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	 นโยบายของรัฐบาลได้มุ่งเน้นในการลดความเหลื่อมล�้าทางสังคม 

และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ	 การศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญ 

ในการยกระดับคุณภาพชีวติและระดับรายได้ของประชากรจึงมคีวามส�าคญัอย่างยิง่	 

การกระจายความเท่าเทียมกันในมิติของการเข้าถึงการศึกษาและคุณภาพ 

การศึกษาให้กับประชากรกลุ่มต่างๆ	 ถือเป็นนโยบายที่ดีต่อการเจริญเติบโต 

ทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทางสังคมของประเทศ	 รวมทั้งส่งผลในการลด 

ความเหลื่อมล�้าของสังคม

	 สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค	(Gini	Coefficient)	เป็นดัชนีที่ใช้เพื่อวัด 

การกระจายของข้อมลูทางสถิตอิย่างหนึง่ท่ีนยิมใช้เป็นตวับ่งชีค้วามเหลือ่มล�า้หรอื

ความไม่เท่าเทยีมกัน	การจดัท�าสมัประสทิธิค์วามไม่เสมอภาค	(Gini	Coefficient)	

ด้านการศึกษารายจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน	 ท�าให้เข้าใจ

สถานการณ์ความเหลือ่มล�า้ด้านการศกึษาของประชากรในแต่ละจังหวัดชายแดน	

สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค	 (Gini	 Coefficient)	 ยังสามารถใช้เป็นข้อมูล 

ในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายและงบประมาณทางการศึกษาเพื่อปรับปรุงให้

ระดับการศึกษาของประชากรในแต่ละพื้นที่มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น

	 ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์	 สป.	 โดยความร่วมมือจากหน่วยงาน 

ทีเ่กีย่วข้องของกระทรวงศกึษาธกิารได้จดัท�ารายงานข้อมลูสมัประสทิธิค์วามไม่เสมอภาค	 

(Gini	 Coefficient)	 ด้านการศึกษาจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับราชอาณาจักร

กมัพชูา	 และจดัท�าข้อเสนอแนะเชงินโยบายทีเ่ป็นรปูธรรมสามารถน�าไปปฏบิตัไิด้	 

ในการนี้ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์	 สป.	 ขอขอบคุณผู้แทนจากหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องท่ีได้ให้ความร่วมมือในการด�าเนินการจัดท�ารายงานครั้งนี้ให้ส�าเร็จ
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ลุล่วงเป็นอย่างดี	 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลและข้อเสนอแนะจากรายงาน 

ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาในพื้นท่ีจังหวัดชายแดน	ตลอดจน 

การศึกษาค้นคว้า	 อ้างอิง	 และการด�าเนินงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้องและ 

ผู้สนใจโดยทั่วไป

ส�ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์

ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
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รำยงำนข้อมูลสัมประสิทธิ์ควำมไมเสมอภำคด้ำนกำรศึกษำ 
(Gini Coefficient of Education)

จังหวัดที่มีอำณำเขตติดตอกับรำชอำณำจักรกัมพูชำ

ค�ำอธิบำยสัมประสิทธิ์ควำมไมเสมอภำคด้ำนกำรศึกษำ 

(Gini Coefficient of Education)

	 สมัประสทิธิค์วามไม่เสมอภาคด้านการศกึษา	หรอืบางครัง้เรยีกทบัศพัท์ว่า

สัมประสิทธิ์จีนีด้านการศึกษา	 (Gini	 Coefficient	 of	 Education)	 เป็นดัชนี

ทางการศกึษาตวัหนึง่	ท่ีใช้วดัการกระจายเชงิเปรยีบเทยีบของข้อมลูท�าให้สามารถ

บ่งชี้ถึงความไม่เสมอภาคทางการศึกษา1	 สัมประสิทธิ์จีนีถูกพัฒนาข้ึนโดย

นักสถิติชาวอิตาลี	Corrado	Gini	และได้รับการตีพิมพ์ในบทความปี	ค.ศ.	1912	

ชื่อ	“Variability	and	Mutability”2	สัมประสิทธิ์จีนีมีการใช้กันอย่างแพร่หลาย

ในหมูน่กัเศรษฐศาสตร์เพือ่แสดงถงึความเท่าเทียมกันในการกระจายตวัของข้อมูล	

ส่วนใหญ่มกัใช้วดัการกระจายรายได้	 สัมประสทิธ์จนีเีป็นอตัราส่วนซึง่มค่ีาระหว่าง	

0	และ	1	โดยค่าสมัประสทิธ์ิท่ีต�า่แสดงถึงความเท่าเทยีมกนัในการกระจายรายได้	

หากค่าสัมประสิทธิ์สูงขึ้นแสดงถึงการกระจายรายได้ที่เหลื่อมล�้ากันมากขึ้น	

ถ้าสัมประสิทธิ์จีนีมีค่าเท่ากับ	 0	 หมายถึงความเท่าเทียมกันอย่างสัมบูรณ์	 และ

ถ้าสัมประสิทธิ์จีนีมีค่าเท่ากับ	1	หมายถึงความไม่เท่าเทียมกันอย่างสัมบูรณ์

_______________________________________

1
		ดชันทีีใ่ช้วดัการกระจายของข้อมลูทีน่ยิมใช้กนัอกีตวัหนึง่คอืส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	(standard	deviation)	

อย่างไรกต็ามส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเป็นการวัดการกระจายเชงิสมับรูณ์	ไม่สามารถบ่งชีถ้งึความเหลือ่มล�า้

ของผู้ได้เปรียบและเสียเปรียบในสังคม
2
		Gini,	C.	(1912).	“Italian:	Variabilità	e	mutabilità”	‘Variability	and	Mutability’,	C.	Cuppini,	

Bologna,	 156	 pages.	 Reprinted	 in	Memorie	 di	metodologica	 statistica	 (Ed.	 Pizetti	 E,	

Salvemini,	T).	Rome:	Libreria	Eredi	Virgilio	Veschi	(1955).
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	 เมือ่มองในมิตด้ิานการศกึษา	การวดัการกระจายตวัของข้อมลูการศกึษา

มคีวามส�าคญัทัง้ต่อการพิจารณาสวสัดิการและต่อกระบวนการผลติ	การพิจารณา

แค่ค่าเฉลี่ยด้านการศึกษา	 (เช่น	 ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร	 คะแนนเฉลี่ย

ของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา)	 เพียงอย่างเดียวไม่สะท้อนให้เห็นภาพรวม

ทรพัยากรมนษุย์ของประเทศนัน้ๆ	จ�าเป็นต้องพจิารณาการกระจายตวัด้านการศกึษา

ประกอบด้วย	(เช่น	สมัประสทิธิจ์นีขีองจ�านวนปีทีไ่ด้รบัการศกึษา	สมัประสทิธิจ์นีี

ของคะแนนสอบ)	 เพื่อให้ทราบถึงความแตกต่างระหว่างกลุ่มผู้ได้เปรียบและ

เสียเปรียบทางสังคม

วิธีกำรค�ำนวณสัมประสิทธิ์ควำมไมเสมอภำคด้ำนกำรศึกษำ 

(Gini Coefficient of Education)

	 การค�านวณสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคสามารถค�านวณได้โดยวิธี

ทางตรงและวิธีทางอ้อม

วิธีทำงตรง สามารถค�านวณจากสูตรคณิตศาสตร์	ดังนี้

โดย	 Gini	=	สัมประสิทธิ์จีนี

	 µ	=	ค่าเฉลี่ยของตัวแปร	(จ�านวนปีที่ได้รับการศึกษา	หรือ	คะแนนสอบ)

	 N	=	จ�านวนประชากร

	 yi	และ	yj	=	จ�านวนปีที่ได้รับการศึกษาหรือคะแนนสอบของประชากร

แต่ละคน
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วิธีทำงอ้อม	 สามารถค�านวณจากการสร้างเส้นโค้งลอเรนซ์	 (Lorenze	 Curve)	

โดยแกนนอนแสดงร้อยละสะสมของจ�านวนประชากร	 และแกนตั้งแสดงร้อยละ

สะสมของตัวแปร	 (จ�านวนปีที่ได้รับการศึกษา	หรือ	คะแนนสอบ)	 เส้นทแยงมุม	

(egalitarian	 line)	 แสดงถึงความเสมอภาคโดยสัมบูรณ์	 สัมประสิทธิ์จีนีเท่ากับ

สัดส่วนของพื้นที่ระหว่างเส้นโค้งลอเรนซ์กับเส้นทแยงมุมและพ้ืนท่ีสามเหล่ียม	

ดังรูปภาพที่	1

รูปภาพที่	1

 
วิธีทางอ้อม  สามารถคํานวณจากการสร้างเส้นโค้งลอเรนซ์ 
(Lorenze Curve) โดยแกนนอนแสดงร้อยละสะสมของจํานวน
ประชากร และแกนต้ังแสดงร้อยละสะสมของตัวแปร (จํานวนปีที่
ได้รับการศึกษา หรือ คะแนนสอบ) เส้นทแยงมุม (egalitarian 
line) แสดงถึงความเสมอภาคโดยสมบูรณ์ สัมประสิทธ์ิจีนีเท่ากับ
สัดส่วนของพื้นที่ระหว่างเส้นโค้งลอเรนซ์กับเส้นทแยงมุมและพ้ืนที่
สามเหลี่ยม ดังรูปภาพท่ี 1 
 

 

 
รูปภาพท่ี 1  
 

 
วิธีทางอ้อม  สามารถคํานวณจากการสร้างเส้นโค้งลอเรนซ์ 
(Lorenze Curve) โดยแกนนอนแสดงร้อยละสะสมของจํานวน
ประชากร และแกนต้ังแสดงร้อยละสะสมของตัวแปร (จํานวนปีที่
ได้รับการศึกษา หรือ คะแนนสอบ) เส้นทแยงมุม (egalitarian 
line) แสดงถึงความเสมอภาคโดยสมบูรณ์ สัมประสิทธ์ิจีนีเท่ากับ
สัดส่วนของพื้นที่ระหว่างเส้นโค้งลอเรนซ์กับเส้นทแยงมุมและพ้ืนที่
สามเหลี่ยม ดังรูปภาพท่ี 1 
 

 

 
รูปภาพท่ี 1  
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สัมประสิทธิ์ควำมไมเสมอภำคด้ำนกำรศึกษำ 
(Gini Coefficient of Education) 

รำยจังหวัดที่มีอำณำเขตติดตอกับรำชอำณำจักรกัมพูชำ

  จังหวัดที่มีอำณำเขตติดตอกับรำชอำณำจักรกัมพูชำ

	 จังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชามีทั้งหมด	7	จังหวัด	

ประกอบด้วย	จนัทบรุ	ีตราด	สระแก้ว	บรุรีมัย์	สุรนิทร์	ศรสีะเกษ	และอบุลราชธานี

ที่มา:	ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,	25523

_______________________________________
3 

ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	 2552	 “สภาพการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนชายขอบในจังหวัด

ชายแดนของไทยที่ติดกับประเทศกัมพูชา”
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  จ�ำนวนปที่ได้รับกำรศึกษำของประชำกร 15-59 ป

	 จ�านวนปีทีไ่ด้รบัการศึกษา	หมายถงึ	จ�านวนปีทีบุ่คคลได้เข้ารบัการศึกษา

โดยนบัเฉพาะการศกึษาทีส่ามารถจ�าแนกระดบัชัน้	เริม่จากชัน้ประถมศกึษาปีที	่1

เป็นต้นไป	 ไม่นบัรวมการศึกษาตามอัธยาศยัหรือการอบรมระยะส้ัน	 เช่น	นาย	ก.	

จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่	 4	 จ�านวนปีที่ได้รับการศึกษาเท่ากับ	 4	 ปี	

นาย	ข.	จบการศึกษาระดับ	ปวช.	จ�านวนปีที่ได้รับการศึกษาเท่ากับ	11	ปี

	 ข้อมูลจ�านวนปีที่ได้รับการศึกษามาจากการส�ารวจแรงงานไตรมาส	 3	

ส�านกังานสถติแิห่งชาตโิดยเป็นข้อมลูระดบัการศกึษาของประชากรอาย	ุ15-59	ปี	

ซึ่งอยู่ในวัยแรงงาน
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	 ปีการศึกษาเฉล่ียในช่วง	 2553-2558	 ของจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อ

กับราชอาณาจักรกัมพูชา	 อยู่ระหว่าง	 7-9	 ปี	 โดยปี	 2554	 มีการศึกษาเฉลี่ย

มากที่สุด	เท่ากับ	8.91	และจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา

มีปีการศึกษาเฉลี่ยต�่ากว่าระดับประเทศในทุกปี	 และต�่ากว่าจ�านวนปีการศึกษา

ภาคบงัคับของประเทศไทย	(9	ปี)	อย่างไรกต็ามข้อมลูส่วนนีเ้ป็นข้อมลูของประชากร

อายุ	15-59	ปี	จึงอาจมีประชากรสูงวัยจ�านวนมากที่ในสมัยก่อนไม่มีโอกาสได้รับ

การศกึษาหรอืได้รบัการศึกษาค่อนข้างน้อย	และเป็นกลุม่ประชากรทีไ่ด้รบัการศกึษา

ในช่วงก่อนหน้าที่การศึกษาภาคบังคับประกาศใช้

	 ค่าสัมประสิทธิ์จีนีของกลุ่มจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับราชอาณาจักร

กัมพูชามีค่าสัมประสิทธิ์จีนีที่สูงกว่าระดับประเทศ	ปีการศึกษา	 2553	 –	 2558	
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เมื่อพิจารณาเป็นรายจังหวัด	 พบว่าจังหวัดตราดมีค่าสัมประสิทธิ์จีนีสูงกว่า

ทกุจงัหวดัทีม่อีาณาเขตติดต่อกับราชอาณาจกัรกมัพชูา	และสงูกว่าระดบัประเทศ	

ซึ่งแสดงให้เห็นว่านอกจากประชากรในจังหวัดตราด	 มีโอกาสทางการศึกษา

น้อยกว่าประชากรในจังหวัดอื่นท่ีมีอาณาเขตติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา	

ยงัมคีวามไม่เสมอภาคในมติขิองโอกาสทางการศึกษาภายในจงัหวดัมากทีส่ดุด้วย	

ซึ่งอาจเป็นผลสืบเนื่องมาจากภูมิประเทศของจังหวัดตราดที่เป็นเกาะแก่ง	

การเข้าถงึระบบสาธารณปูโภค	การคมนาคมขนส่ง	ท�าให้การบรกิารทางการศกึษา	

โดยเฉพาะในพื้นที่รอบนอกท�าได้ไม่ทั่วถึง	เมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นๆ	ภูมิประเทศ

ทีเ่อือ้อ�านวยต่อการเดินทางมากกว่า	 ส�าหรับจงัหวดัสระแก้ว	 ยงัขาดความพร้อม

ด้านเศรษฐกิจ	 ประชากรส่วนใหญ่มีฐานะยากจน	 มีปัญหาการอพยพย้ายถ่ิน

ติดตามผู้ปกครองไปท�างานต่างถิ่น	 ท�าให้การเรียนไม่ต่อเนื่อง	 บางส่วนเข้าเรียน

แล้วจึงต้องออกกลางคัน

  คะแนนสอบ

	 คะแนนสอบใช้ผลการทดสอบระดับชาติ	 (Ordinary	 National	

Educational	Test	หรือ	O-Net)	ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	6	ในวิชาภาษาไทย	

สังคมศึกษา	ภาษาอังกฤษ	คณิตศาสตร์	 และวิทยาศาสตร์	 โดยน�าข้อมูลมาจาก

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ	(องค์การมหาชน)
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  คะแนน O-Net ภำษำไทย

	 คะแนนเฉลี่ย	 O-Net	 วิชาภาษาไทย	 ปีการศึกษา	 2554	 –	 2558	

ของจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชาอยู่ในระดับต�่ากว่า

คะแนนเฉล่ียระดับประเทศในทุกปี	 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์จีนี	 พบว่า
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ปีการศึกษา	2554	–	2558	ค่าสัมประสิทธิ์จีนีของจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับ

ราชอาณาจักรกัมพูชาอยู่ระหว่าง	0.0674	–	0.0958	ซึ่งใกล้เคียงกับสัมประสิทธิ์

จีนีภาพรวมของประเทศ

	 เมือ่พจิารณาคะแนนเฉลีย่	O-Net	วิชาภาษาไทย	ปีการศึกษา	2555	–	2558	

เป็นรายจังหวัด	 พบว่า	 จังหวัดจันทบุรีและตราด	 มีคะแนนเฉลี่ย	 O-Net	

วิชาภาษาไทยสูงกว่าจังหวัดอื่นท่ีมีอาณาเขตติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา

และสูงกว่าระดับประเทศ	 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย	 O-Net	 ปีการศึกษา	 2557	

กับ	2558	พบว่ามีคะแนนเฉลี่ย	O-Net	วิชาภาษาไทยสูงขึ้นในทุกจังหวัด

	 จังหวัดสระแก้วและบุรีรัมย์	 มีค่าคะแนนเฉลี่ย	 O-Net	 วิชาภาษาไทย

ต�่ากว่าจังหวัดอ่ืนท่ีมีอาณาเขตติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชาและต�่ากว่าระดับ

ประเทศในทุกปี	 และพบว่าค่าสัมประสิทธิ์จีนีของคะแนน	O-Net	 เฉล่ียวิชา

ภาษาไทย	ปีการศึกษา	2555	–	2558	ของจังหวัดสระแก้วต�่ากว่าจังหวัดอื่นที่มี

อาณาเขตตดิต่อกบัราชอาณาจกัรกมัพชูาและต�า่กว่าระดบัประเทศ	แสดงให้เหน็ว่า

การกระจายตัวของคะแนน	O-Net	 วิชาภาษาไทยภายในจังหวัดสระแก้วไม่มี

ความแตกต่างกันมากนัก

	 นอกจากนี้สัมประสิทธิ์จีนีของคะแนน	O-Net	 เฉล่ียวิชาภาษาไทย	

ปีการศึกษา	2555	–	2558	ของจังหวัดอุบลราชธานี	มีค่าสัมประสิทธิ์ในระดับ

สงูทีสุ่ดในกลุม่จงัหวดัท่ีมอีาณาเขตตดิต่อกับราชอาณาจกัรกมัพูชา	ทัง้นี	้เนือ่งจาก

จงัหวดัอบุลราชธาน	ีมเีขตชายแดนตดิกบั	2	ประเทศ	คอื	สาธารณรฐัประชาธปิไตย

ประชาชนลาว	และราชอาณาจกัรกมัพชูา	ซึง่ตามแนวชายแดนมกัใช้ภาษาท้องถิน่

หรือภาษากลุ่มชาติพันธุ์ในการสื่อสารในชีวิตประจ�าวันท�าให้การสื่อสารและ

การเรียนภาษาไทยมีความยากล�าบาก	 ส่งผลให้มีความแตกต่างของคะแนน	

O-Net		ภาษาไทยระหว่างพื้นที่ในเมืองและพื้นที่ชายขอบ
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  คะแนน O-Net สังคมศึกษำ

	 คะแนนเฉลีย่วชิาสงัคมศกึษาในจังหวดัทีม่อีาณาเขตตดิต่อกบัราชอาณาจกัร

กมัพชูาในช่วงปี	2554	–	2558	มค่ีาคะแนนเฉลีย่ต�า่กว่าภาพรวมในระดบัประเทศ

เลก็น้อย	โดยในปีการศกึษา	2556	มคีะแนนเฉลีย่ต�า่สดุ	และในปีการศกึษา	2554	
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มคีะแนนเฉลีย่สงูสดุ	 เมือ่พจิารณาถงึค่าสมัประสิทธิจี์นีของคะแนนวชิาสังคมศกึษา

พบว่า	ปีการศกึษา	2554	–	2558	มค่ีาเฉลีย่ใกล้เคยีงกนัอยูร่ะหว่าง	0.0739	–	0.0949	

ซึ่งใกล้เคียงกับสัมประสิทธิ์จีนีภาพรวมของประเทศ

	 เมือ่พจิารณาเป็นรายจงัหวดัพบว่า	ค่าคะแนน	O-Net	เฉลีย่วชิาสงัคมศกึษา	

ตั้งแต่ปี	2554	–	2556	จังหวัดที่มีคะแนนเฉลี่ยวิชาสังคมศึกษาต�่าสุด	คือ	จังหวัด

สระแก้ว	และในปี	2557-2558	คือจังหวัดอุบลราชธานี	ส่วนจังหวัดที่มีคะแนน

เฉลี่ยวิชาสังคมศึกษาสูงสุดในช่วงปี	2554	–	2558	คือ	จังหวัดจันทบุรี

	 ค่าสัมประสิทธิ์จีนีของคะแนน	 O-Net	 วิชาสังคมศึกษา	 ตั้งแต่

ปีการศึกษา	2554	–	2558	เมือ่พจิารณาเป็นรายจังหวดัพบว่า	จังหวดัอบุลราชธานี

มีค่าสัมประสิทธิ์จีนี	 O-Net	 วิชาสังคมศึกษาสูงที่สุดเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นๆ	

แสดงถงึความไม่เสมอภาคในมติคิณุภาพการศึกษาวิชาสังคมศึกษา	ทัง้นีเ้นือ่งจาก

จังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดขนาดใหญ่	 มีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐ

ประชาธปิไตยประชาชนลาว	 และราชอาณาจักรกมัพชูา	 จึงมหีลายกลุ่มชาติพนัธ์ุ

อาศัยอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี	 ท�าให้มีวัฒนธรรมและประเพณีที่หลากหลาย	

ส่งผลให้คะแนน	O-Net	 เฉลี่ยวิชาสังคมศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานีค่อนข้าง

ต�่ากว่าจังหวัดอื่น	 และมีการกระจายตัวของคะแนน	O-Net	 วิชาสังคมศึกษา

มากกว่าจังหวัดอ่ืนที่มีอาณาเขตติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา	 ส่วนจังหวัดที่

มค่ีาสมัประสทิธิจ์นีขีองคะแนน	O-Net	วชิาสังคมศกึษาต�า่สดุคอื	จงัหวดัตราด
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  คะแนน O-Net ภำษำอังกฤษ

	 คะแนนเฉล่ียวิชาภาษาอังกฤษในจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับ
ราชอาณาจกัรกมัพชูาในช่วงปี	 2554	 –	 2558	มค่ีาคะแนนเฉลีย่ต�า่กว่าภาพรวม
ในระดับประเทศทุกปี	 โดยในปีการศึกษา	 2556	 มีคะแนนเฉลี่ยต�่าสุด	 และ
ในปีการศกึษา	 2554	มคีะแนนเฉลีย่สงูสดุ	 เมือ่พจิารณาถงึค่าสมัประสิทธิจ์นีขีอง
คะแนนวิชาภาษาอังกฤษพบว่า	 ปีการศึกษา	 2554	 –	 2558	 มีค่าอยู่ระหว่าง	
0.1199	 –	 0.1768	 ต�่ากว่าสัมประสิทธิ์จีนีภาพรวมของประเทศ	 อย่างไรก็ตาม
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หากเปรียบเทียบกับวิชาอื่น	 ค่าสัมประสิทธ์ิจีนีของคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ
มค่ีาสงูทีส่ดุ	 แสดงให้เห็นว่าความไม่เสมอภาคในผลสมัฤทธิข์องวชิาภาษาองักฤษ
มีมากที่สุดเมื่อเทียบกับวิชาอื่น
	 เมื่อพิจารณาค่าคะแนน	 O-Net	 เฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต่
ปี	2554	–	2558	เป็นรายจงัหวัดพบว่า	จงัหวดัทีมี่อาณาเขตตดิต่อกับราชอาณาจกัร
กมัพชูาในภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืมคีะแนนเฉลีย่วชิาภาษาอังกฤษต�า่	 ในขณะที่
จังหวัดจันทบุรีและตราดในภาคตะวันออกมีคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ
สูงกว่า	 ยกเว้นจังหวัดสระแก้วที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกแต่มีคะแนน	O-Net	
เฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษต�่าที่สุด
	 เมื่อพิจารณาถึงสัมประสิทธ์ิจีนีของคะแนนวิชาภาษาอังกฤษเป็น
รายจังหวัด	 พบว่าตั้งแต่ปีการศึกษา	 2554	 –	 2556	 จังหวัดอุบลราชธานี
มีค่าสัมประสิทธิ์จีนี	 O-Net	 วิชาภาษาอังกฤษสูงที่สุด	 ส่วนในปีการศึกษา	
2557	–	2558	จังหวัดจันทบุรีค่าสัมประสิทธิ์จีนี	O-Net	เฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ
มีค่าสูงสุดเมื่อเทียบกับจังหวัดอ่ืนๆ	 แสดงถึงความไม่เสมอภาคในมิติคุณภาพ
การศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ	 ส่วนจังหวัดที่มีค่าสัมประสิทธิ์จีนีของคะแนน	
O-Net	วิชาภาษาอังกฤษต�่าสุดคือ	จังหวัดสระแก้ว
	 จังหวัดจันทบุรีมีคะแนนเฉล่ียและสัมประสิทธ์ิจีนีวิชาภาษาอังกฤษ
สงูทัง้สองค่า	 สะท้อนให้เห็นว่าถึงแม้ในภาพรวมจังหวดัจันทบรุที�าคะแนนเฉลีย่
ได้ดีมาก	 แต่ความไม่เสมอภาคระหว่างอ�าเภอในจังหวัดจันทบุรียังอยู่ใน
ระดับสูง	 ทั้งนี้เนื่องจากจังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดที่มีเศรษฐกิจดีโดยเฉพาะ
ในเขตเมอืง	 มีอตัราการย้ายเข้าย้ายออกของประชากรสงู	 อีกทัง้มโีรงเรยีนขนาดเล็ก
จ�านวนมาก	 ท�าให้การศึกษาในอ�าเภอเมืองและอ�าเภอรอบนอกมีคุณภาพ
แตกต่างกนัมาก	ประกอบกบัวิชาภาษาอังกฤษเป็นวชิาทีไ่ม่ได้ใช้ในชวีติประจ�าวนั	
ภูมิหลังทางครอบครัวและคุณภาพของโรงเรียนจึงมีอิทธิพลค่อนข้างสูงต่อ
ความสามารถด้านภาษาองักฤษของนกัเรียน	 ในทางตรงกันข้ามจงัหวดัสระแก้ว

6002302L01.indd   13 1/24/17   10:40 AM



14

มคีะแนนเฉลีย่และสมัประสิทธิจ์นีวีชิาภาษาองักฤษต�า่ทัง้สองค่า	 แสดงให้เหน็ว่า
ทกุอ�าเภอของจงัหวดัสระแก้วมคีะแนน	O-Net	 วชิาภาษาองักฤษอยู่ในระดบัต�า่
ทั้งหมด	 แต่ละอ�าเภอไม่มีความแตกต่างกันมากนัก	 ส่งผลให้ทั้งคะแนนเฉลี่ย

และค่าสัมประสิทธิ์จีนีของจังหวัดสระแก้วต�่าที่สุด

  คะแนน O-Net คณิตศำสตร์
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	 คะแนนเฉล่ียวิชาคณิตศาสตร์ของจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับ

ราชอาณาจักรกัมพูชา	 ปีการศึกษา	 2554	 –	 2558	 มีค่าคะแนนเฉล่ียต�่ากว่า

ภาพรวมประเทศทุกปี	เมื่อพิจารณาถึงสัมประสิทธิ์จีนีของคะแนน	O-Net	เฉลี่ย

วชิาคณติศาสตร์	พบว่า	ปีการศึกษา	2554	–	2558	มค่ีาใกล้เคียงกนั	คอือยูร่ะหว่าง	

0.1340	–	0.1494	ซึ่งใกล้เคียงกับสัมประสิทธิ์จีนีภาพรวมของประเทศ

	 เมื่อพิจารณาค่าคะแนน	 O-Net	 เฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ตั้งแต่

ปี	2554	–	2558	เป็นรายจังหวัดพบว่า	จังหวัดจันทบุรีและตราดมีคะแนนเฉลี่ย

วิชาคณิตศาสตร์สูงเป็นสองอันดับแรก	ในขณะที่จังหวัดสระแก้วและจังหวัดที่ตั้ง

อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีคะแนน	O-Net	เฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ต�่ากว่า

	 เมื่อพิจารณาสัมประสิทธิ์จีนีของคะแนน	 O-Net	 วิชาคณิตศาสตร์	

เป็นรายจังหวัด	 พบว่า	 ต้ังแต่ปี	 2555	 –	 2558	 จังหวัดอุบลราชธานีมีค่าสูงสุด

เม่ือเทียบกับจังหวัดอื่นๆ	 แสดงถึงความไม่เสมอภาคกันในมิติของคุณภาพ

การศึกษาวิชาคณิตศาสตร์	 ท้ังนี้เนื่องจากจังหวัดอุบลราชธานีที่เป็นจังหวัด

ขนาดใหญ่	 สภาพบริบทของชุมชนเมอืงและชมุชนชนบทมีความแตกต่างกันมาก	

ชุมชนเมืองจะมีการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่มากและหลากหลายกว่าชุมชนในชนบท	

เช่น	การเข้าถงึอนิเทอร์เน็ต	สถาบันกวดวชิา	 ห้องสมดุ	ฯลฯ	 ส่วนชมุชนในชนบท

ซึ่งอยู่ห่างไกล	การเข้าถึงบริการดังกล่าวยังไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร

	 ข้อค้นพบที่น่าสนใจ	 คือ	 นักเรียนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดที่มีอาณาเขต

ติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชาส่วนใหญ่ใช้ภาษาท้องถ่ินหรือภาษากัมพูชา

เป็นภาษาในชีวิตประจ�าวัน	 จึงอาจท�าให้เกิดปัญหาเก่ียวกับการเรียนรู้ในวิชา

คณติศาสตร์	ซึง่เป็นรายวชิาทีเ่น้นทกัษะการคดิวิเคราะห์	ส่งผลให้คะแนน	O-Net	

ในภาพรวมของจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชาค่อนข้างต�่า	

นอกจากนี้	 ฐานะครอบครัวของนักเรียนค่อนข้างยากจน	 และผู้ปกครองไม่ได้

ให้ความส�าคัญกับการเรียนเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์	 แต่เน้นเพื่อการประกอบอาชีพ
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เป็นหลัก	 ยกเว้นจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดที่มีสถานะทางเศรษฐกิจและ

สังคมดี	ท�าให้ผู้ปกครองสามารถสนับสนุนการศึกษาของบุตรหลานได้

  คะแนน O-Net วิทยำศำสตร์
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	 คะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ของจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับ

ราชอาณาจักรกัมพูชา	 ปีการศึกษา	 2554	 –	 2558	 มีค่าคะแนนเฉล่ียต�่ากว่า

ภาพรวมประเทศทุกปี	 เมื่อพิจารณาถึงสัมประสิทธิ์จีนีของคะแนน	 O-Net	

วิชาวิทยาศาสตร์	พบว่า	ปีการศึกษา	2554	–	2558	มีค่าลดลงเล็กน้อย	เป็นไป

ในทิศทางเดียวกันกับสัมประสิทธิ์จีนีภาพรวมของประเทศ

	 เมือ่พิจารณาเป็นรายจงัหวดั	พบว่า	คะแนน	O-Net	เฉลีย่วชิาวทิยาศาสตร์	

ตัง้แต่ปี	 2554	–	2558	จงัหวดัจนัทบรุมีคีะแนนเฉลีย่สงูสดุเกือบทกุปีเมือ่เทียบกับ

จังหวัดอื่นๆ	 และสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศอย่างต่อเนื่องทุกปี	 ทั้งนี้	 จังหวัด

จนัทบรุ	ีเป็นเมอืงท่ีมศีกัยภาพในการแข่งขนัทางเศรษฐกจิค่อนข้างสงู	ทัง้การเกษตร

เชงิพาณชิย์	การค้า	และการท่องเท่ียวเชงิอนรุกัษ์	 ซ่ึงล้วนจ�าเป็นต้องมกีารวเิคราะห์

กลยุทธ์	 สร้างนวัตกรรม	 หรือน�าองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาอาชีพ	

และเพิม่มลูค่าให้แก่ผลผลิตและการบรกิาร	 รวมท้ังใช้ในการด�าเนนิชีวติประจ�าวนั	

จึงอาจท�าให้ผู้ปกครองส่วนใหญ่เห็นความส�าคัญของการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีค่อนข้างมาก	 ประกอบกับผู้ปกครองมีศักยภาพทางด้านการเงิน

ในการสนับสนุนการเรียนของบุตรหลานมากกว่าจังหวัดอื่น	

	 ค่าสัมประสิทธ์ิจีนีของคะแนน	 O-Net	 วิชาวิทยาศาสตร์ในจังหวัด

อุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษมีค่าสูงกว่าจังหวัดอื่น	 ในขณะท่ีจังหวัดตราด

และจงัหวดัสระแก้วมค่ีาสมัประสทิธิจ์นีขีองคะแนน	O-Net	 วชิาวทิยาศาสตร์ต�า่ทีส่ดุ	

สะท้อนให้เห็นความไม่เสมอภาคในผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์

ในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษมีมากกว่าจังหวัดอื่นที่มีอาณาเขต

ติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา
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  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย

	 1.	 จ�านวนปีทีไ่ด้รบัการศกึษาเฉลีย่ของประชากร	15	–	59	ปี	ในจงัหวดัทีม่ี

อาณาเขตติดต่อกบัราชอาณาจกัรกมัพชูาต�า่กว่าค่าเฉลีย่ของประเทศไทย	สะท้อน

ให้เห็นถึงโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนอยู่ในระดับต�่าเมื่อเปรียบเทียบ

กับจังหวัดที่ไม่ได้อยู่ติดชายแดน	ระยะทางและภูมิประเทศท�าให้การบริการทาง

การศกึษาในพ้ืนท่ีรอบนอกท�าได้ไม่ท่ัวถงึ	ประกอบกบัภมูหิลงัทางครอบครวัทีอ่าจ

ให้ความส�าคัญกับการประกอบอาชีพมากกว่าการเข้าเรียนในสถานศึกษา	ดังนั้น

ภาครัฐควรพัฒนาการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาผ่านรูปแบบการศึกษาที่

หลากหลายทั้งการศึกษาทางไกล	การศึกษานอกระบบ	รวมทั้งการจัดการเรียนรู้

ที่สอดคล้องกับการด�าเนินชีวิตประจ�าวันและสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ใน

การประกอบอาชีพ

	 2.	 ค่าสัมประสิทธิ์จีนีของจ�านวนปีที่ได้รับการศึกษาของประชากร

สะท้อนถึงการกระจายตัวของโอกาสทางการศึกษาภายในจังหวัด	 จังหวัดตราด

เป็นจังหวัดท่ีมีความไม่เสมอภาคในมิติของโอกาสทางการศึกษาภายในจังหวัด

มากที่สุด	 ซึ่งอาจเป็นผลสืบเนื่องมาจากภูมิประเทศท่ีเป็นเกาะแก่ง	 การเข้าถึง

ระบบสาธารณูปโภค	 การคมนาคมขนส่ง	 ท�าให้การเข้าถึงบริการทางการศึกษา

ในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดตราดมีความแตกต่างกันมาก	 การจัดสรรงบประมาณ

และการดูแลบริการทางการศึกษาภายในจังหวัดจึงจ�าเป็นต้องค�านึงถึงความ

แตกต่างของแต่ละพืน้ที	่ การสนบัสนนุงบประมาณอย่างแปรผนัตามความจ�าเป็น

โดยค�านึงถึงความแตกต่างท้ังด้านภูมิประเทศ	 สภาพเศรษฐกิจและสังคม	 และ

ภูมิหลังของประชากร	จึงจะสะท้อนถึงความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากร

	 3.	 ภาครัฐควรให้ความส�าคัญกับการก�าหนดแนวทางกระตุ้นเศรษฐกิจ

และกระจายรายได้	 เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละจังหวัด
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ส่งผลต่อการได้รบัโอกาสและคณุภาพทางการศกึษา	จงัหวดัท่ีมคีวามเจริญเตบิโต

ทางเศรษฐกิจสูง	 เช่น	 จันทบุรี	 มีคะแนน	 O-Net	 เฉลี่ยสูงกว่าจังหวัดที่มี

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจต�่า	

	 4.	 ค่าสัมประสิทธิ์จีนีของคะแนน	 O-Net	 วิชาหลัก	 ในจังหวัด

อุบลราชธานีอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงกว่าจังหวัดอื่น	 ซึ่งอาจเป็นผลมาจาก

พ้ืนท่ีจังหวัดที่มีขนาดใหญ่	 ท�าให้ระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใน

พื้นที่เมืองและพื้นที่ชนบทแตกต่างกันมาก	 การสนับสนุนทางด้านการศึกษา

ของภาครัฐจึงต้องค�านึงถึงการกระจายโอกาสทางการศึกษาท้ังในชุมชนเมือง

และชนบทให้นกัเรยีนสามารถเข้าถงึการให้บรกิารทางการศกึษาและแหล่งเรยีนรู้

ทีห่ลากหลายให้มีความเท่าเทยีมและความเสมอภาค	 เช่น	 การสร้างแหล่งเรียนรู้

ชุมชน	 การยกระดับคุณภาพการศึกษาผ่านการศึกษาทางไกล	 การพัฒนา

คุณภาพครูในสถานศึกษารอบนอก
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  หนวยงำนที่รวมจัดท�ำข้อมูลและเขียนรำยงำน

	 1.	 ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์	

	 	 ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

	 2.	 ส�านักตรวจราชการและติดตามประเมินผล	

	 	 ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

	 3.	 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	

	 	 ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

	 4.	 ส�านักงานศึกษาธิการภาค	3	

	 	 ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

	 5.	 ส�านักงานศึกษาธิการภาค	9	

	 	 ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

	 6.	 ส�านักงานศึกษาธิการภาค	13	

	 	 ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

	 7.	 ส�านักงานศึกษาธิการภาค	14	

	 	 ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

	 8.	 ส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี

	 9.	 ส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด

	 10.	 ส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

	 11.	 ส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์

	 12.	 ส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

	 13.	 ส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

	 14.	 ส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

	 15.	 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ	(องค์การมหาชน)
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  หนวยงำนเจ้ำของเรื่อง

	 กลุ่มแผนเฉพาะกิจเฉพาะพื้นที่

	 ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์	ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

	 โทรศัพท์	02-6285637-9

	 โทรสาร	02-2819413

  บรรณำธิกำร

	 นางสาวรับขวัญ	ธรรมาภรณ์พิลาศ
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