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กระแสการเข้าสู่ประชาคมอาเซยีนกระแสการเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน

กระแสการปฏริูปการศึกษาในทศวรรษทีส่อง กระแสการปฏริูปการศึกษาในทศวรรษทีส่อง 

ปัญหาคุณภาพแรงงานไทยปัญหาคุณภาพแรงงานไทย

ปัญหาคุณภาพชวีติคนไทยปัญหาคุณภาพชวีติคนไทย

การจดัการศึกษา

ชวีติคนไทย

การจดัการศึกษา
สงเคราะห ์ เพือ่คุณภาพ
ชวีติคนไทย



 รา่งข้อเสนอเชงินโยบายเพือ่พฒันาคุณภาพชวีตินกัเรยีนโรงเรยีน
ศึกษาสงเคราะห ์ จากการศึกษาบรบิทโดยการวจิยัเอกสาร การ
วจิยัสํารวจ และการศึกษาพหุกรณีในโรงเรยีนศึกษาสงเคราะห์
ต้นแบบ 4 แห่ง  ในดา้นรา่งกาย จติใจ สัมพนัธภาพทาง
สังคม ส่ิงแวดลอ้ม การเรยีนรู้ และอารมณ ์ ในองคป์ระกอบที่
เป็นวตัถุประสงค ์ แนวการดาํเนนิงานของนโยบาย และกลไก
ของนโยบาย มอีะไรบ้าง

 ข้อเสนอเชงินโยบายเพือ่พฒันาคุณภาพชวีตินกัเรยีนโรงเรยีน
ศึกษาสงเคราะห ์ ในองคป์ระกอบทีเ่ป็นแนวการดาํเนนิงานของ
นโยบาย และกลไกของนโยบาย มอีะไรบ้าง



   เพือ่จดัทาํข้อเสนอเชงินโยบายเพือ่พฒันาคุณภาพ
ชวีตินกัเรยีนโรงเรยีนศึกษาสงเคราะหใ์นดา้น
รา่งกาย จติใจ สัมพนัธภาพทางสังคม 
ส่ิงแวดลอ้ม การเรยีนรู้ และอารมณ ์ ใน
องคป์ระกอบทีเ่ป็นแนวการดาํเนินงานของนโยบาย 
และกลไกของนโยบาย



 ขอบเขตองคป์ระกอบของข้อเสนอเชงินโยบาย

ข้อเสนอเชงินโยบายเพือ่พฒันาคุณภาพชวีตินกัเรยีน
โรงเรยีนศึกษาสงเคราะห ์ มอีงคป์ระกอบ คอื แนวการ
ดาํเนินงานของนโยบาย (policy means) และกลไกของ
นโยบาย (policy mechanism) 



 ขอบเขตของเนื้อหาเพือ่การวจิยั

   ได้ศึกษา 23 แนวคดิ ประกอบดว้บ (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; จุฬาวลยั สุนทรวภิาต, 
2540; เบญจวรรณ หอมหวน, 2546 และสุพรรณกิาร ์ มาศยคง, 2554) สามารถ
สรุปขอบเขตเพือ่การวจิยัได ้ 6 ด้าน ดงัตอ่ไปน้ี

1) ด้านรา่งกาย 4) ด้านส่ิงแวดลอ้ม

2) ด้านจติใจ 5) ด้านการเรยีนรู้
3) ด้านสัมพนัธภาพทางสังคม 6) ด้านอารมณ์



 ขอบเขตของพืน้ทีศึ่กษา
พืน้ทีใ่นการศึกษา ได้แก ่ โรงเรยีนศึกษาสงเคราะห ์ 50 แห่งใน

ประเทศไทยทัง้ 4 ภาค ได้แก ่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ 
และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ



 ข้อเสนอเชงินโยบาย หมายถงึ ข้อเสนอแนะจาก
ผลการวจิยันโยบาย เพือ่การปฏบิตัใิน เชงินโยบาย ซึง่
มอีงคป์ระกอบสําคญั คอื วตัถุประสงค(์policy 
objectives) เป้าหมาย(goals) และ แนวการดาํเนินงาน
ของนโยบาย(policy means)

 แนวทางของนโยบาย หมายถงึ แนวทางการดาํเนินงาน
ของข้อเสนอเชงินโยบายเพือ่พฒันาคุณภาพชวีตินกัเรยีน
โรงเรยีนศึกษาสงเคราะห์



 คุณภาพชวีติเด็ก หมายถงึ สภาพความเป็นอยูท่ีด่ขีองเด็กทีม่คีวามพงึพอใจตอ่
สภาพความเป็นอยูข่องตนเอง มปีัจจยัดา้นวตัถุทีจ่าํเป็นตอ่การดาํรงชวีติ มี
ความพร้อมทีส่มบรูณท์ัง้ทางรา่งกาย จติใจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม การเรยีนรู้ 
และอารมณ ์ อนัจะนําไปสู่ความสามารถดาํเนนิชวีติในสังคมไดเ้ป็นอยา่งมี
ความสุข ซึ่งวดัไดจ้ากการรบัรู้โดยมอีงคป์ระกอบทีเ่ป็นตวัแปรสังเกต 6 
องคป์ระกอบ ได้แก่

- องคป์ระกอบดา้นรา่งกาย (physical domain)

- องคป์ระกอบดา้นจติใจ (psychological domain)

- องคป์ระกอบดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม (social relationships domain)

- องคป์ระกอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม (environment domain)

- องคป์ระกอบดา้นการเรยีนรู้ (learning domain)

- องคป์ระกอบดา้นอารมณ ์ (emotional domain)



 ประโยชนเ์ชงิวชิาการ

1)  ได้ข้อเสนอเชงินโยบายเพือ่พฒันาคุณภาพชวีตินกัเรยีนโรงเรยีนศึกษา
สงเคราะหท์ีผ่า่นกระบวนการมส่ีวนรว่ม ในการจดัทาํรา่ง ตรวจสอบและ
จดัทาํเป็นข้อเสนอเชงินโยบาย จากผู้ทรงคุณวุฒผิู้เชีย่วชาญ และผู้ทีม่ส่ีวน
ได้ส่วนเสีย สามารถใช้เป็นแนวทางในการพฒันาศักยภาพการวจิยัทีม่อียูใ่ห้
ได้มาตรฐานและมปีระสิทธภิาพมากยิง่ขึน้

         2)  เป็นการนําเสนอรูปแบบการวจิยัทีย่ดึหลกัการวจิยัแบบผสม(mixed 
methodology) เพือ่ให้ไดข้้อมูลจากหลายแหลง่ตามหลกัการสามเส้า
(triangulation) ทัง้ส่วนทีเ่ป็นการศึกษาเอกสาร การวจิยัเชงิสํารวจสถาบนั 
การศึกษาพหุกรณ ี การประชุมสัมมนาเชงิปฏบิตักิาร การสัมภาษณ ์ และ
การสนทนากลุม่เป้าหมาย ทัง้น้ีผู้ศึกษางานวจิยัจะสามารถนําไปใช้ในการ
วจิยัเพือ่พฒันาข้อเสนอเชงินโยบายในการพฒันางานอืน่ๆ ได้อยา่งถูกหลกั
วชิา



 ประโยชนเ์ชงิวชิาการ

3)  เป็นการนําเสนอรูปแบบการวจิยัเชงินโยบายแบบมส่ีวน
รว่ม (participatory policy research) โดยให้ผู้มส่ีวนไดส่้วนเสีย
มารว่มคดิ รว่มกนัวเิคราะหแ์ละรว่มกนัให้ข้อเสนอแนะ ในการ
จดัทาํรา่งและการจดัทาํข้อเสนอแนะเชงินโยบาย

4)  เป็นการนําเสนอรูปแบบการจดัทาํข้อเสนอเชงินโยบายที่
มเีกณฑก์ารพจิารณาในการตรวจสอบรา่งข้อเสนอเชงินโยบาย
ให้สามารถนําไปปฏบิตัไิดจ้รงิ โดยใช้เกณฑ ์ ดงันี้คอื เกณฑ์
ความเหมาะสม (propriety) และความเป็นไปได้ (feasibility) 



 ดา้นการนําไปใช้
1) ข้อเสนอนโยบายเกีย่วกบัปญัหาและข้อเสนอแนะเพือ่

พฒันาคุณภาพชวีตินกัเรยีนโรงเรยีนศึกษาสงเคราะหจ์ะเป็น
ประโยชนต์อ่การดแูลช่วยเหลอืและการแก้ปญัหาสังคม

          2) ได้แนวทางสําหรบัรฐับาลและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบั
การวจิยัในการส่งเสรมิการวจิยัเพือ่ให้เกดิการพฒันาดา้นการ
วจิยัในประเทศไทยอนัเป็นประโยชนต์อ่การพฒันานโยบายการ
วจิยั เศรษฐกจิ สังคมและวฒันธรรมของประเทศชาติ

3) สถานศึกษาและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในการพฒันา
คุณภาพชวีติเด็ก สามารถนําข้อเสนอเชงินโยบายเพือ่พฒันา
ศักยภาพการวจิยัทีเ่ป็นผลจากการวจิยันี้ ไปเป็นข้อมูล
สารสนเทศประกอบการตดัสินใจของผู้มอีาํนาจการตดัสินใจเพือ่
ประยุกตใ์ช้ในหน่วยงานของตน



แนวคดิเกีย่วกบัข้อเสนอเชงินโยบาย

หลกัการ แนวคดิ และทฤษฎเีกีย่วกบัคุณภาพ
ชวีติ

บรบิทการจดัการศึกษาสงเคราะห์
บทสรุปกรอบแนวคดิในการวจิยั 



 องคป์ระกอบคุณภาพชวีตินกัเรยีนโรงเรยีนศึกษาสงเคราะหต์าม
แนวคดิเชงิทฤษฎ ี (theoretical framework) ทีไ่ด้จากการ
สังเคราะหม์ ี 27 องคป์ระกอบ แตใ่นการวจิยัครัง้นี้ผู้วจิยัใช้
เกณฑพ์จิารณาองคป์ระกอบทีม่คีวามถีส่งู (มคีวามถีต่ ัง้แต ่ 9 
ขึน้ไป) ได้องคป์ระกอบทีเ่ป็นกรอบแนวคดิในการวจิยั 
(conceptual framework) 6 องคป์ระกอบ ได้แก ่

ด้านรา่งกาย 
ด้านจติใจ 
ด้านสัมพนัธภาพทางสังคม 
ด้านส่ิงแวดลอ้ม 
ด้านการเรยีนรู้ 
ด้านอารมณ์





การวจิยัครัง้นี้ เป็นการวจิยัเชงินโยบายแบบมส่ีวนรว่ม 
(participatory policy research) โดยคาํนึงถงึหลกัการมี
ส่วนรว่มจากผู้มส่ีวนไดเ้สีย และ อทิธพิลของคา่นิยม
และแนวคดิของบุคคลตอ่โอกาสในการยอมรบัของ
ข้อเสนอนโยบาย



ผู้วจิยัไดว้างแผนการดาํเนินการเป็น 2 ระยะ

 ระยะที่ 1  เป็นการศึกษาบรบิทเพือ่จดัทาํรา่งข้อเสนอเชงิ
นโยบายโดยการวจิยัเอกสาร การวจิยัเชงิสํารวจ 
การศึกษาพหุกรณี และการสัมมนาเชงิปฏบิตักิาร

ระยะที่ 2 เป็นการตรวจสอบเพือ่จดัทาํขอ้เสนอเชงินโยบาย 
โดยการประชุมผู้ทรงคุณวุฒ ิ การสนทนากลุม่เป้าหมาย 
และการสัมมนาเชงิปฏบิตักิาร



1) การวจิยัเอกสาร (documentary research) เพือ่ศึกษาเกีย่วกบั 1) 
แนวคดิเกีย่วกบัข้อเสนอเชงินโยบาย 2) หลกัการ แนวคดิ และ
ทฤษฎเีกีย่วกบัคุณภาพชวีติ 3) แนวทางการพฒันาคุณภาพชวีติ 4) 
บรบิทการจดัการศึกษาสงเคราะห ์ โดยนําข้อมลูทีไ่ดม้าวเิคราะหแ์ละ
สังเคราะหเ์น้ือหา (content analysis and synthesis) โดยยดึหลกั
ความสอดคลอ้งของข้อมลู เพือ่นําไปสู่บทสรุปกรอบแนวคดิในการ
วจิยัตอ่ไป   

2) การวจิยัเชงิสํารวจ (survey study) ศึกษาบรบิทเกีย่วกบัสภาพ
ปจัจุบนั ปญัหา และข้อเสนอแนะการพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรยีน
เพือ่เป็นข้อมลูประกอบในการกาํหนดแนวทางพฒันาคุณภาพชวีติ
นกัเรยีนโรงเรยีนศึกษาสงเคราะห ์ จากผู้มส่ีวนไดเ้สียกบัการพฒันา
คุณภาพชวีตินกัเรยีนโดยตรง ไดแ้ก ่ ผู้บรหิาร ครู และนกัเรยีน 
ในโรงเรยีนศึกษาสงเคราะห ์ จาํนวน 41,273 คน เลอืกกลุม่
ตวัอยา่งดว้ยการสุ่มแบบแบง่ชัน้(stratified random sampling) ได้
กลุม่ตวัอยา่งจาํนวน 878 คน



3) การศึกษาพหุกรณี (multi-case study) โรงเรยีนศึกษา
สงเคราะหท์ีเ่ป็นต้นแบบ(best practice) จาํนวน 4 แห่ง เป็น
โรงเรยีนศึกษาสงเคราะหใ์นภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ 
และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคละ 1 แห่ง

4)การประชุมเชงิปฏบิตักิารผู้มส่ีวนไดส่้วนเสีย (stakeholder 
workshop) เพือ่จดัทาํรา่งข้อเสนอ โดยนําผลจากการวจิยั
เอกสาร การวจิยัเชงิสํารวจสถาบนั และการศึกษาพหุกรณี
โรงเรยีนศึกษาสงเคราะห ์ ทีเ่ป็นต้นแบบข้างต้น มาใช้เป็น
ข้อมูลพืน้ฐานเพือ่จดัทาํเป็นรา่งข้อเสนอเชงินโยบายในการ
พฒันาคุณภาพชวีตินกัเรยีนโรงเรยีนศึกษาสงเคราะห ์ เป็นการ
ระดมแนวคดิของตวัแทนผู้มส่ีวนไดส่้วนเสีย จาํนวน 15 คน



 1) การสัมภาษณเ์ชงิลกึผู้ทรงคุณวุฒ ิ (expert in-depth interview) ซึ่งเลอืกแบบ

เจาะจง จาํนวน 9 คน โดยกาํหนดคุณสมบตั ิ ดงันี้

       - เป็นนกัวชิาการทีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญในศาสตรด์า้นการศึกษาพเิศษทีม่ี
ตาํแหน่งทางวชิาการไมต่ํา่กวา่รองศาสตราจารย ์ หรอืผูสํ้าเร็จการศึกษาระดบั
ปรญิญาเอกทีม่ปีระสบการณม์าแลว้ไมต่ํา่กวา่ 5 ปี 

        - เป็นนกับรหิารการศึกษาทีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญในศาสตรด์า้นการบรหิาร
การศึกษาพเิศษ หรอืผูสํ้าเร็จการศึกษาระดบัปรญิญาเอกทีม่ปีระสบการณป์ฏบิตังิาน
ดา้นการบรหิารการศึกษาพเิศษ หรอืการศึกษาสงเคราะหใ์นโรงเรยีนศึกษาสงเคราะห์
มาแลว้ไมต่ํา่กวา่ 5 ปี 

         - เป็นผูบ้รหิารโรงเรยีน ในตาํแหน่งผูอ้าํนวยการโรงเรยีน หรอืรองผูอ้าํนวยการ
โรงเรยีน หรอืเคยมปีระสบการณด์าํรงตาํแหน่งดงักลา่วในโรงเรยีนศึกษาสงเคราะห์
มาแลว้ไมต่ํา่กวา่ 4 ปี



 2) การสนทนากลุม่เป้าหมาย (focus group discussion) นักบรหิารทีเ่ป็น

ผู้เกีย่วข้องกบัการกาํหนดนโยบายการพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรยีนโรงเรยีน
ศึกษาสงเคราะห ์ ประกอบดว้ย ประธาน หรอืรองประธาน อ.ก.ค. สํานกั
บรหิารงานการศึกษาพเิศษ ผู้อาํนวยการหรอืรองผู้อาํนวยการสํานกั
บรหิารงานการศึกษาพเิศษ และผู้อาํนวยการหรอืรองผู้อาํนวยการศนูย์
การศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา 1-12 รวมทัง้ส้ิน จาํนวน 14 คน เพือ่
ตรวจสอบวเิคราะหแ์ละพจิารณาข้อเสนอเชงินโยบาย 

ผลจากการดาํเนินงานวจิยัทัง้ 2 วธิ ี จะนํามาวเิคราะหแ์ละสังเคราะห์
เพือ่ปรบัปรุงพฒันาข้อเสนอเชงินโยบาย โดยองิเกณฑค์วามเหมาะสม
และความเป็นได ้



 3) การประชุมสัมมนาผู้มส่ีวนไดส่้วนเสียเพือ่ประชา
พจิารณข์้อเสนอเชงินโยบาย(stakeholder seminar) 
จาํนวน 40 คน ผลจากการสัมมนาจะนําไปใช้ในการ
พฒันาข้อเสนอเชงินโยบายเพือ่พฒันาคุณภาพชวีติ
นกัเรยีนโรงเรยีนศึกษาสงเคราะห์






