นใจในตนเอง การรับรู้ถึงความคิด ความจํา สมาธิ การตัดสินใจ และ

ความสามารถในการเรียนรู้เรืองราวต่าง ๆ ของตน การรับรู้ถึงความสามารถในการจัดการกับความเศร้า หรือกังวล การ

รับรู้เกียวกับความเชือต่าง ๆ ของตน ทีมีผลต่อการดําเนินชีวิต เช่น การรับรู้ถึงความเชือด้านวิญญาณ ศาสนา การให้

ความหมายของชีวิต และความเชืออืน ๆ ทีมีผลในทางทีดีต่อการดําเนินชีวิต มีผลต่อการเอาชนะอุปสรรค เป็นตน้ 

   รจนา คงคาลับ (2550) ได้ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและสัมพันธภาพในครอบครัวกับคุณภาพชีวิต

ของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาตอนปลายในสํานักงานเขตพื นทีการศึกษาชลบุรี  เขต 1 จ ังหว ัดชลบุรี ได้นิยาม

องค์ประกอบด้านจิตใจ คือ การทีนักเรียนรับรู้ภาพลักษณ์ของตนเอง มีความมันใจในตนเอง สามารถเรียนรู้และ

ตัดสินใจในเรืองต่างๆได้ การได้รับความเอาใจใส่จากพ่อแม่ และสามารถปรึกษาปัญหาต่างๆ กับพ่อแม่ และกําหนตัว

บ่งชีในการว ัดได้ดังนี คือ การมีความมันใจในตนเอง สามารถเรียนรู้หรือตัดสินใจในเรืองต่างๆได้เป็นอย่างดี การได้

ทําบุญและศึกษาธรรมหรืออ่านหนังสือธรรมเป็นประจํา การมีโอกาสได้พักผ่อนคลายเครียด เช่น ดูโทรศัพท์ ฟังเพลง 

เล่นตรีหรือเล่นกีฬา  การรู้จ้กวิธีระบายอารมณ์หรือคลายเครียด  การได้รับกําลังใจจากครอบครัว และการมีความสุขใน

ชีวิตประจําว ัน 

   ธนกร  ช้างน้อย (2552) ได้ศึกษาวิจ ัยความสัมพันธ์ของภาวะสุขภาพและการบริการอนามัย

โรงเรียนกับคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียวใหม่ ได้สรุปนิยามองค์ประกอบด้านจิตใจว่า

หมายถึง การรับรู้สภาพทางด้านจิตใจของตนเอง เช่น การรู้สึกเหงาเมืออยู่บ้านหรือทีพัก การพึงพอใจกับชีวิตความ

เป็นอยู่ของตนเอง การมีจิตใจร่าเริงแจ่มใสเบิกบานอยู่เสมอ และการรู้สึกท้อแท้เบือหน่าย เป็นต้น 

   สายฝน  เหมสุทธิ (2553)  ได้ศึกษาปัจจัยคุณภาพชีวิตของนักเรียนทีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ

ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั นประถมศึกษาปีที 6 สํานักงานเขตภาษีเจริญ สังกัดกรุงเทพมหานคร ได้

นิยามองค์ประกอบด้านจิตใจว่า เป็นการรับรู้สภาพทางจิตใจของตนเอง เช่น การรับรู้ว่าความรู้สึกทางบวกทีบคุคลมี

ต่อตนเอง การรับรู้ถึงความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองเป็นต้น 

   สุพรรณิการ์ มาศยคง (2554) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน

ปลายในกรุงเทพมหานคร ได้นิยามองค์ประกอบด้านอารมณ์และจิตใจว่าเป็นพฤติกรรมทีแสดงถึงความรู้สึกและ
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สภาพจิตใจของนักเรียน และหมายถึง พฤติกรรมและความรู้ สึกของนักเรียนต่อบริการต่างๆ ทีโรงเรียนจัดขึ นเพือเป็น

การพัฒนาด้านจิตใจของนักเรียน เช่น การฝึกนังสมาธิ  การเข้าค่ายปฏิบัติธรรม  โดยกําหนดตัวบ่งชี  ได้แก่ การมี

อารมณ์มั นคงไม่หงุดหงิดง่าย การ่วมกิจกรรมทางศาสนา การเข้าร่วมกิจกรรมฝึกสมาธิ และการเข้าค่ายปฏิบัติธรรม  

   กล่าวโดยสรุป ตัวบ่งชีด้านจิตใจ (psychological domain) คือ สภาพทางจิตใจของตนเอง เช่น 

ความรู้สึกทางบวกทีบุคคลมีต่อตนเอง ภาพลักษณ์ของตนเอง ความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง ความมันใจในตนเอง 

ความคิด ความจํา สมาธิ การตัดสินใจ และความสามารถในการเรียนรู้เรืองราวต่าง ๆ ของตน ความสามารถในการ

จัดการกับความเศร้า หรือกังวล ความเชือต่าง ๆ ของตน ทีมีผลต่อการดําเนินชีวิต เช่น การรับรู้ถึงความเชือด้าน

วิญญาณ ศาสนา การให้ความหมายของชีวิต และความเชืออืน ๆ ทีมีผลในทางทีดีต่อการดําเนินชีวิต มีผลต่อการ

เอาชนะอุปสรรค 

   2.3.2.3   นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชีด้านอารมณ์ 

   อารมณ์ของเด็กถือเป็นองค์ประกอบสําคัญองค์ประกอบหนึ งทีจะส่งเสริมหรือเอือให้เด็กมี

ความสุขในโรงเรียน ซึ งโรงเรียนควรส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพจิตดีมีอารมณ์สดชืน แจ่มใส พยายามลดหรือขจัดอารมณ์

ทีไม่ดี ขุ่นมัวให้หมดสินไป หากเด็กมีอารมณ์คับข้องใจ เพราะไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสิงแวดล้อมได ้เด็กจะเกิด

ความเบือหน่าย ท้อถอยและไม่อยากเรียน โรงเรียนจึงต้องทําการขจัดอุปสรรคนันโดยต้องคํานึงถึงการจ ัด

ประสบการณ์และสิงแวดล้อมให้เหมาะสมแก่เด็ก เช่น ให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน เพือให้เด็ก

สามารถปรับตัวและลดความเครียดหรือวิตกกังวลลงได ้ซึ งมีผู ้ให้ทัศนะเกียวกับตัวบ่งชีด้านอารมณ์ไว ้ดังนี 

 Pollard & Davidson (2001) ให้ทัศนะเกียวกับองค์ประกอบด้านอารมณ์ว่า มีความเชือมโยง

อย่างใกล้ชิดกับด้านสังคมและรวมถึงการพัฒนาทางอารมณ์และการควบคุมการเผชิญความเครียด อิสระ การพัฒนา

ตนเองบวกความไว้วางใจและความผูกติดหรือผูกพันกับโรงเรียน 

Boyden & Cooper (2006) กล่าวถึงพัฒนาการด้านอารมณ์ (physical development) ของเด็กว ัยรุ่น

มักมีอารมณ์ทีหงุดหงิด เร่าร้อน รุนแรง และเปลียนแปลงอยู่เสมอ ม ักมีการแสดงออกจากอารมณ์เป็นว ัยทีมีอารมณ์

เปลียนแปลงง่าย อ่อนไหวง่าย เปลียนอารมณ์หนึงไปสู่อารมณ์ตรงกันข้ามได้อย่างรวดเร็วจึงควรจัดสภาพแวดล้อมใน

โรงเรียนให้สอดคล้องกับพัฒนาการด้านอารมณ์ เช่น จัดกิจกรรมให้เด็กไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนที

สอดคล้องกับพัฒนาการทางอารมณ์ด้วย ซึง McGregor (2006) ได้อธิบายลักษณะพัฒนาการทางอารมณ์ของวัยรุ่นไว้ว่า 

ว ัยรุ่นเป็นว ัยทีมีความรู้สึกรุนแรงทางอารมณ์ แสดงความรู้สึกอย่างเปิดเผย และตรงไปตรงมา เต็มไปด้วยความเชือมนั

ในตนเอง แต่บางครังก็รู้สึกหดหู่ มีความสงสัยอยู่ตลอดเวลา ความชอบไม่ชอบของวัยรุ่นนีรุนแรงสูงไม่ค่อยจะยอม

ใครง่ายๆ นักทงัผู ้หญิงและผู ้ชายต่างต้องการแสดงความคิดเห็นทีขัดแยง้กับผู ้ใหญ่อยู่เสมอ เมืออยู่บ้านบางครัง เด็ก

ชอบเก็บตัวอยู่ตามลาพังไม่ต้องการให้ใครรบกวน เป็นวัยทีชอบเข้าหาเพือน ชอบให้เพือนยอมรับและยกย่อง เด็กมักมี

ขัดแย้งในใจอยู่เสมอ เช่น บางคราวอยากเป็นผู้ใหญ่ บางคราวอยากเป็นเด็ก เด็กมีความต้องการทีจะพึงพาตนเอง แต่ย ัง

ต้องการความสนใจจากพ่อแม่อยู ่เด็กว ัยนีต้องการให้ผู ้ใหญ่ยอมรับ จึงมักเอาใจใส่กับรูปร่างของตนเองสูงขึน และมี

ความกังวลใจเกียวกับความเปลียนแปลงของตนเองอยู่ตลอดเวลา ดังนั น กิจกรรมทีโรงเรียนควรจัดให้สอดคล้องกับ
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การเปลียนแปลงทางอารมณ์ของเด็กต้องเป็นกิจกรรมทีสอดคล้องกับศักยภาพ ความต้องการ และพัฒนาการทาง

อารมณ์ของว ัยรุ่น (Masters, 2004) 

Awartani et al. (2007) ให้ทัศนะเกียวกับตัวบ่งชี ด้านอารมณ์ไว้ว่า อารมณ์ของนักเรียนนั นจะ

เพิมพูนขึ นเมือสิงแวดล้อมโรงเรียนไม่เอือต่อการดําเนินชีวิต เช่น ถูกกลันแกล้ง รบกวนรังควาญ การใช้ความรุนแรง 

และการทําโทษทีละเมิดร่างกายนักเรียน ซึ งแต่ละคนควรมีเพือนคอยดูแลซึงกันและกันอย่างน้อยหนึ งคน ซึ งการมี

เพือนนี เชือมโยงกับการมีสุขภาวะทีดีและมีความสัมพันธ์กับกลุ่มเพือนเป็นอย่างมาก  ความสัมพ ันธ์ทีดีระหว่างเพือน

นั นเป็นปัจจัยป้องกัน (protective factor) เพือให้นักเรียนมีความเป็นอยูที่ดีได้   

Camfield et al. (2009) ด้านอารมณ์และจิตใจ เด็กต้องได้รับการอบรมสังสอน ได้รับความรัก 

ความอบอุ่น ไม่ว่าจะเป็นครูหรือเพือน ซึงถ้าเด็กสามารถเข้กับเพือนได ้ก็จะทาให้เด็กมีชีวิตได้อย่างมีความสุข และ

นอกจากนียงัต้องการเป็นทียอมรับของสังคม ต้องการประสบความสําเร็จ ซึ งมีส่วนทาให้เด็กมีสุขภาพจิตทีดี มีอารมณ์

ดี หน้าตายิมแย้มแจ่มใส แต่ถ้าเด็กมีปัญหาในด้านนีควรจะต้องได้รับการช่วยเหลือหรือแนะนาสิงต่างๆและป้องกัน

ปัญหาทีจะเกิดขึนกับนักเรียน ซึงจะช่วยให้การเรียนดีขึน และให้นักเรียนสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้ 

Dubois (2009) กล่าวถึงองค์ประกอบคุณภาพชีวิตด้านอารมณ์ไว ้ว่าเกียวข้องกับการมีสุขภาพจิต

ดี มีอารมณ์สดชืน แจ่มใส พยายามลดหรือขจัดอารมณ์ทีไม่ดี ขุ่นมัวให้หมดสินไป หากเด็กมีอารมณ์คับข้องใจ เพราะ

ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสิงแวดล้อมได้ เด็กจะเกิดความเบือหน่าย ท้อถอยและไม่อยากเรียนไปโรงเรียน ดังนั น จึง

ต้องทําการขจัดอุปสรรคนนัโดยต้องคํานึงถึงการจัดประสบการณ์และสิงแวดล้อมให้เหมาะสมแก่เด็ก เช่น ให้เด็กมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเรียน เพือให้เด็กสามารถปรับตัวและลดความเครียดหรือวิตกกังวลลงได้ 

จุฬาวลัย สุนทรวิภาต (2540)  ไดท้ําการสัมภาษณ์ผู ้ เชียวชาญและทบทวนงานวิจัยทีเกียวข้องทํา

ให้ได้ข้อสรุปเกียวกับองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตนักเรียนในโรงเรียนด้านอารมณ์ว่าเกียวข้องกับการมีสุขภาพจิตทีดี 

มีคุณธรรม ได้บําเพ็ญประโยชน์ตลอดจนได้รับการยอมรับจากเพือนหรือทุกฝ่ายทีเกียวข้องในโรงเรียน 

สุพรรณิการ์ มาศยคง (2554) ได้สรุปแนวคิดเกียวกับตัวบ่งชี ขององค์ประกอบคุณภาพชีวิตด้าน

อารมณ์ว่าจะแสดงออกทางพฤติกรรม ความรู้สึกและสภาพจิตใจของนักเรียนต่อบริการต่างๆ ทีโรงเรียนจัดขึนเพือเป็น

การพัฒนาด้านจิตใจของนักเรียน เช่น การฝึกนังสมาธิ การเข้าค่ายปฏิบัติธรรม 

สรุปได้ว่า ตัวบ่งชี ด้านอารมณ์ (emotional domain) หมายถึง สภาพการแสดงออกทางอารมณ์ 

ความรู้สึกและสภาพจิตใจของนักเรียนต่อบริการต่าง  ๆทีโรงเรียนจัดขึนเพือเป็นการพัฒนาด้านจิตใจของนักเรียน การ

มีสุขภาพจิตทีดี มีคุณธรรม ได้บําเพ็ญประโยชน์ตลอดจนได้รับการยอมรับจากเพือนหรือทุกฝ่ายทีเกียวข้องใน

โรงเรียน เช่น การฝึกนังสมาธิ การเข้าค่ายปฏิบัติธรรม การให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเรียน  

   2.3.2.4   นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชีด้านสัมพันธภาพทางสังคม  

 พฤติกรรมทางสังคมถือเป็นกุญแจสําคัญสําหรับสุขภาวะทีดี และมีผลต่อศักยภาพในด้าน

วิชาการของนักเรียน  เมือนักเรียนเรียนรู้ทักษะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทักษะในการอยู่ในสังคม ทักษะในการเรียนรู้เข ้าถึง

อารมณ์ความรู้สึกต่างๆและทักษะในการรักษาความสัมพันธ์เชิงบวก เหล่านี ช่วยส่งเสริมพัฒนาสุขภาวะของนักเรียน  
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(Awartani, Whitman & Gordon, 2008) ซึงได้มีผู ้ให้ทัศนะเกียวกับตัวบ่งชี ด้านสัมพันธภาพทางสังคมไว ้สอดคล้องกัน

ดังนี 

   WHO (1996) ได้ก ําหนดตัวบ่งชี ว ัดคุณภาพชีวิตด้านสัมพันธภาพทางสังคม  (social 

relationships) โดยอธิบายว่าเป็นการรับรู้เรืองความสัมพันธ์ของตนกับบุคคลอืน การรับรู้ถึงการทีได้รับความช่วยเหลือ

จากบุคคลอืนในสังคม การรับรู้ว่าตนได้เป็นผู ้ให้ความช่วยเหลือบุคคลอืนในสังคมด้วย รวมทั งการรับรู้ในเรืองอารมณ์

ทางเพศ หรือการมีเพศสัมพันธ์ 

   Pollard & Davidson (2001) และ Witmer & Sweeney (1998) ได้ให้ทัศนะเกียวกับองค์ประกอบ

ด้านสังคมประกอบด้วยความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และลูก ความสัมพันธ์พีน้อง ความสัมพันธ์แบบคู่ พฤติกรรมทาง

สังคมในเชิงบวก การเอาใจใส่และความเห็นอกเห็นใจ 

   Masters (2004) ; McGregor (2006) ; Boyden & Cooper (2006) ; Camfield et al. (2009) ได้ให้

ทัศนะเกียวกับตัวบ่งชีด้านสังคมของเด็กว่าประกอบด้วย การได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม ได้สร้างความสัมพันธ์กับคน

ทีอยู่รอบๆตัวเด็ก และการได้รับการช่วยเหลือจากสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และลูก ความสัมพันธ์พีน้อง 

ความสัมพันธ์แบบเพือน พฤติกรรมทางสังคมในเชิงบวก การเอาใจใส่และความเห็นอกเห็นใจกัน 

   Lippman (2009) และWhite (2009)  ได้สรุปตัวบ่งชี ด้านสังคมไว้สอดคล้องกันว่า เป็นการที

ได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอืน รวมถึงการได้เป็นผู ้ให้ความช่วยเหลือบุคคลอืนในสังคมด้วย นอกจากนี             ย ัง

เกียวข้องกับการรับรู้ในเรืองอารมณ์และความรู้สึกต่อผู้ อืน 

   สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล และคณะ(2540) ได้พ ัฒนาเครืองมือวัดคุณภาพชีวิต WHOQOL – 

BREF –THAI ประกอบด้วยข้อคําถาม 2 ชนิด คือ แบบภาวะวิสัย (perceived objective) และอัตวิสัย (self-report 

subjective) จะประกอบด้วยองค์ประกอบของคุณภาพชีวิต 4 ด้าน โดยอธิบายตัวบ่งชี ด้านความสัมพ ันธ์ทางสังคม 

(social relationships) ไว ้ว่าเป็นการรับรู้เรืองความสัมพันธ์ของตนกับบุคคลอืน การรับรู้ถึงการทีได้รับความช่วยเหลือ

จากบุคคลอืนในสังคม การรับรู้ว่าตนได้เป็นผู ้ให้ความช่วยเหลือบุคคลอืนในสังคมด้วย รวมทั งการรับรู้ในเรืองอารมณ์

ทางเพศ หรือการมีเพศสัมพันธ์  

   รจนา คงคาลับ (2550) ได้ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและสัมพันธภาพในครอบครัวกับคุณภาพชีวิต

ของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาตอนปลายในสํานักงานเขตพื นทีการศึกษาชลบุรี  เขต 1 จ ังหว ัดชลบุรี ได้นิยาม

องค์ประกอบด้านสัมพันธภาพทางสังคม คือ  การทีนักเรียนรับรู้เรืองความสัมพันธ์ของตนกับบุคคลอืน การรับรู้ถึง

การทีได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอืนในสังคม การรับรู้ว่าตนได้เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือบุคคลอืนในสังคมด้วย 

รวมทั งการรับรู้ในเรืองอารมณ์ หรือการมีเพศสัมพันธ์ ซึงได้กําหนดตัวบ่งชี ในการว ัด ประกอบด้วย ความสามารถใน

การพูดคุยกับคนทุกเพศทุกวัยได้ การได้รับความช่วยเหลือจากครูหรือเพือนเมือมีปัญหา  การมีความสุขในการทีได้

ช่วยเหลือผู ้ อืน  การปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน การให้ความเคารพครูและผู ้อาวุโส การรู้จักเกรงใจผู้อืน และ

การคบหาสมาคมกับผู ้ อืน  

   ธนกร  ช้างน้อย (2552) ได้ศึกษาวิจ ัยความสัมพันธ์ของภาวะสุขภาพและการบริการอนามัย

โรงเรียนกับคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียวใหม่ ได้สรุปนิยามองค์ประกอบด้านสังคมว่า
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หมายถึง การรับรู้เรืองความสัมพันธ์ของตนกับบุคคลอืน เช่น การช่วยเหลือเพือนมนุษย์ การร่วมกิจกรรมต่างๆทาง

สังคม การมีทีปรึกษาเมือมีหรือเผชิญกับปัญหา  การทํางานเพือส่วนรวมด้วยความเต็มใจ ตลอดจนการรับรู้ถึงการที

ได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอืนในสังคม รวมทั งการรับรู้ว่าตนได้เป็นผู ้ให้ความช่วยเหลือบุคคลอืนในสังคมด้วย 

   สายฝน  เหมสุทธิ (2553)  ได้ศึกษาปัจจัยคุณภาพชีวิตของนักเรียนทีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ

ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั นประถมศึกษาปีที 6 สํานักงานเขตภาษีเจริญ สังกัดกรุงเทพมหานคร ได้

นิยามองค์ประกอบด้านสัมพันธภาพทางสังคมว่า หมายถึง การรับรู้เรืองความสัมพันธ์ของตนกับบุคคลอืน การรับรู้ถึง

การได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอืนในสังคม การรับรู้ว่าตนได้เป็นผู ้ให้ความช่วยเหลือบุคคลอืนในสังคมดว้ย 

   กล่าวโดยสรุป ตัวบ่งชีด้านสัมพันธภาพทางสังคม (social relationships domain) คือ สภาพ

ความสัมพันธ์ของตนกับบุคคลอืน การรับรู้ถึงการทีได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอืนในสังคม การรับรู้ว่าตนได้เป็น

ผู ้ให้ความช่วยเหลือบุคคลอืนในสังคมด้วย รวมทั งการรับรู้ในเรืองอารมณ์และความรู้สึกต่อผู้อืน 

   2.3.2.5   นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชีด้านสิงแวดล้อม  

   การจัดสิงแวดล้อมในโรงเรียนถือเป็นองค์ประกอบหนึ งทีสําคัญในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

ทีดีของนักเรียน ซึงโรงเรียนจะต้องจ ัดสิงแวดล้อมต่าง  ๆในโรงเรียน หรือบริการต่างๆ ให้สอดคล้องหรือสนองต่อ

ความต้องการพืนฐานของเด็ก ซึงมีผลต่อพัฒนาการในด้านต่าง  ๆของเด็กด้วย ซึ งมีผู ้อธิบายถึงตัวบ่งชีด้านสิงแวดล้อม

ไว ้สอดคล้องกัน ดังต่อไปนี 

 WHO (1996) กล่าวถึงตัวบ่งชีคุณภาพชีวิตด้านสิ งแวดล้อม (environment) ว่าเป็นการรับรู้

เกียวกับสิงแวดล้อมทีมีผลต่อการดําเนินชีวิต เช่น การรับรู้ว่าตนมีชีวิตอยู่อย่างอิสระ ไม่ถูกกักขัง มีความปลอดภัยและ

มันคงในชีวิต การรับรู้ว่าได้อยู่ในสิงแวดล้อมทางกายภาพทีดี ปราศจากมลพิษต่าง ๆ การคมนาคมสะดวก         มี

แหล่งประโยชน์ด้านการเงิน สถานบริการทางสุขภาพและสังคมสงเคราะห์ การรับรู้ว่าตนมีโอกาสทีจะ ได้รับข่าวสาร 

หรือฝึกฝนทักษะต่าง ๆ การรับรู้ว่าตนได้มีกิจกรรมสันทนาการ และมีกิจกรรมใน เวลาว่าง เป็นต้น 

 Witmer & Sweeney (1998) กล่าวถึงสิงแวดล้อมในโรงเรียนว่าเป็นสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

ซึงรวมถึงการใหบ้ริการต่างๆ ทีทางโรงเรียนจัดให้โดยต้องสอดคล้องหรือสนองต่อความต้องการพืนฐานของเด็ก ซึ งมี

ผลต่อพัฒนาการในด้านต่าง  ๆของเด็กด้วย เช่น บริการห้องสมุด ห้องนํ าห้องสว้ม บริการสหกรณ์ ทุนการศึกษา ฯลฯ 

 Bradshaw et al. (2007) และ Awartani et al. (2007) ให้ทัศนะเกียวกับสิงแวดล้อมทีสนบัสนุน

ให้นักเรียนมีความเป็นอยู่ทีดีไว ้สอดคล้องกันว่า ประกอบด้วย การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ รวมถึงการจัด

กิจกรรมการให้บริการแก่ผู ้ เรียนทั งในการสนับสนุนการเรียนรู้ และความต้องการพืนฐานของเด็ก 

 OECD (2008) ให้แนวคิดเกียวกับสภาพแวดล้อมในโรงเรียนว่ามีองค์ประกอบ 3 ประการคือ 

องค์ประกอบด้านกายภาพ ด้านจิตภาพ และด้านสังคม ซึงแต่ละองค์ประกอบส่งผลต่อการเรียนรู้และ การเปลียนแปลง

พฤติกรรมของผู ้เรียนในลักษณะทีแตกต่างกัน ดังนนัโรงเรียนต้องคํานึงถึงการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้

ครบถ้วน ดังนี  (Camfield et al., 2009; Lippman (2009) และ Dubois (2009)  

 1) ด้านกายภาพ เป็นสภาพแวดล้อมทีมนุษย์สร้างขึน ได้แก่ อาคารสถานที โต๊ะ เก ้าอี สือ

อุปกรณ์การสอนต่างๆ รวมทัง สิ งต่าง ๆ ทีอยู่ตามธรรมชาติ ได้แก่ ต้นไม ้ พืช ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ เป็นต้น 
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สภาพแวดล้อมทางการเรียนด้านกายภาพ จะส่งผลต่อการเรียนการสอน และผลสัมฤทธิ ทางการเรียนของนักเรียน แบ่ง

ออกเป็นสภาพแวดล้อมในห้องเรียนและสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน  

 2) ด้านจิตภาพ ได้แก่สภาพแวดล้อมทีมีผลกระทบต่อความรู้สึกจิตใจ เจตคติของนักเรียน ทีมี

ต่อการเรียนการสอน แบ่งออกเป็นองค์ประกอบสําคัญ 2 องค์ประกอบคือ ด้านนักเรียน ได้แก่ บุคลิกภาพและ

พฤติกรรมของนักเรียน ระดับสติปัญญาของนักเรียน และสถานภาพทางครอบครัว ส่วนด้านผู ้สอน ได้แก่ บุคลิกภาพ

และพฤติกรรมของครูผู ้สอน  ความรู้และประสบการณ์ และเทคนิคการสอน  

 3) ด้านสังคม ได้แก่สภาพแวดล้อมทีเกิดจากปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล เช่น คามสัมพันธ์

ระหว่าง นักเรียนกับนักเรียนด้วยกัน นักเรียนกับครูผู้สอน รวมถึงกฎ ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของโรงเรียน 

องค์ประกอบของ สภาพแวดล้อมทางการเรียนด้านสังคม เช่น การสร้างบรรยากาศในชั นเรียน การสร้างแรงจูงใจ และ

ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน  

 Wallman (2012) และThe Children’s Society (2012) กล่าวถึง การจ ัดสภาพแวดล้อมใน

โรงเรียนเพือสนับสนุนหรือเอือต่อความเป็นอยู่ทีดีของเด็กสามารถจัดได้ 3 ลักษณะ คือ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

สภาพแวดล้อมทางวิชาการ และสภาพแวดล้อมทางการบริหาร กล่าวคือ ลักษณะที 1 เป็นการจ ัดสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพ ได้แก่ สิงแวดล้อมทีเป็นว ัตถุ เช่น บริเวณโรงเรียน อาคารเรียน ห้องเรียน ครุภัณฑ์ ว ัสดุต่าง  ๆสิ งทีชีว ัดแสดง

ลักษณะสภาพแวดล้อมทางกายภาพทีดีได้แก่ ความชุ่มชืน การถูกสุขลักษณะ ความร่มรืนและความสวยงาม ความเป็น

ระเบียบและความสะอาด การจัดและสร้างสิงแวดล้อมทางกายภาพเป็นเรืองของแต่ละโรงเรียนทีมีสภาพปัญหาและ

ความต้องการแตกต่างกัน ขึนอยู่กับแนวคิดของบุคลากรภายในโรงเรียนนัน ๆ ทีจะสร้างขึน ลักษณะที 2 

สภาพแวดล้อมทางวิชาการ ได้แก่ การจัดบรรยากาศการเรียนการสอนทงัภายในและภายนอกห้องเรียน และลักษณะที 

3 สภาพแวดล้อมทางการบริหารและการจัดการ ได้แก่ การดาเนินการใดๆ ภายในขอบเขตของโรงเรียนให้การ

ปฏิบัติงานสําเร็จลงด้วยความร่วมมือของบุคลากร สังเกตได้จากการดาเนินงานอย่างมีระบบ ลักษณะของการบริหาร

และการจัดการทีก่อให้เกิดบรรยากาศทีดี เริมจากการกําหนดนโยบายควรให้บุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วม มีการนา

ข้อมูลทีได้จากการสํารวจสภาพปัจจุบันมากําหนดเป็นนโยบายในการแก้ปัญหาและการพัฒนางานของโรงเรียน การ

มอบหมายหรือสังการตามสายงานบังคับบัญชาควรมีความชัดเจนและเหมาะสมกับความสามารถ มีการยกย่อง ชมเชย 

สร้างขวญักาลังใจ และการจ ัดสว ัสดิการในรูปแบบต่าง  ๆ

 จุฬาวลัย สุนทรวิภาต (2540) กล่าวถึงการจ ัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพในโรงเรียน ว่า 

สามารถดําเนินการให้เกิดขึนภายใต้สภาพแวดล้อมทีเป็นว ัตถุจับต้องได ้สัมผ ัสได ้โดยสามารถปรับปรุงเปลียนแปลง

หรือพัฒนาให้เกิดขึนได ้จากการดําเนินงานของโรงเรียนดังต่อไปนี  ได้แก่  

 1) พืนทีและบริเวณโรงเรียน ต้องมีพืนทีเพียงพอแก่การใช้ประโยชน์ต่างๆ ไม่เป็นหลุม เป็นบ่อ 

รับแสงสว่างจากธรรมชาติได้มาก มีการปลูกต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงา ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับให้เกิดความสวยงาม และมี

รัวโดยรอบ   
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 2) อาคารเรียนและสิงก่อสร้าง ตัวอาคารเรียนควรหันหน้าอาคารไปทางทิศทีรับลมได้สะดวก 

แสงแดดหรือฝนไม่รบกวนมากนัด ภายในห้องเรียนควรใช้สีเย ็นตาตกแต่งด้วยรูปภาพให้สวยงามอยู่เสมอ สาหรับ

อาคารประกอบ เช่น อาคารเอนกประสงค์ โรงอาหาร จะต้องคํานึงถึงความสะอาดเป็นสําคัญ อากาศถ่ายเทไดดี้ 

 3) ห้องเรียนและเครืองใช้ในห้องเรียน การจัดโต๊ะเรียนและเก้าอีไม่ควรจัดแบบติดกับ         พืน

ห้องเรียนตายตัวต้องให้สามารถเคลือนทีได ้ และมีความเหมาะสมต่อการจัดกลุ่มหรือต้องการใช้ห้องเรียนเพือ

ประโยชน์อย่างอืน การจัดแถวของโต๊ะเรียนต้องจัดให้มีช่องว่างแถวเพียงพอทีจะเดินผ่านไปโดยสะดวก 

 สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล และคณะ(2540) ได้พ ัฒนาเครืองมือว ัดคุณภาพชีวิต WHOQOL – BRIEF –

THAI ประกอบด้วยข้อคําถาม 2 ชนิด คือ แบบภาวะวิสัย (perceived objective) และอัตวิสัย (self-report subjective)      จะ

ประกอบด้วยองค์ประกอบของคุณภาพชีวิต 4 ด้าน โดยอธิบายตัวบ่งชีด้านสิงแวดล้อม (environment) ว ้าว่าเป็นการรับรู้

เกียวกับสิงแวดล้อม ทีมีผลต่อการดําเนินชีวิต เช่น การรับรู้ว่าตนมีชีวิตอยู่อย่างอิสระ ไม่ถูกกักขัง   มีความปลอดภัยและ

มั นคงในชีวิต การรับรู้ว่าได้อยู่ในสิงแวดล้อมทางกายภาพทีดี ปราศจากมลพิษต่าง ๆ การคมนาคมสะดวก มีแหล่งประโยชน์

ด้านการเงิน สถานบริการทางสุขภาพและสังคมสงเคราะห์ การรับรู้ว่าตนมีโอกาสทีจะ ได้รับข่าวสาร หรือฝึกฝนทักษะต่าง 

ๆ การรับรู้ว่าตนได้มีกิจกรรมสันทนาการ และมีกิจกรรมใน เวลาว่าง เป็นต้น 

 รจนา คงคาลับ (2550) ได้ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและสัมพันธภาพในครอบครัวกับคุณภาพชีวิต

ของนักเรียนชั นม ัธยมศึกษาตอนปลายในสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาชลบุรี เขต 1 จ ังหวัดชลบุรี ได้สรุปตัวบ่งชี

องค์ประกอบด้านสิงแวดล้อมว่าเป็นการทีนักเรียนรับรู้ว่าตนมีชีวิตอยู่อย่างอิสระ มีความปลอดภัยและมันคงในชีวิต 

การรับรู้ว่าได้อยู่ในสิงแวดล้อมทางกายภาพทีดี ปราศจากมลพิษต่างๆ การคมนาคมสะดวก มีแหล่งประโยชน์ด้าน

การเงิน สถานบริการทางสุขภาพและสังคมสงเคราะห์ การรับรู้ว่าตนมีโอกาสทีจะได้รับข่าวสาต่างๆ การรับรู้วา่    ตน

ได้มีกิจกรรมสันทนาการและมีกิจกรรมในเวลาว่าง โดยกําหนดตัวบ่งชีในการว ัด ได้แก่ ความเป็นอิสรภาพเป็นตัวของ

ตัวเอง  ความปลอดภัยและมันคงในชีวิต และทรัพย์สิน  สภาพแวดล้อมและบรรยากาศของทีอยู่อาศัย และความมีนําใจ

ไมตรีทีดีของเพือนบ้าน  

 สายฝน  เหมสุทธิ (2553)  ได้ศึกษาปัจจัยคุณภาพชีวิตของนักเรียนทีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ

ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั นประถมศึกษาปีที 6 สํานักงานเขตภาษีเจริญ สังกัดกรุงเทพมหานคร ได้

กําหนดตัวบ่งชี ด้านสิ งแวดล้อมว่าเป็นการรับรู้ว่าตนมีชีวิตอยู่อย่างอิสระ ไม่ถูกกักขัง การรับรู้ว่าได้อย่างใน

สิงแวดล้อมทางกายภาพทีดี 

 สุพรรณิการ์ มาศยคง (2554) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน

ปลายในกรุงเทพมหานคร ได้สรุปตัวบ่งชีด้านสิงแวดล้อมในโรงเรียนว่าเป็นบริการต่างๆ ทีโรงเรียนจัดให้ทงัด้าน

อาคารเรียน ห้องเรียน สือการเรียนการสอน สิงอํานวยความสะดวกต่างๆ เช่น ห้องนํ า ห้องสมุด เป็นต้น เช่น การมี

สถานทีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมทีเหมาะสมกับการเรียน การมีขนาดเหมาะสมกับจํานวนผู ้เรียน การไม่มีเสียงดัง

รบกวนในขณะทีเรียน การมีแสงสว่างเพียงพอ การมีสืออุปกรณ์ทีใช้ในการเรียนการสอนอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อม

ต่อการใช้งาน  มีสือและอุปกรณ์ทีใช้ในการเรียนการสอนเพียงพอกับจํานวนนักเรียน ตลอดจนการมีห้องนํ าถูก

สุขลักษณะ สะอาด และเพียงพอกับจํานวนนักเรียน 
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 กล่าวโดยสรุป ตัวบ่งชีด้านสิงแวดล้อม (environment domain) คือ สภาพแวดล้อมทีมีผลต่อการ

ดําเนินชีวิต เช่น การรับรู้ว่าตนมีชีวิตอยู่อย่างอิสระ ไม่ถูกกักขัง มีความปลอดภัยและมั นคงในชีวิต การรับรู้ว่าได้อยู่ใน

สิงแวดล้อมทางกายภาพทีดี ปราศจากมลพิษต่าง ๆ การคมนาคมสะดวก มีแหล่งประโยชน์ด้านการเงิน สถานบริการ

ทางสุขภาพและสังคมสงเคราะห์ การรับรู้ว่าตนมีโอกาสทีจะ ได้รับข่าวสาร หรือฝึกฝนทักษะต่าง ๆ การรับรู้ว่าตนได้มี

กิจกรรมสันทนาการ และมีกิจกรรมในเวลาว่าง 

   2.3.2.6   นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชีด้านการเรียนรู้ 

   การเรียนรู้ส่วนใหญ่จะมีความเกียวข้องกับครูและผู ้เรียน โดยเฉพาะครูซึ งเป็นผู ้ทีมีบทบาท

สําคัญทีอยู่ใกล้ชิดนักเรียนมากทีสุด เป็นทั งผูส้อน ผู ้อบรม ปลูกฝังค่านิยมต่างๆ ให้ก ับเด็ก การส่งเสริมโอกาสในการ

แสดงออกทางวิชาการ การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมทีส่งเสริมความรู้           ทัง

กิจกรรมในหลักสูตรและนอกหลักสูตร งานทีได้รับมอบหมาย การสอนของครูอาจารย ์ ผลการเรียน และความรู้

ความสามารถในการเรียน ซึ งมีผู ้ให้ทัศนะเกียวกับตัวบ่งชีไว ้ดังนี 

   Epstein & McPartland (1976) กล่าวถึง องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตในโรงเรียนเกียวกับ

ความมุ่งมั นในการเรียนว่า เป็นตัวบ่งชี สําคัญทีแสดงออกถึงความตงัใจรับผิดชอบในการทํางานหรือโครงการต่างๆ ที

ครูมอบหมายให้นักเรียนทําในห้องเรียน และมีการใฝ่ รู้ใฝ่ เรียน รักความจริง มีโลกทัศน์กว ้าง รู้จักการปรับตัวและ 

วางตัวได้อย่างเหมาะสม รู้จักการคิดวิเคราะห์ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และมีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 

 Witmer & Sweeney (1998) กล่าวถึงตัวบ่งชีคุณภาพชีวิตทีดีด้านการเรียนรู้ไว ้ว่า เป็นการจ ัด

กิจกรรมการเรียนการสอนเพือส่งเสริมสนับสนุนทางวิชาการต่างๆ ทีทําให้ผู ้เรียนได้รับความรู้และประสบการณ์

ได้มากทีสุดภายใต้บรรยากาศทีน่าเรียนรู้ และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของนักเรียน (Boyden & Cooper, 2006) ซึ งสามารถ

ทําได้โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องและตรงตามความต้องการของผู ้เรียน ว ัตถุประสงค์         การ

เรียนรู้ (Bradshaw et al.,2007) และการให้ผู ้เรียนเป็นจุดศูนย์กลางของการเรียนการสอน การดําเนินกิจกรรม    การ

เรียนการสอนด้วยความเป็นกันเอง การให้เกียรติซึงกันและกัน การส่งเสริมการเรียนเป็นกลุ่ม และการส่งเสริม

ความสามารถการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลจะมีผลต่อความสุขในการเรียนรู้ของนักเรียน (UNICEF, 2007; OECD, 2008; 

Lippman, 2009) นอกจากนี  Awartani et al. (2007) กล่าวถึงตัวบ่งชี ทางด้านวิชาการว่า ส่วนใหญ่จะมีความเกียวข้องกับ

ครู ซึงเป็นผู้ทีมีบทบาทอยู่ใกล้ชิดนักเรียนมากทีสุด ซึงเป็นทงัผู ้สอน ผู ้อบรม ปลูกฝังค่านิยมต่างๆ ให้กับเดก็ทีจะต้องจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข 

 Wallman (2012) ได้ให้แนวคิดของตัวชีว ัดในด้านการเรียนรู้ว่าเกียวข้องกับการจัดกิจกรรมด้าน

วิชาการ กระบวนการจัดการศึกษาให้กับเด็ก และรวมถึงความพร้อมในการเรียนรู้ของเด็ก เช่น การมีสมาธิในเวลาเรียน 

ความสามารถในการจัดจํา และการตามบทเรียนให้ทัน 

 จุฬาวลัย สุนทรวิภาต (2540) ได้กล่าวว่า คุณภาพชีวิตนักเรียนเป็นสภาพความเป็นอยู่ทีดีของ

นักเรียนในขณะทีอยู่ในโรงเรียนโดยเฉพาะในด้านวิชาการหรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีจะต้องจัดให้

สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของผู ้เรียน ให้ผู ้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ก็จะช่วย

สนับสนุนหรือส่งเสริมให้มีการพัฒนาการในด้านอืนๆ ไปด้วย 
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 เบญจวรรณ หอมหวน (2546) และสุพรรณิการ์ มาศยคง (2554) ให้ทัศนะไว้สอดคล้องกันโดย

ได้ให้แนวคิดเกียวกับตัวบ่งชีด้านการเรียนทีเป็นองค์ประกอบหนึงในการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนว่าประกอบด้วย 

โอกาสในการแสดงออกทางวิชาการ การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม      ทีส่งเสริมความรู้

ทงักิจกรรมในหลักสูตรและนอกหลักสูตร งานทีได้รับมอบหมาย การสอนของครูอาจารย ์ ผลการเรียน และความรู้

ความสามารถในการเรียน 

 สรุปได้ว่า ตัวบ่งชี ด้านการเรียนรู้ (learning domain) หมายถึง สภาพความรู้สึกทางอารมณ์ของ

เด็กในการแสดงออกทางวิชาการ การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมทีส่งเสริมความรู้

ทงักิจกรรมในหลักสูตรและนอกหลักสูตร งานทีได้รับมอบหมายการสอนของครูอาจารย ์ผลการเรียน ความรู้ความสามารถ

ในการเรียน การมีสมาธิในเวลาเรียน ความสามารถในการจัดจํา และการตามบทเรียนให้ทัน 

 จากการศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยทีเกียวข้องสาม ารถสรุปนิยามเชิงปฏิบัติการของ 

“คุณภาพชีวิตเด็ก” ได้ว่า เป็นสภาพชีวิตความเป็นอยู่ทีดีของเด็กในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ทีได้รับการดูแลเอาใจใส่                           

ทั งในด้านร่างกาย (physical domain) ด้านจิตใจ (psychological domain) ด้านอารมณ์ (emotional domain) ด้าน

สัมพันธภาพทางสังคม (social relationships domain) ด้านสิ งแวดล้อม (environment domain) และด้านการเรียนรู้ 

(learning domain) และ ซึงผู ้ วิจ ัยได้สรุปเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งชี/สาระหลักเพือการว ัด ดังแสดงในตาราง

ต่อไปนี 

 

ตารางที 1  นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งชี เพือการว ัดคุณภาพชีวิตเด็ก 

 

องค์ประกอบ นิยามปฏิบัติการ ตัวบ่งชี 

1. ด้านร่างกาย  

    (physical domain) 

การรับรู้สภาพทางด้านร่างกายของ

บุคคล ซึงมีผลต่อชีวิตประจําวัน ความ

เป็นอิสระทีไม่ต้องพึ งพาผู้อืน 

ความสามารถในการเคลือนไหวของตน 

ความสามารถในการปฏิบัติกิจว ัตร

ประจําว ันของตน ความสามารถในการ

ทํางาน และการไม่ต้องพึงพายาต่าง  ๆ

หรือการรักษาทางการแพทย์อืน  ๆ

1. รับรู้สภาพความสมบูรณ์แข็งแรงของ

ร่างกาย  

2. ความรู้สึกสุขสบายไม่มีความเจบ็ปวด 

3. ความสามารถทีจะจัดการกับความ

เจ็บปวดทางร่างกายได ้ 

4. พละกําลังในการดําเนินชีวิตประจําว ัน  

5. ความเป็นอิสระทีไม่ต้องพึงพาผู ้ อืน  

6. ความสามารถในการเคลือนไหวของตน  

7. ความสามารถในการปฏิบัติกิจว ัตร

ประจําวันของตน  

8. ความสามารถในการทํางาน  

9. การไม่ต้องพึงพายาต่าง  ๆหรือการ

รักษาทางการแพทย์อืนๆ  
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2. ด้านจิตใจ 

   (psychological domain) 

การรับรู้สภาพทางจิตใจของตนเอง 

ความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง ความ

มั นใจในตนเอง และความสามารถในการ

เรียนรู้เรืองราวต่างๆของตนความสามารถ 

ในการจัดการกับความเศร้า หรือกังวล 

ความเชือต่าง ๆ  ของตน ทีมีผลต่อการ

ดําเนินชีวิต  

1. ความรู้สึกทางบวกทีบุคคลมีต่อตนเอง 

ภาพลักษณ์ของตนเอง  

2. ความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง  

3. ความมั นใจในตนเอง  

4. ความคิด ความจํา สมาธิ การตัดสินใจ 

และความสามารถในการเรียนรู้

เรืองราวต่าง ๆ  ของตน  

5. ความสามารถในการจัดการกับความ

เศร้า หรือกังวล ความเชือต่าง  ๆของตน 

ทีมีผลต่อการดําเนินชีวิต  

3. ด้านสัมพันธภาพทางสังคม 

(social relationships domain) 

การรับรู้เรืองความสัมพันธ์ของตนกับ

บุคคลอืน การรับรู้ถึงการทีได้รับความ

ช่วยเหลือจากบุคคลอืนในสังคม การ

รับรู้ว่าตนได้เป็นผู ้ให้ความช่วยเหลือ

บุคคลอืนในสังคมดว้ย รวมทั งการ

รับรู้ในเรืองอารมณ์และความรู้สึกต่อ

ผู ้ อืน 

1. การทีได้รับความช่วยเหลือจาก

บุคคลอืนในสังคม  

2. การได้เป็นผู ้ให้ความช่วยเหลือ

บุคคลอืนในสังคมด้วย  

3. การรับรู้ในเรืองอารมณ์และ

ความรู้สึกต่อผู ้ อืน 

4. ด้านอารมณ์ 

    (emotional domain) 

การรับรู้เกียวกบัการแสดงออกทาง

อารมณ์ ความรู้สึกและสภาพจิตใจของ

ตนเองต่อบริการต่างๆ ทีโรงเรียนจัด

ขึนเพือเป็นการพัฒนาด้านจิตใจของ

นักเรียน การมีสุขภาพจิตทีดี มี

คุณธรรม ได้บําเพ็ญประโยชน์

ตลอดจนได้รับการยอมรับจากเพือน

หรือทุกฝ่ายทีเกียวข้องในโรงเรียน 

เช่น การฝึกนังสมาธิ การเข้าค่าย

ปฏิบัติธรรม การใหเ้ด็กมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเรียน 

 

 

 

1.      การรู้สึกว่าตนเองมีอารมณ์อ่อนไหว

ง่าย รู้สึกเบือหน่ายตนเอง หรือ

หงุดหงิดและโกรธง่าย 

2.      การได้เข้าร่วมกิจกรรมทาง

พระพุทธศาสนาทีทางโรงเรียนจัด

ขึ น  

3.       การเข้าร่วมกิจกรรมฝึกสมาธิของ

ทางโรงเรียน 

4.       การเข้าร่วมกิจกรรมฝึกสมาธิแล้ว

ทาให้นักเรียนสารวมกาย วาจา ใจ

มากขึน 

5.      การเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติ

ธรรมของทางโรงเรียน 
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5. ด้านสิงแวดล้อม   

   (environment domain) 

การรับรู้เกียวกับสิงแวดล้อม ทีมีผลต่อ

การดําเนินชีวิต เช่น การรับรู้ว่าตนมี

ชีวิตอยู่อย่างอิสระ ไม่ถูกกักขัง มีความ

ปลอดภัยและมั นคงในชีวิต การรับรู้ว่า

ได้อยู่ในสิงแวดล้อมทางกายภาพทีดี 

ปราศจากมลพิษต่าง ๆ การคมนาคม

สะดวก มีแหล่งประโยชน์ด้านการเงิน 

สถานบริการทางสุขภาพและสังคม

สงเคราะห์ การรับรู้ว่าตนมีโอกาสทีจะ 

ได้รับข่าวสาร หรือฝึกฝนทักษะต่าง ๆ 

การรับรู้ว่าตนได้มีกิจกรรมสันทนาการ 

และมีกิจกรรมในเวลาว่าง 

1. การรับรู้ว่าตนมีชีวิตอยู่อย่างอิสระ 

ไม่ถูกกักขัง มีความปลอดภัยและ

มั นคงในชีวิต  

2. การรับรู้ว่าได้อยู่ในสิงแวดล้อมทาง

กายภาพทีดี ปราศจากมลพิษต่าง ๆ 

การคมนาคมสะดวก มีแหล่ง

ประโยชน์ด้านการเงิน สถานบริการ

ทางสุขภาพและสังคมสงเคราะห์  

3. การรับรู้ว่าตนมีโอกาสทีจะได้รับ

ข่าวสาร หรือฝึกฝนทักษะต่าง ๆ  

4. การรับรู้ว่าตนได้มีกิจกรรมสันทนาการ 

และมีกิจกรรมในเวลาว่าง 

6. ด้านการเรียนรู้ 

    (learning domain) 

การรับรู้เกียวกับความรู้สึกทางอารมณ์

ของตนเองในการแสดงออกทาง

วิชาการ การมีส่วนร่วมในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน การจัด

กิจกรรมทีส่งเสริมความรู้ทงักิจกรรม

ในหลักสูตรและนอกหลักสูตร งานที

ได้รับมอบหมายการสอนของครู

อาจารย ์ผลการเรียน ความรู้

ความสามารถในการเรียน การมีสมาธิ

ในเวลาเรียน ความสามารถในการจัด

จํา และการตามบทเรียนให้ทัน 

1. การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดง

ความคิดเห็นหรือความสามารถ เช่น 

การโต้วาที การตอบปัญหาวิชาการ 

2. การใหน้ักเรียนออกไปเรียนหรือทํา

กิจกรรมนอกห้องเรียน 

3. การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้

ซักถามข้อสงสัยในบทเรียน 

4. การใช้สือการเรียนการสอนที

น่าสนใจ 

5. การเข้าสอนตรงเวลา และมี

ความสามารถในการถ่ายทอด

ความรู้ของครู 

6. การกระตุ ้นใหน้ักเรียนกล้าถามครู

เมือไม่เข้าใจบทเรียน และการ

ค้นคว้าหาความรู้เพิมเติมหลังจาก

การเรียนในห้องเรียน 
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3.            บริบทการจัดการศึกษาสงเคราะห์ 

3.1 ปรัชญาและแนวคิดในการจัดการศึกษาสงเคราะห์ 

 แนวคิดการพัฒนาสังคมในปัจจุบันให้ความสําคัญต่อการพัฒนาด้านการศึกษา โดยเฉพาะการพ ัฒนาเด็ก

และเยาวชน เห็นได้จากอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ.1989 ให้รัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็ก ทีจะได้รับการศึกษาบน

พืนฐานของโอกาสทีเท่าเทียมกันและปฏิญญาว่าด้วยการศึกษาเพือปวงชน เพือให้การบริการการศึกษาเป็นไปอย่าง

ทั วถึงและเป็นธรรม ซึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตราที 49 ได้ให้ความสําคัญกลุ่มเด็กด้อยโอกาส

สอดคล้องพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  มาตรา 10 วรรคท้ายระบุว่า ... การจัดการศึกษาสําหรับบุคคล

ซึงมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสือสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือ

ทุพพลภาพ หรือบุคคลซึงไม่สามารถพึงตนเองได้หรือไม่มีผู ้ดูแล หรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและ

โอกาสได้รับการศึกษาขนัพืนฐานเป็นพิเศษ (สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ, 2555) 

 อย่างไรก็ดี การจ ัดการศึกษาสงเคราะห์ เป็นการศึกษาทีมุ่งจัดให้แก่บุคคล ทีรัฐจําเป็นต้องให้การ

สงเคราะห์เป็นพิเศษ ทั งนี เพือมุ่งให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษาแก่ผู ้ยากไร้หรือผู ้เสียเปรียบทางการศึกษาใน

ลักษณะต่าง  ๆ โดยอาจจัดเป็นสถานศึกษาเฉพาะหรือจัดรวมในโรงเรียนธรรมดาก็ได้ตามความเหมาะสมในปี พ.ศ. 

2496  กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั งโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แห่งแรก คือ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พนมทวน 

จังหวัดกาญจนบุรี  ต่อมาได้มีการจัดตั งโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขึนในภูมิภาคต่างๆ โดยมุ่งให้ความช่วยเหลือทาง

การศึกษาเป็นกรณีพิเศษแก่เด็กด้อยโอกาสหรือเด็กทีอยู่ในสภาวะยากลําบากอันเนืองมาจากครอบครัวทีประสบภยั

ปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคมหรือปัญหาอืนๆ จนไม่สามารถเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาปกติทัวไปได้  ในช่วงเริมต้น

ของการจัดตงัโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จะเน้นในเรืองยุทธศาสตร์ความมันคงด้านเศรษฐกิจ การเมือง ปัญหาทางสังคม 

ปัญหายาเสพติด ตามแนวตะเข็บชายแดนไทยทุกด้าน เพือสร้างจิตสํานึกความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและ

พระมหากษัตริย ์ปลูกฝังอุดมการณ์ประชาธิปไตย ส่งเสริมวิชาชีพและสร้างภาวะผู ้นําซึ งประสบความสําเร็จสามารถ

สร้างผู ้นําในท้องถินได้มากมาย นอกจากนี ยังได้ดูแลเด็กยากจนเด็กเร่ร่อนเด็กชาวเล รวมทั งบุตรผู ้ป่วยเป็นโรคเรือน 

และเด็กทีมีความเสียงในธุรกิจทางเพศ(โครงการเสมาพัฒนาชีวิต)  

 ต่อมามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีบทบาทในการช่วยเหลือเด็กทีประสบภัย

ธรรมชาติ โดยจัดตั งรูปแบบโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์และใช้ชือว่าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ กระทรวงศึกษาธิการ 

จึงได้ประกาศจัดตั งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพือช่วยเหลือเด็กทีประสบ

ภัยโคลนถล่มนํ าท่วมทีจังหว ัดนครศรีธรรมราช และได้ประกาศจัดตั งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เพิมขึ นตามภูมิภาค

ต่างๆ เพือช่วยเหลือการศึกษาเด็กด้อยโอกาสทีประสบปัญหาต่างๆ ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค

ทัดเทียมเด็กทัวไป จากเหตุการณ์ภัยธรณีพิบัติ (คลืนสึนามิ) เมือ พ.ศ. 2548 พบว่ามี เด็กด้อยโอกาสทีประสบปัญหา

เป็นเด็กกําพร้า ยากจน ขาดผู ้ปกครองอุปการะจํานวนมาก รัฐจึงได้มีการประกาศจัดตั งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 

35 ถึง 38 ขึ น รวมทั งเหตุการณ์สถานการณ์ความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ จึงได้จัดตั งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 

39-43 ใน พ.ศ. 2549 เพือเสริมสร้างความมันคงในเขตพืนทีชายแดนภาคใต ้ประกอบด้วย จังหว ัดนราธิวาส ปัตตานี 
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ยะลา สตูล และจังหว ัดสงขลา กล่าวได้ว่าโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นอกจากจะมีบทบาทหลักในการจัดการศึกษา

สําหรับเด็กด้อยโอกาสแล้ว ย ังเป็นกลไกในการสร้างความมันคงและความเป็นเอกภาพให้กับคนในชาติแสดงถึงการ

พัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมทุกมิติ  

 

3.2 ประเภทของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ จํานวน 25 โรงเรียน 

ใน 23 จังหวัด และโรงเรียนประชานุเคราะห์ จ ํานวน 25 โรง ใน 22 จังหวัด รวมทั งสิ น 50 โรง ดังนี    (สํานัก

บริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพืนฐาน, 2555)  

3.2.1 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ หมายถึง โรงเรียนทีจัดการศึกษาสําหรับเด็กด้อยโอกาสในสังกัด

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 50 โรง 

ใน 42 จังหว ัด โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 25 โรงเรียน และกลุ่มโรงเรียนราชประชานุ

เคราะห์ 25 โรง ได้แก่ 

1) โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ หมายถึง โรงเรียนทีจัดการศึกษาสําหรับเด็กด้อยโอกาส 10 

ประเภท จากทั วประเทศเข้าเรียนในทุกระดับการศึกษา (อนุบาล – ม.ปลาย) และรับเด็กพิการเรียนร่วมแบบโรงเรียน

ประจํา เน้นการเรียนวิชาชีพมุ่งฝึกฝนนักเรียนด้อยโอกาสให้พึงตนเองได้ มีระเบียบวินัยมีความเป็นผู้นําชุมชนท้องถิน

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้แก่ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนพิบูลย์ประชา

สรรค์ (รับเฉพาะเด็กด้อยโอกาสไป-กลับ) และโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต (รับเด็กด้อยโอกาสทีมีผลการ

เรียนดี) จํานวน 25 โรง ใน 23 จังหว ัด 

2) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ หมายถึง โรงเรียนตามโครงการพระราชดําริพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดตั งขึ นในรูปแบบโรงเรียนประจํา เพือช่วยเหลือสงเคราะห์

เยาวชนทีมีฐานะยากไร้ทางเศรษฐกิจและสังคม และได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ตลอดจนเป็นการสร้างเสริม

ความมั นคงของชาติ ซึงเริมก่อตั งเมือปี พ.ศ. 2531 จํานวน 25 โรง ใน 22 จ ังหว ัด 

3.2.2 นักเรียนด้อยโอกาส หมายถึง นักเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ทีอยู่ในสภาวะยากลําบาก มี

ชีวิตความเป็นอยู่ด้วยกว่าเด็กปกติทัวไป จําเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษเพือให้มีชีวิตความเป็นอยู่ทีดี

ขึ น มีการพัฒนาทีถูกต้องเหมาะสมกับว ัย จําแนกได้ 10 ประเภท คือ 

1) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน หรือแรงงานเด็ก หมายถึง เด็กทีถูกบังคับให้ทํางานหารายได้

ด้วยการขายแรงงานก่อนวัยอันสมควร ถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้างจนไม่มีโอกาสได้รับการศึกษา หรือการพัฒนา

ให้เป็นไปตามหลักพัฒนาการอันเหมาะสมกับ 

2) เด็กเร่ร่อน หมายถึง เด็กทีไม่มีทีอยู่อาศัยพักพิงเป็นหลักแหล่งแน่นอน ดํารงชีวิตอยู่อย่างไร้

ทิศทาง ขาดปัจจัยพืนฐานในการดํารงชีวิต เสียงต่อการประสบอันตรายและเป็นปัญหาสังคม 

3) เด็กทีอยู่ในธุรกิจทางเพศหรือโสเภณีเด็ก หมายถึง เด็กทีมีความสมัครใจ หรือถูกบังคบั

ล่อลวงให้ขายบริการทางเพศ หรือถูกชักจูงให้ต้องตกอยู่ในสภาพเสียงต่อการประกอบอาชีพขายบริการทางเพศ 
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4) เด็กทีถูกทอดทิ ง/กําพร้า หมายถึง เด็กทีมารดาคลอดทิ งไว ้ในโรงพยาบาลหรือตามสถานที

ต่าง ๆ รวมไปถึงเด็กทีบิดามารดาปล่อยทิ งไว ้ให้มีชีวิตอยู่ตามลําพัง หรืออยู่กับบุคคลอืน โดยไม่ได้รับการเลียงดูจาก

บิดามารดา ทั งนี อาจมีสาเหตุมาจากปัญหา การหย่าร้าง หรือครอบครัวแตกแยกมีสภาพชีวิตอยู่ท่ามกลางความสับสน

ขาดความรัก ความอบอุ่น ตลอดถึงเด็กทีขาด ผู ้ อุปการะเลียงดูอันเนืองมาจากสาเหตุอืน 

5) เด็กทีถูกทําร้ายทารุณ หมายถึง เด็กทีถูกล่วงละเมิดทางร่างกาย ทางเพศ หรือทางจิตใจ มี

ชีวิตอยู่อย่างไม่เป็นสุข ระแวง หวาดกลัว เนืองจากถูกทําร้ายทารุณ ถูกบีบคั นกดดันจากบิดามารดา หรือผู ้ปกครองซึ งมี

สภาพจิตใจหรืออารมณ์ไม่เป็นปกติ หรือถูกล่วงละเมิดทางเพศ ในลักษณะต่าง ๆ จากบุคคลทีอยู่ใกล้ตัว 

6) เด็กยากจน (มากเป็นพิเศษ) หมายถึง เด็กซึ งเป็นบุตรหลานของคนยากจนทีมีรายได้ไม่

เพียงพอต่อการเลี ยงชีพ ครอบครัวมีรายได้เฉลียไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี ครอบครัวอยู่รวมกันหลายคน ขาดแคลน

ปัจจัยพืนฐาน มีชีวิตอยู่อย่างยากลําบาก รวมถึงเด็กในแหล่งชุมชนแออัดหรือบุตรของกรรมกรก่อสร้าง หรือเด็กจาก

ครอบครัวทีอยู่ในถินทุรกันดารห่างไกลทีขาดโอกาสทีจะได้รับการศึกษาและบริการอืน ๆ 

7) เด็กในชนกลุ่มน้อย หมายถึง เด็กทีเป็นบุตรหลานของบุคคลทีมีวัฒนธรรมแตกต่างไปจาก

ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ มีชีวิตอยู่อย่างยากลําบาก และมีปัญหาเกียวกับการถือสัญชาติไทยเป็นสาเหตุให้ไม่มี

โอกาสได้รับการศึกษาหรือบริการอืน ๆ ส่วนใหญ่เป็นเด็กในครอบครัวทีอพยพเข้ามาอาศัยอยู่ตามบริเวณแนวชายแดน

ของประเทศไทย เช่น ชาวเขา ชาวเล เป็นต้น 

8) เด็กทีมีปัญหาเกียวกับสารเสพติด หมายถึง เด็กทีติดสารระเหยหรือสารเสพติดให้โทษหรือ 

เดก็ กลุ่มเสียงต่อการ ถูกชักนําให้ประพฤติตนไม่เหมาะสมเกียวข้องผูกพ ันอยู่กับกลุ่มมิจฉาชีพ ผู ้มีอิทธิพลหรือบุคคล

ทีแสวงหาผลประโยชน์จากการประกอบอาชีพผิดกฎหมายเป็นเด็กด้อยโอกาสทีมีแนวโน้มสูงต่อการก่อปัญหาใน

สังคม 

9) เด็กทีได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์หรือโรคติดต่อร้ายแรงทีสังคมรังเกียจ หมายถึง เด็กที

ติดเชื อเอดส์ หรือมีบิดามารดาเจ็บป่วยด้วยโรคเอดส์ เป็นเด็กทีถูกสังคมรังเกียจ เป็นเหตุให้เด็กไม่สามารถเข้ารับ

การศึกษา หรือบริการอืน ๆ ร่วมกับเด็กปกติทั วไปได้ 

10) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน หมายถึง เด็กทีกระทําผิดและถูกควบคุมอยู่

ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนตามกฎหมาย ตลอดถึงเด็กหญิงทีตั งครรภ์นอกสมรส ซึ งมีแนวโน้มทีจะ

ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น การทํา แท้ง การฆ่าตัวตายการทอดทิ งทารก เป็นต้น 

อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพืนฐานได้

นิยามความหมายของผู ้ด้อยโอกาสไว้ในระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพืนฐานว่าด้วยการรับนักเรียน

เข้าเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ พ.ศ. 2551 เพือให้ครอบคลุมและตรงตามกลุ่มเป้าหมายบริการ กล่าวคือ 

“ผู ้ด้อยโอกาส” หมายถึง ผู ้ยากไร้หรือผูที้อยู่ในสภาวะยากลําบาก มีชีวิตความเป็นอยู่ด้อยกว่าเด็กปกติทัวไป เนืองจาก

ประสบปัญหาต่างๆ จําเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษเพือให้มีคุณภาพชีวิตทีดีขึ น และพึ งพาตนเองได ้

และ“โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์” หมายถึง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ โรงเรียนพิบูล

ประชาสรรค์ และโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 
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3.2.3 ตัวบ่งชี ความด้อยโอกาสตามเป้าหมายบริการของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 

สภาพสังคมในปัจจุบันมีเด็กด้อยโอกาสกระจายอยู่ทั วไปในสังคม ความด้อยโอกาสของเด็กมี

หลายระดับ เด็กบางคนสามารถเรียนหนังสืออยู่ใกล้บ้านได้ แต่จะมีเด็กบางคนทีอยู่ในสภาวะยากลําบากไม่สามารถเข้า

เรียนในโรงเรียนปกติทัวไปได ้จ ํา เป็นต้องได้รับการช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ซึ งเป็น

โรงเรียนประจํา สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จึงได้กําหนดตัวบ่งชี ความด้อยโอกาสขึนเพือให้โรงเรียนและ

หน่วยงานทีเกียวข้องใช้เป็นแนวในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือได้ตรงตามเป้าหมายบริการของโรงเรียนศึกษา

สงเคราะห์ ดังนี 

1) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงานหรือแรงงานเด็ก หมายถึง เด็กทีต้องการทํางานหรือถูกบังคับ

ให้ทํางานหารายได้ด้วยการขายแรงงานก่อนถึงว ัยอันสมควรถูกเอารัดเอาเปรียบ จากนายจ้างไม่มีโอกาสได้รับการ

พัฒนาให้เป็นไปตามหลักพัฒนาการอันเหมาะสมกับว ัย 

ตัวบ่งชีความด้อยโอกาส 

1.1) เด็กทีถูกบังคับให้ขายแรงงานและได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐและ

องค์กรเอกชน โดยผ่านการกลันกรองส่งต่อเพือเข้ารับการศึกษา 

1.2) เด็กทีถูกหน่วงเหนียว กักขัง หรือบังคับขู่เข็ญให้ทํางานทีไม่เหมาะสมต่อวัยของเด็ก

ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 

1.3) เด็กทีถูกใช้เป็นเครืองมือในการแสวงหาผลประโยชน์ ถูกล่อลวง ถูกเอารัดเอา

เปรียบจากนายจ้าง หรือได้รับค่าตอบแทนทีไม่เป็นธรรม 

1.4) เด็กทีต้องทํางานหารายได้เลี ยงตนเองและครอบครัว ขาดโอกาสทีจะได้รับ

การศึกษา 

2) เด็กเร่ร่อน หมายถึง เด็กทีไม่มีทีอยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งแน่นอนดํารงชีวิตอยู่อย่างไร้

ทิศทางขาดปัจจัยพืนฐานในการพ ัฒนาคุณภาพชีวิต พักอาศัยอยู่ตามใต้สะพาน สวนสาธารณะ ข้างถนนวัดทีพ ัก

ผู ้โดยสารประจําทาง ชายหาดหรือบนโต๊ะขายของทีว่างเปล่าในตลาด 

ตัวบ่งชีความด้อยโอกาส 

3.1) เด็กทีไม่มีผู ้ปกครองหรือผู ้ดูแลเลี ยงดู ขาดทีอยู่อาศัย และปัจจ ัยพืนฐานในการ

ดํารงชีวิตใช้ชีวิตโดยลําพังเสียงต่อการถูกล่วงละเมิดและการเอาเปรียบจากผู ้ อืนดํารงตนอย่างไร้สว ัสดิภาพ 

3.2) เด็กทีเร่ร่อนตามวิถีชีวิตของตน หรือติดตามครอบครัวทีเร่ร่อนเคลือนย้ายตามแหล่ง

งาน 

3.3) เด็กทีหนีออกจากครอบครัวไปใช้ชีวิตตามลําพังโดยไม่มีผู ้ดูแล มีสาเหตุต่าง ๆ เช่น 

ครอบครัวแตกแยก ขาดความอบอุ่น ขัดแย้งอย่างรุนแรงทางความคิดกับครอบครัว 

3) เด็กทีอยู่ในธุรกิจบริการทางเพศ หมายถึง เด็กชายหญิง ทีมีอายไุม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์มี

ความสมัครใจหรือถูกบังคับล่อลวงให้ขายบริการทางเพศ หรือตกอยู่ในสภาพทีเสียงต่อการถูกชักจูงให้ประกอบอาชีพ

ขายบริการทางเพศ 
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  ตัวบ่งชีความด้อยโอกาส 

                                       3.1)  เด็กทีอยู่ในครอบครัวหรือสภาพแวดล้อมทีมีอิทธิพลต่อการเข้าสู่ธุรกิจบริการทางเพศ 

 3.2)  เด็กทีครอบครัวประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ขายให้สถาน

บริการโดยความสมัครใจหรือไม่สมัครใจของเด็กก็ตาม 

 3.3)  เด็กทีเป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือพาไป เพือสนองความใคร่ของผู้อืน หรือเคยขาย

บริการ ทางเพศ 

4) เด็กทีถูกทอดทิ ง หมายถึง เด็กทีมารดาคลอดทิ งไว ้ในโรงพยาบาล หรือตามสถานทีต่าง ๆ 

รวมไปถึงเด็กทีพ่อ แม่ปล่อยทิงไว ้ให้มีชีวิตอยู่ตามลําพัง หรืออยู่ก ับบุคคลอืน โดยไม่ได้รับการเลี ยงดูจากพ่อ แม่ ทั งนี 

อาจมีสาเหตุมาจากปัญหาการหย่าร้าง หรือครอบครัวแตกแยก มีสภาพชีวิตอยู่ท่ามกลางความสับสน ขาดความรัก 

ความอบอุ่น ตลอดถึงเด็กกําพร้าทีขาดผู ้ อุปการะเลียงดู อันเนืองมาจากสาเหตุอืน ๆ 

ตัวบ่งชีความด้อยโอกาส 

 4.1) เด็กทีถูกบิดา มารดาปฏิเสธไม่เลียงดู และอยู่ในความดูแลของสถานเลี ยงเด็กต่าง ๆ ทั ง

ระยะแรกเกิดและอยู่ในช่วงอายุการศึกษาภาคบังคับ 

 4.2)  เด็กกําพร้าทีไม่มีผู ้อุปการะเลียงดู หรือไร้ทีพึง 

 4.3)  เด็กทีถูกทอดทิ งให้อาศัยอยู่ก ับบุคคลอืนทีไม่ใช่พ่อแม ่ ซึ งไม่มีความพร้อมทีจะ

อุปการะเลี ยงดู 

 5)  เด็กทีถูกทําร้ายทารุณ หมายถึง เด็กทีถูกล่วงละเมิดทางร่างกาย ทางเพศ หรือทางจิตใจ มีชีวิต

อยู่อย่างไม่เป็นสุข ระแวง หวาดกลัว เนืองจากถูกทําร้ายทารุณ ถูกบีบคั น กดดันจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองซึ งมีสภาพ

จิตใจหรืออารมณ์ไม่เป็นปกติหรือถูกล่วงละเมิดทางเพศในลักษณะต่าง ๆ จากบุคคลทีอยู่ใกล้ตัว 

 ตัวบ่งชีความด้อยโอกาส 

 5.1)  เด็กทีถูกล่วงละเมิดทางร่างกาย จิตใจ และทางเพศ 

 5.2)  เด็กทีถูกทําร้ายทารุณหรือถูกลงโทษด้วยวิธีการทีรุนแรง 

 5.3)  เด็กทีอยู่ในสภาพเสียงต่อการถูกล่วงละเมิดสิทธิ หรือถูกทําร้ายทารุณ 

 5.4)  เด็กทีมีชีวิตอยู่อย่างไม่เป็นสุข เนืองจากผู ้ปกครองมีสภาพจิตใจ หรืออารมณ์ไม่ปกติ 

 5.5)  เด็กทีถูกคุกคาม ข่มขู ่หรือทําให้รู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิต 

 6)   เด็กยากจน (มากเป็นพิเศษ) หมายถึง เด็กซึ งเป็นบุตรหลานของคนยากจนทีมีรายได้ไม่

เพียงพอต่อการเลี ยงชีพ ครอบครัวอยู่ร่วมกันหลายคน ขาดแคลนปัจจัยพืนฐานมีชีวิตอยู่อย่างลําบากรวมถึงเด็กใน

แหล่งชุมชนแออัดหรือบุตรของกรรมกรก่อสร้างหรือเด็กจากครอบครัวทีอยู่ในถินทุรกันดารห่างไกลขาดโอกาสทีจะ

ได้รับการศึกษาและบริการอืน ๆ 
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 ตัวบ่งชีความด้อยโอกาส 

 6.1)  เด็กทีครอบครัวมีฐานะยากจน มีรายได้น้อย หรือไม่มีอาชีพทีแน่นอนไม่เพียงพอต่อ

การดํารงชีวิต 

 6.2)  เด็กทีครอบครัวมีรายได้ตํ ากว่าเส้นความยากจนทีสํานักงานคณะกรรมการการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกําหนด 

 6.3)  เด็กยากจนทีอยู่ในถินทุรกันดาร ห่างไกลกับสถานศึกษาปกติทัวไปไม่สามารถ

เดินทางไปเรียนแบบไปเช้าเย็นกลับได้ 

 7)   เด็กในชนกลุ่มน้อย หมายถึง เด็กทีเป็นบุตรหลานของบุคคลทีมีวัฒนธรรมแตกต่างไปจาก

ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ มีปัญหาเกียวกับการถือสัญชาติไทยจนเป็นสาเหตุให้ไม่มีโอกาสได้รับการศึกษา หรือ

บริการอืน ๆ ส่วนใหญ่อพยพเข้ามาตั งหลักแหล่งอยู่ตามบริเวณแนวชายแดนของประเทศไทย 

 ตัวบ่งชีความด้อยโอกาส 

 7.1)  เด็กทีเป็นบุตรหลานของชาวไทยภูเขา ชาวไทยใหม่(ชาวเล) ชาวเกาะ ซาไก มลาบรี 

(ตองเหลือง) ชาวเรือ หรือชนกลุ่มอืนทีมีความแตกต่างทางว ัฒนธรรม 

 7.2)  เด็กทีมีปัญหาเกียวกับการถือสัญชาติ หรือการขาดหลักฐานทะเบียนราษฎร 

 7.3)  เด็กทีอยู่ในพืนทีห่างไกลทีบริการทางการศึกษาของรัฐยังเข้าไม่ถึง 

 8)   เด็กทีมีปัญหาเกียวกับสารเสพติด หมายถึง เด็กทีติดสารระเหยหรือสารเสพติดให้โทษ หรือ

เด็กกลุ่มเสียงต่อการถูกชักนําให้ประพฤติไม่เหมาะสมเกียวข้องผูกพันอยู่กับกลุ่มมิจฉาชีพ ผู ้มีอิทธิพล หรือบุคคลที

แสวงหาผลประโยชน์จากการประกอบอาชีพผิดกฎหมาย เป็นเด็กด้อยโอกาสทีมีแนวโน้มสูงต่อการก่อปัญหาในสังคม 

 ตัวบ่งชีความด้อยโอกาส 

 8.1)   เด็กทีติดสารเสพติดและได้ผ่านการบําบัดฟืนฟูแล้ว มีความพร้อมทีจะเข้ารับ

การศึกษา 

 8.2)   เด็กทีอยู่ในสภาพเสียงต่อการใช้สารเสพติด หรืออยู่ในสภาพแวดล้อมชุมชนทีมี

ปัญหาเกียวกับสารเสพติด 

 8.3)   เด็กทีได้รับผลกระทบจากปัญหาสารเสพติด หรือเกียวข้องกับกระบวนการค้าสาร

เสพติด 

 8.4)   เด็กทีตกอยู่ในสภาพเป็นเครืองมือของกลุ่มมิจฉาชีพ ผู ้มีอิทธิพล หรือผู ้แสวงหา

ผลประโยชน์ โดยใช้สารเสพติดเป็นเงือนไข 

 9)   เด็กทีไดรั้บผลกระทบจากโรคเอดส์ หรือโรคติดต่อร้ายแรงทีสังคมรังเกียจ หมายถึง เด็ก ที

ติดเชือเอดส์หรือมีพ่อแม่เจ็บป่วยด้วยโรคเอดส์ เป็นเด็กทีมักจะถูกมองอย่างรังเกียจจนไม่สามารถเข้ารับการศึกษาหรือ

บริการอืนๆ ร่วมกับเด็กทัวไปได้ 
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 ตัวบ่งชีความด้อยโอกาส 

 9.1)  เด็กทีได้รับเชือเอชไอวี หรือโรคติดต่อร้ายแรง 

 9.2)  เด็กทีบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ติดเชือหรือเสียชีวิตจากโรคเอดส์ 

 9.3)  เด็กทีได้รับผลกระทบจากปัญหาโรคเอดส ์หรือโรคติดต่อร้ายแรงซึ งถูกสังคมรังเกียจ

จนไม่สามารถอยู่ร่วมกับเด็กปกติทั วไปได้ 

 10)   เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน หมายถึง เด็กทีกระทําผิดถูกควบคุมใน

สถานพินิจและคุ ้มครองเด็กและเยาวชนตามกฎหมาย ตลอดถึงเด็กหญิงทีตั งครรภ ์ นอกสมรสซึ งมีแนวโน้มทีจะ

ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น การทําแท้ง การฆ่าตัวตาย การทอดทิงทารก 

 ตัวบ่งชีความด้อยโอกาส 

 10.1)   เด็กทีต้องหาว่ากระทําความผิด ไม่มีผู ้ปกครองมาขอประกันตัว หรือผู้ปกครองขอ

ประกันตัวแต่ไม่ได้รับการปล่อยตัวชัวคราว อยู่ในการควบคุมดูแลของสถานแรกรับเด็กและเยาวชน สถานพินิจและ

คุ้มครองเด็กและเยาวชน อยู่ระหว่างการสอบสวนและการพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัว หรือศาลจังหว ัด

แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว และมีคําสังให้เด็กไปเรียนหนังสือ 

 10.2)  เด็กทีต้องหาว่ากระทําความผิด และศาลเยาวชนและครอบครัว หรือศาลจังหว ัด

แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ได้วินิจฉัยแล้ว และมีคําสังให้เด็กไปเรียนหนังสือ 

 10.3)  เด็กหญิงทีตั งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ 

3.2.4 จํานวนบุคลากรและนักเรียนของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 

1) จํานวนบุคลากร 

ในปีการศึกษา 2555 สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษมีโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ รวม 50 

โรงเรียน มีครู-อาจารย์ทีปฏิบัติหน้าทีในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์รวมทั งสิ น 2,695 คน มีนักเรียนทั งสิ น 37,511 คน 

จํานวนนักเรียนต่อครูโดยเฉลียรวมทุกระดับชั นเป็นนักเรียน 13 คนต่อครู 1 คน 

2) จํานวนนักเรียนจําแนกตามประเภทความด้อยโอกาส 

 นักเรียนปีการศึกษา 2555 จ ํานวน 37,511 คน จากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 50 โรง ใน 42 

จังหว ัด แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 11 รายการ คือ 1) กลุ่มทีจําแนกตามประเภทความด้อยโอกาส 10 ประเภท และกลุ่มเด็กพิการ

เรียนร่วม 1 กลุ่ม โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย และนักเรียนด้อยโอกาสจําแนกตามโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 2 

ประเภท แสดงในตารางที 1-2  (สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ, 2555)  
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ตารางที  1  จ ํานวนนักเรียนจําแนกตามประเภทความด้อยโอกาส 

 

ที ประเภทความด้อยโอกาส จํานวน (คน) ร้อยละ(%) 

1 เด็กยากจน (มากเป็นพิเศษ) 27,476 73.25 

2 เด็กถูกทอดทิง/เด็กกําพร้า 5,098 13.59 

3 เด็กในชนกลุ่มน้อย 3,166 8.44 

4 เด็กพิการเรียนร่วม 1,043 2.78 

5 เด็กทีได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ 237 0.72 

6 เด็กถูกทําร้ายทารุณ 246 0.66 

7 เด็กเร่ร่อน 88 0.23 

8 เด็กทีมีปัญหาเกียวกับยาเสพติด 62 0.17 

9 เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก 42 0.12 

10 เด็กในธุรกิจทางเพศ 17 0.04 

11 แรงงานเด็ก 0 0.00 

 รวม 37,511 100 

 

ตารางที 2  จํานวนนักเรียนด้อยโอกาสจําแนกตามประเภทโรงเรียน 

 
 

ที 

 

ประเภทโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 
จ ํานวน 

(โรง) 

จํานวนนักเรียนด้อยโอกาส 

ประจํา ไป-กลับ รวม ร้อยละ 

1 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 25 17,783 2,234 20,017 53.36 

2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 16,534 960 17,494 46.64 

 รวม 50 34,317 3,194 37,511 100 
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ตารางที 3  จํานวนนักเรียนด้อยโอกาสจําแนกตามประเภทและระดับชั น 

 

ประเภท 

ชั น 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 รวม ร้อยละ 

อนุบาล1 145 3 12 9 4 - - - - - - 173 0.46 

อนุบาล2 106 4 13 13 5 - - - - - - 141 0.38 

รวม 251 7 25 22 9 - - - - - - 314 0.84 

ป.1 776 147 129 64 11 7 4 4 1 - - 1,143 3.05 

ป.2 773 162 165 80 12 6 6 - 2 2 - 1,208 3.22 

ป.3 956 207 160 89 14 16 5 2 2 - - 1,451 3.87 

ป.4 1,093 278 184 128 12 9 4 2 2 - - 1,712 4.56 

ป.5 1,333 330 212 140 29 15 10 4 3 - - 2,076 5.53 

ป.6 1,409 346 219 118 30 27 12 4 2 - - 2,167 5.78 

รวม 5,240 1,470 1,069 619 108 80 41 16 12 - - 8,655 23.07 

ม.1 4,320 786 403 121 24 31 17 11 2 - - 5,715 15.24 

ม.2 4,220 769 412 105 23 34 8 9 8 1 - 5,589 14.90 

ม.3 3,940 813 390 71 40 43 17 8 6 10 - 5,338 14.23 

รวม 12,480 2,368 1,205 297 97 108 42 28 16 11 - 16,652 44.39 

ม.4 3,288 525 336 43 20 28 2 10 8 1 - 4,261 11.36 

ม.5 2,769 375 248 24 26 18 2 2 2 2 - 3,468 9.25 

ม.6 2,448 353 283 38 13 12 1 6 4 1 - 3,159 8.42 

รวม 8,505 1,253 867 105 59 58 5 18 14 4 - 10,888 29.03 

รวมทั งสิน 27,476 5,098 3,166 1,043 273 246 88 62 42 17 - 37,511 100.00 

ร้อยละ 73.25 13.59 8.44 2.78 0.73 0.66 0.23 0.17 0.11 0.05 - 100.00  

หมายเหตุ   

1 เด็กยากจน (มากเป็นพิเศษ) 7 เด็กเร่ร่อน 

2 เด็กถูกทอดทิง/เด็กกําพร้า 8 เด็กทีมีปัญหาเกียวกับยาเสพติด 

3 เดก็ในชนกลุ่มน้อย 9 เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก 

4 เด็กพิการเรียนร่วม 10 เด็กในธุรกิจทางเพศ 

5 เด็กทีได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ 11 แรงงานเด็ก 

6 เด็กถูกทําร้ายทารุณ   



52 
 

3.3 ทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษาสงเคราะห์ 

 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาสงเคราะห์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559) ได้จัดทําขึ นเพือให้เด็กด้อยโอกาส

ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกับเด็กปกติทัวไป และมีความเป็นอัตลักษณ์ในการพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับเด็ก

ด้อยโอกาสโดยสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การขับเคลือนการปฏิรูปการศึกษาด้านการเพิมโอกาสทาง

การศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย จึงได้กําหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการและเป้าหมายการ

พัฒนา ดังต่อไปนี (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพืนฐาน, 2555) 

  3.3.1  วิสัยทัศน์ 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพืนฐาน เป็นองค์กรหลักในการจัดการศึกษาสําหรับเด็ก

ด้อยโอกาส ให้ไดรั้บการศึกษาอย่างทั วถึงและมีคุณภาพ สอดคล้องกับอัตลักษณ์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  3.3.2   พันธกิจ 

 1) สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ให้เด็กด้อยโอกาสได้รับสิทธิและโอกาสการศึกษา 

ขั นพืนฐานอย่างทัวถึง และเหมาะสมกับอัตลักษณ์ 

 2) พ ัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสําหรับเด็กด้อยโอกาส ด้วยรูปแบบวิธีการที

หลากหลาย เน้นการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

 3) พัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการศึกษา ผู ้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 4) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายการศึกษาสําหรับเด็กด้อยโอกาสทุกภาคส่วน  

  3.3.3   เป้าประสงค์ 

เด็กด้อยโอกาสทุกคนได้รับสิทธิและโอกาสการศึกษาขั นพืนฐานอย่างทั วถึงและเหมาะสมกับอัตลักษณ์แห่ง

ตน มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั นพืนฐาน มีคุณธรรม สํานึกในความเป็นไทย มีทักษะการดํารงชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 

  3.3.4   กลยุทธ์ 

 1) ขยายโอกาสทางการศึกษาขั นพืนฐานสําหรับเด็กด้อยโอกาสให้ทั วถึง ครอบคลุม ผู ้เรียนได้รับ

โอกาสการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เหมาะสมกับอัตลักษณ์ 

 2) พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สอดคลอ้งกับมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐาน          การ

ประกันคุณภาพ 

                    3) ปลูกฝังคุณธรรม จิตสํานึกในความเป็นไทย และทักษะการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

 4)  สรรหาและพัฒนาผู ้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการศึกษาสําหรับเด็ก

ด้อยโอกาสอย่างมีคุณภาพ 

 5)  พ ัฒนาระบบการบริหารและกลไกในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กด้อยโอกาสโดยการมีส่วนร่วม

ของภาคีเครือข่ายการศึกษา 
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   กลยุทธ์ที  1  ขยายโอกาสทางการศึกษาขั นพืนฐานสําหรับเด็กด้อยโอกาสให้ทัวถึง ครอบคลุม 

ผู ้ เรียนได้รับโอกาสการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เหมาะสมกับอัตลักษณ์ 

มาตรการ 

                          1) พัฒนาระบบและจัดทําฐานข้อมูลเด็กด้อยโอกาสให้ทันสมัยเป็นปัจจุบัน 

 2) กําหนด กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ ์สร้างเครือข่ายการเข้าถึงเด็กด้อยโอกาส  

 3) พัฒนากระบวนการรับนักเรียนเชิงรุก 

 4) พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบการส่งต่อและระบบการสนับสนุน 

 5) เพิมสถานศึกษาในการจัดการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาสตามความจําเป็นและสอดคล้องกับ

ความต้องการของสังคม   

 6) ส่งเสริมให้เด็กด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เหมาะสมกับอัตลักษณ์แห่งตนและเข้าถึง

การศึกษาในระดับสูงขึ นหรืออุดมศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

 กลยุทธ์ที 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการ

ประกันคุณภาพ 

                             มาตรการ 

               1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิน  ก ําหนดระเบียบ หลักเกณฑ์และ

วิธีการเกียวกับการว ัดและประเมินผล การเทียบโอน  

 2) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทํา สือ นวัตกรรมการศึกษา  

 3) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการวิจัยทางการศึกษา  

 4) พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เข ้มแข็ง  

 5) พัฒนาระบบการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา 

 6) ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ให้เป็นแกนนําในการจัดการเรียนร่วมความสามารถ

พิเศษใน 4 ภูมิภาค 

 กลยุทธ์ที 3 ปลูกฝังคุณธรรม จิตสํานึกในความเป็นไทย และทักษะการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

                             มาตรการ 

1)  พ ัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพือปลูกฝัง คุณธรรมความเป็นไทยและทักษะ 

การดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  2) พัฒนาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  3) ส่งเสริมให้โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จัดจัดกิจกรรมโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริให้มี

ความหลากหลาย 

  4) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการยกย่อง เชิดชู สถานศึกษา และบุคลากรทีมีผลงานดีเด่น             ด้าน

คุณธรรม และปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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                กลยุทธ์ที 4 สรรหาและพัฒนาผู ้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการศึกษา

สําหรับเด็กด้อยโอกาสโอกาสอย่างมีคุณภาพ 

มาตรการ 

1)    ก ําหนดหลักเกณฑ ์และวิธีการสรรหาผู ้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ 

สอดคล้องกับบริบทของการจัดการศึกษาสงเคราะห์ 

2)    ส่งเสริมสนับสนุนให้มีครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกรอบอัตรากําลัง               

3)    พ ัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ทักษะ ประสบการณ์ และมีเจตคติทีดีต่อการ 

จัดการศึกษาสงเคราะห์ 

4)    พ ัฒนาส่งเสริมสนับสนุนระบบสวัสดิการให้เหมาะสมกับภาระงาน 

              กลยุทธ์ที 5 พัฒนาระบบการบริหารและกลไกในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กด้อยโอกาสโดยการมี

ส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย  

มาตรการ 

1)    เสนอให้มีกฎหมาย นโยบายระเบียบ และจัดทําแผนพ ัฒนาการจ ัดการศึกษาสงเคราะห์ 

2)    จ ัดทําเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์  

3)    พ ัฒนากลไกการประสานงานภาคีเครือข่ายการจัดการศึกษา 

4)    จ ัดให้มีกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับเด็กด้อยโอกาส 

5)    ส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั นพืนฐาน 

6)    พ ัฒนาศักยภาพในการประชาสัมพันธ์ ประสานงาน กํากับติดตามประเมินผล 

7)    ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือกับภาคเอกชนและขยายภาคีเครือข่ายการ 

ให้ความร่วมมือในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  

   มาตรการเร่งด่วน 

                 เด็กด้อยโอกาสทุกคนได้รับบริการการศึกษาทีมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ภายในปี พ.ศ.

2559 โดยมีมาตรการเร่งด่วน ดังนี 

 1)    จัดทําระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเด็กด้อยโอกาสให้เป็นปัจจุบัน เอื อต่อการนําไปใช้

ประโยชน์แก่หน่วยงานทีเกียวข้อง 

 2)    เสนอหน่วยงานทีเกียวข้องจัดทําพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสงเคราะห์ รวมทั งระเบียบ

และแนวปฏิบัติต่าง  ๆทีเอือต่อการจ ัดการศึกษาสําหรับเด็กด้อยโอกาสและการเสริมประสิทธิภาพบุคลากร 

 3)    เสนอให้มีหน่วยงานหรือองค์กรในการกํากบัติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาสําหรับเด็ก

ด้อยโอกาสทีเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ เพือสามารถกําหนดทิศทางการขับเคลือนนโยบาย ยุทธศาสตร์และ

แผนงานชัดเจนทีสามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 4)    เสนอให้มีการจัดตั งกองทุนส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับผูด้้อยโอกาส รวมทั งการระดม

ทรัพยากรจากแหล่งอืนๆเพือให้บริการการศึกษาสําหรับเด็กด้อยโอกาส 
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 5)    เร่งรัดการกระจายอํานาจให้โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอิสระในกรอบ

การบริหารงานวิชาการ บุคคล งบประมาณและบริหารทั วไป 

 6)    รณรงค์และสร้างกระแสการพัฒนาศักยภาพองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั งชุมชนท้องถิน 

ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กด้อยโอกาส 

 7) พัฒนาบุคลากรในสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาที

เกียวข้องกับการจัดการศึกษาสําหรับผู ้ด้อยโอกาส ให้มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ 

 8) พัฒนาครูและผู้บริหารโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ทั งระบบในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กด้อย

โอกาส ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานทีเกียวข้องทั งในและต่างประเทศ 

 9)  เร่งรัดพ ัฒนาคุณภาพโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ทุกแห่ง  ดังนี 

 9.1) สถานศึกษาทุกแห่งผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที

เข้มแข็ง และผ่านการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก (quality schools) 

 9.2 สถานศึกษาทุกแห่งส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการ

ขยายผลสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ (sufficiency economy) 

 9.3 สถานศึกษาทุกแห่งจัดหลักสูตรทีหลากหลายสร้าง ทางเลือกในการ 

เรียนรู้ทีเน้นให้เด็กด้อยโอกาสทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างทัวถึง ลดอัตราการออกกลางคัน ส่งเสริม

สนับสนุนการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ (alternative learning) 

 10) รณรงค ์ประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมแลกเปลียนเรียนรู้รวมทั งเผยแพร่ผลงานการจัดการศึกษา

สําหรับเด็กด้อยโอกาสทั งในระดับท้องถินและระดับชาติ 

3.4  แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 

 บุคคลแต่ละคนและแต่ละครอบครัว มีการพัฒนาตนเองในด้านการศึกษา การมีแนวคิดและเจตคติทีดี 

การรู้จักบริหารตนเอง การมีความเอืออาทรต่อบุคคลอืน การมีอาชีพ มีรายได ้มีคุณธรรมและศีลธรรม ฯลฯ หากทุกคน   ใน

สังคมสามารถปฏิบัติได้เช่นนี ก็เท่ากับว่าสามารถช่วยยกระดับทั งของตนเองและสังคมให้มีคุณค่า มีความเจริญงอก

งาม พัฒนาไปสู่สังคมอุดมคติ ปัญหาต่างๆในสังคมจะลดลงหรือหมดไป ดังนั น ประเทศต่างๆ จึงให้ความพยายามอย่าง

เต็มทีในการทีจะพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สูงขึ นจนถึงระดับมาตรฐานทีสังคมต้องการ ทั งนี 

เพือช่วยให้สมาชิกในสังคมทุกคนมีความกินดี อยู่ดี มีความสุขสมบูรณ์ ซึ งมีแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก

ในต่างประเทศและในประเทศไทย ดังต่อไปนี 

 3.4.1       การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในต่างประเทศ 

 แนวคิดทฤษฎีและตัวแบบการพัฒนาทั งหลายทีใช้ก ันในโลกเกือบทั งหมด เป็นแนวคิด

ของนักวิชาการประเทศตะวันตก และผู้ทีทํางานให้กับหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ เป็นส่วนใหญ่ และในการ

จัดแบ่งกลุ่มทฤษฎีการพัฒนาเหล่านั น ซึงเป็นเรืองยากทีจะจัดได้อย่างชัดเจนโดยไม่ทับซ้อนกัน ได้มีการจ ัดโดยใช้มิติ

ต่าง ๆ หลายมิติ แต่ทีง่ายคือการจ ัดแบ่งเป็น 2 กลุ่มได้แก่ แนวคิดกระแสหลักและแนวคิดกระแสรอง ซึ งมีสาระสําคัญ

ของแนวคิดโดยสังเขปดังนี 
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 กลุ ่มแรก มีพืนฐานแนวคิดมาจากวชิาเศรษฐศาสตร์สํานักคิดนานาชาติเสรีนิยม (liberal 

internationalist school) ซึ งใช้ประโยชน์ตั งแต่หลักการของอดัม สมิธ (Adam Smith) ในหนังสือ The Wealth of 

Nations (1776) เกียวกับความมังคั งของประเทศอันเกิดจากการค้าและการลงทุนกับต่างประเทศ และขยายแนวคิดไปสู่

หลักการผลิตสินค้าบริการ โดยอาศัยความสามารถเฉพาะด้านทีเน้นประสิทธิภาพตามหลักความได้เปรียบเชิง

เปรียบเทียบในทฤษฎีของเดวิด ริคาโด (David Ricado) ไปจนถึงแนวคิดทฤษฎีความเจริญทางเศรษฐกิจต่างๆ และ

ทฤษฎีภาวะความทันสมัยในศตวรรษที 20 โดยเฉพาะช่วง ค.ศ. 1950 ถึง 1970 เช่นเรืองขั นตอนการพัฒนาประเทศของ 

Walt W.Rostow แนวคิดเรือง การพัฒนาจากประเทศรํ ารวยสู่ประเทศยากจน (trickle down effects) และแนวความคิด

ทีสนับสนุนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอืน ๆ ในสํานักคิดเศรษฐศาสตร์ยุคใหม่ (neo-classical school ) อีกจ ํานวน

มาก 

                  ส่วนกลุ ่มหลัง ซึ งเป็นแนวคิดกระแสรอง ได้มองการพัฒนาอย่างรอบด้านทั งแง่บวกและ

ลบ หรือทีเรียกว่าว ัตถุนิยมวิภาษวิธี (dialectic materialism) เริมตั งแต่แนวคิดของกลุ่ม มาร์กซิสต์ (Marxist)   เป็น

แนวความคิดพืนฐาน แนวคิดทฤษฎีพึ งพา (dependency theory) ตัวแบบศูนย์กลางความเจริญ และทฤษฎีระบบโลก 

(the central-periphery model and world systems theory) การศึกษาทีสําคัญอีกส่วนหนึ งเป็นแนวคิดของกลุ่ม นัก

เศรษฐศาสตร์การเมืองนานาชาติ (international political economy: IPE) ซึ งเข้ามามีบทบาทนําเสนอความเห็น  เชิงวิ

พากย์ในช่วงทศวรรษที 1970 – 1980 โดยนักวิชาการในประเทศยุโรปและกลุ่มประเทศโลกทีสาม เช่น        วลาดิเมียร์ 

แอล เลนิน (Vladimir I. Lenin), เจ.ที.คอฟโลสกี (J.T. Kozlowski) เฟอร์นันโด เฮนริค คาร์โดโซ (Fernando Henrique 

Cardoso), แองโก ฟาเลทโต (Engo Faletto), ทีโอโทนิโอ โด แซนโต (Teotonio Dos Santos), อองเดรย ์ จี แฟรงค ์

(Andre G. Frank), โจฮ ัน กัลตุง (Johan Gultung) , ปีเตอร์ อีวานส์ (Peter Evans) และ แฟรงค์ ทักเวล (Frank Tugwell) 

เป็นต้น 

                     นอกจากนี ย ังรวมถึงแนวความคิดภายหลังสงครามเย็นของนักวิชาการในช่วงทศวรรษ 

1990 ทีเน้นความสําคัญของทฤษฎีโลกาภิว ัตน์ นําโดย Susan Strange และ Barry Gills ซึงให้แง่มุมการวิเคราะห์ใหม่  ๆ

ทีเรียกว่าเป็นประเด็นทางเศรษฐศาสตร์การเมืองยุคใหม่ (new political economy) ตลอดจนแนวคิดของ      นัก

ปฏิบัติการพัฒนาในยุคเดียวกันกับ Strange และ Gills ทีให้ความสําคัญกับเรือง การพัฒนาแบบย ั งยืนโดยนักพัฒนา

ด้านสิงแวดล้อม (environmentalists) การเคลือนไหวเพือปกป้องสตรี (the women’s movement)             การเสริมสร้าง

พลังเข้มแข็งขององค์กรประชาชนและชุมชน (community empowerment) การธํารงรักษาสิทธิมนุษยชน (human rights 

advocates) และสุดท้ายคือ แนวคิดเกียวกับความมันคงของมนุษย์ (human security) 

                 อย่างไรก็ดี ในกระบวนการพ ัฒนาตามแนวคิดทฤษฎีทั งกระแสหลัก และกระแสรอง

ดังกล่าวแล้วข้างต้น ได้มีนักวิชาการและนักปฏิบัติการพัฒนาอีกส่วนหนึงทีมุ่งให้ความสําคัญกับการตรวจสอบติดตาม 

และประเมินผลการพัฒนาโดยการสร้างเครืองมือขึ นมาว ัดและสรุปผลการพ ัฒนาของประเทศกําลังพัฒนาในโลก

ตลอดมา บรรดาเครืองมือตรวจสอบส่วนใหญ่อยู่ในรูปตัวชีว ัดการพัฒนา (development indicators) ซึ งมีเป็นจํานวน

มาก และมักสอดคล้องกับแนวคิดการพ ัฒนาแต่ละแนวคิดด้วย นับตั งแต่ตัวชี ว ัดดั งเดิม คือผลิตภัณฑ์มวลรวม

ประชาชาติ (GNP) และอัตราความเติบโตทางเศรษฐกิจ ไปจนถึงตัวชีว ัดในด้านปัญหาจากการพ ัฒนา เช่น ความยากจน 
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ซึ งนิยมใช ้Lorenz Curve และ Gini Coefficient ตลอดจนตัวชี ว ัดการพัฒนาในยุคต่อ ๆ มาทีสัมพ ันธ์กับแนวคิดการ

พัฒนาแต่ละแนวคิด เช่น แนวคิดการพัฒนาทีเน้นคนเป็นศูนย์กลาง แนวคิดการพัฒนาแบบยั งยืนและแนวคิดเกียวกับ

การโครงข่ายการคุ้มครองทางสังคม (social safety net) เป็นต้น ตัวชี วัดหรือเครืองมือตรวจสอบผลการพัฒนาทีมี

จํานวนมากเหล่านี พบว่าม ักเกียวข้องหรือมีพืนฐานเชือมโยงกับแนวคิดเรืองคุณภาพชีวิต (quality of life) เป็นส่วน

ใหญ่ ทั งนี ดังจะเห็นว่า นอกเหนือจากนักวิชาการและนักปฏิบัติการพัฒนาโดยทัวไปแล้ว หน่วยขององค์การ

สหประชาชาติหลายองค์กรเองก็ได้ให้ความสําคัญกับการประเมินผลการพัฒนาในด้านคุณภาพชีวิตเช่นกัน เช่น 

UNESCO (1981) ได้กําหนดองค์ประกอบคุณภาพชีวิตไว ้ 7 ด้าน ได้แก่ 1) อาหาร 2) สุขภาพ 3) การศึกษา 4) 

สิงแวดล้อมและทรัพยากร 5) ทีอยู่อาศ ัยและการตั งถินฐาน 6) การมีงานทํา และ 7) ค่านิยม ศาสนา จริยธรรม กฎหมาย 

และปัจจัยด้านจิตวิทยา และ ESCAP (1990) ก็ได้กําหนดตัวแปรทีใช้ว ัด คุณภาพชีวิตไว ้7 ด้านเช่นกัน คือ 1) ความ

มันคงทางเศรษฐกิจ 2) สุขภาพ 3) ชีวิตการทํางาน 4)ชีวิตครอบครัว 5) ชีวิตการใช้สติปัญญา (Intellectual life) 6) ชีวิต

ชุมชน และ 7) สภาพแวดล้อมทางกายภาพ สําหรับ UNDP ซึ งได้ให้ความสําคัญกับแนวคิดการพัฒนาทีเน้นมนุษย์เป็น

ศูนย์กลางได้จัดทํารายงานทีชือว่า Human Development Report ตั งแต่ปี 2533 เป็นต้นมา และในระยะหลังตั งแต่ปี 

2542-2544 ก็ได้จัดทํา“รายงานการพัฒนาคนของประเทศไทย” โดยเฉพาะอีก ในเอกสารดังกล่าวได้ใช้ตัวชี วัดคุณภาพ

ชีวิตเป็นเครืองมือประเมินสถานภาพการพัฒนา ทีทําให้เห็นรูปธรรมได้ชัดเจนมากกว่าในอดีต ภายใต้ชือว่า “ดัชนี

ความก้าวหน้าของคน” (Human Achievement Index : HAI) ซึ งใช ้ 8 องค์ประกอบได้แก่             1) สุขภาพ 2) 

การศึกษา 3) การทํางาน 4) รายได ้5) ทีอยู่อาศ ัยและสภาพแวดล้อม 6) ชีวิตครอบครัวและชุมชน         7) การคมนาคม

และการสือสารและ 8) การมีส่วนร่วม นอกจากนี  WHO (1996) ย ังได้สร้างเครืองมือว ัดคุณภาพชีวิต WHOQOL 

ประกอบด้วยข้อคําถาม 2 ชนิด คือ แบบภาวะวิสัย (perceived objective) และอัตวิสัย (self-report subjective) 

ประกอบด้วย องค์ประกอบของคุณภาพชีวิต 4 ด้าน คือ 1) ด้านร่างกาย (physical domain) 2) ด้านจิตใจ (psychological 

domain) 3) ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม (social relationships) และ4) ด้านสิงแวดล้อม (environment) 

  3.4.2       การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในประเทศไทย 

   กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์ จัดตั งขึ นตามพระราชบัญญัติ

ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมือว ันที 2 ตุลาคม 2545 มีอํานาจหน้าที

เกียวกับการพัฒนาสังคม การสร้างความเป็นธรรม และความเสมอภาคในสังคม การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

และความมั นคงในชีวิต สถาบันครอบครัว และชุมชน และราชการอืนตามทีมีกฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที

ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั นคงของมนุษย์ โดยได้กําหนดยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2555-2559 ไว ้ดังนี   

วิสัยทัศน์  มุ่งสู่สังคมคุณภาพ บนพืนฐานความรับผิดชอบร่วมกัน 

พันธกิจ    1) สร้างระบบสว ัสดิการให้ประชาชนมีหลักประกันและมีความมันคงในชีวิต 2) พัฒนา

คนและสังคมให้มีคุณภาพและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลียนแปลง 3) เสริมสร้างทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพ ัฒนาสังคม 

4) พัฒนาองค์ความรู้ ขีดความสามารถ และระบบการบริหารจัดการด้านการพัฒนาสังคม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์  ได้แก่ 1) การผลักดันให้เกิดสังคมสวัสดิการ 2) การพัฒนาสังคมเข้มแข็ง 

พร้อมรับการเปลียนแปลง 3) การเสริมสร้างพลังทางสังคม และ4) การยกระดับขีดความสามารถการบริหารจัดการด้าน

การพัฒนาสังคม 

นอกจากนี  กรมพัฒนาสังคมและสวสัดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย ์

(2554) ได้จัดบริการสวัสดิการสังคมแก่เด็กและเยาวชน อายุตั งแต่แรกเกิดถึง 18 ปี ทีอยู่ในครอบครัวยากจน           ถูก

ทอดทิ ง เร่ร่อน ประพฤติไม่เหมาะสม ถูกทารุณกรรม ถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ได้รับผลกระทบจากปัญหาโรค

เอดส์ รวมทั งทีประสบปัญหาอืนๆ ให้มีคุณภาพชีวิตทีดี มีพ ัฒนาการเหมาะสมตามวัย และสามารถดํารงชีวิตอยู่ใน

ครอบครัวและสังคมได้อย่างปกติสุข โดยมีการดําเนินงาน ดังนี 

1) การสงเคราะห์ คุ ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานสงเคราะห์ ศูนย์ฝึกอาชีพ สถาน

แรกรับ สถานคุ้มครอง และบ้านพ ักเด็กและครอบครัว เป็นรูปแบบการให้บริการเชิงรับทีคํานึงถึงการดูแลคุ้มครอง

ฟืนฟูและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย ให้สอดคล้องตามสภาพปัญหาทีแตกต่างกัน ได้แก่ 

1.1)  สถานสงเคราะห์เด็ก ให้การอุปการะเด็กชาย – หญิง อายุแรกเกิดถึง 18 ปี ทีกําพร้า   ถูก

ทอดทิ ง ไร้ทีพึ ง ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ และบิดามารดาหรือผู ้ปกครองไม่สามารถให้การอุปการะได้อย่าง

เหมาะสม เป็นต้น โดยให้บริการปัจจัย 4 การดูแลรักษาพยาบาล พัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ การศึกษา การฝึกอาชีพ 

นันทนาการ การติดตามสืบหาครอบครัว การจัดหาครอบครัวทดแทน ตลอดจนการอบรมขัดเกลาด้านจริยธรรม เพือ

เตรียมความพร้อมของเด็กในการกลับสู่ครอบครัวและสังคม ปัจจุบันมีหน่วยงานให้บริการ รวม 20 แห่ง ประกอบด้วย

สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน (รับเด็กแรกเกิดถึง 6 ปี) และสถานสงเคราะห์เด็ก (รับเด็กอายุตั งแต่ 6 – 18 ปี) ศูนย์

สงเคราะห์และฝึกอาชีพ ให้การศึกษาและฝึกทักษะอาชีพแก่เด็กและเยาวชน เพือให้สามารถนําความรู้ไปประกอบ

อาชีพเลี ยงตนเองได้ต่อไป ปัจจุบันมีหน่วยงานเปิดให้บริการ 1 แห่ง คือ ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเด็กและเยาวชน 

จังหว ัดศรีสะเกษ  

1.2) สถานแรกรับและสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก รับเด็กเร่ร่อน ประพฤติตน  ไม่เหมาะสม 

เด็กถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย เพือเป็นการคุ้มครองสวัสดิภาพ โดยให้บริการ

ปัจจัย 4 การศึกษาและฝึกอบรมอาชีพ การพิทักษ์คุ ้มครองสิทธิ และการฟืนฟูร่างกาย จิตใจ ให้สามารถปรับตัวสู่สังคม

ได้ตามปกติต่อไป ปัจจบุันมีสถานแรกรับและสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก รวม 4 แห่ง  

1.3) บ้านพักเด็กและครอบครัว เป็นโครงการทีเริมดําเนินการมาตั งแต่ปี 2537 ให้บริการ

ตลอด 24 ชัวโมง เพือช่วยเหลือเด็ก เยาวชนและครอบครัวทีประสบปัญหาให้ได้มีทีพักพิงชัวคราว โดยจัดบริการปัจจ ัย 

4 การฟืนฟูปรับสภาพทั งทางร่างกายและจิตใจ การประสานส่งต่อหน่วยงานทีเกียวข้องตามความเหมาะสม และ

ประสานครอบครัวส่งกลับภูมิลําเนาเดิม รวม 76 แห่ง  

1.4) สถานพัฒนาและฟืนฟูเด็ก ให้การสงเคราะห์คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กทีต้องการบริการ

พิเศษตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และให้บริการด้านการบําบัดรักษา ฟืนฟู ปรับสภาพด้านร่างกาย 

จิตใจ ด้านการศึกษา การฝึกอบรมอาชีพ และการอบรมแนะแนวตามแนวทางการพัฒนาและฟืนฟูเด็กแต่ละบุคคล 
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ตลอดจนการติดตามให้คําปรึกษา แนะนํา และช่วยเหลือผู ้ปกครองและเด็กทีพ้นจากการอุปการะ ปัจจุบันมีสถาน

พัฒนาและฟืนฟูเด็ก รวม 4 แห่ง  

2) การสงเคราะห์ คุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชนในครอบครัวและชุมชน เป็นการจ ัดบริการ

เพือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสามารถอยู่ในครอบครัวและชุมชนได้อย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตทีดี และได้รับการ

คุ้มครองสวัสดิภาพ โดยการสํารวจตรวจตราและให้ความช่วยเหลือเด็กทีครอบครัวเลี ยงดูไม่เหมาะสม เด็กเร่ร่อน 

ประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่ว ัย เด็กถูกทอดทิ ง ถูกทารุณกรรม หรือถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย เด็ก

ในครอบครัวยากจนหรือประสบปัญหาต่างๆ ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนสว ัสดิการสังคมแก่ครอบครัวและชุมชน 

กิจกรรมทีดําเนินการ ได้แก่  

 2.1)  สงเคราะห์เด็กในครอบครัว เสริมสร้างความมันคงให้แก่ครอบครัว เพือให้สามารถเลี ยง

ดูเด็กได้อย่างเหมาะสมตามควรแก่อัตภาพ โดยให้คําปรึกษาแก่บิดามารดา ผู ้ปกครอง ในการเลี ยงดูบุตร การช่วยเหลือ

เป็นทุนการศึกษา ทุนประกอบอาชีพ เครืองอุปโภคบริโภค ชุดเครืองแบบนักเรียน เป็นต้น  

 2.2)  สนับสนุนและจัดหาครอบครัวทดแทนให้แก่เด็ก โดยจัดให้เด็กทีไม่สามารถอยู่กับ

ครอบครัวเดิม และเด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ ได้อยู่ในครอบครัวใหม่ทีเหมาะสม ซึงอาจเป็นครอบครัว

ทีมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับเด็ก หรือเป็นครอบครัวทีประสงค์จะรับเด็กไปอุปการะ โดยต้องผ่านการพิจารณา

จากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่า มีความพร้อมและเหมาะสม ในด้านสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม โดยรับ

เด็กไปเลี ยงดูชัวคราวในรูปครอบครัวอุปการะและครอบครัวอุปถัมภ ์ ซึ งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการให้การ

สนับสนุนเงินค่าเลียงดูเด็ก รวมทั งการรับเด็กไปอุปการะถาวรโดยการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ดําเนินการ

ตามพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2522 และฉบับที 2 พ.ศ. 2533 ทั งนี         มีนักสังคมสงเคราะห์

ติดตามผลการดูแลเด็กเป็นระยะ ๆ เพือคุ้มครองปกป้องให้เด็กได้รับการดูแลทีดี และมีโอกาสเติบโตในสภาพ

ครอบครัวทีเหมาะสม  

 2.3) ส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยให้การส่งเสริมการจ ัดตั ง และกํากับดูแล  การ

ดําเนินงานของสถานรับเลี ยงเด็กและสถานสงเคราะห์เด็กเอกชน และสนับสนุนการดําเนินงานของสถานรับเลี ยงเด็กเอกชน 

และสถานสงเคราะห์เด็กเอกชน โดยช่วยเหลือในรูปของอาหารเสริมและสือพัฒนาการเด็ก รวมทั งการดําเนินงาน

โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยในชุมชนด้อยโอกาส ทําให้เด็กปฐมวัยซึ งเป็นบุตรหลานของผู ้ใช้แรงงาน 

สถานประกอบการ ชุมชน และแหล่งก่อสร้างได้รับการดูแล เตรียมความพร้อมและกระตุน้พัฒนาการให้เป็นไปตามวัย 

นอกจากนี ยังดําเนินงานสถานรับเลี ยงและพัฒนาเด็กของกรมฯ  

 2.4)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กได้รับการดูแลทีเหมาะสมตามว ัย โดยการส่งเสริมความรู้

และทักษะในการอบรมเลี ยงดูและพัฒนาเด็กปฐมวัย แก่เจ้าของ ผู ้ทําการ และผู ้ปฏิบัติงานสถานรับเลียงและสถาน

สงเคราะห์เด็กเอกชน ตลอดจนการส่งเสริมให้สถานรับเลี ยงและสถานสงเคราะห์เด็กเอกชนพัฒนาคุณภาพการ

ให้บริการ  

 2.5)  ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการศูนย์ 3 ว ัยสานสายใยรัก แห่ง

ครอบครัว 1) พัฒนาคุณภาพชีวิตคน 3 ว ัย ในพืนทีโครงการในพระองค ์904 ไดแ้ก่ การดําเนินงานของศูนย์ศรีทวีรัก การ
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ดําเนินงานของศูนย์พ ัฒนาเด็กทีปังกรรัศมีโชติ ให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย  2) พัฒนาคุณภาพชีวิตคน 3 ว ัย ในชุมชน 

ได้แก่ การดําเนินโครงการเล่านิทาน อ่าน และเล่นกับลูก การดําเนินโครงการจ ัดบริการสังคมรูปแบบกลุ่มพึ งพา Group 

Home และมีการดูแลทีบ้าน Home Care สําหรับผู ้สูงอายุ คนพิการ และคนไร้ทีพึ งในชุมชน การพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายและครอบครัวในพืนทีตามโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว และกิจกรรมรณรงค์

โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว 3) ดําเนินงานศูนย์ 3 ว ัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว เพือเป็นศูนย์กลางในการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตทีต่อเนืองเชือมโยงเป็นวงจรทุกช่วงว ัย โดยเป็นการบูรณาการการดําเนินงานของ ทุกภาคส่วนใน

การให้บริการแบบองค์รวม และเพือสร้างรูปแบบตัวอย่างทีดีในการพัฒนาในพืนทีทีมีการดําเนินงานตามโครงการ

สายใยรักแห่งครอบครัวให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย และ4) พัฒนาคุณภาพชีวิตคน 3 ว ัย ตามโครงการศูนย์การเรียนรู้

โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว  

 2.6)  ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการปาฎิหาริย์แห่งชีวิต (miracle of life) 

ในพระดําริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริว ัฒนาพรรณวดี เพือให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาส และมี

พืนทีในการแสดงออกตามความสามารถ และความสนใจภายใต้กรอบวัฒนธรรมอันดีงามของไทย  

 2.7) สนับสนุนให้ชุมชนจัดแหล่งเรียนรู้ และสันทนาการทีเหมาะสมกับเด็ก  ตลอดจน

สนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการเด็กในแหล่งเรียนรู ้เช่นการจ ัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์/ดนตรี/กีฬา 

ฯลฯ เพือให้เด็กและเยาวชนได้มีพืนที และกิจกรรมเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียนทีเป็นประโยชน์ต่อ

พัฒนาการของเด็ก  

 2.8) จ ัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ด้านคุณธรรมแก่เด็กและเยาวชนทีประสบ

ปัญหาสังคมการพัฒนาเด็กและเยาวชนทัวประเทศทีด้อยโอกาส หรืออยู่ในครอบครัวทีประสบปัญหาทางสังคม ขาด

ความอบอุ่น และความมั นคงในการดํารงชีวิต ซึ งเป็นเด็กทีจบการศึกษาชั นประถมศึกษาปีที 6 และมัธยมศึกษาปีที 3 

ในมิติด้านคุณธรรม การศึกษาในระดับโรงเรียน และอบรมความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพไปพร้อม ๆ กัน 

เพือเป็นต้นกล้าคุณธรรมของสังคมไทยในอนาคตทีได้รับการพัฒนาทั งด้านกาย จิต สังคม และปัญญา  

 กล่าวโดยสรุปก็คือ ในช่วงเวลาทีมีการนําเสนอและปรับปรุงแนวคิดทฤษฎีเกียวกับการพัฒนาประเทศ

ตั งแต่ยุคแรก ๆ จนถึงยุคหลงัภาวะความทันสมัย (post modernism) การสร้างเครืองมือเพือใช้ตรวจสอบประเมินผลการ

พัฒนาได้เป็นไปในลักษณะทีสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีการพัฒนาทีเกิดขึ นในแต่ละช่วงสมัย สําหรับตัวชี วัดเกียวกับ

คุณภาพชีวิตนั น นับว่าได้รับความสนใจ และมีการนําเสนอโดยนักวิชาการ นักปฏิบัติการพัฒนาและหน่วยงานด้าน

การพัฒนาจํานวนมาก ในลักษณะและทิศทางทีโต้แย้งแนวคิดทฤษฏีการพัฒนาซึ งเน้นใช้พ ัฒนาเศรษฐกิจเป็นด้านหลัก 

ไปสู่การพัฒนามนุษย์ทีเป็นการพัฒนาแบบองค์รวม (holistic) อันเกิดจากการบูรณาการ     ทุกด้านของมนุษย์ตาม

ความหมายทีเป็นจริงของชีวิตนนัเอง อย่างไรก็ดี จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้องเกียวกับยุทธศาสตร์การ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กสรุปสาระสําคัญทีได้จากทัศนะของนักวิชาการ และงานวิจัย ดังนี 

 3.4.3     การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กจากทัศนะของนักวิชาการ 

  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2542) ได้สังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาและ

ให้บริการการศึกษาเพือเด็กด้อยโอกาสเท่าทีปรากฏในประเทศต่างๆ มีอยู่มากมาย บางรูปแบบก็จะเหมาะสมกับ



61 
 

สภาพแวดล้อมหนึ ง ในขณะทีอาจไม่เหมาะสมกับอีกสภาพแวดล้อมหนึ ง ดังนั นจึงต้องดูเงือนไขประกอบทีทําให้

รูปแบบของการให้บริการการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล อย่างไรก็ตามสามารถสรุปได้ว่ามีอยู่ห้ารูปแบบหลัก คือ 

1) การให้บริการในรูปแบบโรงเรียนปกติ 

2) การให้บริการในรูปแบบพิเศษเพือเด็กด้อยโอกาสโดยตรง 

3) การให้บริการการศึกษาทีเชือมระหว่างโรงเรียนปกติและสถาบันอืน ๆ ทั งนี เพือมุ่งให้นํา 

ข้อเด่นทีจะได้รับในแต่ละรูปแบบมาเสริมกัน เพือให้ผู ้รับบริการได้รับสิงทีตั งเป้าหมายไว ้ครบถ้วนมากขึ น 

4) การให้บริการทีแฝงอยู่กับกิจกรรมอืนๆ เช่น กิจกรรมการศึกษาทีแฝงในการทํางาน 

กิจกรรมการศึกษาทีแฝงในกิจกรรมทางศิลปะ ว ัฒนธรรมเป็นต้น รูปแบบนี จะเรียกได้ว่าไม่เน้นทีรูปแบบ 

5) การให้บริการซึ งผสมผสานหลาย  ๆรูปแบบโดยมุ่งเน้นให้มีความหลากหลาย ครบวงจร 

และอาศัยความร่วมมือจากกลุ่มสหวิชาชีพ ชุมชน ครอบครัว และตัวเด็กเองในกระบวนการทั งหมด 

  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2548) ให้ข ้อเสนอแนะในนโยบายการจัดการศึกษาสําหรับ

เด็กดอ้ยโอกาส ไว ้ดังนี 

  1)    เป้าหมายการจัดการศึกษาสําหรับเด็กด้อยโอกาสในประเทศไทย 

  1.1)   จัดการศึกษาเพือพัฒนาทักษะด้านอาชีพและการดํารงชีวิต 

   1.1.1) การฝึกทักษาในการดํารงชีวิต และแนวคิดในเรืองเศรษฐกิจพอเพียง 

  1.1.2) การให้คําปรึกษา การฝึกอาชีพเพือให้มีงานทําและมีรายได้เพือเลี ยงตนเอง

และช่วยเหลือครอบครัว 

  1.1.3) พัฒนาทักษะด้านอาชีพโดยไม่แยกเด็กออกจากการทํางาน แต่ช่วยพัฒนา/

ฝึกอบรม การจัดงานทีเด็กทําอยู ่

   1.2)   พ ัฒนาสติปัญญาและทักษะในการตัดสินใจ 

  1.2.1)  พ ัฒนาทักษะในการแสวงหาข้อมูล กลันกรองเพือเลือกสรรส่วนทีเป็น

ประโยชน์ 

  1.2.2)  พ ัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล และการตัดสินใจทีถูกต้อง  ฝึก

ทักษะในการใช้เครืองมือสือสาร คอมพิวเตอร์ 

  1.3)  พ ัฒนาจิตใจและจิตสํานึกเพือสังคม 

  1.3.1)  เสริมสร้างศีลธรรม จริยธรรมอันดีงาม 

  1.3.2)  จัดให้มีการศึกษาด้านครอบครัวศึกษา การเป็นพลเมืองดี 

  1.3.3)  มีการประยุกต์หลักและกิจกรรมทางศาสนา เพือกล่อมเกลาจิตใจเด็ก 

  1.4)  สร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มอายุและการเชือมโยงกับขนบธรรมเนียมประเพณีที

ดีงาม โดยให้มีบริการการศึกษาในด้าน 

  1.4.1)  มรดกทางว ัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทีดีงาม 

  1.4.2)  การพัฒนาให้เด็กมีบทบาทในการดูแลผู้สูงอายุ 
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  1.4.3) การสร้างความร่วมมือร่วมใจและการตัดสินใจร่วมกัน ระหว่างเด็กและ

ผู ้ สูงอาย ุ

  2)   ประเด็นสําคัญทีต้องพิจารณาในการให้บริการการศึกษาสําหรับเด็กด้อยโอกาส 

  2.1)  การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ ให้เอือประโยชน์ต่อกระบวนการ

ให้บริการการศึกษาสําหรับเด็กด้อยโอกาส 

  2.2)  การระดมทรัพยากรและการบริหารจัดการ เพือใช้ในการจัดการศึกษาสําหรับเด็ก

ด้อยโอกาส  

  2.3)  พิจารณาทบทวนนโยบายและแผนงานต่าง ๆ ทีเกียวข้อง 

  2.4)  รูปแบบการดําเนินงานในปัจจุบนั และศึกษารูปแบบทีเหมาะสมกับเด็กด้อยโอกาส แต่

ละกลุ่ม/ประเภท 

  3)   ปัจจัยทีสําคัญและจําเป็นในการให้บริการการศึกษาสําหรับเด็กด้อยโอกาส 

  สรุปปัจจัยและลักษณะพิเศษทีจําเป็นในการให้บริการการศึกษาสําหรับเด็กด้อยโอกาส

ในประเทศไทย ดังนี 

  3.1)   ระดับมหภาค 

  3.1.1)  พ ัฒนากลไกหลัก คือ นโยบายของรัฐ แผนระดับชาติ กฎหมาย และ

กฎระเบียบต่าง ๆ ให้เป็นองค์รวม ขจัดความซํ าซ้อนและข้อจํากัด ซึ งเป็นอุปสรรคต่อการให้บริการและพัฒนาให้

เกือหนุนกัน 

  3.1.2)  การกระจายอํานาจลงสู่ท้องถิ นในเรืองการบริหารจ ัดการหลักสูตร 

กระบวนการสอน และงบประมาณ 

  3.1.3)  พ ัฒนาหน่วยงานกลาง (clearing house) เพือทําหน้าที 

  (1)  รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์การจ ัดการศึกษาสําหรับเด็ก ด้อย

โอกาส 

   (2)  จัดทําสรุปผลการดําเนินงาน 

  (3)  ให้บริการเผยแพร่ข้อมูล เพือประโยชน์ต่อการบริการการศึกษาสําหรับ

เด็กด้อยโอกาส 

    (4)  ติดตามประเมินผลการดําเนิน เพือหาโครงการทีมีศ ักยภาพใน       การ

พัฒนากระบวนการและขยายผลเป็นโครงการนําร่อง 

  (5)  บริการด้านวิชาการ บุคลากร และอุปกรณ์การเรียนการสอน 

  (6)  รณรงค์เพือรวมพลังและระดับทรัพยากร 

  3.1.4)  ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสหวิชาชีพ โดยใช้โครงสร้างสมาคมผู้ปกครองและ

ครู พัฒนาคณะกรรมการชุมชนให้เป็นกลุ่มสหวิชาชีพ 
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  3.1.5) พัฒนาทักษะบุคลากรทีทําหน้าทีสอนเด็กด้อยโอกาสและปรับหลักสูตร ครุ

ศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ เพือให้ครูรุ่นใหม่มีทัศนคติ ความรู้ ทักษะและความชํานาญในเรืองการศึกษาสําหรับเด็ก ด้อย

โอกาส 

  3.1.6) พัฒนาโครงสร้างและกลไกในระดับชุมชน เพือเตรียมรองรับการลับคืนสู่

สังคมของเด็กด้อยโอกาสทีผ่านกระบวนการรับบริการแล้ว โดยเฉพาะการเสริมพลังครอบครัว 

  3.2)   ระดับจุลภาค  หมายถึง  โครงการหรือการดําเนินการในรูปโครงการโดยชุมชน ซึง

ควรมีลักษณะดังนี 

  3.2.1)  เป็นโครางการเล็ก ง่าย และเหมาะสมกับท้องถิน ทั งในด้านสถานการณ์ทาง

เศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิต 

  3.2.2)  ใช้ชุมชนเป็นฐานในการดําเนินการ 

  3.2.3)  เป็นโครงการทีให้บริการ เพือพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเป็นองค์รวม         มี

ความหลากหลาย ครบวงจร 

  3.2.4)  มีกิจกรรมทีน่าสนใจ ดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย และเอือประโยชน์ต่อชุมชน 

  3.2.5)  เป็นโครงการทีมีลักษณะเป็นพลวัตร มีการประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนา

ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทีเปลียนแปลงอยู่เสมอ 

  3.2.6)  เปิดโอกาสให้ผู ้ด ้อยโอกาสได้มีส่วนร่วมออกความคิดเห็นในการวางแผน 

รวมทั งได้ร่วมดําเนินการด้วยตนเองในบางกิจกรรม 

  3.2.7)  มีความเชือมโยงระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่ก ับภูมิปัญญาท้องถิน 

  3.2.8)  มีการระดมทรัพยากรในท้องถิน หรือมีกิจกรรมทีเกิดรายได้เพือความย ั งยืนใน

การดําเนินการ 

  3.2.9)  มีการติดตามผลและดูแลเด็กทีออกจากโครงการ  โดยมีการประสานงานกับ

ครอบครัวและชุมชนในการแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือ 

 UNICEF (1999) ได้นําเสนอแนวทางพัฒนาเด็กด้อยโอกาสว่าด้วยเรืองการปฏิว ัติการศึกษา 

และยุทธศาสตร์ทีประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร บราซิล ฟิลิปปินส์ และ ออสเตรเลียสําหรับเด็ก           ด้อย

โอกาสพบว่า มีความหลากหลายแต่ก็เชือมโยง เกือหนุน ซึ งกันและกัน โดยมุ่งเน้น 4 ประการคือ  

1) การสร้างสถานการณ์ทีเอือประโยชน์ต่อการให้บริการ - การรวมพลัง การกระจายอํานาจ 

และการสร้างเครือข่ายการทํางาน 

2) การปรับกระบวนการให้บริการ - การยืดหยุ่น การผสมผสาน การเข้าถึง การเป็น     องค์

รวม และการมีส่วนร่วมของครอบครัว และชุมชน 

3) การผลักดันให้กลไกทํา งานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ น 

4) การรณรงค์ในระดับกว้างและระดับสูง 
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  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2541) เสนอแนวทางการจัดการศึกษาสําหรับเด็ก

ด้อยโอกาสทีสําคัญและต้องคํานึงถึงประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี 

1) หลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนทีสามารถสนองต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของเด็ก

ด้อยโอกาสกลุ่มต่าง  ๆมีการจัดหลักสูตรทีเหมาะสม โดยใช้เด็กเป็นศูนย์กลางหรือตัวตั งในการพัฒนาสือและอุปกรณ์

การเรียนการสอน 

2) การให้บริการทางการศึกษาทั งในระบบโรงเรียน นอกโรงเรียน และการศึกษาตาม

อัธยาศัย ตลอดจนมีมาตรการช่วยเหลือเป็นพิเศษ เพือให้เด็กด้อยโอกาสได้เข้าถึงบริการทางการศึกษาเหล่านี เช่น บัตร

ส่งเสริมการศึกษาซึงแสดงสิทธิในการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

3) มีระบบจัดการให้คนจากทุกส่วนในสังคมทั งหน่วยงานภาครัฐ องคก์รภาคเอกชน

ครอบครัว ชุมชน ท้องถิน ได้มีบทบาทและร่วมมือรับผิดชอบในการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส ตลอดจนเด็กเอง

ในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดการศึกษา 

4) มีระบบการรับนักเรียนทียืดหยุ่น เหมาะสม และสามารถเข้าเรียนโดยไม่มีข้อผูกพันหรือ

เงือนไขในระดับการศึกษาขั นพืนฐาน เช่น เมือเด็กต้องย้ายตามผู้ปกครองและต้องย้ายโรงเรียน เมือเด็กประสงค์กลับ

เข้าเรียน สามารถกลับเข้าเรียนได้หลังจากออกจากโรงเรียนไปชัวคราวไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ๆ 

5) มีระบบการเรียนการสอนทีไม่เป็นการผลักดันเด็กออกจากโรงเรียน ไม่ว่าโดยทางตรง

หรือทางออ้ม มีการเอาใจใส่ดูแลเฉพาะ และเป็นพิเศษแก่เด็กด้อยโอกาสทีเข้าสู่การบริการการศึกษา 

6) มีการให้การสนับสนุนและความช่วยเหลือในการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสของ

องค์กรเอกชน ทั งในด้านงบประมาณ ด้านวิชาการ สวัสดิการ การพัฒนาบุคลากร ตลอดจนลดอุปสรรคในด้าน

กฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับการดํา เนินงานขององค์กรเอกชน 

7) มีการประสานงานและสร้างเครือข่ายของหน่วยงานต่าง ๆ ทั งภาครัฐและเอกชนใน การ

ดําเนินงานเกียวกับการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส 

8) มีการจัดทํานโยบายและแผนการจัดการศึกษาสํา หรับเด็กด้อยโอกาสในแต่ละกลุ่ม เช่น 

แรงงานเด็ก เด็กเร่ร่อน เด็กชาวเขา เด็กทีประพฤติตนไม่สมควร เป็นต้น 

3.4.4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตจากผลงานวิจัย 

 กมลินทร์ พินิจภูวดล (2541) เกียวกับการให้การศึกษาในเด็กด้อยโอกาสได้เสนอ แนวทางการ

ช่วยเหลือไว ้ดังนี 

1) องค์กรหรือหน่วยงาน ควรมีหน่วยงานเฉพาะทีรับผิดชอบโดยตรงในการให้การศึกษา

ของเด็กด้อยโอกาส และทําหน้าทีประสานงานและสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ ในภาครัฐ และเอกชน ในการจัด

การศึกษาของเด็กด้อยโอกาส 

2) งบประมาณหรือกองทุน ควรมีงบประมาณหรือ เงินอุดหนุ นเฉพาะ  “กองทุน

ทุนการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส” เพือสนับสนุนและส่งเสริมให้คนทุกส่วนในสังคมดําเนินการจัดการศึกษาแก ่   เด็ก

ด้อยโอกาสอย่างมีประสิทธิภาพ 
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3) นโยบายหรือแผนงาน ควรกําหนดนโยบายและแผนการจัดการศึกษาสําหรับเด็ก     ด้อย

โอกาสในกลุ่มต่าง ๆ เนืองจากเด็กด้อยโอกาสในแต่ละกลุ่มมีลักษณะและความต้องการเป็นพิเศษเฉพาะทีแตกต่างกัน 

  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2541) ได้ศึกษาแนวทางและมาตรการใน     การ

จัดการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส โดยเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ทีดีขึ น ทั งด้านสุขภาพ

อนามัย ด้านอาชีพ ด้านความรู้ทัวไป ด้านกฎหมาย ด้านคุณธรรมศีลธรรม เพือการอยู่ร่วมกับบุคคลอืนในสังคมและ

สามารถดํา เนินชีวิตได้ในสังคมอย่างเป็นปกติมีคุณค่าและมีศักดิ ศรี สามารถทีจะแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ตนเอง ตลอดจนเพือสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ไว้ดังนี 

 1.      หน้าทีหลักของรัฐ 

  1.1   คุ้มครองสิทธิในการศึกษาของเด็กด้อยโอกาสอย่างเสมอภาคและยุติธรรม 

  1.2  ขยายบริการทางการศึกษาทั งในระบบโรงเรียน นอกโรงเรียน และการศึกษาตาม

อัธยาศัย ให้กว้างขวางขึ นแก่เด็กด้อยโอกาส 

  1.3   กําหนดมาตรการช่วยเหลือเป็นพิเศษสํา หรับเด็กด้อยโอกาส ให้เข้าถึงบริการทาง 

การศึกษา รวมทั งมีมาตรการป้องกันการออกจากระบบโรงเรียนกลางคัน 

  1.4   เสริมสร้างความสําคัญของการศึกษาในฐานะเป็นเครืองมือเพือการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของเด็กด้อยโอกาส 

  1.5   ปรับปรุงรูปแบบและเนือหาของการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา

และความต้องการของเด็กด้อยโอกาส 

  1.6   ส่งเสริมสนับสนุนให้คนในสังคมทั งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ได้มีส่วนร่วม

ในการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสอย่างกว ้างขวาง 

  1.7  ให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการ การพัฒนาบุคคลากร ตลอดจนทรัพยากรอืนๆ

ตามความเหมาะสมแก่ผู ้ เข้ามาร่วมดํา เนินการจัดการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส 

  1.8  ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน

ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิน เพือให้เกิดเครือข่ายในการจัดการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส 

 2.     ระบบการศึกษา 

  รัฐต้องจัดแบ่งประเภทกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตสํา หรับเด็กด้อยโอกาสโดยมี

องค์ประกอบสําคัญเหมือนการศึกษาโดยทัวไป ได้แก่ การจัดการศึกษาในโรงเรียน การจัดการศึกษานอกโรงเรียน และ

การศึกษาตามอัธยาศัยในฐานะเป็นพืนฐานรองรับ มีความยืดหยุ่นและหลากหลาย ครอบคลุมปัญหาและความต้องการ

ของเด็กด้อยโอกาสได้อย่างกว ้างขวาง 

  3.    วิธีการจัดการศึกษา 

  รัฐต้องเปิดโอกาสให้คนจากทุกส่วนในสังคม ทั งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน 

สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา ชุมชน ท้องถิน ธุรกิจเอกชน สือมวลชน และประชาชน ได้เข้ามามีบทบาทและ
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รับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพือให้การจัดการศึกษาสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของเด็กด้อยโอกาส

ได้อย่างแท้จริง 

  4.    การสนับสนุนและความช่วยเหลือ 

  4.1  รัฐต้องสนับสนุนด้านงบประมาณ เงินอุดหนุนหรือส่งเสริม “กองทุนการศึกษาของ

เด็กด้อยโอกาส” เพือส่งเสริมให้คนจากทุกส่วนในสังคมสามารถจัดบริการการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ พร้อมทั งติดตามกํากับดูแลให้มีจุดมุ่งหมายในการดําเนินงานทีชัดเจนและมีความโปร่งใสในการ      ดํา 

เนินงาน 

   4.2  รัฐต้องสนับสนุนให้มีนวัตกรรมและเทคนิคในการให้การศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส 

  4.3   รัฐต้องให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการ โดยการฝึกอบรมและการพัฒนา

บุคคลากรทั งของรัฐและเอกชนเพือให้มีศักยภาพในการดํา เนินการจดัการศึกษาของเด็กด้อยโอกาสได้อย่างมี

ประสิทธิผล 

  4.4  รัฐต้องปรับปรุงกฏระเบียบต่างๆทีเกียวข้องเพือส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคเอกชนได้

เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการการศึกษาของเด็กด้อยโอกาสได้อย่างคล่องตัวมากขึ น 

  5.    การดํา เนินงานของรัฐและการสร้างเครือข่าย 

  5.1   รัฐต้องตั งหน่วยงานขึ นเพือกํา กับดูแลการศึกษาของเด็กด้อยโอกาสเป็นการเฉพาะ

เพือรวบรวมข้อมูล หาวิธีการบรรเทาปัญหา จ ัดการบริการการศึกษาแบบพิเศษแก่เด็กด้อยโอกาส ทั งในระบบโรงเรียน 

นอกโรงเรียน และตามอัธยาศัย เพือตอบสนองกับปัญหา ความต้องการและธรรมชาติของเด็กด้อยโอกาสได้มากขึ น 

  5.2  รัฐต้องประสานงานและสร้างเครือข่าย(โดยหน่วยงานทีตั งขึ น)กับหน่วยงานต่าง  ๆ

ทั งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนองค์กรต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศทีดํา เนินงานเกียวกับเด็กด้อยโอกาส 

เพือให้เกิดเครือข่ายในการจัดการศึกษาของเด็กด้อยโอกาสให้เป็นรูปธรรมยิงขึ น 

  5.3   รัฐต้องจัดทํา นโยบายและแผนการจัดการศึกษาสํา หรับเด็กด้อยโอกาสขึ น

โดยเฉพาะ เพือเอือประโยชน์แก่เด็กด้อยโอกาสในแต่ละกลุ่มให้ได้รับบริการการศึกษาขั นพืนฐานทีเหมาะสมและ

ได้ผลดีมากทีสุด 

  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2542) ได้ศึกษาวิจ ัย เรือง สถานภาพการ

ให้บริการการศึกษาสํา หรับเด็กด้อยโอกาสในต่างประเทศ : สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร บราซิล ฟิลิปปินส์ และ

ออสเตรเลีย พบว่า  

  1.   เป้าหมายของการให้บริการ การศึกษาพบว่าทุกประเทศให้ความหมายของเดก็ด้อยโอกาส

ในบริบทของการศึกษาเหมือนกนัคือ เป็นเด็กทีต้องการการศึกษาพิเศษกว่าเด็กปกติทัวไป และมีความชัดเจนมากทุก

ประเทศในเรืองของเด็กพิการ นอกจากนั นยังมีกลุ่มเด็กซึ งอยู่ในความสนใจมากในแต่ละประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา 

และสหราชอาณาจักร สนใจเด็กทีมีปัญหาด้านพฤติกรรม ซึงไม่สามารถปรับตัวเข้ากับระบบโรงเรียนได้หรือต้องออก

จากโรงเรียนกลางคัน ประเทศบราซิล และฟิลิปปินส์ มีนโยบายแผนงาน และโครงการสํา หรับ    เด็กเร่ร่อน และเด็ก
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ทํา งานมากมาย และประเทศออสเตรเลีย เน้นการทํา งานกับเด็กชนกลุ่มน้อย อย่างไรก็ตาม      ทุกประเทศจะมีบริการ

ครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกาสกลุ่มอืน ๆ ด้วย 

  2.   แนวคิดในการให้บริการ มีแนวคิดหลัก 4 ประการ ในการให้บริการการศึกษาสําหรับเด็ก

ด้อยโอกาสใน 5 ประเทศ ทีทํา การศึกษา คือ 

  2.1  ความเสมอภาคและบูรณาการ ซึงมุ่งเน้นสิทธิและความเท่าเทียมของเด็กทุกคนทีจะ

ได้รับการศึกษา โดยเข้าสู่ระบบโรงเรียนใหม้ากทีสุด 

  2.2  คุณภาพของการศึกษา ซึงเน้นการเรียนรู้เพือชีวิต โดยต้องมีทั งด้านวิชาการ และ ด้าน

การดํา รงชีวิตในสัดส่วนทีเหมาะสมกับสภาพและความต้องการของเด็กแต่ละกลุ่ม 

  2.3  การศึกษากับการพัฒนาเด็ก ซึงเป็นแนวคิดทีมองการศึกษาในฐานะเป็นเครืองมือ เพือ

พฒันาศักยภาพส่วนบุคคลของเด็กให้สามารถมีอาชีพ  พึ งตนเองได ้ และมีจิตสํา นึกและมีส่วนร่วมใน

กระบวนการพัฒนาสังคม โดยผูกโยงการศึกษาและตัวเด็กเข้ากับกระบวนการทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ 

  2.4  เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ซึ งเป็นแนวคิดทีมุ่งเปิดโลกทัศน์ของเด็กให้เห็นคุณค่าของ

เอกลักษณ์ทางว ัฒนธรรมของแต่ละชาติ และเผ่าพันธุ ์ตลอดจนมีจิตสํา นึกทีจะจรรโลงเอกลักษณ์ทางว ัฒนธรรมของ

ตน และยอมรับความแตกต่างทางว ัฒนธรรมของผู ้ อืนด้วย 

 3.   ยุทธศาสตร์ในการให้บริการ ยุทธศาสตร์หลัก 4 ประการ ในการให้บริการการศึกษา   สํา 

หรับเด็กด้อยโอกาสใน 5 ประเทศ คือ 

  3.1  การสร้างสถานการณ์ทีเอือประโยชน์ต่อการให้บริการ ซึ งประกอบด้วยการรวมพลัง

ของทุกส่วนในสังคม การกระจายอํานาจในการจัดการและการตัดสินใจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถินจนถึงชุมชนและ

โรงเรียน และการเชือมโยงประสานงาน ระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ และสถาบันวิชาการ ให้เกิด

เครือข่ายการทํา งานทีมีประสิทธิภาพ 

  3.2  การปรับกระบวนการให้บริการ ให้เกิดความยืดหยุ่น เพือตอบสนองความต้องการที

หลากหลาย มีการผสมผสานหลายรูปแบบเพือให้เกิดการให้บริการทีครบวงจรมากขึ น จ ัดบริการให้เข้าถึงตัวเด็กกลุ่มนี

ได้มากขึ น รวมทั งมีความเป็นองค์รวมของกลไกและกระบวนการให้บริการซึ งต้องสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

และคํานึงถึงการพัฒนารอบด้านของเด็ก รวมทั งครอบครัวและชุมชนของเด็ก ซึ งจะต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการทั ง

ในฐานะกลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนในการตัดสินใจและดํา เนินงานด้วย 

  3.3  การผลักดันกลไกต่าง ๆ ทั งกฎหมาย นโยบาย แผนงาน ในระดับชาติและท้องถิน

ตลอดจนการปรับทัศนคติและเสริมทักษะของบุคลากรทีเกียวข้อง รวมทั งปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการสอนให้มี

ประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับเด็กกลุ่มนี 

  3.4  การรณรงค์ทุกระดับมีความจํา เป็น เพือระดมสรรพกํา ลังและสร้างกระแส แนวคิด

ใหม ่ๆ ในประเด็นทีเกียวข้องกับการศึกษาสํา หรับเด็กด้อยโอกาส ตลอดจนส่งเสริม เผยแพร่ และแสดงความชืนชม

ในสมรรถนะของเด็กด้อยโอกาสในแง่มุมต่าง ๆ 
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  4.   รูปแบบการให้บริการ ผลการศึกษาชี ให้เห็นเด่นชัดว่ารูปแบบการให้บริการ การศึกษา

สําหรับเด็กด้อยโอกาสมีความหลากหลายและแตกต่างกันไปตามความเหมาะของสภาพแวดล้อมและความต้องการ

ของเด็กกลุ่มนี ซึงสามารถสรุปรูปแบบหลักได้ 9 รูปแบบคือ 

4.1 การศึกษาในระบบซึ งหมายถึงการใช้ระบบโรงเรียนเป็นฐาน แต่มีวิธีการต่าง ๆ เพือ

ช่วยให้โรงเรียนมีศักยภาพเพียงพอทีจะรองรับความต้องการของเด็กกลุ่มนี เช่น การเพิมงบประมาณด้านการศึกษา

ให้แก่โรงเรียน การให้ทุนการศึกษาเป็นรายบุคคล การปรับเปลียนการศึกษาในโรงเรียนให้ยืดหยุ่น และตอบสนอง

ความต้องการเฉพาะ และการให้การศึกษาเสริมเพือให้เด็กกลุ่มนีสามารถเรียนทันเด็กปกติได้ 

4.2 รูปแบบทีมุ่งเข้าถึงเด็กโดยตรง โดยไม่ต้องอาศัยระบบโรงเรียนปกติ เช่น การตั ง

โรงเรียนชุมชนในท้องถิน ซึ งบริหารจ ัดการโดยชุมชนเอง การเน้นรูปแบบการให้บริการทีเข้าถึงง่าย และดึงดูดเด็กให้

มาใช้บริการ และการเข้าถึงตัวเด็กโดยวิธีเดินสอนในถินทุรกันดารหรือการสอนแบบตัวต่อตัว เป็นต้น 

4.3 การตั งสถาบันเฉพาะหรือโรงเรียนพิเศษสํา หรับกลุ่มทีไม่สามารถเรียนรู้ได้

ตามปกติ และจํา เป็นต้องมีกระบวนการพิเศษ 

4.4 การผสมผสานรูปแบบหลายรูปแบบ เพือบริการทีเป็นองค์รวมและครบวงจร 

4.5 การคํานึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับการทํางาน โดยจัดการฝึกอาชีพที

เหมาะสมกับสถานการณ์ในท้องถิน การเปิดโอกาสให้เด็กทํา งานไปด้วยเรียนไปด้วย และการใช้กระบวนการ       ทํา 

งานเป็นเครืองมือให้เกิดการเรียนรู้เพือชีวิตของเด็กทีจํา เป็นต้องหารายได้เพือตนเองและครอบครัว 

4.6 การส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและในกระบวนการพฒันาสังคม 

4.7 การจัดบริการทีตอบสนองต่อความต้องการพิเศษของเด็กชายหรือเด็กหญิง ซึง   จํา 

เป็นต้องมีการแยกกันอย่างชัดเจน 

4.8 โครงการเล็ก กะทัดรัด ง่าย และสอดคล้องต่อวิถีชีวิตของชุมชน 

4.9 การพัฒนาองค์ความรู้และกระบวนการให้บริการให้มีประสิทธิภาพยิงขึ น โดยอาศัย

การวิจัยและติดตามประเมินผลเพือสรุปบทเรียนทีจะนํา มาใช้ในการพ ัฒนางานให้ดีขึ น การจัดทําโครงการ นําร่องเพือการ

ขยายผลในระยะยาว และการทดลองดํา เนินการในประเด็นพิเศษต่าง ๆ ทีย ังไม่มีผู ้ใดดํา เนินการมาก่อน หรือมีผู ้ดํา 

เนินการแต่ยังไม่แพร่หลายเท่าทีควร 

 5.     การติดตามประเมินผล 

  5.1  แนวคิดในการติดตามประเมินผลซึ งปรากฏในข้อมูลของประเทศสหรัฐอเมริกา 

สหราชอาณาจักร ฟิลิปปินส์ และออสเตรเลียเป็นแนวคิดทีเชือมโยงกระบวนการนี กับการพิจารณาโครงการหรือ

กิจกรรมทีมีประสิทธิภาพ เพือให้ความสนับสนุน การติดตามดูแลการดํา เนินงานเพือให้เป็นไปตามแผนงานและ     มี

ประสิทธิภาพ การเก็บบทเรียนของการดํา เนินงานเพือใช้ในการปรับปรุงงานและการวางแผนงาน สํา หรับอนาคต 

การพัฒนาความยั งยืนของโครงการหรือกิจกรรม และท้ายทีสุดคือการขยายผลโครงการหรือกิจกรรมทีประสบผล  สํา 

เร็จไปยังแหล่งอืน ๆ ต่อไป 
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  5.2  วิธีการทีใช้ในการประเมินผลของทั ง 4 ประเทศคือการประเมินตนเอง การ

ประเมินผลโดยบุคคลภายนอก การประเมินผลเป็นกลุ่มโครงการ การจัดทํา กรณีศึกษา ตลอดจนการบันทึกและ

วิเคราะห์ข้อมูลเพือการขยายผล 

  5.3  ปัจจัยทีสําคัญคือ การมีส่วนร่วมของผู้ทีเกียวข้อง การจัดสรรทรัพยากรโดยเฉพาะ 

การกําหนดรูปแบบและวิธีการทีชัดเจนและเหมาะสม และการมุ่งให้เป็นกระบวนการเรียนรู้ นอกเหนือไปจากการ

พิจารณาความสําเร็จและความล้มเหลว 

  6.   ข้อเสนอแนะหลักสําหรับการให้บริการการศึกษาสําหรับเด็กด้อยโอกาส ทีเกิดจากผลสรุป

ของการศึกษาทีไม่สามารถระบุได้ว่าแนวคิด ยุทธศาสตร์ และรูปแบบใดจะเหมาะสม และนํา มาปฏิบัติได้ในประเทศ

ไทย เพราะมีเงือนไขมากมายทีเป็นตัวแปรหรือปัจจ ัยในความสําเร็จและล้มเหลวของการดํา เนินงาน แต่สามารถจัด

กรอบของกระบวนการให้บริการการศึกษาสํา หรับเด็กด้อยโอกาสได้ดังนี 

  6.1   แนวความคิดเรืองการศึกษาในศตวรรษที 21 ซึ งเป็นการเตรียมความพร้อมของเด็ก

เพืออนาคต ทีมีการเปลียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี อย่างรวดเร็วและรุนแรง โดยกําหนด

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเด็กในศตวรรษที 21 ไว้ดังนี 

  6.1.1  มีสติปัญญาดี และมีทักษะในการตัดสินใจอย่างถูกต้อง 

  6.1.2  มีอาชีพและพึงตนเองได ้

  6.1.3  มีศีลธรรม จริยธรรมอันดีงาม และมีจิตสํา นึกเพือสังคม 

  6.1.4  มีความสัมพ ันธ์อันดีกับผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ และมีสํา นึกในคุณค่าของ

ขนบธรรมเนียมประเพณีทีดีงามการศึกษาสํา หรับศตวรรษที 21 จึงควรมุ่งเน้นให้เกิดคุณลักษณะดงักล่าวข้างต้น ซึ งจะ

ทํา ให้เด็กด้อยโอกาสรอดพ้นจากการเป็นเหยือ พึงตนเองได ้และเป็นผู ้ทํา ประโยชน์เพือสังคม 

  6.2  ยุทธศาสตร์ทีจําเป็นจะต้องคํานึงถึงก่อนทีจะจัดระบบการให้บริการการศึกษาแก่เด็ก

ด้อยโอกาสให้เหมาะสมและปฏิบัติได้ในประเทศไทยก็คือ การทบทวนประสบการณ์ในประเทศไทยในเรืองนี ให้ถ่อง

แท้ ชัดแจ้ง เนืองจากเรามีพืนฐานการดํา เนินงานในเรืองนี อยู่ไม่น้อย การทบทวนประสบการณ์นี ควรกระทํา ให้

ครบถ้วนในประเด็นดังต่อไปนี 

  6.2.1  กฎหมาย/กฎระเบียบต่าง ๆ ทีมีอยู่ 

  6.2.2  ทรัพยากรทีใช้ในการดํา เนินงานหรือทีจะหามาไดใ้นอนาคต 

  6.2.3  นโยบาย / แผนงานทีฝ่ายต่าง ๆ กําหนดและดํา เนินการอยู่ 

  6.2.4  รูปแบบการให้บริการทีมีอยู่แล้วในประเทศไทย ซึ งมีไม่น้อยทีเหมือนหรือ

คล้ายคลึงกับทีปรากฏใน 5 ประเทศ ทีเป็นกรณีศึกษา รวมทั งรูปแบบทีแตกต่างเป็นลักษณะเฉพาะของประเทศไทยด้วย 

  6.2.5  ความร่วมมือประสานงานระหว่างส่วนต่าง ๆ ของสังคมในปัจจุบัน 

  6.2.6  บทบาทของเด็ก / ครอบครัว และชุมชน ในการให้บริการ 
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  6.2.7 กลไกการติดตาม ประเมินผล และการขยายผลโครงการทีมีประสิทธิภาพให้

สามารถปฏิบัติงานได้มากขึ น หรือนํา วิธีการหรือปัจจัยทีประสบความสําเร็จในท้องทีหนึ งไปทดลองดํา เนินการใน

ท้องทีอืน ๆ 

  6.2.8  กลไกการตรวจสอบ และวัดผลการให้บริการ เพือให้สามารถควบคุมคุณภาพได ้

  6.3  ปัจจัย/ลักษณะพิเศษทีจ ํา เป็นในการจัดบริการการศึกษาสํา หรับเด็กด้อยโอกาส ทั ง

ในระดับมหภาค และจุลภาค มีดังนี 

  6.3.1  ในระดับมหภาค 

1) จะต้องมีการพัฒนากลไกหลักให้เป็นองค์รวม ทํา งานสอดคล้องไปใน

ทิศทางเดียวกัน 

2) มีการกระจายอํานาจทางการบริหาร และการตัดสินใจจากส่วนกลางลงสู่

ท้องถิน ชุมชน และโรงเรียน 

3) มีการพัฒนาหน่วยงานกลาง (Clearing House) เพือรับผิดชอบด้านข้อมูล

วิชาการ ติดตามประเมินผล ขยายผล และรณรงค์เพือรวมพลัง และระดมทรัพยากร 

4) ส่งเสริม และพัฒนากลุ่มสหวิชาชีพ ซึงจะช่วยดูแลพัฒนาการอย่างเป็นองค์

รวมของเด็กกลุ่มสหวิชาชีพนีควรจะปรากฏทุกระดับตั งแต่ะดับชาติจนถึงระดับชุมชน 

5) จัดการฝึกอบรมเพือเสริมทักษะของบุคลากรทางการศึกษาและทางการ

พัฒนาเด็ก รวมทังปรับปรุงหลักสูตร และหมวดวิชาในสถานศึกษา เพือสร้างคนรุ่นใหม่สืบสาน และพัฒนางาน

ทางด้านนี 

6) พัฒนาโครงสร้างและกลไกในชุมชนเพือรองรับการคืนสู่สังคมของเด็ก 

 6.3.2 ในระดับจุลภาคซึงหมายถึงโครงการ และองค์กรทีให้บริการการศึกษาสําหรับเด็ก

ด้อยโอกาสนั น มีปัจจัยและลกัษณะพิเศษทีจําเป็นสํา หรับประสิทธิภาพของการทํางานด้านนี คือ 

1) มีขนาดเล็ก กระบวนการง่ายไม่ซับซ้อน และเหมาะสมกับวิถีชีวิตของ

ท้องถิน 

2) ใช้ชุมชนเป็นฐาน และมีกระบวนการพัฒนาศักยภาพชุมชน เพือให้สามารถ

ดํา เนินงานได้ด้วยตนเอง โดยอาศัยความสนับสนุนบางส่วนจากภายนอก 

3) มีการพฒันาคุณภาพชีวิตอย่างเป็นองค์รวม ผสมผสาน ครบวงจรรวม

ครอบครัว/ชุมชน ไว ้ในกลุ่มเป้าหมาย 

4) มีกิจกรรมน่าสนใจ ดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย เอือประโยชน์ต่อชุมชน 

5) มีพลวัต ประเมินผล ปรับและพัฒนากระบวนการให้ตอบสนองต่อ

สถานการณ์ทีเปลียนแปลงอยู่เสมอ 

6) เปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วม ในการวางแผนและดํา เนินงาน และ

สนับสนุนให้เด็กเป็นผู ้ดํา เนินกิจกรรมบางอย่างด้วยตนเอง 
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7) มีมิติเชือมโยงระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่ก ับภูมิปัญญาท้องถิน 

8) มีกิจกรรมเพือความยั งยืน 

9) มีการติดตามดูแลเด็กทีกลับคืนสู่สังคม 

10) ถ้าเป็นโครงการขยายผล – ต้องไม่ใช้ตัวอย่างสําเร็จรูป หรือทําให้เป็น

มาตรฐานเดียวกันหมด 

  6.4.  การติดตามประเมินผล – ประเด็นสําคัญในการติดตามประเมินผลมีดังนี 

  6.4.1  ล ักษณะของโครงการหรือกิจกรรมทีแตกต่างกัน 3 ประเภทคือโครงการที

ได้รับเงินอุดหนุน โครงการทีพึงตนเองได ้และกิจกรรมในชุมชน 

  6.4.2  เป้าหมายของการประเมินผลมี 2 ประการคือ กระบวนการ และผลกระทบ 

  6.4.3  วิธีการติดตามประเมินผลควรกระทํา แตกต่างกันตามลักษณะของโครงการ

หรือกิจกรรม คือใช้วิธีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นทางการ/ครบวงจรกับโครงการทีได้รับเงินสนับสนุน วิธีการ

ประมวลผลกับโครงการทีพึ งตนเองได ้และวิธีการทบทวนงานกับกิจกรรมชุมชน ซึงแต่ละวิธีจะมีกิจกรรมแตกต่างกัน

ไป 

  6.4.4  เมือโครงการหรือกิจกรรมได้รับการประเมินว่ามีประสิทธิภาพสมควรขยาย

ผลควรมีการพิจารณาคุณลักษณะทีจะนํา ไปใช้ในทีใหม่ให้ถีถ้วน และควรมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนือง ทั ง

กับโครงการและกิจกรรมเดิมและโครงการหรือกิจกรรมใหม่เพือให้เกิดความยั งยืน 

  6.4.5  ข้อกําหนดเบืองต้นในการติดตามประเมินผลคือ ต้องมีความต้องการและการ

ยอมรับจากโครงการ ต้องใช้วิธีแบบมีส่วนร่วม และต้องเกิดประโยชน์ทั งกับโครงการและองค์กรทีสนับสนุน 

  6.4.6  ประเด็นทีท้าทายในการติดตามประเมินผลคือ การนํา ข้อเสนอแนะไปปฏิบัติ

และการติดตามผลการปฏิบัตินั น ขอบเขตการประมวลผลโครงการทีพึงตนเองได ้การปฏิบัติต่อโครงการทีประเมินว่า

ล้มเหลวและการเผยแพร่ผลการประเมินเพือเป็นตัวอย่าง 

  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550) ได้รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการกรอบ     แนว

ทางการจัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการศึกษาสําหรับเด็กด้อยโอกาส 5 ภูมิภาค ได้ข ้อสรุปข้อเสนอแนะ แนวทางการ

ดําเนินงาน ควรเร่งแก้ปัญหาเชิงรุก โดยระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในจังหวัดโดยจัดให้มีศูนย์/หน่วย

ประสานงานกลาง ดําเนินการให้บริการแก่เด็กด้อยโอกาสในแต่ละจังหวัด ในรูปของคณะกรรมการ/คณะทํางานที

ประกอบด้วยผู ้แทนจากหน่วยงานทีเกียวข้องทั งภาครัฐและภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน องค์กรชุมชน 

ตลอดจนมูลนิธิ และองค์กรสาธารณะประโยชน์ เพือทําหน้าทีในการให้บริการ ดูแล และให้ความช่วยเหลือเด็ก

ผู ้ด้อยโอกาสในพืนทีทีเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพและความต้องการอย่างครบวงจร และต่อเนืองในลักษณะบูรณา

การเพือให้หลุดพ้นจากความด้อยโอกาสอย่างแท้จริง โดยมีกรอบแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการการจ ัดการศึกษา

สําหรับผู ้ด้อยโอกาส ดังนี 

 1)   ให้มีการสํารวจ (x-ray) และจัดทําระบบฐานข้อมูลเด็กด้อยโอกาสเป็นรายบุคคลให้

ครอบคลุมทุกประเภทและทุกหน้าที 
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 2)  ให้มีการจัดการศึกษาทั งในและนอกระบบและการพัฒนาทักษะอาชีพทีสอดคล้องกับความ

ต้องการ 

 3)   ให้ความช่วยเหลือและดูแลโดยจัดตั งกองทุนและให้ทุนการศึกษาและความช่วยเหลือด้าน

อืนๆ เช่น สุขภาพอนามัย 

 4)    สร้างงาน สร้างอาชีพ จัดหางานให้มีรายได้ระหว่างเรียน และเมือจบการศึกษา 

 5)  สร้างและพ ัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการให้บริการและช่วยเหลือผู ้ด้อยโอกาส 

 Awartani et al. (2007) กล่าวถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนว่า โรงเรียนเป็นสถาบันทาง

สังคมทีทาหน้าทีให้การศึกษาอบรมแก่เด็ก เพือเตรียมเยาวชนของชาติให้เป็นสมาชิกของสังคม กล่าวคือ เป็นผู ้มี

ความรู้ มีคุณธรรม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ และปรับตัวอยู่ในสังคมได ้ตลอดจนสร้างสรรค์ประโยชน์ให ้

แก่สังคม จากว ัตถุประสงค์ดังกล่าวทําให้สามารถกําหนดบทหน้าและหน้าทีของโรงเรียนเพือส่งเสริมพัฒนาการของ

เด็กได้ดังนี 

 1) ส่งเสริมพัฒนาการทางกาย โรงเรียนควรให้ความดูแลเอาใจใส่ดูแลเกียวกับสุขภาพอนามัย 

และภาวะโภชนาการของเด็ก และจัดกิจกรรมเพือส่งเสริมให้เด็กมีร่างกายทีแข็งแรงมีสุขภาพอนามัยดี เจริญเติบโตได้

สมวัย 

 2) ส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์ โรงเรียนควรส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพจิตดีมีอารมณ์สดชืน 

แจ่มใส พยายามลดหรือขจัดอารมณ์ทีไม่ดี ขุ่นมัวให้หมดสินไป หากเด็กมีอารมณ์คับข้องใจ เพราะไม่สามารถปรับตัว

เข้ากับสิงแวดล้อมได้ เด็กจะเกิดความเบือหน่าย ท้อถอยและไม่อยากเรียน โรงเรียนจึงต้องทาการขจัดอุปสรรคนันโดย

ต้องคํานึงถึงการจัดประสบการณ์และสิงแวดล้อมให้เหมาะสมแก่เด็ก เช่น ให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของ

โรงเรียนเรียน เพือให้เด็กสามารถปรับตัวและลดความเครียดหรือวิตกกังวลลงได้ 

 3) ส่งเสริมพัฒนาการทางสังคม โรงเรียนเป็นสถาบันทีเด็กจะเรียนรู้พฤติกรรมต่างๆ ทางสังคม 

เด็กจะสามารถปรับตัวเข้ากับครู เพือน และสิงแวดล้อมในโรงเรียนได้เพียงไรนอกจากจะขึนอยู่กับการอบรมเลียงดูทาง

บ้านแล้ว ย ังขึนอยู่กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน2.2.3.4 ส่งเสริม    ทางสติปัญญา 

โรงเรียนเป็นแหล่งวิทยาการทีสําคัญมาก เด็กจะได้รับความรู้และประสบการณ์ทีจะนาไปใช้ในชีวิตจริงมากทีสุด 

โรงเรียนจึงควรคํานึงถึงความเหมาะสมเกียวกับหลักสูตร เนือหา วิธีการสอน ซึ งจะช่วยให้เด็กได้พ ัฒนาทางสติปัญญา

ได้อย่างดีทีสุด 

 Awartani et al. (2007) เด็กในวัยเรียนเป็นช่วงทีกาลังเจริญเติบโต เป็นหน้าทีของทางบ้านคือ

พ่อแม ่ผู ้ปกครองในการดูแลเด็กเมืออยู่ทีบ้าน และในขณะเดียวกัน เมือเด็กมาโรงเรียน เด็กจะต้องได้รับการดูแล   เอา

ใจใส่จากทางโรงเรียน เพือให้เด็กเจริญเติบโตได้อย่างมีคุณภาพ ดังนนัในการพัฒนาเด็กโรงเรียนต้องเน้นการพ ัฒนาที

ตอบสนองความต้องการพืนฐานของเด็กในด้านต่าง  ๆดังนี 

 1)  ด้านร่างกาย คือ เด็กต้องได้รับสารอาหารทีเป็นประโยชน์และเพียงพอกับความต้องการของ

ร่างกาย มีสารอาหารครบ 5 หมู่ และมีความปลอดภัยต่อสุขภาพ ภาชนะใส่อาหาร จะต้องมีความสะอาดเพียงพอ 
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รวมทงัการได้เล่นและไดอ้อกกาลังกายเพือให้ร่างกายได้เคลือนไหว และพักผ่อน เด็กต้องอยู่ในทีถูกสุขลักษณะ      มี

สภาพแวดล้อมทีดี ไม่มีอันตราย ได้อยู่ในอุณหภูมิทีพอเหมาะ 

 2) ด้านอารมณ์และจิตใจ เด็กต้องได้รับการอบรมสั งสอน ได้รับความรักความอบอุ่น ไม่ว่าจะ

เป็นครูหรือเพือน ซึงถ้าเด็กสามารถเขา้กับเพือนได ้ก็จะทาให้เด็กมีชีวิตได้อย่างมีความสุข และนอกจากนียังต้องการ

เป็นทียอมรับของสังคม ต้องการประสบความสําเร็จ ซึ งมีส่วนทําให้เด็กมีสุขภาพจิตทีดี มีอารมณ์ดี หน้าตายิมแย้ม

แจ่มใส แต่ถ้าเด็กมีปัญหาในด้านนีควรจะต้องได้รับการช่วยเหลือหรือแนะนาสิงต่างๆและป้องกันปัญหาทีจะเกิด

ขึนกับนักเรียน ซึงจะช่วยให้การเรียนดีขึนและ ให้นักเรียนสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได ้

 3) ด้านสังคม เด็กต้องมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทีโรงเรียนจัดขึน เพือเป็นการสร้าง

สัมพันธ์กับครู และเพือน ซึงจะช่วยให้เด็กเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อืนในสังคม และรู้จักปรับตัว 

 4)  ด้านสิงแวดล้อมในโรงเรียน โรงเรียนจะต้องจัดสิงแวดล้อมต่าง  ๆในโรงเรียน หรือบริการ

ต่างๆ ให้สอดคล้องหรือสนองต่อความต้องการพืนฐานของเด็ก ซึ งมีผลต่อพัฒนาการในด้านต่าง  ๆของเด็กด้วย 

 5) ด้านวิชาการ ส่วนใหญ่จะมีความเกียวข้องกับครู ซึ งเป็นผู้ทีมีบทบาทอยู่ใกล้ชิดนักเรียนมาก

ทีสุด ซึงเป็นทงัผู ้สอน ผู ้อบรม ปลูกฝังค่านิยมต่างๆ ให้กับเดก็ 

  สรุปได้ว่า แนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เหล่านีต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย    การ

ปฏิรูปแก้ไขกฎหมายว่าด้วยสิทธิเดก็ของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและ

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กก็เป็นแนวทางสําคัญทีจะช่วยให้การแก้ไขปัญหาเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพมากขึน แต่

อย่างไรก็ดีความตระหนักในความสําคัญของเด็กของคนในสังคมก็สิ งทีจําเป็นอย่างมาก คนในสังคมจะต้องเข้าใจใน

สิทธิเสรีภาพทีเด็กควรจะได้รับ และไม่เข้าไปล่วงละเมิดสิทธิของเด็ก รวมถึงส่งเสริมให้เด็กมีคุณภาพชีวิตทีดีเพือทีจะ

เติบโตไปเป็นผู ้ใหญ่ทีดีของสังคมในอนาคต 

 

4.   บทสรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 

จากคําถามการวิจัยทีกําหนดไว้ว่า “ร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย และขอ้เสนอเชิงนโยบายเพือพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ทั งส่วนทีเป็นว ัตถุประสงค์ของนโยบาย แนวทางของนโยบาย และกลไกของ

นโยบาย นําไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายเพือพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ทีประกอบด้วย  3 มิติ 6 

องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านร่างกาย (physical domain) ด้านจิตใจ (psychological domain) ด้านอารมณ์ (emotional 

domain) ด้านสัมพันธภาพทางสังคม (social relationships domain) ด้านสิงแวดล้อม (environment domain) และด้าน

การเรียนรู้ (learning domain)” สรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยดงัแสดงในภาพที 2 
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ภาพที 2  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณภาพชีวิตนักเรียน

โรงเรียนศึกษา

สงเคราะห์ 

ด้านร่างกาย 

ด้านสิงแวดล้อม   

ด้านจิตใจ  

แนวทางของนโยบาย -- ทําอย่างไร ? วัตถุประสงค์ของนโยบาย --- เพืออะไร ? 

มีกลไกของนโยบายอะไรทีจะทําให้การนําแนวทางนโยบายไปปฏิบัติบรรลุผลตามว ัตถุประสงค์ทีก ําหนด ? 

 

คุณภาพชีวิตโดยภาพรวม 

ด้านอารมณ์  

ด้านสัมพันธภาพทางสังคม 

ด้านการเรียนรู้ 
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บทที 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 

การวิจัยในครั งนี เป็นการวิจัยเชิงนโยบายแบบมีส่วนร่วม (participatory policy research) ก ําหนดให้การ

จัดทําร่างข้อเสนอนโยบายหลังจากการศึกษาบริบทในขั นตอนที 1 โดย“ผู ้วิจัยและตัวแทนของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย” 

ร่วมกันสังเคราะห์ข้อมูลทีได้จากการศึกษาบริบทแหล่งต่าง ๆ เพือจัดทําเป็นร่างข้อเสนอนโยบายขึ นแทนการ

สังเคราะห์โดยผู ้วิจัยเพียงลําพัง ภายใต้ “หลักการมีส่วนร่วมจากผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย” และ“อิทธิพลของค่านิยมและ

แนวคิดของบุคคลต่อโอกาสในการยอมรับของข้อเสนอนโยบาย” ถือเป็นพัฒนาการของวิธีดําเนินการวิจัยเชิงนโยบาย

ทีก้าวหน้าขึ นอีกระดับหนึง ผู ้วิจัยขอนําเสนอรายละเอียดของวิธีดําเนินการวิจัยซึ งมีแนวคิดทีสําคัญ ดังนี 

 

1.  ขันตอนการวิจัย 

การวิจัยในครั งนีได้แบ่งการวิจัยออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที 1 เป็นการศึกษาบริบทเพือจัดทําร่างข้อเสนอเชิง

นโยบายโดยการวิจัยเอกสาร การใช้เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT การวิจ ัยเชิงสํารวจ การศึกษาพหุกรณี และการสัมมนา

เชิงปฏิบัติการระยะที 2 เป็นการตรวจสอบเพือจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบาย โดยการประชุมผู ้ทรงคุณวุฒิ การสนทนา

กลุ่มเป้าหมาย และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ซึงในแต่ละระยะมีขั นตอนการวิจัย ดังนี 

1.1  ระยะที 1 การศึกษาบริบทเพือจัดทําร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย 

ใช้ระเบียบวิธีวิจัยประเภทต่างๆ เพือให้มีแหล่งข้อมูลในการจดัทําร่างนโยบายหลากหลายแหล่ง

ตามหลักการสามเส้า (triangulation approach) ซึ งเน้นลักษณะข้อมูลหลายแหล่ง (multiple data sources) และข้อมูลที

ได้รับจากผลการวิจัยแต่ละประเภทได้นําไปใช้ในการจัดทําเป็นร่างข้อเสนอเชิงนโยบายอย่างเท่าเทียมกัน (equivalent 

status design) ตามแนวคิดวิธีวิทยาการวิจ ัยแบบผสม(Mixed Methodology) (Majchrzak, 1984 อ ้างถึงในวิโรจน ์ สาร

รัตนะ, 2554) โดยดําเนินการวิจัย 4 วิธีการในลักษณะดําเนินการเป็นคู่ขนานกัน (parallel) ดังนี 

1.1.1 การวิจัยเอกสาร (documentary research) เพือศึกษาเกียวกับ 1) แนวคิดเกียวกับขอ้เสนอ

เชิงนโยบาย 2) หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกียวกับคุณภาพชีวิต 3) แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต 4) บริบทการจัด

การศึกษาสงเคราะห์ โดยนําข้อมูลทีได้มาวิเคราะห์และสังเคราะห์เนือหา (content analysis and synthesis) โดยยึดหลัก

ความสอดคล้องของข้อมูล เพือนําไปสู่บทสรุปกรอบแนวคิดในการวิจัยต่อไป    

1.1.2 การวิจัยเชิงสํารวจ (survey study) ศึกษาบริบทเกียวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหา และ

ข้อเสนอแนะการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน และประเมินคุณภาพชีวิตนักเรียนเพือเป็นข้อมูลประกอบในการกําหนด

แนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห ์จากผู้มีส่วนได้เสียกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน

โดยตรง ได้แก่ ครู ผู ้บริหาร และนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 
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1.1.3 การศึกษาพหุกรณี (multi-case study) โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ทีเป็นต้นแบบ (best 

practice) จ ํานวน 4 แห่ง เป็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ในภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคละ      

1 แห่ง โดยมีคุณสมบัติดังนี  คือ เป็นโรงเรียนทีมีการบริหารจัดการดีเด่นได้รับรางวัลระดับชาติขึ นไป และผ่านการ

ประเมินภายนอกรอบทีสาม  

1.1.4 การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ (expert in-depth interview) ซึ งเลือกแบบเจาะจง จํานวน     

10 คน  โดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ งโครงสร้าง (semi-structure interview) ทีผู ้วิจัยสร้างขึ น โดยกําหนดคุณสมบัติของ

ผู ้ทรงคุณวุฒิเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ผู ้ทรงคุณวุฒิทีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการเมือง 2 คนด้านวิชาการ 

3 คน ด้านสังคม 3 คน และด้านองค์กรเอกชน (NGOs) 2 คน 

การจัดทําร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย 

การประชุมเชิงปฏิบัติการผู ้ มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder workshop) เพือจัดทําร่างข้อเสนอ โดย

นําผลจากการวิจัยเอกสาร การวิจัยเชิงสํารวจสถาบัน และการศึกษาพหุกรณีโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ทีเป็นต้นแบบ

ข้างต้น และการสัมภาษณ์เชิงลึกผู ้ทรงคุณวุฒิ มาใช้เป็นข้อมูลพืนฐานเพือจ ัดทําเป็นร่างข้อเสนอเชิงนโยบายในการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ เป็นการระดมแนวคิดของตัวแทนผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ ํานวน 15 

คน 

1.2  ระยะที 2 การตรวจสอบเพือจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบาย 

 1.2.1   การสนทนากลุ ่มแบบเจาะจง (focus group discussion) นักบริหารทีเป็นผู ้เกียวข้องกับการ

กําหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ประกอบด้วย ประธาน หรือรองประธาน 

อ.ก.ค. สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ผู ้อํานวยการหรือรองผู ้อํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และ

ผู ้อํานวยการหรือรองผู้อ ํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 1-12 รวมทั งสิ น จ ํานวน 14 คน เพือตรวจสอบ

วิเคราะห์และพิจารณาข้อเสนอเชิงนโยบาย และเพือปรับปรุงพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย โดยอิงเกณฑ์ความเหมาะสม

และความเป็นได ้  

 1.2.2  การประชุมสัมมนาผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder seminar) จ ํานวน 40 คน ผลจากการ

สัมมนาจะนําไปใช้ในการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพือพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 

รายละเอียดดังแสดงในภาพที 3 
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ภาพที 3  ขั นตอนการวิจัย 

 

2.  รายละเอียดของการดําเนินการวิจัย 

ระยะที 1  การศึกษาบริบทเพือจัดทําร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย 

1.1   การวิจัยเอกสาร (documentary research) เพือศึกษาความคาดหวังเชิงนโยบายและเชิง

วิชาการ รวมทั งผลงานวิจัย เพือหาคําตอบว่า 1) โดยรวมและแต่ละด้านมีปัญหาสําคัญอะไร 2) มีแนวทางการแก้ไข/

พัฒนาอย่างไร 3) มีกลไกทีจะทําให้แนวทางนั นสําเร็จอย่างไร  โดยนําข้อมูลทีได้มาวิเคราะห์และสังเคราะห์เนือหา 

(content analysis and synthesis)  ในองค์ประกอบ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านอารมณ์ ด้านสัมพันธภาพ

ทางสังคม ด้านสิงแวดล้อม และด้านการเรียนรู้  

 1.2   การวิจัยเชิงสํารวจ (survey research)  

 1.2.1 ประชากรในการสํารวจความคิดเห็นครั งนี  ผู ้วิจัยศึกษาจากผู ้บริหาร และครูใน

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ รวมจํานวนทั งสิ น 5,895 คน และนักเรียนประจําและไป-กลับ จํานวน 37,511 คน กําหนด

ขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรของยามาเน่ทีระดับความคลาดเคลือน .05 ได้กลุ่มตัวอย่างทีเป็นผู้บริหารและครู จํานวน 374 

 ระยะที 1  

การจัดทําร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย 

 

ระยะที 2  

การคาดคะเนโอกาสในการปฏิบัติของข้อเสนอเชิงนโยบาย 

 

ออกแบบโดยคํานึงถึงวิธีวิทยาการวิจัยแบบผสม 

(mixed methodology) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เน้นความหลากหลายของแหล่งข้อมูล 

(data triangulation) 
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และความเหมาะสม(propriety) 

 

วิจัยเอกสาร 

(documentary research) 

 

วิจัยเชิงสํารวจ 

(survey research) 

พหุกรณีศึกษา   

(multi-case study) 
 

จัดทําร่างข ้อเสนอ
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หลักการมีส่วนร่วม 

โดยสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการ

ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย 

 
สัมภาษณ์ 

เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

การสนทนา

กลุ่มแบบ

เจาะจง 

 
 

การประชุม 

สัมมนาผู้มี

ส่วนได้ส่วน

เสีย 

 

 
ข้อเสนอเชิง
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พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตนักเรียน

โรงเรียนศึกษา

สงเคราะห์ 
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คน และนักเรียน 396 คน รวมทั งสิ น 770  คน  สุ่มแบบแบ่งชั น (stratified random sampling) ตามสัดส่วนประชากร ดัง

รายละเอียดต่อไปนี 

 

ตารางที  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 

ประเภทโรงเรียน 
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

ผู ้บริหาร/ครู นักเรียน รวม ผู ้บริหาร/ครู นักเรียน รวม 

1. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 2,995 20,017 23,012 53 355 408 

2. โ ร ง เ รี ย น ร า ช ป ร ะ ช า นุ

เคราะห์ 

2,900 17,494 

20,394 

51 311 362 

รวม 5,895 37,511 43,406 104 666 770 

 

  1.2.2  เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ฉบับ ประกอบด้วย  

   1.2.2.1  แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู เพือหาคําตอบว่า 1) 

คุณภาพชีวิตนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์โดยรวมและแต่ละด้านมีปัญหาสําคัญอะไร 2) มีแนวทางการแก้ไข/

พัฒนาอย่างไร 3) มีกลไกทีจะทําให้แนวทางนั นสําเร็จอย่างไร มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (opened-end 

questionnaire) ทีผู ้วิจัยสร้างขึ นตามกรอบแนวคิดของการวิจัย ในองค์ประกอบ 6 ด้าน คือ 1) ด้านร่างกาย 2) ด้านจิตใจ 

3) ด้านอารมณ์ 4) ด้านสัมพันธภาพทางสังคม 4) ด้านสิงแวดล้อม และ5) ด้านการเรียนรู้ และโดยรวม 

   1.2.2.2  แบบว ัดคุณภาพชีวิตนักเรียน ผู้ตอบแบบสอบถามคือนักเรียนในโรงเรียน

ศึกษาสงเคราะห์   มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ ในองค์ประกอบ 6 ด้าน คือ 1) ด้าน

ร่างกาย 2) ด้านจิตใจ 3) ด้านอารมณ์ 4) ด้านสัมพนัธภาพทางสังคม 4) ด้านสิงแวดล้อม และ5) ด้านการเรียนรู้  

   1.2.3  การพัฒนาคุณภาพของเครืองมือ ผู ้วิจัยนําแบบสอบถามความคิดเห็นแบบ

ปลายเปิด และแบบวัดคุณภาพชีวิตนักเรียนไปพัฒนาและหาคุณภาพของเครืองมือโดยตรวจสอบความตรงของเนือหา

และการตรวจสอบความเชือมั น ดังนี 

                                 1.2.3.1  การตรวจสอบความตรงของเนือหา โดยเสนอผู ้เชียวชาญตรวจสอบ

เครืองมือ จํานวน 5 ท่าน  ทีได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจงมีคุณสมบัติดังนี   1) นักวิชาการทีมีความรู้ความเชียวชาญใน

ด้านการศึกษาพิเศษ 2 คน 2) ผู ้บริหารโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 1 คน 3) ผู ้บริหารโรงเรียนประชานุเคราะห์ 1 คน  และ

4)นักวิชาการด้านการวัดและประเมินผล 1 คน โดยตรวจสอบความตรงเชิงเนือหา (content validity) แล้วนําผลการ

ตรวจสอบมาวิเคราะห์ความสอดคล้อง โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of consistency = IOC ) ตามความ

คิดเห็นของผู ้เชียวชาญ เพือพิจารณาคัดเลือกเฉพาะข้อคําถามทีมีค่า IOC ตั งแต่ 0.50 ขึ นไป ทีแสดงว่าข้อคําถามนั น

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายหรือเนือหาทีต้องการ (สุวิมล  ติรกานันท์, 2548) โดยผู ้วิจัยกําหนดระดับความคิดเห็นของ

ผู ้ทรงคุณวุฒิหรือผู ้ เชียวชาญ ดังนี 
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+ 1  เมือแน่ใจว่า ข้อคําถามนั น ถูกต้องเหมาะสม ใช้การได ้

0  เมือไม่แน่ใจว่า ข้อคําถามนั นไม่ถูกต้องเหมาะสม ใช้การได ้

- 1  เมือแน่ใจว่า ข้อคําถามนั นผิดพลาด ไม่เหมาะสม ใช้การไม่ได ้

นําคะแนนทีได ้มาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับจุดมุ่งหมาย 

เนือหาทีต้องการว ัดโดยการแทนค่าในสูตร ดังนี 

IOC = 
N
R

 

IOC แทน  ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับสิงทีต้องการว ัด 

Σ R แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู ้เชียวชาญ 

N  แทน  จํานวนผู ้ทรงคุณวุฒิหรือผู ้ เชียวชาญ 

1.2.3.2  การตรวจสอบความเชือมัน 

             ผู ้วิจัยนําผลจากการตรวจสอบความตรงเชิงเนือหา มาปรับปรุงเป็นฉบับสมบูรณ์ แล้วได้ดําเนินการ

ดังนี 

1) แบบสอบถามความเห็นของผู ้บริหารและครู ซึ งเป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด ได้นําไป

ทดลองใช้กับผู ้บริหารและครูในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ซึ งมิได้ถูกสุ่มเป็นกลุ่มตัวอย่างทีจะใช้ในการวิจัย รวม

จํานวน 30 ราย (ประเภทละ 15 ราย) เพือทดสอบความเข้าใจในข้อคําถามได้สอดคล้องตรงกัน 

2) แบบวัดคุณภาพชีวิตนักเรียน ซึ งมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ  

นําไปทดลองใช้กับนักเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ซึ งมิได้ถูกสุ่มเป็นกลุ่มตัวอย่างทีจะใช้ในการวิจัย จํานวน 30 

คน ข้อมูลทีได้จากการทดลองใช้เครืองมือได้นํามาวิเคราะห์หาค่าความเชือม ัน (reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ

แอลฟา (α - Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach, 1970 อ้างถึงใน บุญชม  ศรีสะอาด, 2545)  

1.2.3.3  การวิเคราะห์ข้อมูล 

1) ข้อมูลเชิงคุณภาพจากแบบสอบถามแบบปลายเปิด (opened-end questionnaire) ทีสอบถาม

ความเห็นจากผู้บริหารและครู เกียวกับ 1) คุณภาพชีวิตนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์โดยรวมและแต่ละด้านมี

ปัญหาสําคัญอะไร 2) มีแนวทางการแก้ไข/พัฒนาอย่างไร 3) มีกลไกทีจะทําให้แนวทางนั นสําเร็จอย่างไร ใช้วิธีการ

วิเคราะห์เนือหา (content analysis) 

2) แบบวัดคุณภาพชีวิตนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ จากแบบมาตรประมาณค่า (rating scale) 

5 ระดับ วิ เคราะห์ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS เพือหาค่าเฉลียและค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน มีเกณฑ์ในการให้

คะแนน และแปลผลการให้คะแนน ดังต่อไปนี   

 เกณฑ์การให้คะแนน 

 5  หมายถึง  มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับสูงมาก 

 4  หมายถึง  มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับสูง 

 3 หมายถึง  มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง 
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 2 หมายถึง  มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับตํ า 

 1 หมายถึง  มีคุณภาพชีวิตอยูใ่นระดับตํ ามาก 

 

 เกณฑ์การแปลผล (Best, 1989) 

 4.51 – 5.00 หมายถึง   มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับสูงมาก 

 3.51 – 4.50 หมายถึง   มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับสูง 

 2.51 – 3.50 หมายถึง   มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง 

1.51 – 2.50 หมายถึง  มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับตํ า 

1.00 – 1.50 หมายถึง   มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับตํามาก 

 

 1.3   การศึกษาพหุกรณี (multi-case study) โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ดีเด่นทีเป็นต้นแบบ(best practice) 

จํานวน 4 แห่ง เป็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ในภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคละ 1 

แห่ง เพือหาคําตอบว่า 1) คุณภาพชีวิตนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์โดยรวมและแต่ละด้านมีปัญหาสําคัญอะไร 2) 

มีแนวทางการแก้ไข/พัฒนาอย่างไร 3) มีกลไกทีจะทําให้แนวทางนั นสําเร็จอย่างไร  โดยการสัมภาษณ์ (interview) การ

สังเกตและจดบันทึก (observation and field-note) และการวิเคราะห์เอกสาร(document analysis) ทีเกียวข้องกับ

องค์ประกอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนในโรงเรียน 4 แห่ง ดังนี  คือ ภาคกลาง ได้แก่ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

จันทบุรี ภาคเหนือ ได้แก่ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ภาคใต้ ได้แก่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 (ภูเก็ต) 

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น 

 1.4        การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ (expert in-depth interview) ซึงเลือกแบบเจาะจง จ ํานวน 10 คน  

โดยใช้แบบสัมภาษณ์กึงโครงสร้าง (semi-structure interview) ทีผู ้วิจัยสร้างขึ น เพือหาคําตอบวา่ 1) คุณภาพชีวิต

นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์โดยรวมและแต่ละด้านมีปัญหาสําคัญอะไร (เน้นภาพโดยรวม) 2) มีแนวทางการ

แก้ไข/พ ัฒนาอย่างไร 3) มีกลไกทีจะทําให้แนวทางนั นสําเร็จอย่างไร  โดยกําหนดคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิเป็น 4 

ด้าน ดังนี 

  1.4.1  ด้านการเมือง 

   1)      นายสมศักดิ      เกียรติสุรนนท์   ประธานรัฐสภา 

2)   นายศักดา  คงเพชร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

  1.4.2    ด้านวิชาการ 

   1)    นายวิเชียร ชวลิต   ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั นคงของมนุษย์ 

   2)     นายพิษณุ    ตุลสุข   รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั นพืนฐาน 

   3)    รศ.ดร. สมศักดิ    ศรีสันติสุข  ภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษย์วิทยา  คณะมนุษย์

ศาสตร และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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  1.4.3    ด้านสังคม 

   1)    นางระเบียบรัตน์  พงษ์พานิช   อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดขอนแก่น นายกสมาคม 

                                                       เสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเป็นสุข 

   2)   นางทิชา  ณ นคร  ผู ้อํานวยการสถานพินิจและคุ ้มครองเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก 

   3)  นางสาวสุเพ็ญศรี    พึ งโคกสูง  หัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิสตรี มูลนิธิเพือนหญิง 

  1.4.4       ด้านองค์กรเอกชน (NGOs) 

   1) นายว ัลลภ   ตังคณานุรักษ์   (ครูหยุย) เลขาธิการมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก 

   2) นายมนตรี   สินทวิชัย   (ครูยุ่น) เลขาธิการมูลนิธิคุ้มครองเด็ก 

 ผู ้วิจัยดําเนินการขอหนังสือนําส่งจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพือไปติดต่อกับผู้ทรงคุณวุฒิ

เหล่านั น และนัดหมายทําการสัมภาษณ์ โดยมีผลสรุปการวิจัยจาก 3 แหล่ง และร่างข้อเสนอเชิงนโยบายทีจัดขึ นใน

ระยะที 1 ส่งเป็นข้อมูลพืนฐานให้ผู ้ทรงคุณวุฒิใช้ประกอบการพิจารณาก่อนเป็นการล่วงหน้า  โดยในช่วงเวลาของการ

สัมภาษณ์จะมีการขออนุญาตบันทึกเสียง ประกอบการจดบันทึกการสัมภาษณ์ มีการถอดเทปบันทึกเสียงและจัดพิมพ์

ข้อมูล แล้วส่งให้ผู ้ทรงคุณวุฒิเหล่านั นตรวจทาน ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลอีกครั ง 

 1.5  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู ้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder workshop) เพือจัดทํา

ร่างข้อเสนอทีมุ่งตอบคําถามว่า 1) คุณภาพชีวิตนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์โดยรวมและแต่ละด้านมีปัญหาสําคัญ

อะไร 2) มีแนวทางการแก้ไข/พ ัฒนาอย่างไร 3) มีกลไกทีจะทําให้แนวทางนั นสําเร็จอย่างไร โดยนําผลจากการวิจัย

เอกสาร การวิจัยเชิงสํารวจสถาบัน และการศึกษาพหุกรณีโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ทีเป็นต้นแบบข้างต้น มาใช้เป็น

ข้อมูลพืนฐานเพือจัดทําเป็นร่างข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ เป็น

การระดมแนวคิดของตัวแทนผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียเกียวกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน การเลือก

กลุ่มเป้าหมายในครั งนี เลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) จากกลุ่มผู ้เชียวชาญ และผู ้ทีมีส่วนได้ส่วนเสียโดยไม่

กําหนดสัดส่วน รวมได้กลุ่มเป้าหมาย จํานวน 12 คน ดังนี 

 2.1.1      ผู ้แทน อ.ค.ก.ศ. สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 2 คน 

  2.1.2 ผู ้แทนผู ้บริหารโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 2 คน 

  2.2.3 ผู ้แทนครูในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์  2 คน 

  2.2.4 ผู ้แทนผู ้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษา 2 คน 

  2.2.5 ผู ้แทนผู ้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 2 คน 

  2.2.6 ผู ้แทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  2 คน 

ระยะที 2 การตรวจสอบเพือจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบาย 

การตรวจสอบเพือจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบาย มีการดําเนินการวิจัย ดังนี 

2.1 การสนทนากลุ ่มแบบเจาะจง (focus group discussion) กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย นักบริหารที

เป็นผู ้เกียวข้องกับการกําหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ จํานวน 12 คน  ผู้วิจัย

นําข้อมูล และร่างข้อเสนอทีได้จากการดําเนินการวิจัยในระยะที 1 มาใช้เป็นกรอบในการสนทนากลุ่มเป้าหมาย เพือ
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ร่วมกันตรวจสอบว่า 1) ปัญหาคุณภาพชีวิตนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์โดยรวมและแต่ละด้าน 2) แนวทางการ

แก้ไข/พ ัฒนา และ 3) กลไกทีจะทําให้แนวทางนั นสําเร็จ ทีกําหนดเป็นร่างข้อเสนอเชิงนโยบายนั น มีความเป็นไปได้ 

(feasible) และเป็นทียอมรับ (acceptable) ของผู้มีส่วนได้เสียหรือไม ่ 

 2.2  การประชุมสัมมนาผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียเพือประ ชาพิจารณ์ข้อเสนอเชิงนโยบาย (stakeholder 

seminar) การประชุมสัมมนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder seminar) เพือประชาพิจารณ์ข้อเสนอ เชิงนโยบาย โดยนํา

ข้อเสนอเชิงนโยบายเพือพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ทีได้พ ัฒนาจากระยะที 1 และข้อมูลจาก

ผลการวิจัยในระยะที 1 มาใช้ประกอบการพิจารณาในการประชุมสัมมนาด้วย ซึงผลจากการประชุมสัมมนาจะนําไปใช้

เพือพัฒนาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายเป็นขั นสุดท้าย การประชุมสัมมนาครั งนี มีจุดมุ่งหมายเพือให้ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ได้ร่วมกันคิดวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ และประเมินความ

เป็นไปได ้รวมถึงให้ข้อเสนอแนะเพิมเติมจากผลการวิจยัทีได้ เพือให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายทีมีความเหมาะสมและ

เป็นไปได้มากยิงขึ น ซึงจะเป็นการตรวจสอบยืนยันผลการวิจัยโดยผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกทางหนึง ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียที

เข้าร่วมการประชุมสัมมนาครั งนี ประกอบด้วย ตัวแทนผู ้บริหาร ครูผู ้สอน นักเรียน  ผู้ปกครองนักเรียน  และกรรมการ

สถานศึกษา โดยเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง(purposive sampling) โดยไม่กําหนดสัดส่วน ได้กลุ่มเป้าหมาย จํานวน 

40 คน 

3.  เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอเชิงนโยบาย  

 สําหรับเกณฑ์ทีใช้ในการพิจารณาร่างข้อเสนอเชิงนโยบายในระยะที 1 และการวิเคราะห์สู่ข้อเสนอ เชิง

นโยบายในระยะที 2 จะใช้เกณฑ์ด้านความเหมาะสม(propriety) พิจารณาจากกระบวนการได้มา    ความครอบคลุม

พันธกิจ การใช้ถ ้อยคํา สํานวน การจัดกลุ่มหรือลําดับและการมีจุดเด่น และเกณฑ์ด้าน ความเป็นไปได(้feasibility) 

พิจารณาจากความสามารถนําไปปฏิบัติ การมีทรัพยากรเพียงพอทีจะปฏิบัติได้ ภาวะความเสียงทีจะเกิดขึ น และการมี

ระเบียบข้อบังคับ กฎหมายทีเอือให้ปฏิบัติได ้ (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2550) ผลการประเมินความเหมาะสมและความ

เป็นไปได้จากดุลยพินิจของผู ้ทรงคุณวุฒิ จะใช้ดัชนีความสอดคล้อง(index of consistency : IOC) ของดุลยพินิจ

ผูท้รงคุณวุฒิในการพิจารณาวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมาย หรือแนวดําเนินงานของนโยบาย โดยค่าดัชนีความสอดคล้อง

จะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ขึ นไป จึงจะถือว่าสอดคล้องกัน (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543) ซึ งแสดง

ว่ามีความเหมาะสมและหรือความเป็นไปได้มาก ถ้ามีคะแนนเฉลียน้อยกว่า 0.5 แสดงว่ามีความเหมาะสมและหรือ

ความเป็นไปได้น้อย (สมนึก ภทัทิยธนี, 2549) ส่วนเนือหาของข้อเสนอเชิงนโยบายจะประกอบด้วย องค์ประกอบทีเป็น

ว ัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแนวการดําเนินงานของนโยบาย  

 ผลการวิจ ัยทีได้จะนําเสนอเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายเพือการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนโรงเรียนศึกษา

สงเคราะห์ โดยมีเนือหาทีเกียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ครอบคลุมทั ง 6 ด้าน 

ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ด้านสิงแวดล้อม ด้านการเรียนรู้ และด้านอารมณ์ 
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