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บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีจุดประสงคเ์พื่อศึกษาการด าเนินการตามนโยบายการศึกษาส าหรับเด็กไร้สัญชาติ 

เพื่อศึกษาปัญหาและขอ้จ ากดั ในการน านโยบายการศึกษาไปปฏิบติั และเพื่อเสนอแนวทางการจดัศึกษาท่ี
เหมาะสมส าหรับเด็กไร้สัญชาติในประเทศไทย ซ่ึงรูปแบบในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ 
การไดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีส าคญัคือการวจิยัเอกสารและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกโดยมีผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญั ไดแ้ก่  
ผูบ้ริหารระดบัสูงจากกระทรวงศึกษาธิการ  ผูบ้ริหารจากส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
(สพฐ.) ภาคตะวนัออก จากผูอ้  านวยการและครูในสถานศึกษา ในจงัหวดัชลบุรี จ  านวน 8 ราย ผลการวิจยั
พบว่าการน าเสนอผลการศึกษาในส่วนน้ีผูว้ิจยัได้น าเสนอออกเป็น 2 ใหญ่ๆ ดงัน้ีคือ โครงสร้างการจดั
การศึกษาเด็กไร้สัญชาติในประเทศไทย การจดัโครงสร้างการจดัการศึกษาเด็กไร้สัญชาติของประเทศไทย 
เป็นโครงสร้างระบบราชการ การบริหารแบบ Top down การสั่งการเป็นแนวด่ิงเนน้การรวมศูนยท่ี์ส่วนกลาง 
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มีล าดบัชั้นบงัคบับญัชามาก มีความเป็นทางการสูง การปฏิบติังานถูกก าหนดโดยมีระเบียบเป็นตวัก ากบั    
โดยมิได้ศึกษาความพร้อมของพื้นท่ี  นโยบายขาดความชัดเจน   มีปัญหาในทางปฏิบัติและท าให้เกิด        
ความล่าชา้และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยโดยมติรัฐมนตรี ท่ีไดอ้อกมาเป็นเวลานานแลว้ ควรตอ้งมี
การแกไ้ข และปรับปรุงให้ทนัยุคสมยั โดยอา้งอิงจากขอ้มูลจริง สถานท่ีจริงและความตอ้งการของครูและ
เด็กนกัเรียนไร้สัญชาติในพื้นท่ีต่างๆ อยา่งทนัเวลาและทนัสมยั 
 จากผลการวิจยั ไดเ้สนอแนวทางทางการจดัศึกษาท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กไร้สัญชาติในประเทศ
ไทย ดงัน้ี รูปแบบการจดัการศึกษาส าหรับเด็กไร้สัญชาติ  ควรจดัแบบผสมผสาน ทั้งการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั เพื่อเป็นการสร้างโอกาสและทางเลือกทางการศึกษาให้แก่
ผูเ้รียน และตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียน เน้ือหานโยบายหลกัสูตรไม่สอดคลอ้งกบัทกัษะท่ีจ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 เนน้คุณลกัษณะและเจตคติมากกวา่ทกัษะสากลท่ีจ าเป็น หลกัสูตรมีลกัษณะอนุรักษนิยมสูงให้
ความส าคญักบัพื้นฐานความเป็นไทย โดยมีลกัษณะเด่นท่ีการมุ่งเนน้คุณธรรมจริยธรรม ความรักชาติ ศาสน์ 
กษตัริยแ์ละเศรษฐกิจพอเพียง ขณะท่ีการน านโยบายหลกัสูตรสู่การปฏิบติัยงัคงเป็นแบบทฤษฎีบนลงล่าง
สอดคล้องกับการบริหารราชการแบบรวมศูนยอ์  านาจค่อนข้างมาก อ านาจการตดัสินใจด้านการบริหาร
บุคคลอยูใ่นระดบัเขตพื้นท่ี นอกจากน้ี การท่ีหลกัสูตรมีหลายกลุ่มสาระขณะท่ีครูมีภาระงานอ่ืนนอกเหนือ
งานสอนในปริมาณมากนบัเป็นอุปสรรคส าคญัท าให้ครูไม่ไดมี้เวลาอยูก่บัผูเ้รียน การจดัการเรียนการสอน
ยงัคงเนน้การบรรยายบอกเล่าท่องจ าและครูยงัคงมีบทบาทส าคญัเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้มากกวา่ท่ีจะเน้น
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางและใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ในแบบการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง   
 

ค าส าคญั: การจดัการศึกษา, เด็กไร้สัญชาติ   
 

Abstracts  

 The purpose of this research was to study the implementation of educational policy for stateless 
children. To study the problems and limitations in the implementation of educational policies and to 
propose an appropriate education approach for stateless children in Chonburi In which this model is a 
qualitative research methodology Giving important information is research, documents and in-depth 
interviews, with key informants including senior executives from the Ministry of Education. Executives 
from the Office of the Basic Education Commission (OBEC) Eastern Region from the director and 
teachers in the educational institution. In Chonburi, a total of 8 people. The research found that the 
presentation of the study in this section, the researcher has presented 2 major as follows: the structure of 
the education management for stateless children in Thailand The structure of the education management 
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for stateless children in Thailand It is the structure of the bureaucratic system, top down management, 
vertical order, centering on centralization. There are many hierarchies. Highly formal The operation is 
determined by regulations. Without studying the readiness of the area Policy lacking clarity There are 
problems in practice and cause delays and the Constitution of the Kingdom of Thailand by the resolution 
of the Minister. That has been out for a long time Should have to be fixed and improved to keep up with 
the times by referring to the actual data Real locations and needs of stateless teachers and students in 
various areas. Timely and modern 
 Based on the findings Presented the educational guidelines suitable for stateless children in 
Chonburi as follows: Educational management model for stateless children Should be mixed Both 
systematic education Non-formal and informal education In order to create opportunities and educational 
options for students And meet the needs of students Course policy content is not consistent with essential 
skills in the 21st century, emphasizing characteristics and attitudes more than necessary international 
skills. The course is highly conservative, with a focus on the foundation of being Thai. With outstanding 
features focusing on morality, ethics, patriotism, monarchy, and sufficiency economy While the 
implementation of the curriculum policy in practice is still a top-down theory, it is quite consistent with 
centralized government administration. Personnel decision-making power is at the district level. In 
addition, the curriculum has many groups, while the teacher has a lot of work other than teaching, which 
is a major obstacle to the teacher does not have time to learn. Teaching and learning management still 
emphasizes lecture, recite and memorize, and teachers still play an important role as a learning center 
rather than student-centered and allow learners to learn in self-knowledge generation. 
 

Keywords: Educational management, Stateless children  
 

ความน า 
 การจดัการศึกษาให้กับเด็กไร้สัญชาติ ได้มี ปฏิญญาสากล อนุสัญญา กติการะหว่างประเทศ 
พระราชบญัญติั ให้ความคุม้ครอง ในเร่ืองสิทธิมนุษยชน สิทธิทางเศรษฐกิจ การมีส่วนร่วมทาง สังคมและ
วฒันธรรม โดยระบุวา่การศึกษาชั้นประถมศึกษาตอ้งเป็นภาคบงัคบั และเป็นการให้เปล่า รวมถึงการดูแล
สถานภาพของบุคคลไร้สัญชาติ สิทธิของเด็กท่ีต้องได้รับการดูแล คุ้มครองและปกป้องเป็นพิเศษเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดแก่เด็ก ให้ความคุม้ครองสิทธิต่างๆ ของคนไร้รัฐ และขจดัการเลือกปฏิบติัทางเช้ือชาติทุก



 

สุภาพร  ชาวสวน และไพฑูรย์ โพธิสว่าง 
  

 4 วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย  ปีที ่13 ฉบบัที ่ 2 

รูปแบบ  ประเทศไทยไดท้ า ปฏิญญาจอมเทียน (Jomtien Declaration) โดยมีหลกัการวา่ คนทุกคนตอ้งไดรั้บ
การศึกษาเท่าเทียมกนั โดยไม่แบ่งแยกเช้ือชาติ ศาสนา และอายุโดยตอ้งเป็นการศึกษาท่ีท าให้มนุษยชาติเกิด
สันติภาพ มีความมั่นคง มีการปกป้องคุ้มครองส่ิงแวดล้อม และมีส่วนช่วยสนับสนุนการพัฒนา                 
ช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ในสังคมได ้ปี พ.ศ. 2558  UNESCO ไดเ้ชิญชวนให้ประเทศสมาชิกจดัท าแผนปฏิบติั
การระดบัชาติวา่ดว้ยการศึกษาเพื่อปวงชน เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานดา้นการศึกษาเพื่อปวงชนของ     
แต่ละประเทศ และUN คือหน่วยงานของสหประชาชาติท่ีไดถู้กแต่งตั้งจากสมชัชาแห่งสหประชาชาติ ให้มี
หนา้ท่ีในการลดจ านวนของคนไร้สัญชาติ เม่ือเดือนพฤศจิกายนปีท่ีผา่นมา โดยUNไดเ้ปิดตวัโครงการระดบั
โลก เพื่อส้ินสุดการไร้สัญชาติภายในปี พ.ศ. 2567  
 พ.ศ. 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดนโยบายในการจดัการศึกษาของ
ประเทศไทย แบ่งออกเป็น 3 ระดบั ประกอบดว้ย นโยบายทัว่ไป นโยบายเฉพาะ (ด าเนินการให้เห็นผลใน     
1 ปี) และนโยบายเร่งด่วน (ด าเนินการให้เห็นผลใน 3 เดือน) โดยนโยบายท่ีมี ความเก่ียวเน่ืองกบักลุ่มบุตร
แรงงานต่างดา้ว คือ เร่ืองการสร้างโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย เพื่อให้ทุกคนทุกกลุ่มไดมี้โอกาสเขา้ถึง
องคค์วามรู้ และสามารถประยุกต์ใชค้วามรู้ดงักล่าวในการ ด าเนินชีวิต ซ่ึงแนวนโยบายดงักล่าวเป็นการน า
แนวทางการจดัการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ เข้ามาประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาปัญหาความไร้สัญชาติในประเทศไทยยงัคงไม่ไดรั้บการแกไ้ขทั้งหมดเน่ืองมาจากสาเหตุหลกัคือ
นโยบายในการให้สัญชาติของรัฐยงัไม่ครอบคลุมบุคคลไร้สัญชาติทุกประเภทในประเทศไทย แมก้ระนั้นก็
พบว่ามีบุคคลไร้สัญชาติท่ีมีสิทธิได้รับสัญชาติตามกฎหมายไทยยงัคงไม่ได้รับสัญชาติไทยเน่ืองจาก           
ไม่สามารถฝ่าฟันปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการด าเนินการขอสัญชาติได ้ ทั้งน้ีบุคคลไร้สัญชาติจ าเป็นตอ้งไดรั้บ
การศึกษาภาคบงัคบัเพื่อให้เขาสามารถศึกษาขอ้มูลดว้ยตนเองไดใ้นระดบัหน่ึง  ความตอ้งการระยะสั้น คือ
ตอ้งการความช่วยเหลือในระดบัปฏิบติัการยงัคงมีอยูส่ าหรับบุคคลไร้สัญชาติท่ีไม่ผ่านการศึกษาภาคบงัคบั
ใหส้ามารถด าเนินการดา้นเอกสารดว้ยตนเองได ้
 จากนโยบายเรียนฟรี 15 ปี เราสามารถสังเกตได้ว่า งบประมาณท่ีรัฐจดัสรร ส าหรับการศึกษา   
นอกระบบโรงเรียน ไม่ไดจ้ดังบประมาณในเร่ือง ค่าเคร่ืองแบบ และอุปกรณ์การเรียนในชั้นประถมศึกษา 
มธัยมศึกษาตอนตน้ มธัยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา  ท าให้การจดัการศึกษาแก่เด็กไร้สัญชาติยงัมี
ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในดา้นนโยบาย ดา้นงบประมาณ ค่าใชจ่้าย ดา้นการบริหารจดัการ ดา้นหลกัสูตร 
และดา้นการจดัการเรียนการสอนด้านการส่ือสาร  เป็นตน้  ดงันั้นประเทศไทยในฐานะภาคีขององค์การ
สหประชาชาติ ตามสนธิสัญญาดา้นสิทธิมนุษยชน มีอนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก ตามปฏิญญาสากล ยงัผูกมดั
ในอนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก  ขอ้ 28 ระบุวา่ “ รัฐมีหนา้ท่ีจดัให้การศึกษาระดบัประถมซ่ึงเป็นการศึกษาแบบ
ให้เปล่า และเป็นภาคบงัคบัแก่เด็กทุกคนท่ีอาศยัอยู่ในเขตแดนประเทศ ไม่วา่เด็กจะมีสถานะทางกฎหมาย
แบบใด”  ประเทศไทยในฐานะสมาชิก และไดใ้ห้สัตยาบนัจะตอ้งปฏิบติัตามอนุสัญญาน้ี  มติคณะรัฐมนตรี
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เม่ือปี 2548 ว่าด้วยการศึกษาของบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียน อนุมติัให้เด็กไร้สถานะทางกฎหมาย
สามารถเขา้เรียนในโรงเรียนรัฐบาลท่ีไดรั้บการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ  

 ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะอยากทราบเก่ียวกบั ปัญหาและขอ้จ ากดัในการน านโยบายการศึกษาไปปฏิบติั
วา่เป็นอยา่งไร จึงไดต้ั้งวตัถุประสงคก์ารวจิยัไวด้งัน้ี 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย  
 1. เพื่อศึกษาปัญหาและขอ้จ ากดัในการน านโยบายการจดัการศึกษาไปปฏิบติั                  
 2. เพื่อเสนอแนวทางในการจดัการศึกษาท่ีเหมาะสมแก่เด็กไร้สัญชาติในประเทศไทย           

 
การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) 
 การน านโยบายไปปฏิบัติ 
 ขั้นตอนการน านโยบายไปปฏิบัตินั้ นนักวิชาการได้ตั้ งข้อสังเกตไวอ้ย่างน่าสนใจเช่นกันว่า
ขั้นตอนน้ีในกระบวนการนโยบายมกัเป็น “ตวัเช่ือมท่ีถูกลืม” (The Missing Link) (Hargrove, 1975) แต่ก็
ได้รับความสนใจศึกษาเพิ่มมากข้ึนโดยล าดับ ในทางวิชาการของไทยนั้ น วรเดช จันทรศร  ถือเป็น
นกัวิชาการไทยคนส าคญัท่ีสนใจศึกษาขั้นตอนน้ีโดยเฉพาะและอยา่งจริงจงัโดยอา้งอิงงานวิจยัจ  านวนมาก
จนผลิตต าราเล่มส าคญัช่ือวา่ “ทฤษฎีการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบติั” (วรเดช จนัทรศร, 2551) โดยต ารา
เล่มดงักล่าวไดใ้หร้ายละเอียดและเน้ือหาท่ีครอบคลุมตวัแบบต่างๆ ท่ีวา่ดว้ยเร่ืองของขั้นตอนการน านโยบาย
ไปปฏิบติั (Process Model) ทั้งน้ีโดยแก่นของต ารามีรากฐานมาจากงานวจิยัจ  านวนมากในระดบัดุษฎีบณัฑิต 
กล่าวคือ กระบวนการนโยบายสาธารณะในทศันะของบรรดานกัวชิาการอาจแบ่งออกไดห้ลากหลายขั้นตอน
ดว้ยกนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัวา่นกัวิชาการเหล่านั้นจะใช้เกณฑ์อะไรเป็นหลกัในการจดัแบ่งขั้นตอนดงัปรากฏใน
งานของทศพร ศิริสัมพนัธ์ (2546, หน้า 5) ศุภชัย ยาวะประภาษ และปิยากร หวงัมหาพร (2552, หน้า 223) 
ซ่ึงไดท้  าการเปรียบเทียบโดยละเอียดเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์การจดัแบ่งขั้นตอนกระบวนการนโยบายจากงาน
ของนกัวชิาการดา้นนโยบายสาธารณะของตะวนัตกและไทย ตวัอยา่งเช่น ในกรณีของนกัวชิาการตะวนัตกท่ี
แบ่งไว ้3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ Dror (1968) Pressman และ Wildavsky (1973) ส่วนนกัวิชาการท่ีแบ่งไว ้5 ขั้นตอน 
ไดแ้ก่ Jones (1977) Anderson (2011) แต่ส าหรับ Lasswell  (1956); แบ่งไว ้7 ขั้นตอน ในขณะท่ี Hogwood 
และ Gunn (1984) แบ่งไวม้ากถึง 9 ขั้นตอนดว้ยกนั อย่างไรก็ดีในสภาพแห่งความเป็นจริงนั้นทุกขั้นตอน
ของกระบวนการนโยบายไม่ได้แยกกันอย่างเด็ดขาดเสียทีเดียว หากทว่าในแต่ละขั้นตอนต่างล้วนมี
ความสัมพันธ์กับขั้นตอนอ่ืนอย่างต่อเน่ืองกันการแบ่งขั้นตอนจึงเป็นเร่ืองของเหตุผลทางวิชาการเพื่อ
การศึกษาท าความเขา้ใจมากกวา่ท่ีจะเป็นการแบ่งแยกเด็ดขาดออกจากกนัอยา่งท่ีโลกแห่งความเป็นจริงควร
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จะเป็น เพราะเหตุว่าขั้นตอนต่างๆ ของนโยบายสาธารณะนั้นเป็นเร่ืองของกระบวนการ (Public Policy as 
Process) นัน่เอง (ไพศาล บรรจุสุวรรณ, 2558)     
 แนวคิดในการน านโยบายไปปฏิบัติ 
 ผูว้ิจยัเลือกศึกษาตวัแบบจากการศึกษาตวัแบบต่างๆ ของ วรเดช จนัทรศร (2557) ผูว้ิจยัพบว่า     
ตวัแบบดา้นการจดัการเหมาะสมกบัเร่ืองท่ีก าลงัท าการวิจยั จึงไดน้ าตวัแบบดา้นการจดัการน้ีมาเป็นตวัแบบ
ในกรอบการวิจยัท่ีผูว้ิจยัจะร้อยเรียงเร่ืองราวต่างๆ ในเร่ืองของ สมรรถนะขององค์กรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดั
การศึกษาของเด็กไร้สัญชาติว่ามีขีดความสามารถอยู่ในระดับใด ทั้ งในด้านการจัดโครงสร้างองค์กร 
บุคลากรท่ีถูกมอบหมายให้ดูแล งบประมาณ สถานท่ี วสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้ต่างๆ เพื่อน าไปสู่
ผลของการน านโยบายไปปฏิบติั โดยผูว้ิจ ัยจะเจาะลึกและน าเสนอขอ้แนะน าเพื่อให้ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งได้
ศึกษาและปรับปรุงในส่ิงท่ีสามารถกระท าไดแ้ละเกิดประสิทธิภาพในการจดัการศึกษาให้กบัเด็กไร้สัญชาติ
ในประเทศไทยต่อไป    
 จากการศึกษาปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการก าหนดนโยบายด้านการจัดศึกษาของเด็กไร้สัญชาติ 
สามารถสรุปเป็นโมเดลไดด้งัภาพท่ี 1 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 การก าหนดนโยบายดา้นการจดัศึกษาของเด็กไร้สัญชาติ 
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 7 คณะรัฐศาสตร์และนิตศิาสตร์  มหาวทิยาลยับูรพา 

 
 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 นิติพล คงสมบูรณ์  (2559 ) ศึกษาสถานการณ์คนไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศสหรัฐอเมริกา        
โดยรัฐบาลสหรัฐอเมริการับผูอ้พยพยา้ยถ่ินเขา้ประเทศ  จากสถิติของกระทรวงความมัน่คงภายในประเทศ 
(U.S. Department of Homeland Security)โดยการจัดการศึกษาส าห รับเด็กด้อยโอกาสและเด็กไร้รัฐ           
ไร้สัญชาตินั้น หน่วยงานระดบัสหพนัธรัฐมีหน้าท่ีก าหนดนโยบายหลกั และพฒันากลไกในส่วนกลางเพื่อ
เอ้ือประโยชน์ต่อการท างานในระดบัมลรัฐ ส่วนในระดบัมลรัฐนั้นมีหน้าท่ีในการตั้งหน่วยงานเฉพาะเพื่อ
รับผิดชอบจดัการศึกษาของเด็กกลุ่มน้ีในแต่ละรัฐ โดยมุ่งเน้นการช่วยเหลือให้ส าเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
จากการศึกษาพบว่าในสหรัฐอเมริการัฐบาลกลางได้จดัตั้ งหน่วยงานเพื่อจดัการศึกษาส าหรับผูอ้พยพ 
(Migrant Education Program: MEP) เพื่อสนบัสนุนการจดัการศึกษาส าหรับเด็กยา้ยถ่ิน ทั้งในรูปแบบปกติ 
และการศึกษานอกระบบโดยใชเ้น้ือหาในการเรียนและมาตรฐานการศึกษาเดียวกนักบัเด็กอเมริกนัจนส าเร็จ
การศึกษาระดบัมธัยมปลาย โดยรัฐบาลกลางจะสนับสนุนงบประมาณแก่รัฐต่างๆ ท่ีมีเด็กยา้ยถ่ินอยู่เป็น
จ านวนมาก และมีการสนับสนุนการศึกษาในรูปแบบพิเศษ เช่น การศึกษาทวิภาษา หรือการศึกษาพิเศษ       
ซ่ึงสามารถเทียบโอนไปเรียนในโรงเรียนของรัฐในระดบัชั้นท่ีสูงข้ึนได้รวมถึงการให้ค  าปรึกษาแนะน า
นอกเหนือจากในชั้นเรียนจากบุคลากรทางการศึกษาของรัฐท่ีคอยให้ความช่วยเหลือและให้ค  าปรึกษาต่างๆ 
รวมทั้งให้การเตรียมความพร้อมส าหรับเด็กท่ีประสบปัญหาดา้นภาษา เพื่อให้สามารถเรียนรู้ไดท้นัเด็กอ่ืนๆ
ในทุกระดบัชั้น  
 จากการศึกษายงัพบว่าประเทศสหรัฐอเมริกาให้สิทธิทางการศึกษาแก่ เด็กไร้สัญชาติเขา้เมือง      
ผิดกฎหมายเท่าเทียมกบัเด็กอเมริกนั มีการก าหนดรายละเอียดในการจดัการศึกษา โดยให้โรงเรียนรัฐใน
ทอ้งถ่ินตอ้งจดัการศึกษาดว้ยภาษาท่ีเด็กต่างดา้วเขา้ใจไดจ้นกว่าเด็กจะสามารถส่ือสารและใช้ภาษาองักฤษ   
ได้ดีและเป็นผลให้มีการปรับปรุงและวางแผนการศึกษาส าหรับเด็กไร้สัญชาติ ทั้ งในระดับท้องถ่ินและ
ระดับชาติ เพื่อมุ่งเน้นปรับปรุงความสามารถทางการศึกษาของเด็กเหล่าน้ีในโรงเรียน และน าไปสู่การ
จดัการเรียนการสอนแบบสองภาษา การจดัการศึกษาแบบสองภาษาน้ีถือวา่มีประโยชน์ต่อบุตรของผูอ้พยพ
ยา้ยถ่ิน เพราะช่วยให้เด็กสามารถส่ือสารกับครอบครัวได้ จึงเป็นโอกาสท่ีจะได้รับความช่วยเหลือจาก
เครือข่ายชุมชนของตนเอง ขณะเดียวกนัความรู้ดา้นภาษาองักฤษก็จะช่วยเพิ่มโอกาสต่างๆให้เด็กเหล่าน้ีอยู่
ในสหรัฐอเมริกาไดต่้อไป  
 บุบผา อนนัต์สุชาติกุล (2554)  ไดว้ิจยัเร่ืองการจดัการศึกษาส าหรับเด็กไร้สัญชาติโดยภาครัฐและ
นอกภาครัฐ  การอพยพมาสู่ประเทศไทยคร้ังใหญ่ของชาวพม่าจากภยัความขดัแยง้ทางการเมืองภายในตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2531 และการขยายตวัทางเศรษฐกิจดา้นอุตสาหกรรมของประเทศไทยท่ีตอ้งการแรงงานสูง ท าให้
การอยู่ร่วมกันของคนไทยและผูอ้พยพเป็นไปในลักษณะ 2 ขั้วความสัมพนัธ์ มีการพึ่ งพิงเอ้ือประโยชน์      
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ต่อกนัในมิติเศรษฐกิจ แต่ในด้านสังคม-วฒันธรรมเกิดช่องว่างในการอยู่ร่วมกนั การจดัการศึกษาภายใต้
บริบทสังคมไทยปัจจุบนัท่ีผูค้นหลากหลายวฒันธรรมมาอยูร่่วมกนั ไดท้  าบทบาทส าคญัในการลดช่องวา่ง
ดงักล่าวหรือไม่ อยา่งไร การวจิยัน้ีไดศึ้กษารูปแบบและการจดัการศึกษาส าหรับทายาทรุ่นท่ีสองของผูอ้พยพ
จากประเทศพม่า ปัญหาและอุปสรรคในการจดัการศึกษา ตลอดจนขอ้เสนอแนะดา้นนโยบายเพื่อให้การจดั
การศึกษามีประสิทธิภาพในการสร้างความสัมพนัธ์ในการอยูร่่วมกนัอยา่งกลมกลืนและสงบสันติระหวา่ง
ผูค้นต่างวฒันธรรมโดยตระหนกัในความส าคญัของการธ ารงไวซ่ึ้งอตัลกัษณ์ของกลุ่มชาติพนัธ์ุ         
 การจดัการศึกษาส าหรับเด็กไร้สัญชาติโดยภาครัฐและนอกภาครัฐยงัขาดคุณภาพและทิศทางท่ี
เหมาะสมตอบสนองความต้องการและความด้อยโอกาสของเด็กไร้สัญชาติ ด้วยเหตุผล 2 ประการ               
1) จากการท่ีรัฐไม่ก าหนดนโยบายท่ีชดัเจนเก่ียวกบัอนาคตสถานะของทายาทรุ่นท่ีสองของผูอ้พยพ ท าให้
ขาด รูปธรรมชัด เจน ในระดับป ฏิบั ติ งานและความ ร่วม มือระหว่างห น่วยงาน ท่ี เก่ี ยวข้องทั้ ง
กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการ 2) ทศันะและความเขา้ใจของบุคลากรท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบัผู ้
ไม่มีสัญชาติไทยต่อนิยาม “คนไทย” และการปลูกฝัง “ความเป็นไทย” ท่ีผูกติดกบัแนวคิดวฒันธรรมเชิงเด่ียว 
หรือ “เอกวฒันธรรม” ซ่ึงไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงของสังคม น าไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชน         
การแบ่งแยกกีดกนัต่อบุคคลท่ีมีความแตกต่างทางเช้ือชาติ ศาสนา เพศสภาวะ ความสามารถ รวมทั้งถ่ินท่ีอยู่
อาศยั การน านโยบายไปปฏิบัติยงัขาดการด าเนินงานท่ีเป็นระบบและรูปธรรมชัดเจน  เห็นได้จากไม่มี
กิจกรรมการพฒันาผูส้อนให้มีความรู้ ความตระหนัก หรือแนวทางการจดัการเรียนการสอนท่ีค านึงถึง     
ความแตกต่างทางวฒันธรรม ตลอดจนให้อ่อนไหวต่อความดอ้ยโอกาสของกลุ่มชาติพนัธ์ุ เรียนรู้การกระท า
ท่ีไม่เป็นการแบ่งแยกกีดกนัหรือมีอคติต่อกลุ่มชาติพนัธ์ุ นอกจากน้ียงัเห็นวา่รัฐบาลไม่มีแนวปฏิบติัท่ีชดัเจน
ในเร่ืองการศึกษาของเด็กขา้มชาติ 
 เสริมศกัด์ิ วิศาลาภรณ์ (2535) วิจยัเร่ือง สภาพการจดัการศึกษาให้กบันกัเรียนชายขอบในจงัหวดั
ชายแดนของไทยท่ีติดกบัประเทศกมัพูชา พบว่าปัญหาการจดัการศึกษาท่ีส าคญัในพื้นท่ีชายแดนประเทศ
ไทย-กมัพูชา ประกอบดว้ย 1) ปัญหาเก่ียวกบัครู การขาดแคลนครู โรงเรียนส่วนใหญ่มีครูไม่ครบชั้น ครูยา้ย
บ่อยเน่ืองจากส่วนใหญ่เป็นคนต่างถ่ินสวสัดิการ สิทธิผลประโยชน์เก้ือกูลต่างๆ ซ่ึงเป็นขวญัก า ลงัใจและ
เป็นส่ิงจูงใจของครูชายแดนบางอยา่งท่ีเคยไดรับ บางอยา่งปัจจุบนัไม่ไดรั้บหรือไดรั้บเฉพาะบางพื้นท่ีเท่านั้น
ไม่ทัว่ถึงโรงเรียนทั้งหมดท่ีอยูต่ามแนวชายแดน 2) ปัญหาเก่ียวกบันกัเรียน สภาพครอบครัวของนกัเรียนใน
พื้นท่ีซ่ึงผูป้กครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ท า ใหผู้ป้กครองตอ้งอพยพยา้ยถ่ินบ่อยเพื่อไปประกอบอาชีพใน
ท้องถ่ินอ่ืน เด็กส่วนใหญ่ถูกทอดทิ้งอยู่กับคนอ่ืน ครอบครัวท่ีขาดความอบอุ่น การเล้ียงดูท่ีไม่ถูกต้อง         
การเห็นแบบอย่างค่านิยมท่ีไม่ถูกตอ้งในการด าเนินชีวิต ท าให้เด็กส่วนใหญ่ขาดระเบียบวินัย ผูป้กครอง
ไม่ไดมี้ส่วนช่วยในการสนบัสนุน ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กเพราะเด็กไม่ไดอ้ยูก่บัพ่อแม่ 3) ปัญหาเก่ียวกบั
สภาพแวดล้อมและชุมชน บ่อนการพนันและปัญหายาเสพติดในพื้นท่ีกระทบต่อวิถีชีวิตของเด็กและ
ผูป้กครอง ส่งผลต่อการจดัการศึกษาเป็นอนัมากโดยเฉพาะการเฝ้าระวงัเด็ก 4) ปัญหาการบริหารจดัการ
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ความห่างไกลของการคมนาคมระหว่างโรงเรียนกับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประกอบกับลกัษณะ       
ภูมิประเทศซ่ึงส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีสูงท าให้การก า กบัติดตาม นิเทศ จากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขาด
ความถ่ี ความสม ่าเสมอ ส่งผลต่อขวญัก าลงัใจในการท า งานของครู และ 5) ปัญหาเก่ียวกบัระบบ ความไม่
เป็นธรรมจากการประเมินโดยใชเ้กณฑ์เดียวกนัทั้งประเทศ และวิธีการงบประมาณท่ีไม่เหมาะสม ส่งผลให้
เกิดความไม่เสมอภาค ในการจดัการศึกษาสภาพการจดัการศึกษาให้กบันกัเรียนชายขอบในจงัหวดัชายแดน
ของไทยท่ีติดกบัประเทศกมัพูชา (เสริมศกัด์ิ วศิาลาภรณ์, 2535)     
 ไพศาล บรรจุสุวรรณ  (2558) การศึกษาวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคส์ามประการ ประการแรก เพื่อศึกษา
ปัจจยัและขั้นตอนกระบวนการ ตลอดจนผลท่ีเกิดข้ึนจากการน านโยบายหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไป
ปฏิบติัในเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ประการท่ีสอง เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคการน านโยบาย
หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไปปฏิบติัภายใตเ้ง่ือนไขและบริบทสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งในเขตพื้นท่ี
การศึกษาจงัหวดัสุราษฎร์ธานี และประการท่ีสาม เพื่อแสวงหาแนวทางการพฒันาการน านโยบายหลกัสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานไปปฏิบติัท่ีสอดคล้องกบัเง่ือนไขและบริบทสภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวขอ้งในเขตพื้นท่ี
การศึกษาจงัหวดัสุราษฎร์ธานี โดยใชก้รอบแนวคิดทฤษฎีวา่ดว้ยพลวตัและบริบทสภาพแวดลอ้มผสมผสาน
กบัตวัแบบ CIPP และทฤษฎีการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบติัตามแนวทางแบบบนลงสู่ล่างผา่นหน่วยงาน
เชิงนโยบายจากราชการส่วนกลางลงสู่หน่วยงานปฏิบติัระดบัพื้นท่ีได้แก่ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาและสถานศึกษาในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี   
 ประเด็นส าคญัจากการวิจยั พบว่า เน้ือหานโยบายหลกัสูตรไม่สอดคล้องกบัทกัษะท่ีจ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 เนน้คุณลกัษณะและเจตคติมากกวา่ทกัษะสากลท่ีจ าเป็น หลกัสูตรมีลกัษณะอนุรักษนิยมสูงให้
ความส าคญักบัพื้นฐานความเป็นไทย โดยมีลกัษณะเด่นท่ีการมุ่งเนน้คุณธรรมจริยธรรม ความรักชาติ ศาสน์ 
กษตัริย ์และเศรษฐกิจพอเพียง ขณะท่ีการน านโยบายหลกัสูตรสู่การปฏิบติัยงัคงเป็นแบบทฤษฎีบนลงล่าง
สอดคล้องกับการบริหารราชการแบบรวมศูนยอ์  านาจค่อนข้างมาก อ านาจการตดัสินใจด้านการบริหาร
บุคคลอยูใ่นระดบัเขตพื้นท่ี นอกจากน้ี การท่ีหลกัสูตรมีหลายกลุ่มสาระ ขณะท่ีครูมีภาระงานอ่ืนนอกเหนือ
งานสอนในปริมาณมากนบัเป็นอุปสรรคส าคญัท าให้ครูไม่ไดมี้เวลาอยูก่บัผูเ้รียน การจดัการเรียนการสอน
ยงัคงเนน้การบรรยายบอกเล่าท่องจ าและครูยงัคงมีบทบาทส าคญัเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้มากกวา่ท่ีจะเน้น
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางและให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ในแบบการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ประการท่ีสาม ปัจจยัดา้น
ศกัยภาพของครูผูส้อน และประการท่ีส่ี การสนบัสนุนและความสามารถดา้นการบริหารจากส่วนกลางและ
แต่ละเขตพื้นท่ีการศึกษา ปัจจยัทั้งส่ีประการต่างเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์ต่อกนัและเป็นเง่ือนไขเอ้ืออ านวยให้การ
น านโยบายไปสู่การปฏิบติัในระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาเกิดผลส าเร็จ 
 วา่ท่ีเรือตรี ยุตติชน บุญเพศ (2555)  ศึกษาเร่ืองความพร้อมในการจดัการศึกษาเพื่อการให้บริการ
ทางการศึกษาแก่ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจกัรกมัพูชา ในสถานศึกษา
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ตามแนวชายแดน สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจงัหวดัอุบลราชธานีการวิจยัคร้ังน้ีมี
วตัถุประสงค์เพื่อ  ศึกษาระดบัความพร้อมในการจดัการศึกษาเพื่อการให้บริการทางการศึกษาแก่ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจกัรกมัพูชา ในสถานศึกษาตามแนวชายแดนสังกดั
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจงัหวดัอุบลราชธานีตามการรับรู้และประเมินของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและครูผูส้อน เปรียบเทียบความพร้อมในการจดัการศึกษาเพื่อการให้บริการทางการศึกษาแก่
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรกัมพูชา ตามทัศนะของผู ้บริหาร
สถานศึกษาและครูผูส้อนและ น าเสนอแนวทางการพฒันาสถานศึกษาตามแนวชายแดนให้เป็นแหล่งบริการ
ทางการศึกษา 
 ผลการวิจยัพบว่า ความพร้อมในการจดัการศึกษาเพื่อการให้บริการทางการศึกษาแก่ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจกัรกมัพูชา โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลางโดยดา้น
บุคลากรและด้านอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์การศึกษาอยู่ในระดับมาก ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ         
ดา้นกฎระเบียบและดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกอยูใ่นระดบัปานกลาง  ความพร้อมในการจดัการศึกษาเพื่อ
การให้บริการทางการศึกษาแก่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจกัรกมัพูชา
ตามทัศนะของผู ้บริหารสถานศึกษาและครูผู ้สอนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05            
แนวทางการพฒันาสถานศึกษาตามแนวชายแดนให้เป็นแหล่งบริการทางการศึกษาของประเทศเพื่อนบา้น
ประกอบด้วย การด าเนินการตามขั้นตอนแบบ DAPPA และการก าหนดเป้าหมาย กิจกรรม ตัวช้ีวดั                
ความพร้อมทั้งดา้นวิชาการ ดา้นบุคลากรดา้นงบประมาณ ดา้นกฎระเบียบ ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกและ
ดา้นอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์การศึกษา 
 แสงเทียน ค าปัญญา (2558) สภาพปัญหาและอุปสรรคการบงัคบัใช้กฎหมายทางการศึกษาแก่
บุคคลท่ีไม่มีสัญชาติไทยของจงัหวดัเชียงใหม่โดยการวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและ
อุปสรรคการบงัคบัใชก้ฎหมายทางการศึกษาแก่บุคคลท่ีไม่มีสัญชาติไทยในโรงเรียนมธัยมจงัหวดัเชียงใหม่
และเพื่อศึกษาแนวทางในการปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐและการศึกษาของบุคคลท่ีไม่มีสัญชาติ
ไทยของจงัหวดัเชียงใหม่ ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 1) ปัญหาและอุปสรรคการบงัคบัใชก้ฎหมายทางการศึกษา
แก่บุคคลท่ีไม่มีสัญชาติไทยพบวา่บุคลากรทางการศึกษาไม่รู้กฎหมายและนโยบายทางการศึกษา การออก
กลางคนัของนกัเรียนท่ีไม่มีสัญชาติไทย การจดัท าขอ้มูลพื้นฐานฐานของนกัเรียน สภาพแวดลอ้มของชุมชน
มีเจตคติท่ีไม่ดีต่อเด็กท่ีไม่มีสัญชาติไทย ด้านการเรียนการสอน กิจกรรมหรือนโยบายจากหน่วยงานอ่ืน     
เป็นการเพิ่มภาระงานของโรงเรียนให้มากยิ่งข้ึน  2) แนวทางในการปฏิบติัท่ีสอสดคลอ้งกบันโยบายของรัฐ 
ควรมีการประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ความรู้ ควรมีการแนะแนวการน านกัเรียนเขา้สู่ระบบการเรียน การสอน 
จดัท าฐานขอ้มูลของนกัเรียนเช่ือมโยงกบัหน่วยงานอ่ืน เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจชุมชนโดยบุคลากรทาง
การศึกษา จดัการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งอยา่งเสมอภาคและเท่าเทียมกนั และจดัการศึกษาตามกฎหมาย 
และนโยบายของรัฐอยา่งเคร่งครัด 
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วธิีด าเนินวจิัย  
 การศึกษาในคร้ังน้ี ใช้ระเบียบการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative research) การได้มาของข้อมูล
ส าคญัคือการศึกษาจากเอกสารทางวิชาการ บทความ รายงานการวิจยั ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต ขอ้ระเบียบ 
กฏหมาย เพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลการจดัการศึกษาให้กบัเด็กไร้สัญชาติในประเทศไทย และการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึกกบัผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารระดบัสูงจากกระทรวงศึกษาธิการ  ผูบ้ริหารจากส านักงาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ภาคตะวนัออก จากผูอ้  านวยการและครูในสถานศึกษา จ านวน 
13 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือแบบสัมภาษณ์เจาะลึก มีแนวค าถามครอบคลุมสมรรถนะองค์กร         
ดา้นโครงสร้าง บุคลากร งบประมาณ สถานท่ีและอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ตามประเด็นการศึกษาและ
ขอบเขตของการศึกษาท่ีเป็นส่ิงท่ีตอ้งการศึกษาโดยเพื่อให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้มีการเรียงล าดบั
ค าถาม เน้ือหาของค าถามสามารถปรับไดต้ามลกัษณะของผูถู้กสัมภาษณ์ โดยอาศยัหลกัการตั้งแนวค าถามท่ี
มีความเขา้ใจง่าย เป็นค าถามปลายเปิด ไม่ช้ีน าค าถาม โดยแนวค าถามเหล่าน้ีไดรั้บขอ้เสนอแนะแกไ้ขจาก
ผูเ้ช่ียวชาญแลว้ 
 

ผลการวจิัย  
 ตามวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 1 เพื่อศึกษาปัญหาและขอ้จ ากดั ในการน านโยบายการศึกษาไปปฏิบติั    
จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด วรรณกรรมและการลงพื้นท่ีภาคสนาม และการสอบถามความเห็นจาก
ผูเ้ช่ียวชาญ พบวา่ งานวิจยัของ นิติพล คงสมบูรณ์ (2559) ไดท้  าการศึกษาสถานการณ์คนไร้รัฐไร้สัญชาติใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา นั้น ไดใ้ห้สิทธิทางการศึกษาแก่ เด็กไร้สัญชาติเขา้เมืองผิดกฎหมายเท่าเทียมกบัเด็ก
อเมริกนั มีการก าหนดรายละเอียดในการจดัการศึกษา โดยให้โรงเรียนรัฐในทอ้งถ่ินตอ้งจดัการศึกษาดว้ย
ภาษาท่ีเด็กต่างด้าวเข้าใจได้จนกว่าเด็กจะสามารถส่ือสารและใช้ภาษาองักฤษได้ดีและเป็นผลให้มีการ
ปรับปรุงและวางแผนการศึกษาส าหรับเด็กไร้สัญชาติ ทั้ งในระดับท้องถ่ินและระดับชาติ เพื่อมุ่งเน้น
ปรับปรุงความสามารถทางการศึกษาของเด็กเหล่าน้ีในโรงเรียน และน าไปสู่การจดัการเรียนการสอนแบบ
สองภาษา การจดัการศึกษาแบบสองภาษาน้ีถือว่ามีประโยชน์ต่อบุตรของผูอ้พยพยา้ยถ่ิน เพราะช่วยให้เด็ก
สามารถส่ือสารกบัครอบครัวได้ งานวิจยัของ บุบผา อนันต์สุชาติกุล (2554) ไดว้ิจยัเร่ืองการจดัการศึกษา
ส าหรับเด็กไร้สัญชาติโดยภาครัฐและนอกภาครัฐ  พบว่าการจดัการศึกษาส าหรับเด็กไร้สัญชาติโดยภาครัฐ
และนอกภาครัฐยงัขาดคุณภาพและทิศทางท่ีเหมาะสมตอบสนองความตอ้งการและความดอ้ยโอกาสของเด็ก
ไร้สัญชาติ ด้วยเหตุผล 2 ประการ 1) จากการท่ีรัฐไม่ก าหนดนโยบายท่ีชัดเจนเก่ียวกบัอนาคตสถานะของ
ทายาทรุ่นท่ีสองของผูอ้พยพ ท าให้ขาดรูปธรรมชัดเจนในระดับปฏิบัติงานและความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการ 2) ทศันะและความเขา้ใจของบุคลากร
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ท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบัผูไ้ม่มีสัญชาติไทย ต่อนิยาม “คนไทย” และการปลูกฝัง “ความเป็นไทย” ท่ีผูกติดกบั
แนวคิดวฒันธรรมเชิงเด่ียว หรือ “เอกวฒันธรรม” ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัความเป็นจริงของสังคม น าไปสู่การ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน การแบ่งแยกกีดกันต่อบุคคลท่ีมีความแตกต่างทางเช้ือชาติ ศาสนา เพศสภาวะ 
ความสามารถ รวมทั้งถ่ินท่ีอยูอ่าศยั การน านโยบายไปปฏิบติัยงัขาดการด าเนินงานท่ีเป็นระบบและรูปธรรม
ชดัเจน เห็นไดจ้ากไม่มีกิจกรรมการพฒันาผูส้อนให้มีความรู้ ความตระหนกั หรือแนวทางการจดัการเรียน
การสอนท่ีค านึงถึงความแตกต่างทางวฒันธรรม ตลอดจนให้อ่อนไหวต่อความดอ้ยโอกาสของกลุ่มชาติพนัธ์ุ 
เรียนรู้การกระท าท่ีไม่เป็นการแบ่งแยกกีดกนัหรือมีอคติต่อกลุ่มชาติพนัธ์ุ   

 จากงานวิจยัของ เสริมศกัด์ิ วิศาลาภรณ์ (2535) วิจยัเร่ือง สภาพการจดัการศึกษาให้กบันักเรียน
ชายขอบในจงัหวดัชายแดนของไทยท่ีติดกบัประเทศกมัพูชา พบวา่ปัญหาการจดัการศึกษาท่ีส าคญัในพื้นท่ี
ชายแดนประเทศไทย-กมัพูชา ประกอบดว้ย 1) ปัญหาเก่ียวกบัครู การขาดแคลนครู โรงเรียนส่วนใหญ่มีครู
ไม่ครบชั้น ครูยา้ยบ่อยเน่ืองจากส่วนใหญ่เป็นคนต่างถ่ินสวสัดิการ สิทธิผลประโยชน์เก้ือกูลต่างๆ 2) ปัญหา
เก่ียวกับนักเรียน สภาพครอบครัวของนักเรียนในพื้นท่ีซ่ึงผู ้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ท าให้
ผูป้กครองตอ้งอพยพยา้ยถ่ินบ่อยเพื่อไปประกอบอาชีพในทอ้งถ่ินอ่ืน เด็กส่วนใหญ่ถูกทอดทิ้งอยูก่บัคนอ่ืน 
ครอบครัวท่ีขาดความอบอุ่น การเล้ียงดูท่ีไม่ถูกตอ้ง การเห็นแบบอยา่งค่านิยมท่ีไม่ถูกตอ้งในการด าเนินชีวิต 
ท าให้เด็กส่วนใหญ่ขาดระเบียบวินยั 3) ปัญหาเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มและชุมชน บ่อนการพนนัและปัญหา   
ยาเสพติดในพื้นท่ีกระทบต่อวิถีชีวิตของเด็กและผูป้กครอง ส่งผลต่อการจดัการศึกษาเป็นอนัมากโดยเฉพาะ
การเฝ้าระวงัเด็ก 4) ปัญหาการบริหารจดัการความห่างไกลของการคมนาคมระหวา่งโรงเรียนกบัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา ประกอบกบัลกัษณะภูมิประเทศซ่ึงส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีสูงท าให้การก ากบัติดตาม นิเทศ 
จากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขาดความสม ่าเสมอ และ 5) ปัญหาเก่ียวกับระบบ ความไม่เป็นธรรม       
จากการประเมินโดยใช้เกณฑ์เดียวกันทั้ งประเทศ และวิธีการงบประมาณท่ีไม่เหมาะสม ส่งผลให้เกิด         
ความไม่เสมอภาค ในการจดัการศึกษา  
 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ไพศาล บรรจุสุวรรณ (2558) ประเด็นส าคญัจากการวิจยั พบวา่ เน้ือหา
นโยบายหลกัสูตรไม่สอดคลอ้งกบัทกัษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 เนน้คุณลกัษณะและเจตคติมากกวา่ทกัษะ
สากลท่ีจ าเป็น หลกัสูตรมีลกัษณะอนุรักษนิยมสูงใหค้วามส าคญักบัพื้นฐานความเป็นไทย โดยมีลกัษณะเด่น
ท่ีการมุ่งเน้นคุณธรรมจริยธรรม ความรักชาติ ศาสน์ กษตัริยแ์ละเศรษฐกิจพอเพียง ขณะท่ีการน านโยบาย
หลกัสูตรสู่การปฏิบติัยงัคงเป็นแบบทฤษฎีบนลงล่าง สอดคลอ้งกบัการบริหารราชการแบบรวมศูนยอ์  านาจ
ค่อนขา้งมาก อ านาจการตดัสินใจดา้นการบริหารบุคคลอยู่ในระดบัเขตพื้นท่ี นอกจากน้ี การท่ีหลกัสูตรมี
หลายกลุ่มสาระขณะท่ีครูมีภาระงานอ่ืนนอกเหนืองานสอนในปริมาณมากนบัเป็นอุปสรรคส าคญัท าให้ครู
ไม่ได้มีเวลาอยู่กับผูเ้รียน การจดัการเรียนการสอนยงัคงเน้นการบรรยายบอกเล่าท่องจ าและครูยงัคงมี
บทบาทส าคญัเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้มากกวา่ท่ีจะเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางและให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ในแบบ
การสร้างความรู้ดว้ยตนเอง ประการท่ีสาม ปัจจยัดา้นศกัยภาพของครูผูส้อน และประการท่ีส่ี การสนบัสนุน
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และความสามารถด้านการบริหารจากส่วนกลางและแต่ละเขตพื้นท่ีการศึกษา สอดคล้องกบังานวิจยัของ      
ว่าท่ีเรือตรี ยุตติชน บุญเพศ (2555)  ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองความพร้อมในการจดัการศึกษาเพื่อการให้บริการทาง
การศึกษาแก่ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจกัรกมัพูชา ในสถานศึกษาตาม
แนวชายแดน สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจงัหวดัอุบลราชธานี  พบว่า ความพร้อม
ในการจดัการศึกษาเพื่อการให้บริการทางการศึกษาแก่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและ
ราชอาณาจกัรกมัพูชา โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลางโดยดา้นบุคลากรและดา้นอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์
การศึกษาอยูใ่นระดบัมาก ดา้นวิชาการ ดา้นงบประมาณ ดา้นกฎระเบียบและดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกอยู่
ในระดบัปานกลาง  ความพร้อมในการจดัการศึกษาเพื่อการให้บริการทางการศึกษาแก่ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจกัรกมัพูชาตามทศันะของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แนวทางการพฒันาสถานศึกษาตามแนวชายแดนให้เป็น
แหล่งบริการทางการศึกษาของประเทศเพื่อนบา้นประกอบดว้ย การด าเนินการตามขั้นตอนแบบ DAPPA 
และการก าหนดเป้าหมาย กิจกรรม ตัวช้ีวดัความพร้อมทั้ งด้านวิชาการ ด้านบุคลากรด้านงบประมาณ        
ดา้นกฎระเบียบ ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกและดา้นอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์การศึกษา          
 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ แสงเทียน ค าปัญญา (2558) ท าการวิจยัเร่ือง สภาพปัญหาและอุปสรรค
การบังคบัใช้กฎหมายทางการศึกษาแก่บุคคลท่ีไม่มีสัญชาติไทยของจงัหวดัเชียงใหม่ โดยการวิจยัน้ีมี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคการบงัคบัใชก้ฎหมายทางการศึกษาแก่บุคคลท่ีไม่มีสัญชาติ
ไทยในโรงเรียนมธัยมจงัหวดัเชียงใหม่และเพื่อศึกษาแนวทางในการปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐ
และการศึกษาของบุคคลท่ีไม่มีสัญชาติไทยของจงัหวดัเชียงใหม่ ผลการวิจยัสรุป ได้ดงัน้ี 1) ปัญหาและ
อุปสรรคการบงัคบัใชก้ฎหมายทางการศึกษาแก่บุคคลท่ีไม่มีสัญชาติไทยพบว่าบุคลากรทางการศึกษาไม่รู้
กฎหมายและนโยบายทางการศึกษา การออกกลางคนัของนักเรียนท่ีไม่มีสัญชาติไทย การจดัท าข้อมูล
พื้นฐานฐานของนกัเรียน สภาพแวดลอ้มของชุมชนมีเจตคติท่ีไม่ดีต่อเด็กท่ีไม่มีสัญชาติไทย ดา้นการเรียน
การสอน  กิจกรรมหรือนโยบายจากหน่วยงานอ่ืน  เป็นการเพิ่มภาระงานของโรงเรียนให้มากยิ่งข้ึน                
2) แนวทางในการปฏิบติัท่ีสอสดคลอ้งกบันโยบายของรัฐ ควรมีการประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ความรู้ ควรมี
การแนะแนวการน านักเรียนเข้าสู่ระบบการเรียน การสอน จดัท าฐานข้อมูลของนักเรียนเช่ือมโยงกับ
หน่วยงานอ่ืน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจชุมชนโดยบุคลากรทางการศึกษา  จดัการเรียนการสอนให้
สอดคลอ้งอยา่งเสมอภาคและเท่าเทียมกนั และจดัการศึกษาตามกฎหมาย และนโยบายของรัฐอยา่งเคร่งครัด 
 ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า เขตการศึกษาและระดับโรงเรียนด้านโครงสร้าง มีการจดั
โครงสร้างแบบระบบราชการและเป็นการสั่งการหรือก าหนดนโยบายมาจากระดบักระทรวงศึกษาธิการ 
มายงัเขตการศึกษาในภาคต่างๆและส่งต่อมายงัผูป้ฏิบติัในระดบัโรงเรียนพบวา่มีปัญหาในทางปฏิบติั เช่น
นโยบายบอกว่าสามารถออกวุฒิบตัรให้นกัเรียนไร้สัญชาติไดแ้ต่มีบางโรงเรียนไม่สามารถออกให้ไดอ้าจ



 

สุภาพร  ชาวสวน และไพฑูรย์ โพธิสว่าง 
  

 14 วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย  ปีที ่13 ฉบบัที ่ 2 

เป็นเพราะการถ่ายทอดของผูบ้ริหารโรงเรียนไม่ชัดเจนหรือไม่มีการประชุมช้ีแจงกบัครู หรือนักวิชาการ
ศึกษาท่ีดูแลเด็กไร้สัญชาติของแต่ละโรงเรียนหลงัจากท่ีผูอ้  านวยการไดไ้ปประชุมเพื่อรับนโยบายมาจาก
ส านกังานเขตการศึกษาของแต่ละภาคท าให้การปฏิบติัไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกนั เร่ืองบุคลากรพบว่า      
ครูทุกคนมีเมตตาสูงมาก โดยสามารถท าการสอนเด็กไร้สัญชาติทั้งๆ ท่ีมีภาระการสอนอยูแ่ลว้ ความยากก็คือ
การส่ือสารกบัเด็กไร้สัญชาติท่ีบางโรงเรียนอาจมีหลายสัญชาติเขา้มาเรียนและใช้หลายภาษา บางโรงเรียน
อาจโชคดีท่ีเด็กไร้สัญชาติบางคนสามารถส่ือสารเป็นภาษาไทยได ้บางโรงเรียนตอ้งใชรุ่้นพี่เป็นล่ามและช่วย
สอนนอ้งให้เขา้ใจภาษาไทยและวฒันธรรมของการเรียนร่วมกนักบัเด็กไทยและกบัชาติพนัธ์ุท่ีแตกต่างกนั
ไป จ านวนของครูมีค่อนขา้งจ ากดั ภาระงานท่ีเพิ่มข้ึนน้ีท าให้ครูเกิดความเหน่ือยลา้ และส่วนใหญ่จะอยูใ่นท่ี
กนัดาร ตามแนวชายแดนของประเทศไทย ท าให้มีผลต่อขวญัและก าลงัใจเช่นกนั เร่ืองงบประมาณจะเป็น
ประเด็นท่ีทุกโรงเรียนพูดเหมือนกนัคือ ไม่เพียงพอเพราะเม่ือเปรียบเทียบระหวา่งนกัเรียนท่ีเรียนในระบบ
การศึกษาในระบบ (Formal education) และนักเรียนท่ีเรียนในระบบการศึกษานอกระบบ (Non-formal 
education) จะเห็นไดว้่านกัเรียนท่ีเรียนในระบบจะไดเ้งินอุดหนุนค่าเคร่ืองแบบและค่าอุปกรณ์การเรียนแต่
นกัเรียนท่ีอยูน่อกระบบโรงเรียนจะไม่ไดเ้งินอุดหนุนค่าเคร่ืองแบบและค่าอุปกรณ์ 
 ตามวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 2 เพื่อเสนอแนวทางในการการศึกษาท่ีเหมาะสมของเด็กไร้สัญชาติใน
จังหวดัชลบุรี  พบว่ารูปแบบการจัดการศึกษาส าหรับเด็กไร้สัญชาติ ควรจัดแบบพหุวิธีการ คือการ
ผสมผสานรูปแบบการจดัทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั เพื่อเป็นการ
สร้างโอกาสและทางเลือกทางการศึกษาให้แก่ผูเ้รียน และตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียน สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดศึ้กษาวจิยัเก่ียวกบัแนวโนม้การจดัการศึกษาท่ี
มีประสิทธิภาพตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2544       
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ภาพที ่2  แสดงการจดัการศึกษาใหเ้ด็กไร้สัญชาติในประเทศไทย โดยจดัรูปแบบผสมผสาน ทั้งการศึกษาใน

ระบบ (Formal Education) การศึกษานอกระบบ (Non-formal Education) และการศึกษาตามอธัยาศยั 
(Informal Education) 

 

ข้อเสนอแนะ  
 ควรปรับปรุงโครงสร้างองคก์ร ดว้ยการกระจายอ านาจลงมาให้ระดบัโรงเรียน เพื่อลดขั้นตอนให้
สั้ นลง เป็นการปรับปรุงระบบรวมศูนยท่ี์ท าให้การท างานล่าช้า และไม่ตอบสนองต่อความตอ้งการของ
โรงเรียนและเด็กนกัเรียนไร้สัญชาติอย่างแทจ้ริง ปรับปรุงดา้นบุคลากรดว้ยการพฒันาความรู้ให้กบัครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคน ปรับปรุงระบบผลตอบแทนให้จูงใจและเป็นธรรม ตลอดจน  แก้ปัญหา         
การบริหารอตัราก าลงัครูท่ีไม่เหมาะสมและควรเพิ่มจ านวนครูผูส้อนท่ีสามารถส่ือสารกบัเด็กไร้สัญชาติได ้

การศึกษา
ในระบบ

Formal Education

การศึกษานอกระบบ

Non-Formal 
Education

การจดัการ
ศึกษาใหเ้ดก็

ไร้สัญชาติใน
ประเทศไทย

การศึกษาตามอธัยาศยั

Informal 
Education
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 กระทรวงศึกษาธิการ ควรจดัท าโครงการเพื่อพฒันาครู แบบครบวงจร มุ่งหวงัให้ครูสามารถ
พฒันาตนเองไดต้รงตามความตอ้งการ โดยสามารถน าความรู้จากการอบรมไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง และเพื่อ
เช่ือมโยงกบัการเล่ือนวิทยฐานะ รัฐบาลควรสร้างแรงจูงใจดว้ยการปรับปรุงดา้นงบประมาณ ให้สอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการท่ีแทจ้ริง และสถานศึกษาควรจดัการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงหรือทั้งสามรูปแบบ    
ก็ได ้โดยค านึงถึงความแตกต่างทางดา้นความตอ้งการพื้นฐาน วฒันธรรม วิถีชีวิต สภาพของสังคม ชุมชน 
ความเป็นอยู่และสภาพทางเศรษฐกิจ และเพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผูเ้รียน ตลอดจน
ตอบสนองความตอ้งการของชุมชนและนกัเรียน โดยส่งเสริมและ สนบัสนุนสถานศึกษาทุกสังกดั เพื่อให้
การจดัสรรงบประมาณเป็นกรณีพิเศษแก่สถานศึกษาท่ีเสนอความประสงคจ์ะจดัการศึกษาแก่เด็กไร้สัญชาติ 
ในการเป็นโรงเรียนแกนน าในพื้นท่ี เพื่อเป็นพี่เล้ียงหรือช่วยเหลือการจดัการศึกษาแก่เด็กนกัเรียนไร้สัญชาติ
ตามความเหมาะสมและทนัเวลา ส่วนดา้นสถานทีควรออกแบบอาคารสถานท่ีให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั เช่น
อาคารเรียน ห้องสมุด ห้องพักครู ห้องกิจกรรมต่างๆ โรงอาหาร อาคารเอนกประสงค์ สนามเด็กเล่น              
เรือนเพาะช า และจ านวนห้องสุขา ให้พอเพียงและเหมาะสมกบัจ านวนนักเรียน ตลอดจน การบ ารุงรักษา           
ใหป้ลอดภยัและมีสภาพแวดลอ้มท่ีดี อยูเ่สมอ 

 ควรมีห้องเรียนส าหรับเด็กไร้สัญชาติโดยตรง เพื่อให้การส่ือสาร ทั้งดา้นความมัน่คงและสุขภาพ
อนามยัของนกัเรียนทุกคน ดา้นอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้ควรจดัให้มีอยา่งครบครัน พอเพียงและเพียงพอ 
ก็จะท าให้การน านโยบายไปปฏิบัตินั้ นบรรลุตามวตัถุประสงค์ ส่งเสริมนวตักรรมและเทคโนโลย ี             
โดยส านกังาน กศน. ร่วมกบักระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อบรมให้นกัเรียนไร้สัญชาติ มีความรู้
เร่ืองเก่ียวกบัทกัษะดิจิทลั และควรท าหลกัสูตรวชิาชีพ ทั้งระยะสั้นและระยะยาวใหเ้หมาะสมกบัทอ้งถ่ินและ
ตามความตอ้งการของผูเ้รียน 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยในคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการท าวจิยัเร่ืองการศึกษาส าหรับเด็กพิเศษและเด็กพิการ 
 2. ควรมีการวจิยัเพื่อศึกษาแนวทางปฏิบติัในแต่ละจงัหวดัหรือในแต่ละภาคของประเทศไทย 
 3. ควรท าวิจยัเร่ืองโรงเรียนเพื่อเด็กไร้สัญชาติโดย โดยใช้ภาษาอาเซียนและภาษาอังกฤษใน      
การเรียนการสอน 
 4. ควรท าวจิยัเร่ืองงบประมาณท่ีเพียงพอกบัการจดัการศึกษาใหก้บัเด็กไร้สัญชาติ 
 5. ควรท าวจิยัเร่ืองการติดตามชีวติและความเป็นอยูข่องเด็กไร้สัญชาติเม่ือจบการศึกษาภาคบงัคบั 
 6. ควรวจิยัศึกษารูปแบบการศึกษาเพื่ออาชีพท่ีเหมาะสมกบัการจดัการศึกษาสาหรับเด็กไร้สัญชาติ 
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