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บทคัดย่อภาษาไทย  

ชื่อเรื่อง แนวทางการจดัการศึกษาบตุรแรงงานขา้มชาติ โดยองคก์รพฒันา
เอกชนที่เหมาะสม พืน้ที่จงัหวดัสมทุรสาคร 

ผูว้ิจยั กนิษฐนนัท ์ทรพัยศ์ฤงฆรา 
ปรญิญา รฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 
ปีการศกึษา 2564 
อาจารยท์ี่ปรกึษา ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. ปรีชญาณ ์นกัฟ้อน  

  
งานวิจยันี ้มีวตัถุประสงค ์3 ประการ ไดแ้ก่ 1) เพื่อศึกษาปัญหาและความตอ้งการของผูม้ี

ส่วนไดส้่วนเสียในการจัดการศึกษาบุตรแรงงานขา้มชาติโดยองคก์รพฒันาเอกชนในจงัหวดัสมุทรสาคร  
2) เพื่อศึกษาการบริหารและแนวทางการจดัการศึกษาบุตรแรงงานขา้มชาติขององคก์รพฒันาเอกชนใน
จังหวัดสมุทรสาคร 3) เพื่อน าเสนอแนวทางการจัดการศึกษาของบุตรแรงงานงานขา้มชาติโดยองคก์ร
พฒันาเอกชนที่เหมาะสม โดยใชวิ้ธีการศึกษาเอกสารที่เก่ียวขอ้งและการสมัภาษณเ์ชิงลึก ผลการศึกษา
พบว่า 1) ปัญหาและความตอ้งการของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย คือ ในช่วงระยะเวลารอเขา้เรียนมีเด็กเขา้สู่
กระบวนการแรงงาน การขาดการรบัรูเ้รื่องสิทธิการศกึษา การเคลื่อนยา้ยสถานที่ทางานของผูป้กครองท า
ใหเ้ด็กไม่สามารถเรียนไดอ้ย่างต่อเนื่อง และอุปสรรคในการศึกษาช่วงสถานการณก์ารแพร่เชือ้ไวรสัโคโร
นา 2019 และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียมีความตอ้งการดา้นองคค์วามรูท้ี่เพิ่มมากขึน้และการจดัการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ 2) การบริหารและแนวทางการจดัการศึกษาขององคก์รพฒันาเอกชนมีการบริหาร
และแนวทางการจดัการศึกษาที่แตกต่างกันตามศกัยภาพและงบประมาณ  3) แนวทางการจดัการศึกษา
ของบุตรแรงงานงานขา้มชาติที่เหมาะสม คือ การประชาสมัพันธเ์รื่องสิทธิการศึกษาในพืน้ที่อย่างเชิงรุก 
การจัดท าแผนการสอน การบรรจุวิชาศิลปะการแสดง การสอนอาชีพ และการสอนกฎหมาย การจด
ทะเบียนศูนยก์ารเรียน การขึน้ทะเบียนบุตรแรงงานขา้มชาติ และ ความร่วมมือในการจัดการศึกษากับ
หน่วยงานการศึกษาของประเทศตน้ทาง ซึ่งขอ้เสนอแนะดงักล่าวจะเป็นประโยชนส์ูงสดุแก่แรงงานขา้ม
ชาต ิ

 

ค าส าคญั : การจดัการศึกษา, บุตรแรงงานขา้มชาติ, องคก์รพฒันาเอกชน 
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The objectives of this research are as follows: (1) to study the problems and 

needs of stakeholders in the education of the children of migrant workers by NGOs in Samut 
Sakhon Province; (2) to study the administration and guidelines for the educational 
management of the children of migrant workers by NGOs in Samut Sakhon Province; and (3) 
to propose appropriate guidelines for the educational management of the children of migrant 
workers by NGOs in Samut Sakhon Province by NGOs by using methods such as the study of 
relevant documents and in-depth interviews.It was found that there was (1) a problem and a 
need for education management among the children of migrant workers, including child labor 
while waiting for school, the lack of awareness of the right to education, the discontinuity in 
education due to the transitory nature of the workplaces and learning difficulties during the 
COVID-19 pandemic. As for the stakeholders, there was the need for more knowledge and 
more efficient educational management. Regarding the administration and the educational 
management of NGOs, it was found that its administration and management was based on its 
potential and budget. Based on the study, appropriate educational management guidelines 
for the children of migrant workers were recommended, as follows: proactive public relations 
on rights to education, the preparation of lesson plans, adding the performing arts, vocational 
education and legal education to the curriculum, the registration of learning centers, 
registration of the children of migrant workers and cooperation in educational management 
with the educational authorities of their country of origin. These recommendations will offer the 
greatest benefit to migrant workers. 

 
Keyword : Education management, Children of migrant worker, NGOs 
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กิตติกรรมประกาศ 
  

สารนิพนธ์ฉบับนีเ้สร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความเมตตา  ความช่วยเหลือ และสนับสนุนจาก 
บุคคลหลายท่าน ประกอบไปดว้ยอาจารยท์ี่ปรึกษา ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีชญาณ์ นักฟ้อน ที่
สละเวลารบัเป็นอาจารยท์ี่ปรกึษาสารนิพนธ์ คอยใหค้ าแนะน าจนสามารถท าใหส้ารนิพนธเ์ล่มนีเ้สร็จ
สมบูรณ์ได้ อาจารย์ ดร. รุง้ฉาย เย็นสบาย ที่ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาในการท าวิจัยเพิ่มเติม 
ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬณี  ตันติกุลานันท์ และ อาจารย์ ดร.กัลยา แซ่อั้ง 
กรรมการบริหารหลกัสตูร ที่กรุณาใหเ้กียรติเป็นคณะกรรมการสอบเล่มสารนิพนธ์ โดยไดก้รุณาใหค้ า
แนะนา ท าใหง้านสารนิพนธฉ์บบันีส้มบรูณย์ิ่งขึน้ 

ขอขอบพระคุณผูบ้ริหาร และเจา้หนา้ที่ขององคก์รพัฒนาเอกชน ผูอ้  านวยการส านักงาน
การศึกษานอกระบบ และผูป้กครองของบุตรแรงงานขา้มชาติ ที่ไดก้รุณาใหผู้ว้ิจยัเก็บขอ้มลูในการท า
สารนิพนธค์รัง้นี ้ซึ่งไดร้บัความเมตตาและการช่วยเหลืออย่างดียิ่งตลอดการท าวิจยั 

และสุดท้ายนีข้อขอบคุณครอบครวัซึ่งเป็นก าลังใจที่ส  าคัญยิ่งในการท าวิจัยครัง้นี ้  และ 
ขอขอบคุณนางสาวศิริรตัน์ อัง้ดา และ นางสาวธัมมิกา รอดวัตร ์เพื่อนๆที่ช่วยอ่านงานวิจัยและช่วย
พิสจูนอ์กัษรใหส้ารนิพนธฉ์บบันีส้มบรูณม์ากขึน้ 
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บทที ่1 
บทน า 

ทีม่าและความส าคัญ  
แรงงานขา้มชาติในประเทศไทยเป็นก าลงัหลกัที่มีความส าคัญในภาคอุตสาหกรรมและ

ภาคธุรกิจ ในระยะหลงัพบว่ามีการเพิ่มขึน้ของแรงงานขา้มชาติในประเทศไทยมากขึน้ ซึ่งแรงงาน
ขา้มชาติมีแนวโนม้จะเพิ่มขึน้อีกในอนาคตเนื่องจากประเทศไทยมีนโยบายที่จะเปลี่ยนโครงสรา้ง
ภาคแรงงานให้มีทักษะยิ่งขึ ้นประกอบกับคนไทยไม่นิยมท างานหนักและงานสกปรกใน
อตุสาหกรรมและภาคธุรกิจ นอกจากนีค่้าจา้งแรงงานขา้มชาติยงัมีราคาถกูกว่าการจา้งงานคนไทย 
ท าใหม้ีการไหลเขา้มาของแรงงานขา้มชาติเพิ่มขึน้ และหลีกเลี่ยงไม่ไดว้่าเมื่อมีคนกลุ่มนีเ้ขา้มา
เป็นแรงงานจะตามมาพรอ้มกับบุตรที่ย้ายมาพรอ้มกับบิดามารดาอายุตั้งแต่แรกเกิด – 15 ปี 
รวมถึงบุตรแรงงานขา้มชาติที่เกิดในประเทศไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแรงงานขา้มชาติ (ส านักงาน
กองทนุสนบัสนนุการวิจยั, 2554, น.1) 

แรงงานขา้มชาติในประเทศไทยท าใหเ้ราเห็นถึงมมุมองการใช้ชีวิตที่แตกต่างจากคนไทย 
ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิต คณุภาพชีวิต รวมถึงศกัยภาพชีวิต เราจะเห็นว่าแรงงานขา้มชาตินัน้มีคณุภาพ
ชีวิตที่ดอ้ยอย่างมาก เช่น ที่อยู่อาศัย สุขอนามัย และการบริโภคนั้นไม่ดีเท่าที่ควร ดังนั้นการจัด
การศึกษาของบุตรแรงงานข้ามชาติจึงมีความส าคัญเพราะการศึกษาเปรียบเสมือนกุญแจที่
น าไปสู่การพฒันาคณุภาพชีวิตที่บคุคลพงึไดร้บัช่วยเปิดโอกาสใหม้ีทางเลือกในการประกอบอาชีพ 
และสามารถด ารงชีวิตอยู่ไดใ้นสงัคมอย่างมีคุณภาพ อีกทัง้การศึกษาจะช่วยใหแ้รงงานขา้มชาติ 
น าความรูไ้ปแกไ้ขปัญหา อปุสรรค และพฒันาคณุภาพชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองได ้  

หากไม่ให้ความส าคัญในการจัดการศึกษากับบุตรแรงงานข้ามชาติ ปัญหาดังกล่าว 
นอกจากจะไม่ไดร้บัการแกไ้ขแลว้อาจจะส่งผลกระทบเป็นวงกวา้งขึน้  เช่น ปัญหาการไม่ช านาญ
ภาษาไทยที่เป็นภาษาหลักในการสื่อสารอาจท าให้เกิดปัญหาในการสื่อสารระหว่างคนที่อยู่ใน
สงัคม การเขา้ถึงสิทธิผลประโยชนต่์าง ๆของตนเอง แมแ้ต่จะสื่อสารกับหน่วยงานที่ช่วยเหลือใน
ดา้นต่างๆ รวมถึงปัญหาการใชแ้รงงานเด็กที่อายุยังไม่ถึงตามกฎหมายแรงงานในประเทศไทย 
ดังนั้นหากแรงงานข้ามชาติไม่ได้รับการศึกษาตามความเหมาะสมตามบริบทของอายุแล้ว 
อาจจะท าให้เกิดปัญหาซึ่งอาจขยายวงกวา้งจนเป็นปัญหาเรื่องการค้ามนุษย ์ที่ใช้แรงงานเด็ก
อายุต ่ากว่าเกณฑใ์นภาคอุตสาหกรรม และความเหลื่อมล า้ทางการศึกษาของประเทศไทย ส่งผล
ต่อภาพลกัษณ์ของประเทศที่เราไดล้งนามอนุสญัญาว่าดว้ยเรื่องสิทธิเด็กในปี พ.ศ.2532 รวมถึง
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การจัดอันดับเรื่องความเหลื่อมล า้ในระดบัโลก หากประเทศไทยไดอ้ันดับที่มีความเหลือมล า้ทาง
การศกึษาสงูอาจจะท าใหก้ระทบต่อหลายภาคสว่นของประเทศ 

ดังนั้นการศึกษาจึงเป็นปัจจัยที่ส  าคัญในการช่วยลดปัญหาดังกล่าวและสรา้งศักยภาพ
ของแรงงานขา้มชาติที่ท างานในประเทศไทย เพื่อตอบสนองความตอ้งการในภาคอตุสาหกรรมใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย และส่งเสริมภาพลักษณ์แสดงจุดยืนต่อตา้นการคา้มนุษย ์และ
ลดความเหลื่อมล า้ทางการศกึษาในประเทศไทย  

จากข้อมูลขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization, 
2014) พบว่าปัจจุบนัการจัดการศึกษาส าหรบับุตรแรงงานขา้มชาติ มี 5 รูปแบบ ไดแ้ก่ การศึกษา
ในโรงเรียนรฐับาลไทย  การศึกษาในโรงเรียนเอกชน การศึกษาในรูปแบบ School within a school 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และ การศึกษาในศูนย์การเรียนรูโ้ดยองค์กร
พฒันาเอกชน  

การจัดการศึกษาในโรงเรียนรฐับาลไทย ได้มีการจัดการเรียนการสอนตามปกติตาม
หลกัสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ยกเวน้โรงเรียนรฐัที่อยู่ในพืน้ที่ที่มีแรงงานขา้มชาติหนาแน่น จะมี
จดัหลกัสตูรการเรียนการสอนใหค้ลอ้งกบับตุรของแรงงานขา้มชาติในพืน้ที่นัน้ และมีองคก์รพฒันา
เอกชนประสานงานเรื่องเอกสารต่าง ๆ  

การจัดการศึกษาในโรงเรียนเอกชน คือ ศูนย์การเรียนรูข้องบุตรแรงงานขา้มชาติบาง
แห่งมีความสามารถยกระดับเป็นโรงเรียนเอกชนได้  โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงเรียน
เอกชนปี 2550 ดว้ยวิธีการนีศ้นูยก์ารเรียนรูจ้ึงมีสถานะใกลเ้คียงกบัโรงเรียนเอกชนของไทย และมี
หน้าที่ปฏิบติัตามกฎหมายของกระทรวงศึกษาธิการในการออกแบบหลักสูตรการบริหารจัดการ
โรงเรียน มาตรฐานการสอนตลอดจนการติดตาม และประเมินผลการศึกษา อย่างไรก็ตามการ
จัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกชนไม่สามารถท าไดก้ับศูนยก์ารเรียนรูข้องบุตรแรงงานขา้มชาติทั้งหมด 
เพราะขั้นตอนต่าง ๆ ตอ้งใชเ้วลาเพราะค่าใชจ้่ายสูง และโรงเรียนยังตอ้งมีโครงสรา้งการบริหาร
จดัการเต็มรูปแบบเพื่อปฏิบติัตามกฎหมาย   

การจัดการศึกษารูปแบบโรงเรียนในโรงเรียน (School within a school) กล่าวคือ 
โรงเรียนรฐับาลไทยสามารถจดัตัง้ศนูยก์ารเรียนรูข้องบุตรแรงงานขา้มชาติภายในโรงเรียนได ้เมื่อ
บุตรของแรงงานขา้มชาติเปลี่ยนมาเรียนโรงเรียนไทยจะช่วยแกปั้ญหาเก่ียวกับใบรบัรองส าหรบั
นักเรียนได้หลังจากจบการศึกษา นอกจากนี ้ยังช่วยให้บุตรของแรงงานข้ามชาติมีสิทธิได้รับ
งบประมาณการศึกษาต่อหัวที่จัดสรรให้กับโรงเรียนแต่ละแห่งโดยกระทรวงศึกษาธิการ การ
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จดัการศึกษารูปแบบนีเ้ป็นการท างานร่วมกนัระหว่างโรงเรียนรฐับาลไทย และศนูยก์ารเรียนรูข้อง
บตุรแรงงานขา้มชาติ เป็นการแบ่งปันทรพัยากรพืน้ฐานรว่มกนั  

การจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้มีการ
พฒันาหลกัสตูรระดบัประถมศกึษาส าหรบับตุรแรงงานขา้มชาติ และบคุคลที่ไม่มีสญัชาติไทย อาย ุ
5 - 15 ปี ตามมาตรฐานการเรียนรูใ้นหลกัสตูรการศกึษาชัน้พืน้ฐานนอกระบบ พ.ศ. 2551  

การจดัการศึกษาในศูนยก์ารเรียนรูข้องบุตรแรงงานขา้มชาติ กล่าวคือ องคก์รที่ตัง้อยู่ใน
ชุม ชน  (Community base organization) และองค์ก รพัฒ นาเอกชน  (non governmental 
organization) เป็นผู้มีบทบาทส าคัญ ซึ่งส่วนใหญ่องค์กรที่ตั้งอยู่ในชุมชนจะเป็นผู้จัดตั้ง และ
บริหารศูนยก์ารเรียนรู ้ซึ่งในศูนยก์ารเรียนรูม้ีโปรแกรมการสอนและหลกัสูตรที่แตกต่างกันตามที่
องคก์รพฒันาเอกชนไดพ้ฒันาหลกัสตูร  

จากแนวทางการศึกษาทัง้ 5 รูปแบบนัน้พบว่าองคก์รพัฒนาเอกชนเป็นตวัแสดงหนึ่งที่มี
บทบาทส าคัญในด้านการจัดการศึกษาของบุตรแรงงานขา้มชาติในประเทศไทย โดยในการจัด
การศึกษาทั้ง 5 ประเภทดังกล่าว พบว่าองค์กรพัฒนาเอกชนมีบทบาทในการช่วยเหลือและ
สนบัสนุนที่แตกต่างกันตามประเภทของแต่ละสถานศึกษา ซึ่งองคก์รพัฒนาเอกชนเป็นตัวแสดงที่
เห็นอยู่ในการศึกษาประเภทต่าง ๆ ท าหน้าที่คอยดแูลบุตรแรงงานขา้มชาติและใหค้วามรว่มมือกบั
องคก์รต่าง ๆที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงการผลกัดนันโยบายและรูปแบบการศึกษาที่มีความสอดคลอ้งกับ
สภาพเงื่อนไขของบุตรแรงงานขา้มชาติ โดยเนน้การท างานรณรงคก์ับครอบครวัของเด็กขา้มชาติ
ในชมุชนของแรงงานขา้มชาติต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อใหเ้ด็ก เยาวชน และผูป้กครองเขา้ถึงขอ้มลู
ข่าวสารและบริการพื ้นฐานทางสังคม นอกจากนี ้ยังท างานรับเรื่องร้องเรียนและด าเนินการ
ช่วยเหลือบุตรแรงงานขา้มชาติและแรงงานข้ามชาติที่เป็นผูเ้สียหายในกรณีต่าง ๆ ใหไ้ดร้บัความ
คุม้ครอง การชดเชย หรือการเยียวยาที่เป็นธรรมเหมาะสม (มลูนิธิเครือข่ายคณุภาพชีวิตแรงงาน, 
2561) 

นอกจากองคก์รพฒันาเอกชนจะมีบทบาทในการดแูลและใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงาน
อ่ืนๆ เก่ียวขอ้งแลว้ องคก์รพัฒนาเอกชนยังมีบทบาทในดา้นการจัดการศึกษาให้กับบุตรแรงงาน
ข้ามชาติซึ่งมีรูปแบบหลักสูตรที่องค์กรพัฒนาเอกชนได้พัฒนาขึน้เองตามแนวทางการศึกษา
แกนกลางทั่วไป เช่น วิชาคณิตศาสตร ์วิชาวิทยาศาสตร ์วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และ
วิชาภาษาเมียนมา และการสอนเพิ่มเติมคือการสอนทกัษะดา้นการพึ่งพาตนเอง ซึ่งองคก์รพฒันา
เอกชนจะรบันกัเรียนตัง้อายุ 5 – 15 ปี เพราะหลกัสตูรที่ไดอ้อกแบบมาเป็นหลกัสตูรของการศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน เพื่อให้นักเรียนสามารถมีความรูเ้บือ้งต้นในการด ารงชีวิตได้ ซึ่งนโยบายการศึกษา
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ระดบัชาติไดเ้ปิดโอกาสใหอ้งคก์รพัฒนาเอกชนสามารถจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐานได ้ซึ่งเป็นการจัด
การศึกษาตามอธัยาศัย ที่จะเขา้มาช่วยเติมเต็มและรองรบับุคคลที่ไม่สามารถเขา้ถึงการศึกษาใน
ภาคปกติได ้ 

เนื่องจากสภาพปัญหาด้านการศึกษาของบุตรแรงงานข้ามชาติ พบว่า โดยปกติบุตร
แรงงานขา้มชาติสามารถเขา้รบัการศึกษาในภาคปกติของโรงเรียนรฐับาลได ้แต่จะมีบุตรแรงงาน
ขา้มชาติบางกลุ่มที่เป็นกลุ่มเปราะบางและเป็นกลุ่มชายขอบของแรงงานขา้มชาติที่ ไม่สามารถ
เขา้ถึงระบบการศึกษาในภาคปกติได ้ซึ่งจะเป็นกลุ่มที่ เขา้รบัการศึกษาโดยองคก์รพัฒนาเอกชน 
องคก์รพัฒนาเอกชนจึงมีบทบาทส าคญัในการจัดการศึกษาใหก้บักลุ่มเปราะบางดงักล่าว ดงันัน้
ภายใตค้วามเปราะบางของกลุ่มบุตรแรงงานข้ามชาติที่เป็นกลุม่ชายขอบเหล่านี ้การจดัการศึกษา
โดยองคก์รพัฒนาเอกชนจึงมีความส าคัญในการรองรบักลุ่มเปราะบางใหเ้ขา้ถึงระบบการศึกษา
มากขึน้  

แต่การจัดการศึกษาบุตรแรงงานขา้มชาติโดยองคก์รพัฒนาเอกชน ยังคงพบปัญหาที่
ส  าคัญ ได้แก่ องค์กรพัฒนาเอกชนไม่ได้การรับรองวุฒิการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ 
ถึงแมว้่าองคก์รพฒันาเอกชนหลายแห่งมีความรว่มมือกบัส านกังานการศึกษานอกระบบเพื่อใหไ้ด้
วฒุิการศึกษาตามการรบัรองของกระทรวงศึกษาธิการ แต่ยังเป็นความร่วมมือระดับพืน้ที่ที่ไม่ได้
ถูกรบัรองจากนโยบายส่วนกลาง อีกทั้งความไม่ยั่งยืนขององค์กรพัฒนาเอกชน เนื่องจากขาด
งบประมาณการสนับสนุน ท าใหอ้งคก์รพัฒนาเอกชนมีความเสี่ยงที่จะปิดตัวลง รวมทั้งยังไม่มี
หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งในพืน้ที่ที่มีจ  านวนแรงงานขา้มชาติหนาแน่นส ารวจหรือจัดเก็บขอ้มูลที่เป็น
ระบบ ท าใหไ้ม่ทราบจ านวนบตุรแรงงานขา้มชาติอย่างแทจ้รงิ ซึ่งสง่ผลต่อการตดัสินใจเชิงนโยบาย 
(ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ, 2561) 

นอกจากนี ้ในปัจจุบันยังมีสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเป็น
สถานการณว์ิกฤตยิ่งตอกย า้ท าใหก้ารจดัการศึกษาบุตรแรงงานขา้มชาติโดยองคก์รพฒันาเอกชน
ที่มีปัญหาอยู่แลว้ประสบกับปัญหาที่มากขึน้ เช่น ปัญหาการเขา้ไม่ถึงการศึกษาของบุตรแรงงาน
ขา้มชาติ ศกัยภาพในการศึกษาลดลงจากการถูกปิดสถานศึกษาเป็นระยะเวลานาน ท าใหเ้กิดการ
เรียนไม่ต่อเนื่อง ถึงแมจ้ะมีนโยบายและมาตรการต่าง ๆ จากกระทรวงศึกษาธิการไม่ว่าจะเป็นการ
สอนแบบออนไลน ์ออนแอร ์(การเรียนการสอนทางไกลผ่านโทรทัศนใ์นระบบดิจิทัล และระบบ
ดาวเทียม) และ ออนแฮนด์ (การจัดส่งเอกสารต่าง ๆ ให้แก่ผู ้เรียนและผู้ปกครอง) เป็นต้น              
เพื่อแกไ้ขปัญหาดงักล่าว แต่ก็ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาการศึกษาใหก้บับุตรแรงงานขา้มชาติได ้อีก



  
 

5 

ทัง้ยงัก่อใหเ้กิดความเหลื่อมล า้เนื่องจากแรงงานขา้มชาติมีทรพัยากรทางเศรษฐกิจที่ต  ่ากว่าคนไทย 
(ยนูิเซฟประเทศไทย, 2563) 

จากสถานการณ์ดังกล่าวท าใหเ้ห็นถึงความเปราะบางของบุตรแรงงานขา้มชาติที่ เป็น
กลุ่มชายขอบ อีกทัง้ปัญหาการจดัการศกึษาโดยองคก์รพฒันาเอกชนไม่ว่าจะเป็นช่วงสถานการณ์
ปกติหรือสถานการณ์การแพร่ระบาดเชือ้ไวรสัโคโรนาไวรัส 2019 ดังนั้นการจัดการศึกษาบุตร
แรงงานขา้มชาติโดยองคก์รพัฒนาเอกชนที่เหมาะสม จึงเป็นสิ่งที่ส  าคญัเพื่อเป็นการแกไ้ขปัญหา
ดงักล่าว ทัง้นีใ้นการก าหนดแนวทางการจดัการศึกษาบุตรแรงงานขา้มชาติที่เหมาะสมจะช่วยลด
ปัญหาขา้งตน้จึงตอ้งค านึงถึงความตอ้งการและความคาดหวังของผูท้ี่มีส่วนไดส้่วนเสียและตอ้ง
พิจารณาถึงศักยภาพขององคก์รพัฒนาเอกชนที่จะจัดการการศึกษาใหก้ับบุตรแรงงานขา้มชาติ 
รวมถึงนโยบายการศกึษาระดบัชาติ  

การศึกษาครัง้นีมุ้่งศึกษาไปที่การจัดการศึกษาบุตรแรงงานขา้มชาติโดยองคก์รพัฒนา
เอกชนในพืน้ที่จงัหวดัสมทุรสาคร ซึ่งถือเป็นพืน้ที่ขนาดใหญ่และมีจ านวนประชาการแรงงานขา้ม
ชาติล าดับต้นของประเทศ โดยจากข้อมูลส านักบริหารแรงงานต่างด้าว พบว่า สถิติจ านวน
ประชากรแรงงานข้ามชาติล่าสุดในจังหวัดสมุทรสาคร ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 มี
จ านวนแรงงานขา้มชาติที่ไดร้บัอนุญาตท างานที่คงเหลือในราชอาณาจักรในจังหวัดสมุทรสาคร 
276,335 คน แบ่งเป็นแรงงานข้ามชาติสัญชาติเมียนมา จ านวน 243,748 คน สัญชาติกัมพูชา 
จ านวน 12,934 คน สัญชาติลาวจ านวน 10,241 คน และสัญชาติอ่ืนๆ จ านวน 9,412 คน 
(ส านักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร , 2563) ซึ่งเป็นอันดับที่สองของประเทศไทยที่มีจ านวน
แรงงานขา้มชาติมากที่สดุ โดยจะเห็นไดว้่าสดัส่วนของแรงงานขา้มชาติในพืน้ที่จงัหวดัสมทุรสาคร
สว่นใหญ่จะเป็นแรงงานขา้มชาติสญัชาติเมียนมา และยงัไม่รวมถึงแรงงานขา้มชาติที่ผิดกฎหมาย
ซึ่งไม่มีข้อมูลเชิงสถิติอีกเป็นจ านวนมาก ส าหรบัขอ้มูลบุตรแรงงานขา้มชาติที่ศึกษาในองค์กร
พัฒนาเอกชนในจังหวัดสมุทรสาคร ปี พ.ศ.2564 พบว่า มีจ านวนบุตรแรงงานขา้มชาติประมาณ 
1,500 คน  

โดยการศึกษาครัง้นีมุ้่งศึกษาไปที่ 3 ประเด็น ไดแ้ก่ ศึกษาปัญหาและความตอ้งการของ
ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียในการจดัการศึกษาของบุตรแรงงานขา้มชาติโดยองคก์รพัฒนาเอกชน จังหวัด
สมุทรสาคร รวมทั้งศึกษาการบริหารและแนวทางการจัดการศึกษาบุตรแรงงานข้ามชาติของ
องค์กรพัฒนาเอกชนในจังหวัดสมุทรสาคร หลังจากนั้นเมื่อได้ข้อมูลดังกล่าวจะน าไปสู่การ
น าเสนอแนวทางการจดัการศกึษาบตุรแรงงานชา้มชาติส าหรบัองคก์รพฒันาเอกชนที่เหมาะสม 
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ความส าคัญของการวิจัย   
 งานวิจัยฉบับนี ้มีความส าคัญเนื่องจากการจัดการศึกษาบุตรแรงงานข้ามชาติโดย

องคก์รพัฒนาเอกชนยังมีความเปราะบาง และยังคงมีปัญหาที่ตอ้งไดร้บัการแก้ไข โดยงานวิจัย
ฉบับนีเ้ป็นการศึกษาปัญหาและความตอ้งการของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียในการจัดการศึกษาบุตร
แรงงานข้ามชาติ ในจังหวัดสมุทรสาคร ศึกษาการบริหารและแนวทางการจัดการศึกษาของ
องคก์รพฒันาเอกชนในจงัหวดัสมทุรสาคร เพื่อน ามาสู่การน าเสนอแนวทางการจดัการศึกษาบุตร
แรงงานขา้มชาติโดยองคก์รพฒันาเอกชนที่เหมาะสม เพื่อลดการเกิดปัญหาต่าง ๆ และตอบสนอง
ต่อความตอ้งการของผูท้ี่มีสว่นไดส้ว่นเสียที่เก่ียวขอ้ง  

ค าถามการวิจัย   
1. ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียในการจัดการศึกษาบุตรแรงงานขา้มชาติ โดยองคก์รพัฒนา

เอกชน ในจงัหวดัสมทุรสาคร มีปัญหาและความตอ้งการต่อการจดัการศกึษาของบุตรแรงงานขา้ม
ชาติอย่างไร 

2. การบริหารและแนวทางการจดัการศึกษาบุตรแรงงานขา้มชาติขององคก์รพฒันา
พฒันาเอกชน ในจงัหวดัสมทุรสาคร เป็นอย่างไร  

3. แนวทางการจัดการศึกษาบุตรแรงงานช้ามชาติส าหรบัองค์กรพัฒนาเอกชนที่
เหมาะสม ควรเป็นอย่างไร 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อศึกษาปัญหาและความตอ้งการของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียในการจัดการศึกษา

ของบตุรแรงงานขา้มชาติโดยองคก์รพฒันาเอกชน ในจงัหวดัสมทุรสาคร  
2. เพื่อศึกษาการบริหารและแนวทางการจัดการศึกษาบุตรแรงงานข้ามชาติของ

องคก์รพฒันาเอกชน ในจงัหวดัสมทุรสาคร  
3. เพื่อน าเสนอแนวทางการจัดการศึกษาของบุตรแรงงานงานขา้มชาติ โดยองคก์ร

พฒันาเอกชนเหมาะสม 

ขอบเขตการศึกษา 
1. ขอบเขตดา้นเนือ้หา  

1.1 ศึกษาปัญหาและความตอ้งการของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียในการจัดการศึกษาบุตร
แรงงานขา้มชาติโดยองคก์รพัฒนาเอกชน โดยระบุผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียออกเป็น2 กลุ่ม ไดแ้ก่ (1) 
กลุ่มผู้ปกครองของบุตรแรงงานขา้มชาติ ซึ่งเป็นผูไ้ดร้บัผลกระทบโดยตรงจากโครงการการจัด
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การศกึษาขององคก์รพฒันาเอกชนโดยตรง (2) กลุ่มหน่วยงานภาครฐัซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความร่วมมือ
ในการจัดการศึกษาในพื ้นที่  ซึ่งองค์กรพัฒนาเอกชนเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินโครงการการจัด
การศึกษาให้กับบุตรแรงงานขา้มชาติให้ประสบความส าเร็จ โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 2 กลุ่ม
จะท าใหไ้ดค้  าตอบของปัญหาและความตอ้งการไดอ้ย่างครบถว้น  

1.2 ศึกษาการบรหิารและแนวทางการจดัการศึกษาบุตรแรงงานขา้มชาติขององคก์ร
พฒันาเอกชน จงัหวดัสมทุรสาคร เพราะการจดัการศึกษาใหก้บับุตรแรงงานขา้มชาติตอ้งค านึงถึง 
ความพรอ้มและศักยภาพขององค์กรพัฒนาเอกชนเป็นสิ่งส าคัญ องค์กรพัฒนาเอกชนจะมี
ความสามารถในการจดัการศึกษาใหก้บับุตรแรงงานขา้มชาติไดม้ีศกัยภาพมากนอ้ยเพียงใด และ
บุตรแรงงานขา้มชาติจะไดร้บัความรูค้วามสามารถไดม้ากน้อยเพียงใดขึน้อยู่กับแนวทางการจัด
การศกึษาขององคก์รพฒันาเอกชน  

1.3 ศึกษาขอ้กฎหมายและกรอบนโยบายการจัดการศึกษาระดับชาติ เพราะในการ
เสนอแนวทางการจดัการศึกษาบุตรแรงงานขา้มชาติ โดยองคก์รพัฒนาเอกชนที่เหมาะสม มีสิ่งใด
ขดัต่อกฎหมายหรือกรอบนโยบายระดับชาติหรือไม่ ซึ่งถา้ขัดต่อกฎหมายหรือนโยบายระดับชาติ 
แนวทางนัน้ก็ไม่สามารถเกิดขึน้ได ้ดงันัน้จึงตอ้งก าหนดแนวทางการจดัการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบั
นโยบายการศกึษาระดบัชาติอีกดว้ย 

2. ขอบเขตผูใ้หข้อ้มลู  
2.1 ผูป้ฏิบติังานระดบับริหารและระดบัปฏิบติังานในองคก์รพัฒนาเอกชนในจงัหวัด

สมุทรสาคร 3 แห่ง ได้แก่ มูลนิธิรกัษ์ไทย ศูนยก์ารเรียนรูเ้ครือข่ายองค์กรศาสนาคาทอลิก และ 
ศนูยก์ารเรียนรูม้อญแสงเทียน 

2.2 ผูป้กครองบุตรแรงงานขา้มชาติที่ส่งบุตรหลานเรียนที่องคก์รพัฒนาเอกชนทัง้ 3 
แห่ง  

2.3 ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครฐัในพื ้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ไดแ้ก่ ส  านักงาน
การศกึษานอกระบบ อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

3. ขอบเขตดา้นระยะเวลา  
1. ศึกษาปรากฏการณ์การจัดการศึกษาโดยองค์กรพัฒนาเอกชนในจังหวัด

สมทุรสาคร ตัง้แต่ พ.ศ. 2555 - 2564 
2. การเก็บขอ้มลูในการท าวิจยัครัง้นีต้ัง้แต่เดือนมกราคม - สิงหาคม  

4. ขอบเขตดา้นสถานที่ ไดแ้ก่ อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 
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ประโยชนท์ีค่าดว่าจะได้รับ  
1. สามารถเสนอนโยบายแนวทางการจดัการศกึษาบุตรแรงงานขา้มชาติโดยองคก์ร 

พัฒนาเอกชนที่เหมาะสมเพื่อปรบัปรุงและพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาส าหรบับุตรแรงงาน
ขา้มชาติให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของผู้ทีมีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งจะเป็น
ประโยชนต่์อผูท้ี่ไดร้บัผลกระทบจากโครงการและผูด้  าเนินโครงการ ไดแ้ก่ บุตรแรงงานขา้มชาติ 
และองคก์รพฒันาเอกชน ซึ่งสามารถน าแนวทางการจดัการศกึษาที่เหมาะสมไปปฏิบติังานไดจ้รงิ 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ  
1. การจดัการการศกึษา หมายถึง กระบวนการจดัการเรียนการสอนเพื่อใหน้ักเรียน  

มีความรูค้วามสามารถและพัฒนาตนเองได้ ซึ่งการจัดการศึกษามุ่งเน้นที่ผู ้เรียนเป็นส าคัญ                  
มุ่งปลกูฝังความรูท้างวิชาการ ความรูท้างปัญญา และทศันคติที่ดี 

2. บตุรแรงงานขา้มชาติ หมายถึง เด็กที่เป็นลกูของแรงงานขา้มชาติที่อาศยัอยู่ในพืน้ที่ 
จังหวัดสมุทรสาคร และเป็นกลุ่มผู้มีส่วนไดส้่วนเสียหลัก ซึ่งเป็นผู้ได้รบัผลกระทบโดยตรงจาก
การด าเนินโครงการการจดัการศกึษาขององคก์รพฒันาเอกชน 

3. องคก์รพฒันาเอกชน หมายถึง องคก์ร มลูนิธิ หรือมีชื่อเรียกอย่างอื่นที่เป็น 
ผูร้บัผิดชอบในการด าเนินโครงการการจัดการศึกษาใหก้ับบุตรแรงงานขา้มชาติในพืน้ที่จังหวัด
สมทุรสาคร



 

 
บทที ่2 

เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

แนวทางการจัดการศึกษาบุตรแรงงานขา้มชาติ โดยองค์กรพัฒนาเอกชนที่เหมาะสม 
จังหวัดสมุทรสาคร ผูศ้ึกษาไดศ้ึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งเพื่อน ามาประกอบ
เป็นแนวทางการศกึษา ดงันี ้

1. แนวคิดและทฤษฎีการวิเคราะหผ์ูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย (stakeholder analysis) 
2. แนวคิดและทฤษฎีการบรกิารสาธารณะแนวใหม่ (New Public Service: NPS) 
3. แนวคิดและทฤษฎีกระบวนการนโยบายสาธารณะ (Policy process) 
4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบันโยบายการจดัการศกึษาส าหรบับุตรแรงงานขา้มชาติ 
5. งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 

1. แนวคิดและทฤษฎีการวิเคราะหผ์ู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder analysis) 
1.1 แนวคิดและทฤษฎีการวิเคราะหผ์ู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ทฤษฎีผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย (Stakeholder analysis) เป็นทฤษฎีที่มีความเก่ียวขอ้งกับ

การบรหิาร การจดัการ จรยิธรรม ความรบัผิดชอบต่อสงัคม ถูกเสนอครัง้แรกโดยเอ็ดเวิรด์ ฟรีแมน 
จากหนังสือ Strategic Management : A stakeholder Approach ในปี 1984 โดยฟรีแมนได้
อธิบายทฤษฎีผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียในหลากหลายประเด็น ประกอบดว้ยดา้นการจัดการเชิงกลยุทธ ์
การเงิน การบัญชี การจัดการ การตลาด กฎหมาย การดูแลสุขภาพ สิ่งแวดลอ้ม จริยธรรมทาง
ธุรกิจ ความรบัผิดชอบต่อสงัคมรวมถึงการก าหนดนโยบายสาธารณะ เพราะในการท ากิจกรรมต่าง 
ๆ ตอ้งอาศยัความร่วมมือ ความร่วมใจของผูม้ีส่วนไดส้ว่นเสียกับผลประกอบการของกิจการหลาย
ฝ่าย ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารองคก์ร พนักงาน ผูถื้อหุน้ องคก์รภาครฐั เอกชน รวมทั้งชุมชนที่เชื่อมโยงถึง
ความชอบธรรมในการก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารองค์กรที่ต้องค านึงถึงความ
ตอ้งการ ความสนใจ และผลกระทบที่จะมีต่อผูอ่ื้น เพราะความส าเร็จของกิจกรรมต่าง ๆ ขึน้อยู่กบั
การด าเนินการของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย (สรุติั สพุิชญางกรู, 2553, น.129) 

นกัวิชาการส่วนใหญ่พูดถึงแนวคิดการวิเคราะหผ์ูม้ีส่วนไดส้่วนเสียของฟรีแมน โดย
ฟรีแมนถูกเรียกว่าเป็น “บิดาแห่งทฤษฎีผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย” ตวัอย่างอิทธิพลของฟรีแมนพบอยู่ใน
งานวิจยัของประเทศไทย ไดแ้ก่  
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1.1.1 งานวิจยัเรื่องการสรา้งเครือข่ายการบริหารงานอตุสาหกรรม ใชท้ฤษฎีผูม้ีส่วน
ได้ส่วนเสียของฟรีแมน อธิบายการบริหารของผู้บริหารต้องเปลี่ยนแปลงจากการบริหารเพื่อ
ผลประโยชนข์องผูถื้อหุ้นไปสู่การบริหารเพื่อผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย เพื่อเป็นการสรา้งคุณค่าร่วมกัน
ระหว่างผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียทัง้หมด (ศรติ ภมูิโพธิ, 2556, น.2)  

 1.1.2 งานวิจัย เรื่อง รูปแบบความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุของภาวะผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลง การก ากบัดแูลกิจการการมีสว่นร่วมของผูม้ีส่วนไดเ้สียและความรบัผิดชอบต่อสงัคม
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ ใชท้ฤษฎีผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียของฟรีแมน อธิบายการมี
ส่วนร่วมของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียและภาวะผูน้  าที่มีความรบัผิดชอบที่ส่งผลต่อความรบัผิดชอบของ
สงัคม (ธีรพร ทองขะโชค, 2556, น.71)  

 1.1.3 งานวิจัยเรื่องผลกระทบความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจที่มีต่อการ
เปิดเผยข้อมลบัญชีสิ่งแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตที่ได้การรับรอง ISO 14001 ใน
ประเทศไทย ใชท้ฤษฎีผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียเพื่ออธิบายถึงแนวปฏิบัติในการรบัผิดชอบต่อองคก์ร
ธุรกิจของผูท้ี่ส่วนเก่ียวขอ้งในการบริหารกิจการเพื่อใหม้ีความรบัผิดชอบในดา้นของการก ากับดแูล
กิจการที่ดีการประกอบธุรกิจและการปฏิบัติต่อแรงงานดว้ยความเป็นธรรมเคารพสิทธิมนุษยชน
ความรบัผิดชอบต่อผูบ้ริโภคมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมและมีการสรา้งนวัตกรรม
จากการด าเนินความรบัผิดชอบต่อสังคมเพราะจะสะท้อนความรบัผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม
ออกมาสูภ่ายนอกเพื่อใหผู้อ่ื้นรบัรูไ้ด ้(มาลินี สายกอ้น และ ณฐันนัท ์ฐิติยาปราโมทย,์ 2560)  

จากงานวิจยัดงักลา่วทัง้ 3 เรื่อง พบว่ามีความสอดคลอ้งกบังานของจินตวีร ์เกษมศขุ 
ศศิมา สขุสว่าง และ ฟรีแมน ไดร้ะบวุ่ามีผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย มี 3 กลุม่ ดงันี ้

1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก (key stakeholders) คือ ผู้ที่มีอิทธิพลที่มีความส าคัญ 
หรือมีความส าคัญต่อความส าเร็จโครงการหรือกิจกรรมนัน้ ซึ่งมีส่วนไดส้่วนเสียส าคัญโดยตรงต่อ
นโยบาย หรือโครงการ  

2. ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียขัน้พืน้ฐาน (primary stakeholders) คือ บุคคลหรือกลุม่บุคคล 
ผูซ้ึ่งไดร้บัผลกระทบจากกิจกรรม โครงการ หรือนโยบาย ซึ่งอาจจะไดร้บัผลกระทบทางบวกหรือ
ทางลบก็ได ้ 

3. ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียขัน้รอง (secondary stakeholders) คือ ทุกหน่วยงานที่มีส่วน
เก่ียวขอ้งจากการด าเนินงานขององคก์ารซึ่งไม่มีสว่นเก่ียวขอ้งต่อองคก์ารโดยตรง  

ในส่วนของการวิเคราะหผ์ูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย (stakeholder analysis) เป็นส่วนหนึ่ง
ของทฤษฎีผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย (Stakeholder theory) เป็นเครื่องมือที่ใชใ้นการสรา้งความเขา้ใจ 
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เพื่อจดัการปัญหา หรือวางนโยบายเพื่อน าไปปฏิบติั เพื่อใหเ้กิดการจดัท าแผนการด าเนินงานต่างๆ 
เพื่อทราบความสนใจต่อผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย ซึ่งอาจได้รบัผลกระทบจากนโยบาย หรือแผนการ
ท างานต่าง ๆ เพื่อระบุความเสี่ยงที่ส  าคัญและความขัดแยง้ที่มีอันตรายต่อแผนงาน หรือกิจกรรม
ขององคก์ร และ เพื่อสรา้งโอกาสและความสัมพันธ์ต่อความส าเร็จในการน าแผนงานไปปฏิบัติ
(จินตวีร ์เกษมสุข, 2562)  และในต่างประเทศเป็นเครื่องมือที่ไดร้บัความนิยมในดา้นการจัดการ
องคก์รและสุขภาพ โครงการพัฒนาและโครงการต่าง ๆ และ ดา้นนโยบาย ซึ่งสะทอ้นใหเ้ห็นถึง
การยอมรบัว่าผูท้ี่ก  าหนดนโยบาย และผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียมีอิทธิพลต่อโครงการหรือนโยบาย    

1.2 การระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
การระบุผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย (มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2560) เป็นการระบุรายชื่อ

ผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งกับโครงการหรือนโยบาย ทัง้ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียทางตรงหรือผูท้ี่ไดร้บัผลกระทบ
ด้านบวกหรือผลกระทบด้านลบจากโครงการหรือนโยบาย โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นอาจเป็น
ปัจเจกบคุคล กลุม่บคุคล หน่วยงานภาครฐั เอกชน หรือองคก์รดา้นอ่ืนๆ   

การระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจใช้การปรึกษาหารือ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
หรือการระดมสมอง จากนัน้จึงจะน ารายชื่อดังกล่าวมาจัดล าดับความส าคัญของผูม้ีส่วนไดส้่วน
เสียต่อไป ซึ่งการระบุผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียใหช้ดัเจนมีประโยชนท์ี่จะช่วยใหส้ามารถก าหนดบทบาท
และความรบัผิดชอบของหน่วยงานหรือบุลคากรภายในโครงการหรือนโยบายที่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบั
ประเด็นส าคัญ ต่าง ๆ ซึ่ งรวมถึงการจัดท าแผนการจัดการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม ซึ่งการระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นสามารถใชปั้จจัยต่อไปนี ้ในการ
พิจารณาผู้ที่เก่ียวข้องกับโครงการ คือ เป็นผู้ที่มีความรบัผิดชอบโดยตรง เป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อ
โครงการหรือนโยบาย เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์เชิงพืน้ที่  และผูท้ี่เป็นตัวแทน ไม่ว่าจะเป็นปัจเจก
บุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน หน่วยงาน หรือองค์กรซึ่งมีอิทธิพลหรือมีผลต่อการด า เนินงานของ
โครงการ ซึ่งการกระท าของบคุคลนัน้ อาจสง่เสรมิหรือขดัขวางการด าเนินงานของโครงการก็ได ้

สรุป แนวคิดการวิเคราะหผ์ูส้่วนไดส้่วนเสีย (stakeholder analysis) เป็นเครื่องมือที่
ใชว้ิเคราะหต์ัวแสดงที่มีส่วนไดส้่วนเสียในโครงการหรือนโยบายต่างๆ เพื่อใหท้ราบถึงปัญหาและ
ผลกระทบที่เกิดขึน้ว่าแต่ละตัวแสดงไดร้บัผลกระทบอย่างไร เพื่อใหเ้ห็นถึงความส าเร็จหรือความ
ลม้เหลวของโครงการหรือนโยบาย  

ดงันัน้การใชแ้นวคิดการวิเคราะหผ์ูม้ีส่วนไดส้่วนเสียในงานวิจยัฉบบันี ้ใชเ้พื่อระบุผูม้ี
ส่วนไดส้่วนเสีย เพื่อน าไปสู่การศึกษาเรื่องปัญหาและความตอ้งการของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย โดย
ระบุกลุ่มผูม้ีส่วนไดส้่วยเสียออกเป็น 2 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ กลุ่มบุตรแรงงานขา้มชาติ/ผูป้กครองของ
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บุตรแรงงานขา้มชาติ เป็นกลุ่มผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียหลัก (key stakeholders) และกลุ่มหน่วยงาน
ภาครัฐ เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขั้นพื ้นฐาน (primary stakeholders) ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มนี ้เป็นกลุ่มที่
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการศกึษาบุตรแรงงานขา้มชาติโดยองคก์รพฒันาเอกชน  

2.แนวคิดและทฤษฎีการบริการสาธารณะแนวใหม่ (New Public Service: NPS)  
นกัวิชาการหลายท่านไดเ้สนอแนวคิดที่เหมือนกนัของ เดนฮารท์ ซึ่งไดอ้ธิบายการบริการ

สาธารณะแนวใหม่ว่ามุง้เนน้ความส าคญัของพลเมืองและการบริการสาธารณะภายใตก้รอบของ
ระบอบประชาธิปไตยที่ยึดกฎหมายรฐัธรรมนูญเป็นหลกัการบริการสาธารณะแนวใหม่ ซึ่งระบุให้
บทบาทภาครฐัต้องเปิดให้ภาคส่วนอ่ืนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการสาธารณะมากขึน้ เช่น 
ปัจเจกบุคคล กลุ่ม และสถาบันอ่ืนที่ไม่ใช่ภาครฐั ซึ่งมีพืน้ฐานของแนวคิดการบริการสาธารณะ
แนวใหม่ประกอบดว้ย 5 ประการ (สญัญา เคณาภมูิ, 2563) ดงันี ้ 

2.1 ประชาธิปไตยพลเมือง (Theories of Democratic Citizenship) เป็นเรื่องสิทธิ
ของการเป็นพลเมือง เพื่อผลประโยชนเ์ชิงของชุมชนและพลเมือง ซึ่งรฐัถูกสรา้งขึน้มาเพื่อท าให้
พลเมืองสามารถที่จะเลือกทางออกที่สอดคลอ้งกบัผลประโยชนส์่วนบุคคลได ้

2.2 ตัวแบบชุมชนและประชาสังคม (Models of Community and Civil Society)
เป็นตวัแบบที่ใชก้ลไกการรว่มมือกนัของชมุชนและภาคประชาสงัคมในการแกไ้ขปัญหาสาธารณะ
รว่มกนั โดยชุมชนที่มีเครือข่ายพลเมืองที่เขม้แข็งสามารถใชเ้ครือข่าย เพื่อเป็นการเปิดประตสูู่การ
วาทกรรมและการโตต้อบ และสามารถที่จะช่วยสรา้งชุมชนและสังคมเขา้ไปมีบทบาทส าคัญใน
การสนบัสนนุพลเมืองใหม้ีสว่นรว่มในการก าหนดนโยบาย 

2.3  มนุษย์นิยมองค์การและรัฐประศาสนศาสตร์แนวใหม่  (Organizational 
Humanism and the New Public Administration) เป็นการให้ความสนใจเก่ียวกับพฤติกรรม
มนุษยแ์ละผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองคก์ารสามารถตรวจสอบได ้รวมถึงการ
สร้างพัฒนาจัดท าและการประยุกต์นโยบายสาธารณะให้เหมาะสมกับประเทศของตนให้
ความส าคญักบัความเสมอภาค การตอบสนองต่อสงัคม และความเท่าเทียมกนัทางสงัคม 

2.4 รฐัประศาสนศาสตรห์ลังสมัยใหม่ (Postmodern Public Administration) เป็น
การเสนอพฤติกรรมของมนุษยท์ี่อธิบายได้ดว้ยค่านิยมมากว่าขอ้เท็จจริงตามตัวแบบมีเหตุมีผล 
(Rational Model) หรือการมองพฤติกรรมมนษุยใ์หเ้หมือนกบัวิทยาศาสตรก์็กระท าไดย้าก เรียกว่า 
คตินิยมแนวการตีความ (Interpretivism) โดยเป็นการให้ความส าคัญผ่านการตีความที่ค่านิยม
มากกว่าขอ้เท็จจรงิ 

2.5 เครื่องมือส าคญัที่เนน้การมีสว่นรว่มของประชาชน มี 7 เครื่องมือ ดงันี ้ 
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2.5.1 ภาครัฐต้องรับใช้ประชาชนไม่ใช่บริการลูกค้า กล่าวคือ ภาครัฐต้องรับใช้
ประชาชนในฐานะพลเมือง โดยแสดงถึงความห่วงใยและความตัง้ใจจริงในการบริการประชาชน 
ภาครฐัตอ้งตอบสนองต่อความตอ้งการและตอ้งยอมรบัฟังเสียงจากประชาชนดว้ย  

2.5.2 ภาครฐัตอ้งสรา้งความร่วมมือและร่วมแสดงความคิดเห็น กล่าวคือ ภาครฐั
ตอ้งอยู่ในกระบวนการที่จะน าประชาชนมาอยู่ร่วมกัน เพื่อให้ประชาชนก าหนดแนวทางความ
ตอ้งการ และตอ้งสนับสนุนให้ประชาชนกลา้ออกมาแสดงความคิดเห็นในกระบวนการธรรมาภิ
บาล  

2.5.3 ภาครัฐต้องให้ความส าคัญกับการสร้างพลเมืองและการท าประโยชน์
สาธารณะ อีกทัง้ตอ้งไม่ใหค้วามส าคญักบันกัการเมือง กล่าวคือ เจา้หนา้ที่รฐัตอ้งเรียนรูท้ี่จะเชื่อใจ 
และใหโ้อกาสประชาชนในการตดัสินใจ ตอ้งใหค้วามรูแ้ก่ประชาชนเพื่อใหป้ระชาชนเกิดการมีส่วน
รว่มและเรียนรูผ้ลประโยชนร์ว่มกนั  

2.5.4 ภาครัฐต้องจัดท ายุทธศาสตร์ด้วยวิถีประชาธิปไตย กล่าวคือ นโยบายที่มี
คุณภาพและสามารถใชไ้ดจ้ริง ตอ้งตอบสนองความตอ้งการของประชาชน ซึ่งนโยบายเหล่านั้น
ตอ้งมาจากความร่วมมือของภาครฐัที่กระตุน้ใหป้ระชาชนเกิดความรบัผิดชอบในการเขา้มามีส่วน
รว่ม พรอ้มทัง้ช่วยพฒันาความรูใ้หก้บัประชาชน   

2.5.5 ภาครฐัตอ้งใหค้วามส าคญักบัค่านิยมของชุมชน กฎหมายรฐัธรรมนญู บรรทดั
ฐานการเมือง ผลประโยชนข์องประชาชน ความเชื่อมั่นในระบบอภิบาลประชาธิปไตย รวมถึงตอ้ง
มีแนวคิดในบทบาทของเจา้หนา้ที่รฐัในฐานะเป็นผูใ้หบ้รกิาร ผูอ้  านวยความสะดวกใหแ้ก่ประชาชน 

2.5.6 ภาครฐัตอ้งรบัประชาชนไม่ใช่ควบคมุทิศทางประชาชน กล่าวคือ เจา้หนา้ที่รฐั
ตอ้งช่วยสนับสนุนประชาชนใหไ้ดร้บัผลประโยชนร์่วมกันมากกว่าที่จะพยายามควบคุมหรือออก
ค าสั่ง เป็นผูอ้  านวยความสะดวกแก่ประชาชนเพื่อก่อใหเ้กิดการสนทนา  

2.5.7 ภาครฐัต้องให้ความส าคัญกับประชาชนไม่ใช่เพียงแค่สนใจแต่งานของตน 
กล่าวคือ องค์การสาธารณะและเครือข่ายที่มีการมีส่วนร่วมร่วมกัน มีแนวโน้มวที่จะประสบ
ความส าเร็จในระยะยาว ภายใต้การมีส่วนร่วม ภาวะผูน้  าร่วมกนัต่อประชาชนทุกคน นอกจากนัน้
เจา้หนา้ที่รฐัยงัตอ้งเป็นผูข้บัเคลื่อนโครงการต่าง ๆ ดว้ย  

สรุป แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่  (New Public Service: NPS) เป็น
แนวคิดที่ใหบ้ริการสาธารณะใหก้บัประชาชน ซึ่งรฐัหรือเจา้หนา้ที่รฐัมีบทบาทใหก้ารสนบัสนุน ให้
ความร่วมมือ และจัดสรรทรพัยากรให้กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนออกมามีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นตามหลักประชาธิปไตย ซึ่งในการออกมาแสดงความคิดเห็นอาจท าให้เกิด
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เครือข่ายที่ เข้มแข็ง ซึ่งอาจมีอ านาจในการก าหนดนโยบาย เพื่อให้เกิดทางเลือกนโยบาย ที่
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนมากที่สดุ  

ดังนั้นในการท าวิจัยครัง้นีจ้ะใชแ้นวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่ (New Public 
Service: NPS) เพื่อใหส้อดคลอ้งกับองคก์รพัฒนาเอกชนที่เป็นตวัแสดงหลกัในการจัดการศึกษา
บุตรแรงงานขา้มชาติ และเป็นผูใ้กลช้ิดกบัประชาชนที่เป็นแรงงานขา้มชาติ จึงเห็นความตอ้งการ
และผลกระทบต่าง ๆ ดังนั้นภาครัฐซึ่งเป็นผูก้  าหนดนโยบายจึงต้องสนับสนุนให้องค์กรพัฒนา
เอกชนเขา้มามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางการจัดการศึกษาโดย
องคก์รพัฒนาเอกชนที่เหมาะสม เพื่อใหม้ีทางเลือกนโยบายที่สามารถแกไ้ขปัญหาไดต้อบสนอง
ความตอ้งการมากขึน้ 

3. แนวคิดและทฤษฎีกระบวนการนโยบายสาธารณะ  
 นโยบายสาธารณะ เป็นกิจกรรมที่เป็นการเลือกตัดสินใจของรฐับาลว่าจะกระท าสิ่งใด

หรือไม่กระท าสิ่งใด เพื่อเป็นการก าหนดให้มีกิจกรรมหรือการกระท าต่าง ๆ เกิดขึน้ ให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่ไดก้ าหนดไว ้โดยมีการวางแผนจัดท าโครงการ วิธีการบริหารหรือกระบวนการ
ด าเนินงาน ใหบ้รรลุวัตถุประสงคส์อดคลอ้งกับความตอ้งการของประชาชน ซึ่งการเกิดนโยบาย
สาธารณะจะต้องผ่านกระบวนการของนโยบายสาธารณะ (มยุรี อนุมานราชธน, 2556, น.18) 
โดยมีรายละเอียด ดงันี ้ 

3.1 กระบวนการนโยบายสาธารณะ 
กระบวนการนโยบายสาธารณะเป็นการศึกษาขัน้ตอนหรือกระบวนการของนโยบาย 

มีจุดมุ่งหมายที่จะทราบพฤติกรรมที่รฐับาล หรือผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งที่แสดงออกในกระบวนการ
ของนโยบาย อาจเรียกว่าวงจรชีวิตของนโยบาย ( life cycle) หรือ “กระบวนการนโยบาย” จ าแนก
เป็น 4 ขั้นตอน คือ การค้นหาปัญหาที่ เกิดขึน้ การบ่งชี ้เป้าหมายของนโยบาย การรวบรวม
ทางเลือก และการก าหนดนโยบาย ซึ่งการก าหนดนโยบายจ าแนกเป็น 5 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ขัน้การก่อ
ตวัของนโยบายสาธารณะ ขัน้การก าหนดนโยบายสาธารณะ ขัน้การน าเอานโยบายสาธารณะไป
ปฏิบติั ขัน้การประเมินผลนโยบายสาธารณะ (สญัญา เคณาภมูิ, 2563, น.50) อย่างไรก็ตามผูว้ิจยั
เห็นว่ากระบวนการนโยบายสาธารณะควรแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ การก่อตัวนโยบาย การ
ก าหนดนโยบาย การตัดสินนโยบาย การน านโยบายไปปฏิบัติ การประเมินผลนโยบาย มี
รายละเอียดดงันี ้ 

 3.1.1 การก่อตัวนโยบาย เป็นขั้นตอนการระบุปัญหาให้ชัดเจน เพื่อเป็นฐาน
ก าหนดวัตถุประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาสาธารณะ ได้แก่ การวิเคราะห์ลักษณะปัญหาสาธารณะ 
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สาเหตุ ผลกระทบต่อสังคม ประเด็นสาธารณะ (public issue) ภายหลังจากการทราบลักษณะ
ของปัญหานโยบายชัดเจนแลว้ ด าเนินการก าหนดวัตถุประสงคเ์พื่อแกไ้ขปัญหาโดยท าใหท้ราบ
ถึงล าดับความส าคัญของนโยบายที่ จะต้องท าและการเลือกใช้นโยบายให้สอดคล้องกับ
วตัถปุระสงคท์ี่ตอ้งการ 

 3.1.2 การก าหนดนโยบาย การก าหนดนโยบายถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่จะ
ก่อให้เกิดพฤติกรรมทางการเมือง  และการบริหารอ่ืน ๆ ตามมา ผู้มีบทบาทในการก าหนด
นโยบายสาธารณะมีหลายฝ่าย เช่น ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลากร องคก์รอิสระ ฯลฯ 
เรียกว่าตัวแสดงในกระบวนการนโยบายสาธารณะ (Actors) เช่น ตัวแสดงในภาครฐั ตัวแสดงใน
ภาคสงัคม ตวัแสดงในระบบระหว่างประเทศ เหล่านีจ้ะน าไปอธิบายตวัแบบการวิเคราะหน์โยบาย
สาธารณะ (Model)   

 3.1.3 การตัดสินใจนโยบาย การเลือกนโยบายเป็นการเลือกวิ ถีทางหรือ
แนวนโยบายที่เหมาะสมที่สดุที่จะสามารถบรรลวุตัถุประสงคไ์ดต้ามตอ้งการ เกณฑก์ารพิจารณา
ตัดสินใจเลือกนโยบาย เช่น หลกัประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักความพอเพียง หลักความ
เป็นธรรม หลกัการตอบสนอง หลกัความเหมาะสม 

 3.1.4 การน านโยบายไปปฏิบัติ เป็นการศึกษาเก่ียวกับการแสวงหากลไกที่จะ
เปลี่ยนตัวนโยบายที่เป็นตัวอักษรไปสู่การปฏิบติั หรือการกระท าใหไ้ด ้รวมไปถึงการพิจารณาหา
หน่วยงานหรือองคก์รที่จะเป็นผูร้บัตัวนโยบายไปด าเนินการ บงัคับใช ้หรือท าใหเ้กิดขึน้ ทัง้นีก้าร
แสวงหากลไกหรือหน่วยงานที่จะน านโยบายไปสู่การปฏิบัติจะเก่ียวขอ้งโดยตรงกับความส าเร็จ 
หรือความลม้เหลวของตัวนโนยบาย มีขัน้ตอนดังต่อไปนี ้1) การมอบนโนบายใหก้ับหน่วยงานที่
เก่ียวขอ้งเพื่อน านโยบายไปวิเคราะห ์ก าหนดพันธกิจ 2) การก าหนดประเด็นยุทธศาสตรท์ี่จะตอ้ง
ตอบสนองต่อนโยบายของรฐับาล 3) หน่วยงานระดับรอง ท าการดัดแปลงยุทธศาสตรห์น่วยงาน
หลกัโดยการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร ์เป้าประสงค ์ตวัชีว้ดัความส าเร็จ และกลยุทธ ์4) ก าหนด
โครงการเพื่อตอบสนองแต่ละกลยทุธท์ี่วางไว ้

 3.1.5 การประเมินผลนโยบาย เป็นการพิจารณาแผนงานหรือโครงการที่
ตอบสนองต่อนโยบายว่าสิ่งที่ท าลงไปแลว้ไดส้รา้งการเปลี่ยนแปลงหรือผลลพัธ์อะไรขึน้บา้ง ตัว
แบบที่มกันิยมใชส้  าหรบัการประเมินผลนโยบายมี 3 ลกัษณะ คือ การประเมินความกา้วหนา้ การ
ประเมินรวบยอด การประเมินกระบวนการและผลจากนโยบายและการวิเคราะหผ์ลกระทบ เป็น
การประเมินผลกระทบของนโยบายท่ีไดน้ าไปปฏิบติัแลว้สง่ผลต่อเป้าหมายอย่างไร 
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สรุป กระบวนการนโยบายสาธารณะเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายสาธารณะ มีดว้ยกัน  
5 ขั้นตอน ได้แก่ การก่อตัวของนโยบาย การก าหนดนโยบาย การตัดสินใจนโยบาย การน า
นโยบายไปปฏิบติั และการประเมินนโยบาย ซึ่งลว้นแลว้แต่ตอ้งมีความเชื่อมโยงดว้ยกนัทกุขัน้ตอน  

ดงันัน้ในการวิจยัฉบบันีจ้ะใชแ้นวคิดกระบวนการนโยบายสาธารณะอธิบายเก่ียวกบั
การระบุปัญหาและความตอ้งการของผูท้ี่มีส่วนไดส้่วนเสียในการจัดการศึกษาบุตรแรงงานขา้ม
ชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอนของการก่อตวัของนโยบาย เพื่อน าปัญหาและความตอ้งการของผูม้ีสว่นไดส้ว่น
เสีย การบริหารและแนวทางการจัดการศึกษาบุตรแรงงานข้ามชาติโดยองค์กรพัฒนา รวมถึง
กรอบนโยบายการศึกษาระดบัชาติ น ามาเสนอแนวทางการจดัการศึกษาบุตรแรงงานขา้มชาติโดย
องคก์รพฒันาเอกชนที่เหมาะสม ซึ่งเป็นขัน้ตอนของการก าหนดนโยบายต่อไป  

3.2 แนวคิดและทฤษฎีการก่อตัวนโยบาย 
การก่อตัวของปัญหานโยบายเป็นขั้นตอนส าคัญในกระบวนการก าหนดนโยบาย                 

โดยกระบวนการก าหนดนโยบายจะก่อใหเ้กิดผลผลิตนโยบายหนึ่ง ๆ ไดห้รือไม่และกระบวนการ
ก าหนดนโยบายจะมีศักยภาพมากนอ้ยเพียงใดขึน้อยู่กับช่วงเวลาและวิธีการก่อตัวของประเด็น
ปัญหานโยบาย ถ้าผูม้ีอ  านาจในการตัดสินใจนโยบายไม่สามารถคน้หาประเด็นปัญหาไดต้ั้งแต่
แรกอาจท าให้เกิดการสิน้เปลืองทรพัยากรได้ แต่วิธีการระบุประเด็นปัญหานโยบาย และน า
ประเด็นปัญหานัน้เขา้สู่วาระนโยบายส่วนมากมักเป็นวิธีทางการเมือง ถา้ประเด็นปัญหาก่อตวัใน
ลักษณะที่ชัดเจนมากจะช่วยให้กระบวนการก่อตัวของประเด็นปัญหานโยบายโดยรวมเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล (มยรุี อนมุานราชธน, 2556, น.110) 

3.2.2 ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการก่อตวัของประเด็นปัญหาสาธารณะ  
3.2.1.1 ความสามารถของรฐับาลในการคาดคะเนปัญหาและโอกาสต่าง ๆ  
ในการแกไ้ขปัญหาสาธารณะ จะมีช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่รฐับาลจะจัดการ

กับปัญหานั้นอย่างมีประสิทธิภาพ แต่รัฐบาลมักจะรับรูปั้ญหาช้าเกินไปจนท าให้ปัญหานั้น
กลายเป็นวิกฤตการณ์ ที่บังคับให้รัฐบาลต้องน าประเด็นปัญหาเข้าสู่วาระนโยบาย เพื่อการ
พิจารณาและตัดสินใจทันที  รวมทั้งต้องจัดตั้งหน่วยงานขึ ้นมารับผิดชอบแก้ไขปัญหา ใน
สภาพการณ์ที่วิกฤต รัฐบาลต้องท าการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว  ทั้ง ๆ ที่อาจจะยังไม่มีข้อมูลที่
เพียงพอหรือขอ้มูลที่ขาดความน่าเชื่อถือ ประกอบกบัไม่มีเวลามากพอที่จะนิยามประเด็นปัญหา
และตรวจสอบทางเลือกที่เป็นไปได้ ผลที่ตามมาก็คือผู้ก าหนดนโยบายอาจตัดสินใจก าหนด
ประเด็นปัญหาที่ผิด เนื่องจากยังไม่เขา้ใจประเด็นปัญหาไดถู้กตอ้ง ในการคาดคะเนปัญหาและ
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โอกาสต่างๆของรฐับาล รฐับาลอาจจ าเป็นต้องใช้เทคนิคต่างๆ เช่น เทคนิคเดลฟรี เทคนิคการ
ระดมสมอง เป็นตน้ เพื่อนิยามประเด็นปัญหาและตรวจสอบทางเลือกของนโยบาย  

โดยปัจจัยทางการเมือง มีอิทธิพลต่อรฐับาลในการก่อตัวของประเด็นปัญหา
นโยบาย กล่าวคือ รฐับาลมักสนใจปัญหาที่เกิดขึน้ในปัจจุบันและมุ่งแก้ปัญหานั้นมากกว่าที่จะ
สนใจปัญหาที่รฐับาลคาดว่าอาจจะก่อใหเ้กิดความเสียหายในอนาคต ทัง้นีเ้นื่องจากนกัการเมือง 
หรือขา้ราชการมักจะถูกโยกยา้ยหรือสับเปลี่ยนต าแหน่งตามวาระ ก่อนที่ปัญหาจะก่อผลเสียใน
อนาคต ท าใหน้กัการเมืองหรือขา้ราชการไม่ไดร้บัผลประโยชนจ์ากความสามารถในการมองการณ์
ไกล มองเห็นปัญหาที่จะกลายเป็นวิกฤติ และท าการแก้ไขปัญหานั้นก่อนอย่างทันท่วงที  วาระ
การด ารงต าแหน่งในช่วงเวลาหนึ่ง ท าใหน้ักการเมืองหรือขา้ราชการไม่สนใจผลลพัธท์ี่เกิดขึน้จาก
นโยบายที่ตนเองเป็นผูร้ิเริ่ม เพราะทราบดีว่านักการเมืองหรือขา้ราชการคนต่อไปซึ่งเขา้มาด ารง
ต าแหน่งแทน จะเก็บเก่ียวผลไดจ้ากการก าหนดนโยบายนัน้ๆ  

ดว้ยเหตนุีน้กัการเมืองหรือขา้ราชการ จึงไม่ตอ้งก าหนดนโยบายเพื่อแกไ้ขปัญหา
ในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพราะผูก้  าหนดนโยบายนัน้จะไม่ไดร้บัผลประโยชนต์อบแทนที่คุม้ค่าถา้จะ
ช่วยให้มีการก่อตัวของประเด็นปัญหาหนึ่งเกิดขึน้อย่างรวดเร็วเพื่อจะไดจ้ัดการแก้ไขปัญหาได้
อย่างมีประสิทธิผล 

3.2.1.2 ความสามารถในการระบปุระเด็นปัญหา  
ข้อมูลที่ผู ้ก  าหนดนโยบายต้องการใช้ส  าหรับค้นหาประเด็นปัญหานโยบาย 

แตกต่างจากข้อมูลที่ต้องการใช้ส  าหรบัการวางแผนกลยุทธ์หรือการพยากรณ์ กล่าวคือ การ
วางแผนกลยุทธ์หรือการพยากรณ์ตอ้งการขอ้มูลจ านวนมากและเป็นขอ้มลูต่อเนื่ อง ในการคน้หา
ประเด็นปัญหา ผูก้  าหนดนโยบายควรจะระบุประเด็นปัญหาที่อาจเกิดขึน้ไดใ้นอนาคต แทนที่จะ
ระบุประเด็นปัญหาที่ได้เกิดขึน้แล้ว กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เราต้องพยายามระบุประเด็นปัญหา
นโยบายขณะที่ประเด็นปัญหายงัมีความไม่ชดัเจน เพราะขอ้มูลเก่ียวกบัประเด็นปัญหายังมีจ ากัด
และไม่ใช่ประเด็นปัญหานโยบายที่เก่ียวขอ้งกบัปัญหาในปัจจุบนั เพราะถา้รอใหม้ีขอ้มลูที่ชัดเจน
มากขึน้ อาจจะชา้เกินไปที่จะเริ่มเตรียมการแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  

3.2.1.3 ช่องทางที่ประเด็นปัญหาเขา้สูว่าระของนโยบาย 
ในระบบการเมืองหนึ่ง ๆ มักไม่เอือ้อ านวยใหก้ลุ่มต่างๆ ที่ไดร้บัผลกระทบดา้น

ลบจากประเด็นปัญหาสามารถน าประเด็นปัญหานัน้เขา้สู่วาระไดอ้ย่างเท่าเทียมกนั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั
ลักษณะของระบบการเมืองว่าเป็นระบบใด เช่น ระบบการเมืองแบบประชาธิปไตย ช่องทางที่
ประเด็นปัญหาถูกน าเขา้สู่วาระของนโยบายส าหรบัคนทุกกลุ่ม มีความเท่าเทียมกนัมากกว่าระบบ
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การเมืองแบบคณาธิปไตยหรือระบบการเมืองแบบสังคมนิยม เป็นตน้ ตามหลักการแลว้ในการ
ก าหนดนโยบายสาธารณะ ประเด็นปัญหาของคนทุกกลุ่มในสังคมควรจะถูกน าเขา้สู่วาระของ
นโยบายไดอ้ย่างเท่าเทียมกนั นอกจากนีป้ระเด็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
โดยเฉพาะอาจจะถกูน าเขา้สูว่าระของนโยบายไดง้่าย/ยากแตกต่างกนั 

3.2.1.4 การวิเคราะหป์ระเด็นปัญหาจ านวนมาก 
ถ้ามีการค้นหาประเด็นปัญหานโยบายอย่างรวดเร็ว จะท าให้รฐับาลให้ความ

สนใจปัญหาอย่างจริงจังมากขึน้ อย่างไรก็ตามรฐับาลที่ไดเ้พิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะห์
ประเด็นปัญหาอย่างมากแลว้ ก็ยังไม่สามารถวิเคราะหป์ระเด็นปัญหานโยบายที่มีอยู่ทั้งหมดได้
โดยเฉพาะถา้ตอ้งเสียค่าใชจ้่ายจ านวนมาก หลงัจากไดท้ าการวิเคราะหป์ระเด็นปัญหานโยบาย
จ านวนมากแลว้ รฐับาลตอ้งตัดสินใจว่าจะน าประเด็นปัญหาใดมาท าการวิเคราะหอ์ย่างละเอียด 
ประเด็นปัญหาใหม่ ๆ จะท าใหป้ระเด็นปัญหาเดิมที่มีอยู่ไม่เป็นที่สนใจอีกต่อไป  

3.2.1.5 จ านวนประเด็นปัญหาที่เขา้สูร่ะบบการเมือง 
ถา้ประเด็นปัญหาสาธารณะที่ไดน้ าเขา้สู่วาระนโยบาย เพื่อใหร้ฐับาลพิจารณา

ก าหนดนโยบายมีจ านวนมาก จะท าให้รฐับาลต้องรบัประเด็นปัญหาปริมาณมาก เมื่อระบบ
การเมืองมีประเด็นปัญหาที่เป็นขอ้เรียกรอ้งเขา้สู่ระบบมากเกินกว่าที่จะเพิ่มจ านวนทรพัยากรที่
จ  าเป็นในการสนองตอบต่อขอ้เรียกรอ้งเหล่านัน้ไดห้มด หรือเกินกว่าที่จะเพิ่มความสนับสนุนให้
ระบบการเมืองหรือเกินกว่าที่จะเพิ่มความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้มากขึน้ ขอ้เรียกรอ้ง
เหลา่นีก้็จะท าใหร้ะบบการเมืองขาดเสถียรภาพ  

3.2.2 วิธีการก่อตวัของประเด็นปัญหาสาธารณะ 
3.2.2.1 การพิจารณาประเด็นปัญหาทางออ้ม (undirect viewing) 
เป็นการส ารวจขอ้มูลเมื่อไม่มีวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งที่ เฉพาะเจาะจง 

ขอ้มูลที่ศึกษาไดแ้ก่ ขอ้มูลดา้นการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสงัคม การส ารวจขอ้มูลที่
ไม่หวงัผลจากการศกึษาขอ้มลูนัน้ ๆ เช่น การส ารวจส ามะโนประชากร เป็นตน้ 

3.2.2.2 การพิจารณาประเด็นปัญหาแบบมีเงื่อนไข (conditioned viewing) 
เมื่อพิจารณาประเด็นปัญหาจากแหล่งขอ้มลูที่มีอยู่ภายในองคก์ารเรียบรอ้ยแลว้ 

จึงก าหนดวตัถุประสงคใ์นการน าขอ้มูลที่พิจารณาไปใช ้เช่น ผูบ้ริหารเมื่อเดินทางไปต่างประเทศ
ไดพ้บเห็นวิธีการใหบ้รกิารท่ีอาจจะน ามาใชใ้นองคก์ารของตนได ้

3.2.2.3 การคน้หาประเด็นปัญหาแบบไม่เป็นทางการ (informal search) 



  
 

19 

ผูบ้ริหารระดับต่าง ๆ เช่น ระดับสาขาหรือระดับภาค อาจจะไดร้บัมอบหมายให้
จดัเก็บขอ้มลูบางประเภทเพื่อวตัถุประสงคอ์ย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น ธุรกิจผิดกฎหมายใน
จงัหวดัหนึ่งเงินนอกระบบ การท าแทง้ เป็นตน้ 

3.2.2.4 การคน้หาประเด็นปัญหาแบบเป็นทางการ (formal search) 
เป็นการวิเคราะหข์อ้มูลอย่างรอบคอบ ส าหรบัวัตถุประสงคอ์ย่างใดอย่างหนึ่งที่

เฉพาะเจาะจง เพื่อใหไ้ด้มาซึ่งประเด็นปัญหาเฉพาะดา้น อาทิเช่น การวิเคราะหด์้านการตลาด 
การส ารวจและพยากรณส์ภาพการณ์ดา้นเทคนิค การวิเคราะหด์า้นการเมือง เป็นตน้ นอกจากนี ้
อาจจะมีการจดัตัง้หน่วยงานพิเศษในองคก์ารขึน้มา เพื่อท าหนา้ที่ในการพิจารณาขอ้มูลเก่ียวกับ
นโยบายที่หลาย ๆ หน่วยงานในองคก์รตอ้งจดัท า เช่น การตลาด การเงิน เป็นตน้ 

สรุป การก่อตัวของประเด็นปัญหานโยบาย เป็นขัน้ตอนที่มีอิทธิพลต่อขัน้ตอนอ่ืน ๆ 
ในกระบวนการก าหนดนโยบาย รวมทั้งมีความสัมพันธ์กับความส าเร็จหรือความล้มเหลวของ
นโยบายเมื่อมีการน านโยบายไปปฏิบติัในอนาคต ผูม้ีอ  านาจตดัสินใจตอ้งก าหนดนโยบายเพื่อมุ่ง
แก้ไขปัญหาใดปัญหาหนึ่งอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงจ าเป็นตอ้งทราบว่าประเด็น
ปัญหาใดควรจะน าเขา้สู่วาระนโยบายเพื่อการพิจารณาและตอ้งสามารถระบุประเด็นปัญหาที่จะ
เกิดในอนาคต เพื่อน าประเด็นปัญหานั้นเขา้สู่วาระของนโยบายในเวลาที่เหมาะสม ทั้งนีย้ังควร
ทราบถึงปัจจัยที่สนับสนุนให้สามารถน าประเด็นปัญหาเข้าสู่วาระของนโยบายได้ ภายใต้
โครงสรา้งของสถาบนัและสภาพแวดลอ้ม ระบบการเมืองในขณะนัน้ ขีดความสามารถของรฐับาล
ในการแกไ้ขปัญหา วิธีการเขา้ถึงขอ้มูล แหล่งขอ้มลู และองคก์ารที่ท าหน้าที่ก่อตวัประเด็นปัญหา 
เพื่อทราบถึงประเด็นปัญหาไดถู้กตอ้ง ประเภทของขอ้มลูที่ใชใ้นการพิจารณา เทคนิคที่จะน ามาใช้
ระบุประเด็นปัญหา รวมทั้งวิธีการกลั่นกรองประเด็นปัญหา และจัดล าดับประเด็นปัญหาด้วย
เกณฑก์ารพิจารณาต่างๆ 

4. นโยบายการจัดการศึกษาส าหรับบุตรแรงงานข้ามชาติ    
การจัดการศึกษาให้กับบุตรแรงงานข้ามชาติโดยองค์กรพัฒนาเอกชนที่ เหมาะสม  

ตอ้งค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ นโยบาย
การศึกษาระดับชาติ แนวทางการจัดการศึกษาโดยทั่วไป และแนวทางการจัดการศึกษาโดย
องค์กรพัฒนาเอกชน รวมถึงศักยภาพ และความพรอ้มต่าง ๆ  ขององค์กรพัฒนาเอกชน โดย
อธิบายไวด้งันี ้ 
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4.1 นโยบายการจัดการศึกษาท่ัวไป  
ส าหรับประเทศไทยมีการจัดการศึกษามี  3 รูปแบบ ได้แก่ การศึกษาในระบบ 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งการจัดการศึกษาทั้ง  3 รูปแบบ ต้องให้
ความส าคัญเรื่องความรู ้คุณธรรม กระบวนการเรียนรูแ้ละบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่
ละระดบัการศกึษา (ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2542)  

อีกทั้งการจัดการศึกษายังเป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน 
เพื่อที่จะท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูต้ามวัตถุประสงคข์องผูส้อน เป็นเครื่องมือที่ส่งเสริมใหผู้เ้รียน
เกิดการเรียนรูน้  าไปสู่ความส าเร็จ และการจดัการเรียนรูท้ี่ดีของผูส้อนย่อมส่งผลต่อการเรียนของ
ผูเ้รียน คือ มีความรูแ้ละความเขา้ใจในเนือ้หาวิชาหรือกิจกรรมที่เรียนรูใ้นเนือ้หาวิชา สามารถน า
ความรูท้ี่ไดไ้ปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัและน าความรูไ้ปศึกษาหาความรูเ้พิ่มเติมต่อไปได้ โดย
การจดัการศกึษาตอ้งใหค้วามส าคญักบัเรื่องดงัต่อไปนี ้  

4.1.1 การพัฒนาตนเอง และการมีความสมัพันธ์กับสังคม ไดแ้ก่ ครอบครวั ชุมชน 
ชาติและสงัคมโลก  

4.1.2 การศึกษาด้านประวัติศาสตร์ไทย และการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตรยิท์รงเป็นประมขุ 

4.1.3 การศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี พรอ้มกับตอ้งมีความเขา้ใจและ
ประสบการณ์เรื่องการจัดการ การบ ารุงรกัษาและการใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

4.1.3 การศกึษาเก่ียวกบัศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม  
4.1.4 การศึกษาดา้นคณิตศาสตร ์ดา้นภาษาไทย โดยตอ้งใชภ้าษาไทยอย่างถูกตอ้ง 

และภาษาอ่ืน ๆ  
4.1.5 การศกึษาดา้นการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตอย่างมีความสขุ  
สรุป แนวคิดการจัดการศึกษาเป็นกระบวนการที่ท าให้เกิดการเรียนรู้และเป็น

เครื่องมือที่ส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู ้การจัดการศึกษาที่ดีจะท าให้เกิดความรูแ้ละความ
เขา้ใจในเนือ้หาที่สอนและสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวันได ้ซึ่งการจัดการศึกษาใน
ประเทศไทยมีการจัดการศึกษา 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย โดยการศึกษาทั้ง  3 รูปแบบต้องให้ความส าคัญทางด้านความรูแ้ละ
คณุธรรม มีกระบวนการเรียนรูท้ี่เก่ียวกบัตนเองและสงัคม มีการเรียนรูด้า้นประวติัศาสตรไ์ทยและ
ระบอบการเมืองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข การเรียนรูด้า้นวิทยาศาสตร์
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และเทคโนโลยี การเรียนรูด้า้นศาสนาศิลปะและวฒันธรรม การเรียนรูด้า้นคณิตศาสตรแ์ละภาษา 
และการเรียนรู ้ดา้นทกัษะในการประกอบอาชีพ 

4.2 นโยบาย ระเบียบ และแนวทางการจัดการศึกษาบุตรแรงงานข้ามชาติโดย
ภาครัฐ  

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กให้ความส าคัญต่อการศึกษาของบุตรแรงงานขา้มชาติ 
โดยอนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิเด็กเป็นขอ้ตกลงระหว่างประเทศจัดท าขึน้โดยคณะกรรมาธิการดา้น
สิทธิมนุษยชน สหประชาชาติ และไดร้บัการรบัรองจากที่ประชุม สมัชชาสหประชาชาติในปี พ.ศ.
2532 ทุกประเทศในโลกไดใ้หส้ตัยาบนั ยกเวน้ประเทศสหรฐัอเมริกา ประเทศเดียวเท่านัน้ (ยูนิเซฟ
ประเทศไทย, 2564) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก อธิบายว่า เด็กที่อยู่ในเขตอ านาจปกครองของ
ประเทศนัน้ๆ ตอ้งไม่เลือกปฏิบติั โดยไม่ค านึงถึง เชือ้ชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็น
ทางการเมือง ตน้ก าเนิดทางชาติพนัธุห์รือสงัคม โดยประเทศภาคีไดใ้หข้อ้ตกลงว่า การศึกษาของ
เด็กมีวัตถุประสงคเ์พื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษ ความสามารถทางดา้นร่างกาย 
ความสามารถดา้นจิตใจ อีกทัง้ตอ้งเคารพสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพขัน้พืน้ฐานและต่อหลกัการที่
วางไว ้ในกฎบัตรสหประชาชาติ ไม่ว่าจะเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมภาษา ค่านิยมของชาติ
ถิ่นก าเนิดของเด็กและอารยธรรมอ่ืนๆ ที่แตกต่างกนั  

ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กระดับ สากล และมี
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิเด็ก ส าหรบัประเทศไทยไดใ้หส้ตัยาบนัไวต้ัง้แต่ พ.ศ. 2535 ไดแ้ก่ 

4.2.1 จดัการศกึษาระดบัประถมเป็นภาคบงัคบัที่เด็กทกุคน สามารถเรียนไดโ้ดยไม่ 
เสียค่าใชจ้่าย 

4.2.2 สนบัสนุนการพฒันาการศึกษาระดบัมธัยมในรูปแบบ ต่าง ๆ รวมถึงการศึกษา
สายสามญัและสายอาชีพ  

4.2.3 จัดการศึกษาใหแ้พร่หลายและเปิดกวา้งแก่เด็กทุกคน และด าเนินมาตรการที่
เหมาะสม เช่น การน ามาใชซ้ึ่งการศกึษาแบบใหเ้ปล่า และการเสนอใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน
ในกรณีที่จ  าเป็น 

จากระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยหลกัฐานวนั เดือน ปีเกิด ในการรบันกัเรียน
นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 เปิดโอกาสให้บุตรแรงงานข้ามชาติสามารถเข้า
ศกึษาที่โรงเรียนรฐับาลได ้(ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2548) จากกฎหมายไดร้ะบุการจดั
การศึกษาแก่บุตรแรงงานขา้มชาติ ไดแ้ก่ ขยายโอกาสทางการศึกษาใหก้ับบุคคลที่ไม่มีหลักฐาน
ทะเบียนราษฎรและไม่มีสญัชาติไทย เพื่อเป็นการเปิดโอกาสใหทุ้กคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
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สามารถเข้าเรียนได้โดยไม่จ ากัดหรือปิดกลั้นเงื่อนไขใด ๆ อีกทั้งต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อ
อุดหนุนเป็นค่าใชจ้่ายรายหัว ใหแ้ก่สถานศึกษาที่จัดการศึกษาแก่กลุ่มบุคคลที่ไม่มีหลกัฐานทาง
ทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายในอัตราเดียวกับค่าใช้จ่ายรายหัวที่จัดสรรให้แก่เด็กไทย  ให้กระทรวงมหาดไทยจัดท า
ฐานขอ้มูล (เลขบตัรประจ าตัวประชาชน 13 หลกั) เก่ียวกับบุคคลที่ไม่มีหลกัฐานทะเบียนราษฎร
หรือไม่มีสญัชาติไทย เพื่อประโยชนต่์อการจ าแนกสถานะบุคคล และใหก้ระทรวงศึกษาธิการจัด
การศกึษาใหแ้ก่บตุรแรงงานขา้มชาติตามบรบิทที่เหมาะสม  

การจัดการศึกษาบุตรแรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั มีหลกัสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ส  าหรบัเด็ก
ต่างด้าวและผู้ไม่มีสัญชาติไทย (ส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย , 
2551) ประกอบไปดว้ย ยุทธศาสตร ์5 ดา้น ดว้ยกัน ไดแ้ก่ 1) มุ่งเนน้การมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การวางแผน และร่วมจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับ
กลุ่มเป้าหมาย 2) จดักิจกรรมการเรียนรูท้ี่เป็นประโยชนต่์อการด ารงชีวิตของกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 
3) มุ่งเนน้การประสานงานและพัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกระดับ ทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ 4) จัดระบบบริหารจัดการของ และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 5) มุ่งเนน้การนิเทศการติดตามและประเมินผลแบบมุ่งผลสมัฤทธิ์   

สรุป แนวคิดการจัดการศึกษาบุตรแรงงานขา้มชาติในประเทศไทยอยู่ในขอ้ตกลง
ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก โดยการจัดการศึกษาของบุตรแรงงานข้ามชาติ ต้องพัฒนา
บุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษความสามารถดา้นร่างกายและจิตใจ ทั้งนีใ้หส้ิทธิและเสรีภาพ
ตามสิ ท ธิมนุษยชน  เรื่อ งวัฒ นธรรม  ภ าษ า ค่ านิ ยมของชาติก า เนิ ดที่ แตก ต่ าง  โดย
กระทรวงศึกษาธิการตอ้งจัดสรรงบประมาณใหก้ับเด็กที่เป็นแรงงานขา้มชาติเรื่องการศึกษา โดย
ใหชุ้มชนเป็นฐานประสานภาคีเครือข่ายและมุ่งเนน้การมีส่วนร่วมของชุมชนโดยจดักิจกรรมที่เป็น
ประโยชนต่์อการด ารงชีวิตเพื่อพฒันาคณุภาพชีวิต ซึ่งตอ้งมีการติดตามผลและการประเมินผล 

4.3 แนวทางการจัดการศึกษาโดยองคก์รพัฒนาเอกชน  
การจัดการศึกษาในประเทศไทยนอกเหนือจากภาครฐั เอกชน และองคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ที่สามารถจัดการศึกษาให้แก่บุตรแรงงานขา้มชาติ ภาครฐัยังเปิดโอกาสให้บุคคล 
ครอบครวั องคก์รชุมชน องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบนัสงัคมอ่ืน มีสิทธิในการจดัศกึษาขัน้พืน้ฐาน (ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2542) ถูก
ระบุไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้น
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พื ้นฐานในศูนย์การเรียนพ.ศ. 2555 โดยให้สิทธิส าหรับองค์กรพัฒนาเอกชนมีสิทธิในการจัด
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน ซึ่งองคก์รเอกชนอาจจดัการศึกษาขัน้พืน้ฐานในรูปแบบการศกึษานอกระบบ
หรือการศึกษาตามอธัยาศยั โดยจดัตัง้เป็นศนูยก์ารเรียนส าหรบัผูซ้ึ่งขาดโอกาสในการเขา้ศึกษาใน
ระบบโรงเรียนปกติ โดยใหย้ึดหลกัการจดัการศึกษา 2 ประเด็น คือ 1) มุ่งเรียนรูจ้ากสถานที่จรงิ 2) 
ใหใ้ชห้ลกัสตูรที่องคก์รพฒันาเอกชนไดพ้ฒันาขึน้ (ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2555) 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี (มาลี พฤกษ์
พงศาวลี, 2546) ระบุไวว้่า องคก์รพัฒนาเอกชนมีบทบาทในการใหก้ารศึกษานอกระบบโรงเรียน
และการศึกษาตามอัธยาศัยใหแ้ก่ประชาชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นผูด้อ้ยโอกาสกลุ่มต่างๆ ที่อาจจะไม่
เคยไดร้บัประโยชนจ์ากการศึกษาในระบบโรงเรียนของรฐัมาก่อน รูปแบบของการจดัการศึกษาที่
จัดโดยองคก์รพัฒนาเอกชน ไดแ้ก่ การรณรงคด์ว้ยสื่อต่าง ๆ เช่น แจกเอกสาร ติดแผ่นโปสเตอร ์
รวมถึงการเผยแพร่ขอ้มลู ข่าวสารผ่านสื่อมวลชน การจดัฝึกอบรมอาชีพ ความรูเ้ฉพาะเรื่อง การจดั
โรงเรียนทางเลือก เช่น โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก การจัดสรา้งห้องสมุดและศูนย์ข้อมูล การสาธิต
กิจกรรมเพื่อการประกอบอาชีพ เช่น การท า บ่อสาธิตการเลีย้งปลา การจดัทศันศึกษา การประชุม 
สมัมนา การจดัเวทีอภิปราย เป็นตน้ 

สรุป องคก์รพัฒนาเอกชนมีสิทธิในการจดัการศึกษาขัน้พืน้ฐานในรูปแบบการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งเป็นหลักสูตรที่องค์กรพัฒนาเอกชนพัฒนาขึน้ให้
สอดคลอ้งกับการจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐาน โดยจัดตัง้เป็นศูนยก์ารเรียนหรือชื่ออ่ืนๆ โดยจัดตัง้ขึน้
เพื่อไม่แสวงหาผลก าไร โดยยึดหลักการเรียนรูจ้ากสถานที่จริง การจัดฝึกอบรมอาชีพและภูมิ
ปัญญาทอ้งถิ่นโดยศูนยก์ารเรียนอาจจัดการศึกษาแบบคละชั้นเรียนหรืออายุไดโ้ดยมีขอ้ตกลง
รว่มกนั 

จากแนวคิดขา้งตน้สรุปได้ว่า นโยบายการศึกษาระดับชาติเป็นแบบแผนความคิด
หลักในการก่อให้เกิดแนวทางการจัดการศึกษาทั่วไป โดยมีระเบียบและ ข้อกฎหมายต่าง ๆ 
ก าหนดไวอ้ย่างชดัเจน และแนวทางการจัดการศึกษาขององคก์รพัฒนาเอกชนตอ้งสอดคลอ้งกับ
นโยบายการจดัการศึกษาระดบัชาติ  ผูว้ิจยัจะใชก้รอบนโนบายการศึกษาระดบัชาติเพื่อเป็นกรอบ
ในการก าหนดแนวทางการจดัการศกึษาโดยองคก์รพฒันาเอกชนที่เหมาะสม  

5. ข้อมูลพืน้ฐานการจัดการศึกษาบุตรแรงงานข้ามชาติโดยองคก์รพัฒนาเอกชนในจังหวัด
สมุทรสาคร  

สถานการณ์การศึกษาบุตรแรงงานขา้มชาติในจังหวัดสมุทรสาครพบว่ามีบุตรแรงงาน
ขา้มชาติที่ไม่มีทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสญัชาติไทย เป็นกลุ่มที่ติดตามผูป้กครองมาอาศัยอยู่ใน
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ประเทศไทย และไม่มีหน่วยงานใดในพืน้ที่มีการส ารวจหรือจัดเก็บขอ้มูลที่เป็นระบบ จึงไม่ทราบ
จ านวนเด็กที่ไม่มีทะเบียนราษฎรและเด็กไม่มีสญัชาติไทยที่แทจ้รงิ  

จากการส ารวจขอ้มลูจ านวนบตุรแรงงานขา้มชาติที่ไม่มีหลกัฐานทางทะเบียนราษฎรและ
เด็กไม่มีสัญชาติไทยในโรงเรียนรฐับาลจังหวัดสมุทรสาครพบว่ามี  จ านวน 1,346 คน แต่จาก
ขอ้มูลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ประจ าปี พ.ศ. 2559 พบว่า มีจ านวนผู้ที่ไม่มี
สญัชาติไทย จ านวน 30,645 คน และมีแนวโนม้ผูไ้ม่มีสญัชาติไทยเพิ่มขึน้ โดยมีประชากรจ านวน 
ผูท้ี่ไม่มีสัญชาติไทยเพิ่มขึน้เป็นจ านวน 35,520 คน ส าหรบัจ านวนบุตรแรงงานขา้มชาติที่ไม่มี
สญัชาติไทย (รหสั G) ของจงัหวดัสมทุรสาคร ปีการศกึษา 2559 ในสงักดั สพฐ. มีจ านวน 637 คน 
นักเรียนที่ ไม่มีสัญชาติไทยในสถานศึกษาอาชีวศึกษาปีการศึกษา  2560 มีจ านวน 55 คน 
(ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ, 2561) 

อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ ได้จากการศึกษาวิจัยโดยสถาบันวิจัย
ประชากรและสงัคม มหาวิทยาลยัมหิดล และสถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) เมื่อ พ.ศ. 2557 
ค านวณจากขอ้มลูจากศนูย ์one stop service ของจงัหวดัสมทุรสาคร พบว่า ขอ้มลูผูไ้ม่มีสญัชาติ
ไทยต่างกันมาก กล่าวคือพบว่ามีจ านวนแรงงานขา้มชาติ 283,305 คน จ านวนบุตรแรงงานขา้ม
ชาติประมาณ 17,292 คน ในจ านวนนีม้ีบุตรแรงงานขา้มชาติในวัยเรียนเพียงรอ้ยละ 16 ที่ไดร้บั
การศึกษา โดยรอ้ยละ 11 หรือ 1,819 คนเรียนโรงเรียนรฐับาล ส่วนใหญ่มาจากประเทศเมียนมา 
และรอ้ยละ 5 เรียนที่ศูนย์เรียนรู้ที่ ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรพัฒนาเอกชน  (ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ, 2561) 

โดยรูปแบบการจัดการศึกษาในพืน้ที่จังหวัดสมุทรสาคร มีทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษานอกระบบ โดยการศึกษาครัง้นีมุ้่งศึกษาไปที่การจดัการศึกษาบุตรแรงงานขา้มชาติโดย
องคก์รพฒันาเอกชนซึ่งเป็นการจดัการศึกษานอกระบบที่จะรองรบักลุ่มบุตรแรงงานขา้มชาติที่เขา้
ไม่ถึงระบบการศึกษาของภาครัฐซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเปราะบางและเป็นกลุ่ มชายขอบของ
แรงงานข้ามชาติ ซึ่งการจัดการศึกษาบุตรแรงงานข้ามชาติโดยองค์กรพัฒนาเอกชนในพื ้นที่
จงัหวัดสมุทรสาคร เป็นการจัดการศึกษารูปแบบการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งมีหลกัสูตรการศึกษา
เป็นของตนเอง โดยไม่ได้อ้างอิงหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยหลักสูตรเป็นรูปแบบ
การศึกษาขัน้พืน้ฐานเพื่อใหน้กัเรียนสามารถช่วยเหลือตนเองได ้โดยองคก์รพัฒนาเอกชนที่ผูว้ิจัย
ศึกษา มี 3 แห่งไดแ้ก่ มูลนิธิรกัษ์ไทย ศูนยก์ารเรียนรูเ้ครือข่ายองคก์รศาสนาคาทอลิก และศูนย์
การเรียนรูม้อญแสงเทียน  
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องค์กรพัฒนาเอกชนทั้ง 3 แห่ง มีนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาให้กับบุตร
แรงงานข้ามชาติที่แตกต่างกันตามศักยภาพขององค์กรพัฒนาเอกชน การบริหารจัดการของ
ผูบ้ริหาร ครูผูส้อน จ านวนเด็กนกัเรียน และงบประมาณ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุตรแรงงานขา้ม
ชาติอายตุัง้แต่ 3 – 16 ปี ที่สามารถช่วยเหลือตวัเองได ้หรือจนกว่าเด็กเหลา่นีส้ามารถเขา้ท างานได ้
เพราะจุดมุ่งหมายที่ผูป้กครองส่งลกูมาเรียนเพื่อรอเวลาอายุครบตามกฎหมายจนกระทั่งสามารถ
ไปท างาน ส่วนใหญ่เป็นบุตรหลานของแรงงานขา้มชาติเชือ้ชาติ พม่า มอญ และ ทวาย แต่องคก์ร
พัฒนาเอกชนทัง้ 3 แห่งมีนโยบายที่สอดคลอ้งกัน คือ มีการส่งต่อบุตรแรงงานขา้มชาติเขา้ศึกษา
ต่อที่ส  านกังานการศึกษานอกระบบ อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร เพื่อใหเ้ขา้ถึงระบบการศึกษา
ของภาครฐัมากยิ่งขึน้ ในส่วนนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาที่แตกต่างกัน มีรายละเอียด
ดงันี ้ 

5.1 มูลนิธิรักษไ์ทย  
มลูนิธิรกัษ์ไทยไดด้ าเนินงานศูนยก์ารเรียนรูส้  าหรบัเด็กเพื่อใหบ้ริการดา้นการศึกษา

แก่เด็กผูอ้พยพในจังหวัดสมุทรสาคร และสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา เช่น หนังสือเรียนสื่อการ
เรียนรูอ่ื้น ๆ ที่ เหมาะสมส าหรับเด็กและอาหารกลางวัน พัฒนาทักษะความรูแ้ละการศึกษา 
แรกเริ่มมูลนิธิรกัษ์ไทยมีศนูยก์ารเรียนรูใ้นจงัหวดัสมทุรสาคร 2 แห่งคือ อ าเภอท่าฉลอมและบางยี่
ขนั มีเด็กประมาณ 127-135 คนเขา้ร่วมอย่างสม ่าเสมอทัง้สองศนูย ์โดยอาชีพของเด็กเหล่านีเ้มื่อ
พวกเขามีอายุถึงการท างานไดร้บัอนุญาต 15 ปี ยกเวน้งานอนัตรายที่ไดร้บัอนุญาตเริ่มตน้ที่ 18 ปี 
เด็กๆ ที่ศูนยก์ารเรียนรูจ้ะพูดอ่านและเขียนภาษาไทยได ้ซึ่งเป็นขอ้ไดเ้ปรียบที่ยิ่งใหญ่ส าหรบัผูท้ี่
อาศัยอยู่ในประเทศไทย ต่อมามูลนิธิรกัษ์ไทยมีศูนย์การเรียนรูจ้  านวน 4 แห่ง ได้แก่ ท่าฉลอม 
สะพานปลา พงทิพ และกกจาก โดยมีครูประจ าศูนยล์ะ 1 คน ท าการเรียนการสอนและจัดการ
ภายในศนูยท์ี่ตนเองดแูล จากศนูยก์ารเรียนรูท้ัง้หมดจ านวน 4 แห่งไดย้า้ยมารวมกนัเป็นศนูยก์าร
เรียนรูล้กูแรงงานขา้มชาติแห่งปัจจบุนั ซึ่งเป็นพืน้ที่ใกลช้มุชนที่มีแรงงานขา้มชาติจ านวนมาก 

มูลนิธิรกัษ์ไทยมีนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาใหก้ับบุตรแรงงานขา้มชาติ
รูปแบบบูรณาการตามความเหมาะสมของเด็ก โดยแนวทางการจัดการศึกษาจะมีการวาง
แผนการสอน ซึ่งคุณครูแต่ละวิชาจะเป็นผู้คิดเอง และมีการแบ่งชั้นเรียนเป็น 6 ระดับชั้น คือ 
ระดับชั้นอนุบาล 1 ระดับชั้นอนุบาล 2 ระดับชั้นปรับพื ้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และระดับชั้นการศึกษานอกระบบ (กศน.) ในหนึ่งวันจะมีการสอน
หนังสือเรียนวันละ 1 ชั่วโมง แต่คุณครูประจ าระดับชัน้อนุบาล 1 จะสอนคนเดียวทั้งหมด มีการ
ประชุมผูป้กครองที่จัดขึน้ปีละ 3 ครัง้ มีการเยี่ยมบา้นเด็ก โดยมีการแจง้เรื่องผลการศึกษา และ
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เรื่องสิทธิการรกัษาสุขภาพ หรือสิทธิที่ใชใ้นการด าเนินชีวิตประจ าวัน โดยเด็กที่เรียนภาษาไทยดี
จะส่งเด็กเขา้ศกึษาที่ส  านกังานการศกึษานอกระบบ อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร และปัจจุบนัมี
เด็กนกัเรียนจ านวน 90 คน 

5.2 ศูนยก์ารเรียนรู้เครือข่ายองคก์รศาสนาคาทอลิก 
ศูนยก์ารเรียนรูเ้ครือข่ายองคก์รศาสนาคาทอลิก จัดตัง้ขึน้เพื่อใหค้วามช่วยเหลือใน

ดา้นมนุษยธรรมใหก้ับบุตรแรงงานขา้มชาติ ในเรื่องการใหก้ารศึกษา การดแูลสขุอนามยั ส่งเสริม
วฒันธรรมชุมชนแก่กลุ่มแรงงานอพยพที่เขา้มาท างานในเขตจงัหวดัสมุทรสาคร ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ชาวเมียนมา มอญ กมัพชูา โดยเป็นการสนบัสนุนจากอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ ซึ่งถือเป็นพนัธกิจ
ในงานดา้นสงัคมในการปฏิบติัความรกัต่อเพื่อนพี่นอ้ง คนดอ้ยโอกาส คนชายขอบ และคนพลดัถิ่น 

ในศูนย์การเรียนรูเ้ครือข่ายองค์กรศาสนาคาทอลิกมีศูนย์การเรียน 3 แห่ง เพื่อให้
สะดวกต่อการเดินทางของบุตรแรงงานขา้มชาติ ไดแ้ก่  1) ศนูยค์าทอลิกนักบุญอนันาเพื่อผูอ้พยพ
ยา้ยถิ่น  มีเด็กจ านวน 170 คน 2) ศูนยค์าทอลิกยออากิมเพื่อผูอ้พยพยา้ยถิ่น มีเด็กจ านวน 100 
คน 3) ศนูยม์าริสตเ์พื่อผูอ้พยพยา้ยถิ่นมีเด็กจ านวน 135 คน  และมีการท าบตัรนกัเรียนใหก้บับุตร
แรงงานขา้มชาติ โดยทุกหอ้งเรียนมีการจดัการเรียนการสอนโดยน ารูปแบบหลกัสตูรประเทศเมียน
มามาปรบัใช ้การแยกชัน้เรียนแยกตามหลกัเกณฑข์องประเทศเมียนมา โดยแต่ศนูยก์ารเรียนจะมี 
4 หอ้งเรียน ไดแ้ก่ หอ้ง A B C และ D ซึ่งหอ้ง D เป็นหอ้งเด็กเล็กระดับชัน้อนุบาล อายุ 3-4 ขวบ 
หอ้ง C อายุ 6-9 ขวบ บางครัง้ไม่สามารถดทูี่อายุได ้ตอ้งดูที่ระดบัภาษาเมียนมา ถา้ภาษาเมียนมา
ไม่ไดจ้ะใหอ้ยู่หอ้ง D หอ้ง B อายุ 8-11 ปี และหอ้ง A อายุ11-15 ปีโดยประมาณ  ใน 1 หอ้งเรียนมี
การแบ่งกลุ่ม 2-3 กลุ่มตามช่วงอายุ และแต่ละชั้นเรียนจะลดเนือ้หาลงมา 1 ชั้นปี โดยในแต่ละ
กลุ่มจะมีรุ่นพี่ที่ฟังภาษาไทยได ้โดยมีการจัดตารางเรียน แต่ละชั่วโมงใหค้ณุครูและนักเรียนทราบ 
โดยเด็กคนใดที่เรียนกับศูนยก์ารเรียนเป็นระยะเวลานาน ภาษาไทยแข็งแรง ทางศนูยก์ารเรียนจะ
ส่งบุตรแรงงานขา้มชาติเขา้เรียนที่ส  านกังานการศึกษานอกระบบ อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร
เพื่อใหไ้ดก้ารรบัรองวฒุิการศกึษาที่ถูกตอ้ง  

5.3 ศูนยก์ารเรียนรู้มอญแสงเทยีน  
ศูนยก์ารเรียนรูม้อญแสงเทียนเป็นศูนยก์ารเรียนรูส้ัญชาติมอญ มีการแบ่งชัน้เรียน 

เป็น 8 ระดับชั้น ไดแ้ก่ ระดับชัน้อนุบาล 2 หอ้ง และระดับเกรด 1 – 7 เป็นการสอนเนือ้หาระดับ
ประถมศึกษา อย่างละ 1 ห้อง มีการท าบัตรนักเรียนให ้โดยน าหลักสูตรการศึกษาของรฐัมอญ 
ประเทศเมียนมามาปรบัใช ้หนังสือที่ใชส้อนสั่งมาจากรฐัมอญ ประเทศเมียนมา และถ่ายเอกสาร
บางส่วน มีความร่วมมือกับโรงเรียนทางรฐัมอญ ใหบุ้ตรแรงงานขา้มชาติที่เรียนกับทางศูนยก์าร
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เรียนมีใบรบัรองการศึกษาสามารถกลับไปเรียนที่รฐัมอญได้  ส่วนบุตรแรงงานขา้มชาติที่เรียน
ภาษาไทยดี จะส่งให้เด็กนักเรียนเข้าศึกษาต่อที่ส  านักงานการศึกษานอกระบบ อ าเภอเมือง 
จงัหวดัสมทุรสาคร  ปัจจบุนัมีเด็กนกัเรียน จ านวน 80 คน  

กล่าวโดยสรุป นโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาให้กับบุตรแรงงานข้ามชาติของ
องค์กรพัฒนาเอกชนทั้ง 3 แห่ง มีความแตกต่างกัน มูลนิธิรักษ์ไทยมีการแบ่งชั้นเรียนเป็น 6 
ระดับชัน้ คือ ระดบัชัน้อนุบาล 1 ระดบัชัน้อนุบาล 2 ระดบัชัน้ปรบัพืน้ฐาน ระดับชัน้ประถมศึกษา
ปีที่  1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และระดับชั้นการศึกษานอกระบบ (กศน.) ศูนย์การเรียนรู้
เครือข่ายองคก์รศาสนาคาทอลิก มีการแยกชั้นเรียนแยกตามหลักเกณฑ์ของประเทศเมียนมา 
ไดแ้ก่ หอ้ง A B C และ D ซึ่งหอ้ง D เป็นห้องเด็กเล็กระดับชั้นอนุบาล ห้อง C เป็นเด็กระดับชั้น
ประถมศึกษาตอนต้น ห้อง B เป็นเด็กระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และห้อง A เป็นเด็ก
ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้โดยประมาณ และ ศนูยก์ารเรียนรูม้อญแสงเทียนเป็นศนูยก์ารเรียนรู ้
มีการแบ่งชัน้เรียน เป็น 8 ระดับชัน้ ไดแ้ก่ ระดับชัน้อนุบาล และระดับเกรด 1 – 7 ซึ่งเป็นการสอน
เนือ้หาระดบัประถมศกึษา สามารถสรุปไดด้งัตารางต่อไปนี ้
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6.งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง  
งานวิจัยที่ เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาบุตรแรงงานข้ามชาติ มีการพูดถึงงานวิจัย

เก่ียวกบัแนวทางการจัดการบุตรแรงงานขา้มชาติโดยรวมทั่วไป และงานวิจัยดา้นแนวทางการจัด
การศึกษาบุตรแรงงานขา้มชาติที่ใหค้วามส าคัญกับบทบาทการจัดการศึกษาขององคก์รพัฒนา
เอกชน มีรายละเอียดดงันี ้ 

6.1 งานวิจัยด้านการจัดการศึกษาส าหรับบุตรแรงงานข้ามชาติท่ัวไป  
งานวิจัยที่ เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาบุตรแรงงานข้ามชาติโดยรวม พบว่ามีผู ้

ศึกษาเก่ียวกับแนวทางการจัดการศึกษาของบุตรแรงงานข้ามชาติ ได้แก่ งานของจารุวรรณ 
ไพศาลธรรม (จารุวรรณ ไพศาลธรรม, 2559) ไดศ้ึกษาเรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาของบุตร
แรงงานขา้มชาติ (ไทใหญ่) ในเมืองเชียงใหม่ งานของพงศาพิชญ ์โตมาดี (พงศเ์ทพ โตมาดี, 2559) 
ศึกษาเรื่องรูปแบบการจดัการศึกษาขัน้พืน้ฐานใหก้ับแรงงานต่างดา้วในเขตกรุงเทพมหานครและ
เขตปริมณฑล และงานวิจัยของรตันา จักกะพาก (รตันา จักกะพาก, 2558) ได้ศึกษาเรื่อง การ
พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาส าหรบับุตรแรงงานขา้มชาติในประเทศไทย พบว่างานวิจัยทัง้ 3 
เรื่อง อธิบายเก่ียวกบัสถานการณก์ารศึกษาของบุตรแรงงานขา้มชาติที่เกิดขึน้ในประเทศไทย และ 
ศกึษาเก่ียวกบัรูปแบบการจดัการศึกษา และกระบวนการจดัการศกึษาใหก้บับตุรแรงงานขา้มชาติ  

ซึ่งมีงานวิจัยที่อธิบายสอดคลอ้งกันคือ บุตรของแรงงานขา้มชาติมี รูปแบบการจัด
การศึ กษ า  เป็ น ไปตามหลักสูต รแกนกลางการศึ กษ าขั้น พื ้ น ฐาน  พ .ศ . 2551  ขอ ง
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งใชเ้ป็นมาตรฐานเดียวกันส าหรบัเด็กทุกคน เด็กที่อยู่ในวยัเรียนสามารถ
เข้าเรียนในโรงเรียนของรฐับาลได้ตามสิทธิขั้นพืน้ฐาน และส าหรบัเด็กที่ไม่มีสัญชาติไทย และ
ประสบปัญหาเรื่องสถานะบุคคล น าไปสู่การจดัการศึกษาโดยองคก์รพฒันาเอกชนไดจ้ดัการเรียน
การสอนนอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยั 

6.2 งานวิจัยทีใ่ห้ความส าคัญกับบทบาทขององคก์รพัฒนาเอกชน ในการจัด
การศึกษาให้กับบุตรแรงงานข้ามชาติ 

งานวิจยัเก่ียวกบัการจดัการศึกษาของบตุรแรงงานขา้มชาติ โดยองคก์รพฒันาเอกชน 
พบว่ามีงานวิจยัดงักล่าว ไดแ้ก่ งานวิจยัของปรญิญา วนัเหล็ม ไดศ้กึษาเรื่อง (ปริญญา หวนัเหล็ม, 
2558) ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวลัยา มนสัเกษมสิริกุล (วลัยา มนสัเกษมสิริกุล, 2551) ศึกษา
เรื่องกระบวนการจัดการศึกษาส าหรบัเด็กยา้ยถิ่นขา้มชาติ โดยองคก์รพัฒนาเอกชน กรณีศึกษา
อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ซึ่งงานวิจยัดังกล่าวไดอ้ธิบายเก่ียวกบัการจดัสวสัดิการทางการศึกษา
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ใหก้ับบุตรของแรงงานขา้มชาติ และศึกษากระบวนการจัดการศึกษาใหก้ับบุตรแรงงานขา้มชาติ
โดยองคก์รพฒันาเอกชน  

ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวได้ระบุถึงบทบาทหน้าที่ขององค์รพัฒนาเอกชนในการจัดการ
เรียนการสอน และดูแลบุตรของแรงงานขา้มชาติดา้นค่าใชจ้่าย ค่าที่พกัต่าง ๆ และองคก์รพัฒนา
เอกชนเหล่านีเ้ป็นผู้จัดการศึกษาโดยมีหลักสูตรเฉพาะของแต่ละแห่งไม่เหมือนกัน ซึ่งยึดตาม
บริบทของแต่ละภูมิภาคและสถานที่ มีการสอนทักษะการใช้ชีวิตและพัฒนาทักษะด้านอาชีพ 
เพื่อใหบ้ตุรแรงงานขา้มชาติสามารถด ารงชีวิตอยู่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

สรุป งานวิจัยดังกล่าวไดใ้หข้อ้เสนอแนะเชิงนโยบายโดยรวมที่มีลกัษณะที่คลา้ยกัน 
คือ หน่วยงานที่รบัผิดชอบในการก าหนดนโยบายดา้นการศึกษาใหก้ับบุตรแรงงานขา้มชาติตอ้ง
ค านึงถึงลักษณะของเด็กที่มีความหลากหลาย ขอ้จ ากัดทางดา้นเศรษฐกิจ ขอ้จ ากัดดา้นภาษา 
และความต้องการของเด็ก เช่น การจัดหลักสูตรด้านสายอาชีพเพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้
ประสบการณก์ารท างานโดยตรง และจดัท าหลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐานส าหรบับุตรแรงงานขา้ม
ชาติโดยเฉพาะ  

ดงันัน้งานวิจยัฉบบันีจ้ะเป็นการต่อยอดการศึกษาจากงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งเพื่อศึกษา
ปัญหาและความตอ้งการจากผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย เพื่อใหเ้ห็นถึงปัญหาและความตอ้งการจากกลุ่ม
ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียโดยตรง น ามาสู่แนวทางการจดัการศึกษาโดยองคก์รพัฒนาเอกชนที่เหมาะสม 
เพื่อใหเ้กิดการแกไ้ขปัญหาที่ตรงประเด็นไดม้ากที่สดุ  

7. กรอบแนวคิดในการวิจัย  
กรอบการวิจัยในครัง้นีแ้สดงใหเ้ห็นถึงการหาค าตอบตามวัตถุประสงคข์องการวิจัย 

ไดแ้ก่ ศึกษาปัญหาและความตอ้งการของผูท้ี่มีส่วนไดส้่วนเสียในการจัดการศึกษาบุตรแรงงาน
ขา้มชาติโดยองคก์รพัฒนาเอกชน จงัหวัดสมุทรสาคร ซึ่งผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย คือ บุตรแรงงานขา้ม
ชาติ และหน่วยงานภาครฐั ไดแ้ก่ ส  านักงานการศึกษานอกระบบ อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 
โดยการให้ข้อมูลปัญหาและความต้องการของบุตรแรงงานข้ามชาติ คือ ผู้ปกครองของบุตร
แรงงานข้ามชาติ และส านักงานการศึกษานอกระบบ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งจะ
สามารถสะทอ้นปัญหาและความตอ้งการได ้โดยองคก์รพัฒนาเอกชนเป็นผูด้  าเนินโครงการการ
จดัการศึกษาใหก้บับุตรแรงงานขา้มชาติ เปรียบเสมือนกบัเป็นตัวแทนการด าเนินงานดา้นการจัด
การศกึษาแทนภาครฐั  

ส่วนกรอบแนวคิดนโยบายการจัดการศึกษาระดับชาติ ระเบียบ ขอ้กฎหมายต่าง ๆ    
ที่เก่ียวขอ้งเป็นกรอบภาพใหญ่โดยรวมของประเทศ ซึ่งเป็นสิ่งส  าคญัที่ตอ้งศึกษาเพื่อพิจารณาเป็น



  
 

31 

กรอบในการก่อใหเ้กิดแนวทางการจัดการศึกษาโดยองคก์รพัฒนาเอกชนที่เหมาะสม ทัง้นีย้งัตอ้ง
ศึกษาการบริหารและแนวทางการจัดการศึกษาบุตรแรงงานข้ามชาติโดยองค์กรพัฒนาเอกชน 
เพื่อใหเ้กิดแนวทางการจัดการศึกษาที่เป็นไปตามความพรอ้มขององคก์รพัฒนาเอกชนดว้ย โดย
การศึกษาทัง้ 3 ประเด็น เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลมาสงัเคราะห ์และเกิดเป็นขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายแนว
ทางการจดัการศกึษาขององคก์รพฒันาเอกชนที่เหมาะสม ตามรายละเอียดของกรอบวิจยัดงันี ้
 

 

 

 

 

 

 

ปัญหาและความตอ้งการของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย
ในการจัดการศึกษาบุตรแรงงานข้ามชาติโดย
องคก์รพัฒนาเอกชน จ.สมุทรสาคร แบ่งผูม้ีส่วน
ไดส้่วนเสียออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ ผูป้กครองของ
บุตรแรงงานข้ามชาติ เพื่อเป็นตัวแทนในการ
ให้ค าตอบแทนบุตรแรงงานข้ามชาติ  และ
หน่วยงานภาครฐั โดยองคก์รพัฒนาเอกชนเป็น
ผูด้  าเนินโครงการในการจัดการศึกษาใหก้ับบุตร
แรงงานขา้มชาติ  

 

ขอ้เสนอแนะแนวทางการจดัการศกึษาบุตรแรงงานขา้มชาติโดยองคก์รพฒันาเอกชนที่เหมาะสม  

การบริหารและแนวทางการจัดการศึกษาของ
องคก์รพัฒนาเอกชน ไดแ้ก่ มูลนิธิรกัษ์ไทย ศนูย์
การเรียนรูเ้ครือข่ายองคก์รศาสนาคาทอลิก และ
ศนูยก์ารเรียนรูม้อญแสงเทียน 

นโยบายการจัดการศึกษาระดับชาติ ไดแ้ก่ อนุสญัญาว่าดว้ยสิทธิเด็ก รฐัธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องการรบันักเรียนนักศึกษาที่ไม่มีหลกัฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสญัชาติไทย และ
กฎกระทรวงว่าดว้ยสิทธิขององคก์รชมุชนในการจดัตัง้ศนูยก์ารเรียน 

 



 

 

บทที ่3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. การออกแบบวิจัย 
การศึกษาเรื่องแนวทางการจัดการศึกษาบุตรแรงงานขา้มชาติ โดยองค์กรพัฒนา

เอกชนที่ เหมาะสม  จังหวัดสมุทรสาคร การศึกษาครั้งนี ้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Quality 
research) มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ 1) เพื่อศึกษาปัญหาและความตอ้งการของผูม้ีส่วนไดส้่วน
เสียในการจดัการศึกษาของบุตรแรงงานขา้มชาติโดยองคก์รพัฒนาเอกชน ในจังหวัดสมุทรสาคร 
2) เพื่อศึกษาการบริหารและแนวทางการจัดการศึกษาบุตรแรงงานขา้มขององคก์รพัฒนาเอกชน 
ในจงัหวดัสมทุรสาคร 3) เพื่อน าเสนอแนวทางการจดัการศึกษาของบุตรแรงงานงานขา้มชาติ โดย
องคก์รพฒันาเอกชนที่เหมาะสม  

2. ผู้ให้ข้อมูลหลัก  
ผูใ้หข้อ้มลูหลกั (Key informants) ในการศกึษาครัง้นีม้ี 3 กลุม่ ไดแ้ก่  
2.1 องคก์รพัฒนาเอกชน โดยมีการคัดเลือกองคก์รพัฒนาเอกชนที่จัดการศึกษาใหก้ับ

บุตรแรงงานขา้มชาติ ในพื ้นที่จังหวัดสมุทรสาคร จ านวนทั้งหมด 3 แห่ง ได้แก่ มูลนิธิรกัษ์ไทย 
ศนูยก์ารเรียนเครือข่ายองคก์รศาสนาคาทอลิก และศูนยก์ารเรียนรูม้อญแสงเทียน เนื่องจากเป็น
ศูนยก์ารเรียนที่มีบุตรแรงงานข้ามชาติจ านวนมาก และมีบทบาทในการจัดการศึกษาของบุตร
แรงงานขา้มชาติอย่างชดัเจน แบ่งผูใ้หข้อ้มลูออกเป็น 2 กลุม่ย่อย ไดแ้ก่  

1) ผูบ้รหิารองคก์รพฒันาเอกชน 
2) ผูป้ฏิบติังานดา้นการสอน 
2.2 ผู้ปกครองของบุตรแรงงานข้ามชาติ โดยมีวิธีการคัดเลือกผู้ปกครองจากองค์กร

พฒันาเอกชนในพืน้ที่จงัหวดัสมทุรสาครทัง้ 3แห่ง โดยใชว้ิธีสโนวบ์อล (Snowball technique) คือ 
การแนะน าผูป้กครองจากองคก์รพฒันาเอกชนโดยแบ่งกลุม่ผูป้กครองออกเป็น 2 กลุม่ ไดแ้ก่  

1) ผูป้กครองของบตุรแรงงานขา้มชาติที่มีบุตรอาย ุ5- 12 ปี ซึ่งเป็นช่วงอายรุะดบั 
ประถมศกึษา 
2) ผู้ปกครองของบุตรแรงงานข้ามชาติที่มีบุตรอายุ 13-15 ปี ซึ่งเป็นช่วงอายุระดับ

มธัยมศกึษาตอนตน้  
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2.3 หน่วยงานภาครฐั โดยมีวิธีการคัดเลือกผูป้ฏิบติังานจากหน่วยงานที่ท างานร่วมกับ
องคก์รพฒันาเอกชน ซึ่งเป็นผูใ้หข้อ้มลูที่มีความน่าเชื่อถือในการตอบประเด็นปัญหาการวิจยั โดย
ผูว้ิจยัเลือกผูใ้หข้อ้มลูที่ผูว้ิจยัเห็นว่าเป็นผูท้ี่มีส่วนไดส้่วนเสียในการจดัการศึกษาบุตรแรงงานขา้ม
ชาติ ไดแ้ก่ ส  านกังานการศกึษานอกระบบ อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร  

3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การศกึษาวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัใชเ้ครือ่งมือเก็บขอ้มลู 2 วิธี ดงันี ้ 
3.1 การศึกษาขอ้มลูเชิงเอกสาร (Documentary Data) ไดแ้ก่ การศึกษาเก่ียวกบัแนวคิด

ทฤษฎีผูม้ีส่วนไดส้ว่นเสีย การบริการสาธารณะแนวใหม่ กระบวนการนโยบายสาธารณะ นโยบาย
การศึกษาระดับชาติที่มีความเก่ียวขอ้งกับบุตรแรงงานขา้มชาติ บทความวิชาการ และงานวิจัยที่
เก่ียวขอ้ง  

3.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผูใ้ห้ขอ้มูลหลัก (Key informants) 
ได้แก่ กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน กลุ่มผู้ปกครองของบุตรแรงงานข้ามชาติ และกลุ่มหน่วยงาน
ภาครฐั โดยออกแบบรูปแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้งโดยค าถามจะมีความแตกต่างกันทั้ง 3 
กลุ่ม โดยยึดการสมัภาษณจ์ากวตัถุประสงคใ์นการวิจยั 2 ขอ้ ไดแ้ก่ ปัญหาและความตอ้งการของ
ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียทัง้ 2 กลุ่ม การบริหารและแนวทางการจัดการศึกษาขององคก์รพัฒนาเอกชน 
เพื่อน าขอ้มูลมาวิเคราะห์น าไปสู่วัตถุประสงคข์้อที่ 3 ในการน าเสนอแนวทางการจัดการศึกษา
บตุรแรงงานขา้มชาติโดยองคก์รพฒันาเอกชนที่เหมาะสม  

4. การวิเคราะหข์้อมูล 
เมื่อได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้วจะน าข้อมูลแต่ละด้านที่ ได้ถอดบท

สัมภาษณ์มาสังเคราะห์ขอ้มูล แยกเป็นประเด็นปัญหาและความต้องการ การบริหารและแนว
ทางการจัดการศึกษาขององค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อน าข้อมูลมาเสนอแนะแนวทางการจัด
การศกึษาบตุรแรงงานขา้มชาติ ตามกรอบแนวคิดวิจยั



 

 

 
บทที ่4 

ผลการด าเนินงานวิจัย 

การวิจัยเรื่องแนวทางการจดัการศึกษาบุตรแรงงานขา้มชาติโดยองคก์รพัฒนาเอกชนที่
เหมาะสม จังหวดัสมทุรสาคร ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการศึกษาเพื่อตอบวตัถุประสงคใ์นการวิจัยทัง้ 3 ขอ้ 
ดงันี ้ 

1.ปัญหาและความตอ้งการของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียในการจัดการศึกษาบุตรแรงงาน
ขา้มชาติโดยองคก์รพฒันาเอกชนในจงัหวดัสมทุรสาคร 

2. การบริหารและแนวทางการจดัการศึกษาบุตรแรงงานขา้มชาติขององคก์รพฒันา
เอกชนในจงัหวดัสมทุรสาคร 

3.ขอ้เสนอแนะแนวทางการจัดการศึกษาของบุตรแรงงานงานขา้มชาติโดยองคก์ร
พฒันาเอกชนเหมาะสม 

4.1 ปัญหาและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาบุตรแรงงานข้าม
ชาติโดยองคก์รพัฒนาเอกชนในจังหวัดสมุทรสาคร 

4.1.1 สถานการณก์ารจัดการศึกษาบุตรแรงงานข้ามชาติในจังหวัดสมุทรสาคร 
4.1.1.1 สถานการณก์ารจัดการศึกษาของบุตรแรงงานข้ามชาติในพืน้ที ่
ปัจจุบนัสถานการณก์ารศึกษาของบุตรแรงงานขา้มชาติที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษา

ของบุตรแรงงานขา้มชาติมีหลายประเด็นที่คน้พบ ไดแ้ก่ ปัญหาแรงงานเด็กในกลุ่มบุตรแรงงาน
ขา้มชาติ ปัญหาการขาดการรบัรูส้ิทธิการศึกษาของบุตรแรงงานขา้มชาติ ปัญหาการเคลื่อนยา้ย
สถานที่ท างานของผูป้กครอง และการศึกษาของบุตรแรงงานขา้มชาติในช่วงการแพร่ระบาดเชือ้
ไวรสัโคโรนา 2019 ซึ่งปัญหาดงักล่าวเป็นผลกระทบส าคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียนของ
บตุรแรงงานขา้มชาติ และยงัไม่ไดร้บัการแกไ้ขอย่างชดัเจน มีรายละเอียดดงันี ้ 

(1) ปัญหาแรงงานเด็กในกลุม่บตุรแรงงานขา้มชาติ  
ปัจจุบันประเทศไทยมีจ านวนแรงงานข้ามชาติประมาณ 3 ล้านคน และมีบุตร

แรงงานขา้มชาติจ านวนไม่ต ่ากว่า 4-5 แสนคน (องคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ, 2549, 29) ซึ่ง
เด็กเหล่านีต้ามผูป้กครองมาท างานจากประเทศตน้ทางเพื่อมาประกอบอาชีพ แต่โดยกฎหมาย
แรงงานของประเทศไทยตามพระราชบญัญัติคุม้ครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 44 ระบุว่าหา้มมิ
ใหน้ายจา้งจา้งเด็กอายุต ่ากว่า 15 ปีเป็นลูกจา้ง (ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา , 2541, 11) 
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แต่ปัจจุบันยังพบว่าในระหว่างที่บุตรแรงงานข้ามชาติรอเข้าเรียนก็ยังมีบุตรแรงงานข้ามชาติ 
ลักลอบเข้าไปท างาน เนื่องจากผู้ปกครองอยากให้บุตรท างานมากกว่าเรียนหนังสือ เพราะ
ผูป้กครองคิดว่าการเรียนหนังสือถือว่าเป็นภาระที่ตอ้งเสียค่าใชจ้่ายและนายจา้งก็ไม่ปฏิบติัตาม
กฎหมาย เพราะเห็นว่าการจ้างงานแรงงานเด็กข้ามชาติมีค่าจ้างที่ถูกกว่าการจา้งงานคนไทย 
ผูบ้รหิารศนูยก์ารเรียนรูเ้ครือข่ายองคก์รศาสนาคาทอลิกใหส้มัภาษณว์่า  

 
“ก่อนที่กฎหมายแรงงานในประเทศไทยจะเข้มงวด เด็กเหล่านี้เข้าไปสู่กระบวนการ

แรงงาน ได้ค่าแรงวันละ 100 บาท ในช่วงหลังมีเด็กมากขึ้น และหน่วยงานภาครัฐใช้มาตรการที่
เข้มงวดมากข้ึน ผู้ประกอบการจึงเกรงกลัวกฎหมาย”  

 
เช่นเดียวกบัผูบ้รหิารศนูยก์ารเรียนรูม้อญแสงเทียนใหสมัภาษณว์่า  
 

“เด็กตวัใหญ่ หรือ 10 กว่าขวบขึน้ไป พ่อแม่บางคนจะใหท้ างาน หรือในช่วงนัน้
หน่วยราชการไม่เขม้งวด ท าใหเ้ด็กจะไม่เรียนเป็นตน้เหตขุองการใชแ้รงงานเด็ก ถึงแมร้ฐัเพิ่มโทษ
นายจา้งหา้มรบัแรงงานเดก็ แต่พอ่แม่เดก็ก็ไม่สนใจ เพราะเขาตอ้งการหาเงนิ” 

 
(2)  ปัญหาการขาดการรบัรูเ้รื่องสิทธิการศกึษาของบตุรแรงงานขา้มชาติ  
นโยบายของภาครฐัมีการประกาศใหบุ้ตรแรงงานขา้มชาติสามารถสมัครเรียนตาม

โรงเรียนรฐับาลได ้ซึ่งในจงัหวดัสมุทรสาครมีการยอมรบับุตรแรงงานขา้มชาติเขา้เรียนในโรงเรียน
รฐั แต่ก็มีกลุ่มที่ผู ้ปกครองไม่กลา้พาบุตรไปสมัครเรียน ดว้ยการเขา้มาในประเทศไทยอย่างผิด
กฎหมายจึงมีความหวาดกลัว ซึ่งมีองคก์รพัฒนาเอกชนที่พยายามจะดึงเด็กเหล่านีเ้ขา้สู่ระบบ
การศึกษาไทย แต่ผูป้กครองและบุตรแรงงานขา้มชาติก็ยังขาดการรบัรูเ้รื่องสิทธิการศึกษาของ
บุตรแรงงานขา้มชาติอย่างถูกตอ้ง ส่งผลต่อการเขา้ถึงการศึกษาของบุตรแรงงานขา้มชาติที่ยังมี
โอกาสน้อยท าใหพ้ลาดโอกาสการเขา้ถึงการศึกษา ผูบ้ริหารศูนย์การเรียนรูม้อญแสงเทียน ให้
สมัภาษณว์่า  

 
“การเข้าสู่ ระบบการศึ กษ าของรัฐยังขาดการให้ข้อ มู ล ฝ่ ายปกครอง 

กระทรวงศึกษาธิการไม่ไดล้งมาดูแลโดยตรง ถึงแมม้ีบางโรงเรียนจะรบัเด็ก แต่ยงัขาดสื่อสารไป
ถงึพ่อแม่เด็ก หรือเขา้ใจว่าจะใหลู้กไปเรียนทีไ่หนได ้ท าใหบ้ทบาทนีไ้ปตกกบั NGO และ ศูนย์การ
เรียนต่างๆ ทีต่อ้งท าเอง” 
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(3) การเคลื่อนยา้ยสถานที่ท างานของผูป้กครองสง่ผลต่อการศกึษาของบตุร 
สถานะทางเศรษฐกิจของแรงงานขา้มชาติมีสถานะทางเศรษฐกิจไม่ดีเท่าคนไทย ท า

ใหผู้ป้กครองของบุตรแรงงานขา้มชาติมีการยา้ยสถานที่ท างานบ่อยครัง้ตามค่าตอบแทนที่ไดร้บั
จากนายจ้างที่สูงขึน้ ท าให้บุตรแรงงานข้ามชาติที่ก าลังศึกษาอยู่ไม่สามารถกลับมาเรียนที่
สถานศึกษาเดิมได ้ส่งผลใหเ้กิดการเรียนไม่ต่อเนื่อง และบุตรแรงงานขา้มชาติตอ้งออกจากการ
เรียนกลางคนั ครูผูส้อนที่ศนูยก์ารเรียนเครือข่ายองคก์รศาสนาคาทอลิก ใหส้มัภาษณว์่า  

 
 “ส่วนมากเด็กจะเรียนไม่ต่อเนื่อง เพราะบางคนกลับประเทศพม่าตามพ่อแม่ 

หรือพอ่แม่ยา้ยทีท่ างานงานใหม่ทีอ่ืน่” 
 

เช่นเดียวกับผู้อ  านวยการส านักงานการศึกษานอกระบบ อ าเภอเมือง จังหวัด
สมทุรสาคร ใหส้มัภาษณว์่า  

 
“ในบางครัง้มีปัญหาเรื่องการยา้ยที่อยู่ของลูกแรงงาน กลบัประเทศบา้ง ซึ่งการ

เคลือ่นยา้ยของผูเ้รียนมีผลต่อการตรวจสอบเรือ่งงบประมาณการสนบัสนนุ” 
 

(4) การศึกษาของบุตรแรงงานขา้มชาติในช่วงสถานการณ์การแพร่เชือ้ไวรสัโคโรนา 
2019 

ในช่วงสถานการณก์ารแพรร่ะบาดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 อาจท าใหบุ้ตรแรงงานขา้ม
ชาติที่ศึกษาในองค์กรพัฒนาเอกชนต้องออกจากระบบการศึกษามากขึน้  เนื่องจากประกาศ
นโยบายรฐับาลใหส้ถานศึกษาทุกประเภทงดการจดัการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา และให้
มีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนออนไลน์ ซึ่งบุตรแรงงานข้ามชาติไม่มีศักยภาพ
เพียงพอในการเรียนออนไลน ์ผูป้กครองไม่มีก าลงัสนบัสนุนอปุกรณท์างการศึกษา และผูป้กครอง
ไม่ใส่ใจบุตรเท่าที่ควร ครูผูส้อนที่ศูนยก์ารเรียนรูเ้ครือข่ายองคก์รศาสนาคาทอลิก พบปัญหาการ
จดัการศกึษาใหก้บับตุรแรงงานขา้มชาติช่วงสถานการณโ์ควิด ใหส้มัภาษณว์่า 

 
“ศูนย์ไดห้ยุดการเรียนการสอน และใหเ้ด็ก ๆ อยู่บา้น ครูพม่าสอนออนไลน์เป็น

กลุ่มเล็กประมาณ 3-4 คน ส่วนภาษาไทยมีใบงานใหไ้ปท าเองที่บ้าน ช่วงนีไ้ม่มีการแจกแล้ว
ตัง้แต่มีประกาศเป็นพืน้ทีส่แีดงเขม้ และเดก็กลบัประเทศพม่าไม่ได”้  
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สอดคล้องกับผู้อ  านวยการส านักงานการศึกษานอกระบบ อ า เภอเมือง จังหวัด
สมทุรสาคร ใหส้มัภาษณว์่า  

 
“ช่วงโควิดเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา รวมถึงองค์กรพฒันาเอกชนตอ้งปิดการ

เรียนการสอน และการเขา้ถงึการศกึษาของบตุรแรงงานขา้มชาตอิาจถูกปิดกัน้มากขึน้”  
 

กล่าวโดยสรุป ปัจจุบันสถานการณ์การศึกษาของบุตรแรงงานขา้มชาติพบว่ามีปัญหา
ที่ส  าคญั  4 ประเด็น ไดแ้ก่ ปัญหาแรงงานเด็กในกลุม่บตุรแรงงานขา้มชาติ ปัญหาการขาดการรบัรู ้
เรื่องสิทธิการศึกษาของบุตรแรงงานขา้มชาติ ปัญหาการเคลื่อนยา้ยสถานที่ท างานของผูป้กครอง
ส่งผลต่อการศึกษาของบุตร และปัญหาเรื่องการศึกษาของบุตรแรงงานข้ามชาติในช่วง
สถานการณ์การแพร่เชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งปัญหาดังกล่าวล้วนส่งผลกระทบต่อระบบ
การศกึษาและการเขา้ถึงโอกาสการศกึษาของบุตรแรงงานขา้มชาติที่อาศยัอยู่ในประเทศไทย 

 
4.1.1.2 การรับรู้และความคิดเห็นของแรงงานข้ามชาติเร่ืองสิทธิการศึกษา

ของบุตรแรงงานข้ามชาติ  
การรบัรูเ้รื่องและความคิดเห็นเรื่องสิทธิการศึกษาของผูป้กครองบุตรแรงงานข้าม

ชาติมีการรบัรูเ้รื่องสิทธิทางการศึกษาที่แตกต่างกัน ในปัจจุบันการรบัรูแ้ละความคิดเห็นต่อสิทธิ
การศึกษาของแรงงานขา้มชาติทัง้กลุ่มผูป้กครองและกลุ่มบุตรแรงงานขา้มชาติเองยงัขาดการรบัรู ้
ในสิ่งที่ถกูตอ้ง ซึ่งแบ่งการรบัรูไ้ด ้3 กลุม่ มีรายละเอียดดงันี ้ 

(1) ผู้ปกครองรับรูเ้รื่องสิทธิการศึกษาแต่ไม่ทราบรายละเอียดที่ชัดเจน กล่าวคือ 
ผู้ปกครองรับรูว้่าบุตรของตนเองสามารถเข้าเรียนได้ แต่ไม่ทราบวิธีการ เข้าถึงการศึกษา ข้อ
กฎหมายที่เก่ียวกับการศึกษาหรือหลกัเกณฑท์ี่จะเขา้รบัการศึกษา โดยการรบัรูเ้ป็นการรบัรูจ้าก
การบอกต่อจากเพื่อนบา้น ครูขององคก์รพัฒนาเอกชนที่ไปประชาสมัพันธใ์นชุมชน ผูป้กครองจึง
ส่งบุตรเข้าศึกษาที่องค์กรพัฒนาเอกชน เพราะค่อนข้างไว้ใจและทางโรงเรี ยนรัฐไม่ได้มีการ
ประชาสัมพันธ์เรื่องการศึกษาของบุตรแรงงานข้ามชาติในชุมชนที่แรงงานข้ามชาติอาศัยอยู่ 
ผูป้กครอง A ใหส้มัภาษณว์่า 

 
“เรื่องสิทธิการศึกษาเขา้ใจว่าลูกของตนเองสามารถเรียนได ้มีค่าใชจ่้าย แต่ไม่รู ้

วิธีการเขา้ถึงการศึกษา รูข่้าวสารจากคนในชุมชน ครูทีศู่นย์ คนละแวกแถวบา้น และอยากใหลู้ก
ไดร้บัสทิธิเท่านกัเรียนไทย”  
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เช่นเดียวกบั ผูป้กครอง E ใหส้มัภาษณว์่า  

 
“ไม่ค่อยทราบเรื่องสิทธิการศึกษา แต่รูว่้ามีโรงเรียนรฐัของไทย โรงเรียนเอกชน 

การศึกษานอกระบบ และก็ศูนย์การเรียนทีลู่กเรียนอยู่ และคิดว่าลูกไดส้ิทธิการศึกษาระดบักลาง 
คอืไดบ้า้งไม่ไดบ้า้ง” 

 
(2) ผู้ปกครองไม่ทราบเรื่องสิทธิการศึกษา กล่าวคือ ผู้ปกครองกลุ่มนี ้ไม่ทราบ

รายละเอียดเก่ียวกับสิทธิการศึกษา ทัง้การเขา้ถึงระบบการศึกษา การรบัรูเ้รื่องสิทธิการศึกษา ขอ้
กฎหมายเก่ียวกับการศึกษาหรือหลักเกณฑ์ที่จะเข้ารับการศึกษา หรือทุกๆเรื่องที่ เก่ียวกับ
การศกึษา ผูป้กครอง C ใหส้มัภาษณว์่า 

 
 “ไม่ทราบเรื่องสิทธิการศึกษา และเคยไดย้ินมาเหมือนกนัว่าบางโรงเรียนไทยใน

จงัหวดัไม่รบัลูกแรงงานขา้มชาตเิขา้เรียน” 
 

(3) ผู้ปกครองไม่ทราบเรื่องสิทธิการศึกษาที่จะเข้าศึกษาในโรงเรียนรฐั  กล่าวคือ 
เป็นกลุ่มผูป้กครองของบุตรแรงงานขา้มชาติที่ส่งบุตรเขา้ศึกษาที่องคก์รพัฒนาเอกชน เนื่องจาก
ไดร้บัสิทธิการศึกษาจากองคก์รพัฒนาเอกชนค่อนขา้งมาก จึงไม่ไดส้นใจรายละเอียดที่จะเข้า
ศกึษาที่โรงเรียนรฐั ผูป้กครอง B ใหส้มัภาษณว์่า 
  

“ลูกไดร้บัสิทธิการศึกษาจากศูนย์การเรียนค่อนขา้งมาก ส่วนสิทธิที่จะเขา้เรียน
โรงเรียนรฐัไม่ทราบเลย ไม่ทราบว่าระดบัชัน้การศึกษาในไทยมีระดบัชัน้ใดบา้ง เพราะไม่คิดจะให้
ลูกไปเรียนตามโรงเรียนรฐั เพราะกลวัลูกถูกแบ่งแยก และคดิว่าไม่ใช่ทีข่องพวกเขา” 

 
กล่าวโดยสรุปการรบัรูเ้รื่องสิทธิการศึกษาของผูป้กครองและบุตรแรงงานขา้มชาติยงัคง

เป็นปัญหาในเชิงการรบัรูท้ี่แตกต่างกัน โดยมีผูป้กครองของบุตรแรงงานขา้มชาติที่รบัรูเ้รื่องสิทธิ
การศึกษาแต่ไม่ทราบถึงเรื่องรายละเอียดทางการศึกษาอย่างถูกตอ้ง กลุ่มผูป้กครองที่ไม่ ทราบ
เรื่องสิทธิการศึกษา ก็จะไม่ทราบรายละเอียดเก่ียวกับการศึกษาทุกเรื่อง รวมถึงผูป้กครองที่ไม่
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ทราบเรื่องสิทธิการศึกษาที่จะเขา้เรียนที่โรงเรียนรฐั เพราะไม่คิดที่จะใหบุ้ตรของตนเองเขา้เรียนที่
โรงเรียนรฐัไทย  

 
4.1.1.3 เหตุผลของแรงงานข้ามชาติในการตัดสินใจส่งบุตรเข้ารับการศึกษา

ทีอ่งคก์รพัฒนาเอกชน 
ผู้ปกครองของบุตรแรงงานข้ามชาติที่ตัดสินใจให้บุตรเข้าศึกษาที่องค์กรพัฒนา

เอกชนมีเหตผุลในการตดัสินใจส่งบตุรเขา้รบัการศกึษาจากองคก์รพฒันาเอกชนที่แตกต่างกนัตาม
สถานการณท์ี่ผูป้กครองไดพ้บเจอ บริบทของผูป้กครองและบุตรแรงงานขา้มชาติ แบ่งเหตผุลได้ 4 
กลุม่ ดงันี ้ 

(1) บุตรไม่สามารถเขา้ศึกษาที่โรงเรียนรฐัไทยได ้เนื่องจากการเขา้ศึกษาที่โรงเรียน
รฐับาลไทยมีการก าหนดหลักเกณฑ์ของเอกสารทางทะเบียนราษฎร เช่น สูติบัตร ใบแสดงผล
การศึกษาจากโรงเรียนเดิม ส าเนาบัตรประชาชนของบุตร ส าเนาทะเบียนบา้นของบุตร ส าเนา
ทะเบียนบ้านบิดา/มารดา รูปถ่ายหน้าตรง และอ่ืน ๆ ซึ่งผู้ปกครองไม่มีเอกสารดังกล่าว ไม่
สอดคลอ้งกับ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าดว้ยหลักฐานวัน เดือน ปีเกิด ในการรบันักเรียน
นกัศึกษาเขา้เรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 ที่ไดร้ะบุว่า ขยายโอกาสทางการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่
มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยเพื่อเป็นการเปิดกว้างให้ทุกคนที่อาศัยอยู่ใน
ประเทศไทยสามารถเขา้เรียนไดโ้ดยไม่จ ากดัระดบั ประเภท หรือพืน้ที่การศกึษา ทัง้การรบัเขา้เรียน 
ลงทะเบียนนกัเรียน นกัศึกษา และการออกหลกัฐานการศึกษาเมื่อส าเร็จการศึกษาและส่วนใหญ่
คนในชมุชนก็เรียนที่องคก์รพฒันาเอกชนดว้ย ผูป้กครอง A ใหส้มัภาษณว์่า  
 

“เขา้เรียนที่โรงเรียนไทยยากกว่า ขัน้ตอนเยอะ เสียเงินเยอะ เรียนที่นีด่ีกว่า และ
ลูกของเพือ่นเรียนทีน่ีด่ว้ย” 

 
(2) ผูป้กครองออกไปท างานจึงไม่มีเวลาในการดูแลบุตร จึงน าไปบุตรไปฝากเรียนที่

องคก์รพัฒนาเอกชน เนื่องจากสถานะทางเศรษฐกิจของแรงงานขา้มชาติไม่ดีเท่าคนไทย อีกทั้ง
การเขา้มาท างานที่ประเทศไทยมีวตัถปุระสงคห์ลกัในเรื่องการเขา้มาท างาน การประกอบอาชีพจึง
เป็นสิ่งส าคัญส าหรบัผูป้กครองของบุตรแรงงานขา้มชาติ ผูป้กครองจึงตอ้งส่งบุตรของตนเองเขา้
เรียนที่องคก์รพฒันาเอกชนเหมือนกบัเป็นการฝากเลีย้งบตุร ผูป้กครอง  B ใหส้มัภาษณว์่า  
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“เพราะตวัของพ่อแม่เองตอ้งออกไปท างาน ไม่มีใครดูแล และลูกคนขา้งหอ้งก็
เรียนทีน่ี”่ 

 
(3) ผูป้กครองไม่ใหบุ้ตรเขา้เรียนโรงเรียนรฐั เพราะมีความแตกต่างทางเชือ้ชาติซึ่ง

องคก์รพัฒนาเอกชนมีความเขา้ใจและมีทัศนคติที่ดีต่อเรื่องความแตกต่างทางเชือ้ชาติ ศาสนา 
และวัฒนธรรมมากกว่าโรงเรียนรฐัไทย ท าใหผู้ป้กครองของบุตรแรงงานขา้มชาติไม่กลา้พาบุตร
เข้าไปสมัครเรียนที่โรงเรียนรฐัไทย เนื่องจากมีทัศนคติหรือมุมมองด้านลบกับการเข้าศึกษาที่
โรงเรียนรฐับาลไทยเพราะกลวัการถกูแบ่งแยกออกจากเด็กไทย ผูป้กครอง C ใหส้มัภาษณว์่า  
 

“ไม่ใหเ้รียนที่โรงเรียนรฐัไทย เพราะว่ากลวัลูกอาย เพราะที่นั่นมีแต่เด็กไทยกลวั
ลูกเขา้กบัคนอืน่ไม่ได”้  

 
(4) บุตรแรงงานขา้มชาติที่เคยเขา้ศึกษาโรงเรียนรฐับาลไทยและลาออกมาศึกษาที่

องคก์รพฒันาเอกชน เนื่องจากบุตรของผูป้กครองไม่สามารถเรียนในระบบการศึกษาของโรงเรียน
รฐับาลได้ เพราะมีรูปแบบการเรียนการสอนที่ยากกว่า พื ้นฐานของบุตรตนเองไม่เหมือนเด็ก
นกัเรียนไทย และไม่ไดม้ีการเตรียมความพรอ้มหรือการปูพืน้ฐานก่อนเขา้เรียน ท าใหบุ้ตรแรงงาน
ขา้มชาติไม่สามารถเรียนในหลักสูตรการศึกษาไทยได้ พรอ้มทั้งความตอ้งการของผูป้กครองที่
ตอ้งการให้บุตรเรียนวิชาที่เป็นภาษาแม่ของประเทศตนเอง คือ ภาษาพม่า และภาษามอญ ซึ่ง
โรงเรียนรฐัไทยไม่มีการจดัการเรียนการสอน ผูป้กครอง D ใหส้มัภาษณว์่า  

 
“ตอนลูกเรียนทีโ่รงเรียนรฐับาล ลูกบอกว่ามีการเรียนยากกว่าไม่เขา้ใจและอยาก

ใหลู้กเรียนภาษามอญ ภาษาพม่าดว้ย ซึ่งโรงเรียนรฐับาลไทยไม่ไดส้อน จึงใหลู้กยา้ยออกมาเรียน
ทีอ่งคก์รพฒันาเอกชน” 

 
กล่าวโดยสรุป เหตุผลของผู้ปกครองในการตัดสินใจใหบุ้ตรเขา้ศึกษาที่องคก์รพัฒนา

เอกชนมีความแตกต่างกัน มีบุตรที่เขา้เรียนโรงเรียนรฐัไทยไม่ได ้เนื่องจากมีเรื่องหลักเกณฑข์อง
เอกสารทางทะเบียนราษฎร อีกทัง้ผูป้กครองตอ้งออกไปท างานขา้งนอก ไม่มีใครดแูลบุตร รวมทัง้
องค์กรพัฒนาเอกชนมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างทางเชือ้ชาติ และบุตรแรงงานข้ามชาติ
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ลาออกจากโรงเรียนรัฐมาเรียนที่องค์กรพัฒนาเอกชนเพราะหลักสูตรของการศึกษาไทยไม่
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูป้กครองและบุตรแรงงานขา้มชาติ  

 
4.1.1.4 ความร่วมมือขององคก์รพัฒนาเอกชนกับหน่วยงานภาครัฐในการจัด

การศึกษาบุตรแรงงานข้ามชาติ 
ในจังหวัดสมุทรสาครมีความร่วมมือของหน่วยงานภาครฐักับองคก์รพัฒนาเอกชน

ในการจัดการศึกษาบุตรแรงงานข้ามชาติ โดยมีหน่วยงานภาครฐัที่มีบทบาทส าคัญในการจัด
การศึกษาใหก้ับบุตรแรงงานขา้มชาติ ไดแ้ก่ ส  านักงานการศึกษานอกระบบ อ าเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาคร มีความร่วมมือดา้นการจัดการศึกษากับองคก์รพัฒนาเอกชน ไดแ้ก่ ศูนยก์ารเรียน
เครือข่ายองคก์รศาสนาคาทอลิก มูลนิธิรกัษ์ไทย และศูนยก์ารเรียนรูม้อญแสงเทียน ในการส่งต่อ
บตุรแรงงานขา้มชาติเขา้ศึกษาต่อที่ส  านกังานการศึกษานอกระบบ อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 
มีรายละเอียดดงันี ้  

(1) การสอบวัดระดับความรูต้ามหลักเกณฑ์ของการศึกษานอกระบบเพื่อรบับุตร
แรงงานขา้มชาติเขา้ศกึษาที่ส  านกังานการศกึษานอกระบบ อ าเภอเมือง สมทุรสาคร องคก์รพฒันา
เอกชนและส านกังานการศึกษานอกระบบ อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาครมีความร่วมมือเรื่องการ
ส่งต่อเด็กเขา้เรียนที่ส  านกังานการศึกษานอกระบบ เป็นภาคีเครือข่ายในการท างาน มีการจดัสอบ
ใหก้ับบุตรแรงงานขา้มชาติตามหลกัเกณฑข์องการศึกษานอกระบบ มีการจัดสนามสอบที่มูลนิธิ
รกัษ์ไทย ศูนยค์าทอลิกนักบุญอันนาเพื่อผูอ้พยพยา้ยถิ่น โดยบุตรแรงงานขา้มชาติที่สอบมาจาก
มลูนิธิรกัษ์ไทย ศนูยก์ารเรียนรูเ้ครือข่ายองคก์รศาสนาคาทอลิก และศนูยก์ารเรียนรูม้อญแสงเทียน 
โดยการจดัสอบก่อนเขา้เรียนของส านักงานการศึกษานอกระบบ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
เป็นการสอบเพื่อวดัพืน้ฐานก่อนเขา้เรียน จึงมีบุตรแรงงานขา้มชาติที่สอบผ่าน และบุตรแรงงาน
ขา้มชาติสอบไม่ผ่าน เพราะฉะนัน้บุตรแรงงานขา้มชาติคนใดที่สามารถสอบผ่านตามหลกัเกณฑ์
ของส านกังานการศึกษานอกระบบ จะเป็นเด็กที่มีทักษะวิชาภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ และ
จะได้เข้าศึกษาที่ส  านักงานการศึกษานอกระบบ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาครต่อไป ส่วน
นักเรียนที่สอบไม่ผ่านก็ตอ้งกลับไปเรียนปรบัพืน้ฐานที่องคก์รพัฒนาเอกชนเพิ่มขึน้ เพื่อใหส้อบ
ผ่านหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดเอาไวใ้นครัง้ต่อไป  

(2) การจดัการศึกษาใหบุ้ตรแรงงานขา้มชาติ ตามหลกัสตูรของการศึกษานอกระบบ                    
เมื่อบุตรแรงงานขา้มชาติสอบผ่านตามหลกัเกณฑท์ี่ส  านกังานการศึกษานอกระบบก าหนดก็จะได้
เขา้รบัการศกึษาที่ส  านกังานการศึกษานอกระบบ อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร ซึ่งเป็นหลกัสตูร
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ภาษาไทยที่จัดการศึกษาใหก้ับบุตรแรงงานขา้มชาติ แบ่งเป็น 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ กลุ่มบุตรแรงงาน
ข้ามชาติที่อยู่ในเกณฑ์ภาคบังคับของการศึกษาไทย มีการจัดการเรียนการสอนแบบชั้นเรียน
โรงเรียนไทย 3 ระดับ ไดแ้ก่ ระดับชัน้ประถมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ และระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย และจบการศึกษาอายุไม่น้อยกว่า 12 ปีในระดับชั้นประถม ซึ่งเป็น
หลกัสตูรระยะเวลา 3 ปี และกลุ่มแรงงานขา้มชาติผูท้ี่มีอายุ 16 ปีขึน้ไป มีการจดัการเรียนการสอน
เฉพาะกลุม่แรงงาน ในวนัเสาร ์- อาทิตย ์แยกออกจากเด็กนกัเรียนไทย  

กล่าวโดยสรุป ความร่วมมือของส านักงานการศึกษานอกระบบ อ าเภอเมือง จังหวัด
สมทุรสาคร กบัองคก์รพัฒนาเอกชน มีความร่วมมือในเรื่องการรบับุตรแรงงานขา้มชาติจากองคก์ร
พัฒนาเอกชนเขา้ศึกษาต่อที่ส  านกังานการศึกษานอกระบบ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดย
การรบัสมัครเขา้เรียนตอ้งมีการสอบตามหลกัเกณฑข์องส านักงานการศึกษานอกระบบ เมื่อเด็ก
สอบผ่านเกณฑท์ี่ก าหนดจะสามารถเขา้เรียนที่ส  านกังานการศกึษานอกระบบ อ าเภอเมือง จงัหวดั
สมทุรสาครได ้ซึ่งเป็นหลกัสตูรการศึกษานอกระบบเป็นหลกัสตูรภาษาไทย ส่วนเด็กที่สอบไม่ผ่าน
ก็ตอ้งกลบัไปเรียนท่ีองคก์รพฒันาเอกชนเพื่อปรบัพืน้ฐานความรูใ้หม้ากขึน้  

ภาพรวมจะเห็นไดว้่าการจัดการศึกษาบุตรแรงงานขา้มชาติยังคงพบแรงงานเด็กที่แอบ
ลักลอบเขา้ไปท างาน อีกทั้งผูป้กครองยังขาดการรบัรูเ้รื่องสิทธิการศึกษา ถึงแมจ้ะมีการรบัรูใ้น
บางส่วนแต่ก็ติดปัญหาการเคลื่อนยา้ยที่อยู่ของผูป้กครองท าใหบุ้ตรไม่สามารถเรียนไดต่้อเนื่อง 
และในปัจจุบันปัญหาโควิด 19 ยิ่งตอกย า้การเขา้ถึงการศึกษาของบุตรแรงงานขา้มชาติ ซึ่งใน
สถานการณด์ังกล่าวองคก์รพัฒนาเอกชนจึงเขา้มามีบทบาทส าคัญที่ท าใหผู้ป้กครองตดัสินใจส่ง
บุตรเขา้รบัการศึกษาที่องคก์รพัฒนาเอกชน รวมทัง้ยังมีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครฐัในการ
จดัการศกึษาใหก้บับตุรแรงงานขา้มชาติ 

 
4.1.2 ความคิดเห็นและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา

ของบุตรแรงงานข้ามชาติ 
4.1.2.1 ความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาบุตรแรงงานข้ามชาติโดยองค์กร

พัฒนาเอกชน 
ความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาบุตรแรงงานขา้มชาติมีความเห็นจากผูม้ีส่วนได้

ส่วนเสียทั้ง 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มผูป้กครองที่ส่งบุตรเรียนที่องคก์รพัฒนาเอกชนที่จะสะทอ้นความ
คิดเห็นแทนบุตรแรงงานขา้มชาติ และกลุ่มหน่วยงานภาครฐั คือ ส านักงานการศึกษานอกระบบ 
อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ที่เป็นผูร้บับุตรแรงงานขา้มชาติเขา้ศึกษาต่อจากองคก์รพัฒนา
เอกชน มีความคิดเห็นดงันี ้ 
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(1) ความคิดเห็นของหน่วยงานภาครฐัต่อการจดัการศึกษาบุตรแรงงานขา้มชาติโดย
องคก์รพัฒนาเอกชนในพืน้ที่จังหวัดสมุทรสาคร เป็นความคิดเห็นของส านักงานการศึกษานอก
ระบบ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครฐัที่มีบทบาทในการจัดสอบวัดผล
บุตรแรงงานขา้มชาติก่อนเขา้ศึกษาที่ส  านักงานการศึกษานอกระบบ และมีบทบาทส าคัญในการ
จดัการศกึษาบตุรแรงงานขา้มชาติในพืน้ที่จงัหวดัสมทุรสาคร มีความคิดเห็นดงันี ้ 

(1.1) นโยบายการศึกษาระดับชาติส าหรบับุตรแรงงานขา้มชาติยังมีความไม่ชดัเจน 
เนื่องจากนโยบายการศึกษาระดับชาติไม่ได้มีระเบียบหรือข้อกฎหมายที่ชัดเจนว่า ส านักงาน
การศึกษานอกระบบ และ องคก์รพัฒนาเอกชน สามารถจดัการศึกษาใหก้บับุตรแรงงานขา้มชาติ
ไดม้ากนอ้ยเพียงใด ดังนัน้การท างานของทัง้   2 หน่วยงานอาจมีความกงัวลว่าการจดัการศึกษา
ใหก้บับุตรแรงงานขา้มชาติมีความถูกตอ้งหรือไม่ หรือท าเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอ หรือ ท าไปเท่านัน้
อาจไม่เพียงพอ ผูอ้  านวยการส านักงานการศึกษานอกระบบ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ให้
สมัภาษณว์่า  

 
“อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องระบุนโยบายให้ชัดเจนว่าเราสามารถจัด

การศึกษาไดม้ากนอ้ยเพียงใด เด็กที่เขา้มานัน้สามารถขึน้ทะเบียนไดอ้ย่างไร ดว้ยความเป็นจริง
แล้วเราสามารถจัดการศึกษาใหเ้ด็กที่ไม่มีสัญชาติไทยได้ แต่คนที่ไม่ขึ้นทะเบียนจึงให้องค์กร
เอกชนเป็นผูร้บัรอง ทางกศน.ก็มีการจดัการเรียนการสอนให”้ 
 

(1.2) องคก์รพัฒนาเอกชนมีบทบาทส าคัญในการชักชวนบุตรแรงงานขา้มชาติให้
เขา้ถึงการศึกษา และเป็นหน่วยงานส าคัญที่จัดการศึกษาใหก้ับบุตรแรงงานขา้มชาติ เนื่องจาก
ผูป้กครองของบุตรแรงงานขา้มชาติ และบุตรแรงงานขา้มชาติ ยงัขาดการรบัรูแ้ละไม่เขา้ใจระบบ
การศึกษาของไทย ดังนั้นองค์กรพัฒนาเอกชนมีบทบาทส าคัญในเชิงพืน้ที่เพื่อชักชวนให้บุตร
แรงงานขา้มชาติเขา้ถึงระบบการศกึษามากขึน้ ผูอ้  านวยการส านกังานการศกึษานอกระบบ อ าเภอ
เมือง จงัหวดัสมทุรสาคร ใหส้มัภาษณว์่า  

 

“หากไม่มีหน่วยงานเหล่านี ้ในกศน.ก็จะไม่มีเด็กที่ที่เป็นลูกแรงงานขา้มชาติที่
เขา้ถึงการศึกษาของกศน.แน่นอน เพราะกลุ่มพ่อแม่ไม่เขา้ใจเรื่องระบบการศึกษาของไทย ดงันัน้
องค์กรเอกชนจึงมีบทบาทส าคญัส าหรบัเดก็ขา้มชาติในการชกัจูงเดก็ใหเ้ขา้ถงึระบบการศึกษาของ
ไทย” 
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(1.3) บุตรแรงงานขา้มชาติที่เขา้มาศึกษาในส านักงานการศึกษานอกระบบ อ าเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรสาคร จากองคก์รพัฒนาเอกชนมีพืน้ฐานความรูว้ิชาภาษาไทยยังไม่เพียงพอ 
เพราะหลกัสูตรของการศึกษานอกระบบเป็นหลักสูตรการเรียนส าหรบัผูใ้หญ่และเป็นภาษาไทย 
แต่น ามาจดัการศึกษาใหก้บับตุรแรงงานขา้มชาติ ดงันัน้เนือ้หาในรายวิชาสว่นใหญ่จะเป็นการสอน
เชิงคิด วิเคราะห ์ดงันัน้บุตรแรงงานขา้มชาติยงัมีทกัษะพืน้ฐานวิชาภาษาไทยยงัไม่เพียงพอ ท าให้
มีปัญหาในการเรียนยังไม่สามารถคิดวิเคราะหไ์ดล้ะเอียด ผูอ้  านวยการส านักงานการศึกษานอก
ระบบ อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร ใหส้มัภาษณว์่า 
 

“ปัจจุบันเด็กมีปัญหาเรื่องภาษาไทย เพราะหลกัสูตรแตกต่างจากการศึกษาใน
ระบบ เป็นการเรียนเรือ่งองคค์วามรูไ้ม่ใช่การเร่ิมตน้ตัง้แต่ ก ข”  

 

(2) ความคิดเห็นของแรงงานขา้มชาติต่อการจัดการศึกษาบุตรแรงงานขา้มชาติโดย
องคก์รพฒันาเอกชนเป็นความคิดเห็นของผูป้กครองที่ส่งบุตรหลานเรียนที่องคก์รพฒันาเอกชนทัง้ 
3 แห่ง มีความคิดเห็นดงันี ้

(2.1) การศึกษามีความส าคัญที่จะเป็นใบเบิกทางในการท างาน เป็นตัวช่วยน าทาง
ใหบุ้ตรแรงงานขา้มชาติมีคณุภาพชีวิตที่ดีขึน้ ทัง้ต าแหน่งหนา้ที่การงาน ค่าตอบแทนที่สงูขึน้ และ
เป็นการพัฒนาความสามารถของบุคคล น าไปสู่การมีความรูเ้รื่องต่าง ๆ ความปลอดภัยในชีวิต
และสขุภาพ การด ารงชีวิตอยู่ในสงัคมไดม้ีประสิทธิภาพมากขึน้ ผูป้กครอง B ใหส้มัภาษณว์่า 

 
“คิดว่าการศึกษาเป็นสิ่งส าคัญส าหรับลูก เพราะถ้าเขามีความรู้เขาจะได้

ต าแหนง่การท างานทีด่กีว่า และค่าจา้งทีสู่ง”  
 

เช่นเดียวกบัผูป้กครอง D ใหส้มัภาษณว์่า 
 

“การศึกษาส าหรบัลูกเป็นสิ่งส าคัญ เพราะอยากใหเ้ขาไดท้ างานในระดับสูงๆ  
เช่น ระดบัมธัยมศึกษา  ถา้ศูนย์ท าไดก็้อยากใหลู้กเรียนต่อทีน่ี ่และอยากใหลู้กกลบัไปเรียนต่อที่
พม่าด้วย เพราะพ่อแม่จะกลับพม่า ปี 2023 กลับไปสามารถเทียบวุฒิที่พม่าได้ แต่ต้องเอา
ใบรบัรองจากโรงเรียนไปยืน่ทีโ่รงเรียนพม่า” 
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(2.2) การศึกษาในองค์กรพัฒนาเอกชนไม่มีการแบ่งแยกเชื ้อชาติ ศาสนา และ
วัฒนธรรม ในปัจจุบันประเทศไทยมีการอพยพเข้ามาของแรงงานข้ามชาติ ท าให้มีความ
หลากหลายทางเชือ้ชาติ โรงเรียนหลายแห่งในประเทศไทย มีทัง้เด็กไทย พม่า กมัพูชา มอญ หรือ
อ่ืนๆ เรียนอยู่ร่วมกัน รวมถึงองคก์รพัฒนาเอกชนในจังหวัดสมุทรสาครดว้ย ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญต่อ
การจัดการศึกษาเพราะในจังหวัดสมุทรสาครมีความหลายหลายของแรงงานข้ามชาติ ดังนั้น
ทัศนคติของผู้บริหาร และบุคลากรขององค์กรพัฒนาเอกชนต่อบุตรแรงงานขา้มชาติที่มีความ
แตกต่างทางเชือ้ชาติเป็นสิ่งส  าคญั ที่จะท าใหเ้ด็กไม่รูส้ึกถึงความแตกต่างทางดา้นเชือ้ชาติ ศาสนา 
และ วฒันธรรม ผูป้กครอง B ใหส้มัภาษณว์่า 

 
“ลูกเรียนทีศู่นย์อนันาเป็นของศาสนาคริสต์ สภาพแวดลอ้มในการเรียนค่อนขา้ง

ดีมาก คุณครูใจดีทุกคน ถึงศูนย์จะเป็นของศาสนาคริสต์แต่เขาก็ให้สิทธิการศึกษาแก่ลูกเรา
ค่อนขา้งมาก มีความเป็นครอบครวัไม่แบ่งแยกเชือ้ชาต ิศาสนา” 

 
(2.3) ผลการเรียนของบุตรแรงงานขา้มชาติมีความส าคัญที่จะเป็นตัวชีว้ัดส าคัญว่า

การจัดการศึกษาขององค์กรพัฒนาเอกชนมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด เป็นการวัดระดับ
ความรูค้วามเขา้ใจของผูเ้รียน ท าใหท้ราบจุดอ่อนจุดแข็งของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล และเป็นการวดั
ระดับความสามารถของครูผูส้อน ซึ่งผลการเรียนสามารถน าไปสู่การประเมินประสิทธิภาพของ
กิจกรรมและวิธีการเรียนการสอนที่ผู ้สอนใช้ในการเรียนการสอน ปรบัปรุงประสิทธิภาพของ
หลักสูตร โดยผลการเรียนของบุตรแรงงานข้ามชาติที่ศึกษาในองค์กรพัฒนาเอกชน มีความ
แตกต่างกัน มีทัง้บุตรแรงงานขา้มชาติที่สอบผ่านเกณฑ ์และสอบไม่ผ่านเกณฑ ์ผูป้กครอง A ให้
สมัภาษณว์่า 

 
“ผลการเรียนของลูกตนเองอยู่ในระดับดี สอบผ่านทุกวิชา และลูกสามารถ

ช่วยเหลอืตนเองไดต้ามทีศู่นยก์ารเรียนสอนทัง้หมด”  
 

สอดคลอ้งกบัผูป้กครอง B ใหส้มัภาษณว์่า 
 

“ผลการเรียนของลูก อยู่ในระดบัดี สอบผ่านทุกวิชา แต่ตอนแรกลูกมีความไม่
เขา้ใจเรือ่งประวตัศิาสตร์พม่าแต่ภายหลงัก็เขา้ใจเพราะมีการทบทวนความรูต้นเอง”  
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ในกรณีของบุตรแรงงานขา้มชาติที่สอบไม่ผ่านเกณฑ ์เนื่องจากบุตรแรงงานขา้มชาติ
บางคนมีพื ้นฐานความรู้ไม่ดี ส่งผลต่อการเรียนหนังสือท าให้มีการสอบไม่ผ่านในบางวิชา 
ผูป้กครอง C สมัภาษณว์่า 

 
“ผลการเรียนของลูกมีสอบไม่ผ่าน ภาษาไทย ภาษาองักฤษ ภาษาพม่า แต่อ่าน

หนงัสอืไทยได ้พูดภาษาไทยเก่ง” 
 
กล่าวโดยสรุป การศึกษามีความส าคัญที่จะเป็นใบเบิกทางในการท างานให้กับบุตร

แรงงานขา้มชาติ แต่ดว้ยกรอบนโยบายการศกึษาระดบัชาติส าหรบับุตรแรงงานขา้มชาติยงัมีความ
ไม่ชัดเจนการด าเนินการขององคก์รพัฒนาเอกชนจึงเป็นสิ่งส าคัญในการเขา้ถึงของบุตรแรงงาน
ขา้มชาติมากกว่าหน่วยงานภาครฐั ในขณะเดียวกนัแนวทางการบริหารขององคก์รพฒันาเอกชนก็
เปิดโอกาสให้เข้าศึกษาโดยไม่แบ่งเชือ้ชาติศาสนา ซึ่งผู้ปกครองมีความพึงพอใจ แต่ถ้ามองใน
มาตรฐานการศึกษาที่ภาครฐัก าหนดไว ้ยงัมีขอ้จ ากดัในการศึกษาโดยเฉพาะวิชาภาษาไทยเพราะ
มีบตุรแรงงานขา้มชาติบางคนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนด  

 
4.1.2.2 ความต้องการและคาดหวังต่อการจัดการศึกษาบุตรแรงงานข้ามชาติ

โดยองคก์รพัฒนาเอกชน  
ความต้องการและความคาดหวังต่อการจัดการศึกษาบุตรแรงงานข้ามชาติโดย

องคก์รพฒันาเอกชน มีความคิดเห็นจากผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มผูป้กครองของบุตร
แรงงานขา้มชาติ และ ผูบ้ริหารส านักงานการศึกษานอกระบบ ที่จะสะท้อนความตอ้งการและ
ความคาดหวงัอยากใหอ้งคก์รพฒันาเอกชนจดัการศึกษาใหก้บับุตรแรงงานขา้มชาติใหส้อดคลอ้ง
กบัความตอ้งการ มีรายละเอียดงันีด้งันี ้

(1) ความตอ้งการและความคาดหวังของผูป้กครองต่อการจัดการศึกษาโดยองคก์ร
พัฒนาเอกชน มีความตอ้งการดา้นองคค์วามรู ้และความตอ้งการดา้นแนวทางการจัดการศึกษา 
ซึ่งความตอ้งการและความคาดหวังเหล่านีจ้ะน าไปสู่การก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาโดย
องคก์รพฒันาเอกชนที่เหมาะสม ซึ่งผูป้กครองมีความตอ้งการและความคาดหวงั ดงัต่อไปนี ้ 

(1.1) ความต้องการและความคาดหวังต่อองค์ความรูจ้ากการจัดการศึกษาของ
องคก์รพฒันาเอกชน 
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(1.1.1) ความรูท้างวิชาการ ซึ่งเป็นวิชาพืน้ฐานที่จะน าไปสู่การเรียนรูว้ิชาอ่ืนไดอ้ย่าง
มีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาเมียนมา วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาจีน วิชา
วิทยาศาสตร ์และวิชาคอมพิวเตอร ์มีรายละเอียดดงันี ้ 

(1.1.1.1) วิชาภาษาไทย เป็นวิชาที่มีความส าคญัส าหรบับุตรแรงงานขา้มชาติในการ
ใชช้ีวิตในประเทศไทย เพื่อเป็นพืน้ฐานในการด ารงชีวิตในการประกอบอาชีพ และไม่ถูกเอารดัเอา
เปรียบจากการไม่รูภ้าษา และถา้บุตรแรงงานขา้มชาติเรียนวิชาภาษาไทยไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
จะส่งผลต่อการศึกษาต่อที่ส  านักงานการศึกษานอกระบบ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
เพราะส านักงานการศึกษานอกระบบเป็นหลักสูตรภาษาไทย มีการเรียนการสอนการวิเคราะห์
เป็นภาษาไทย และมีการสอบวัดผลสอบก่อนเข้าเรียนตามเกณฑ์ของการศึกษานอกระบบ 
ผูป้กครอง B บตุรของตนเองมีปัญหาเรื่องภาษาไทย ใหส้มัภาษณว์่า  

 
“ตอนนีลู้กทีก่ าลงัเรียนต่อทีก่ารศึกษานอกระบบ ลูกบอกว่ามีค าศพัท์แปลกๆ จึง

อยากใหศู้นย์การเรียนเพิ่มการสอนวิชาภาษาไทยใหม้ากขึน้ เพือ่ปูพืน้ฐานใหเ้ขม้ขน้เพื่อไปเรียน
ต่อการศกึษานอกระบบไดเ้ขา้ใจมากขึน้” 

 

(1.1.1.2) วิชาภาษาเมียนมา ดว้ยบุตรแรงงานขา้มชาติส่วนใหญ่มีสญัชาติเมียนมา 
ดงันัน้ภาษาเมียนมาจึงเป็นภาษาหลกัที่ใชใ้นการสื่อสารของกลุม่แรงงานขา้มชาติสญัชาติเมียนมา 
เป็นภาษาส าคัญที่ตอ้งใช้ในการสื่อสารตอนที่กลับประเทศต้นทาง ดังนั้นการศึกษาวิชาภาษา
เมียนมาเป็นสิ่งส าคัญในการกลบัไปประเทศตน้ทางเพราะเป็นภาษาหลกัของประเทศตนเอง แต่
ในปัจจบุนัการศกึษาวิชาภาษาเมียนมายงัมีปัญหา ผูป้กครอง A ใหส้มัภาษณว์่า  

 
“อยากใหศู้นย์การเรียนเนน้การสอนวิชา ภาษาพม่า และทกุอย่างทีเ่กี่ยวกบัการ

เรียน เพราะว่าตอนนีลู้กเขา้ใจภาษาเมียนมา แต่พูดภาษาเมียนมาไม่ได”้  
 

(1.1.1.3) วิชาภาษาอังกฤษ มีความส าคัญเพื่อเป็นภาษาที่สามรองจากภาษาไทย
และภาษาเมียนมา และเป็นภาษากลางที่ใชใ้นการติดต่อสื่อสารในระดบัโลก ดว้ยเหตุผลนีทุ้กคน
ทกุชาติจึงบรรจุวิชาภาษาองักฤษเป็นภาษาที่สองรองลงมาจากภาษาประจ าชาติ ภาษาองักฤษถือ
เป็นภาษาที่สองที่มีบทบาท และความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการเรียนรู ้เพื่อเป็นประโยชนใ์นการ
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สื่อสารในระดับที่กว้างขึน้ หรือในระดับนานาชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ปกครอง C อยากให้
องคก์รพฒันาเอกชนเนน้การสอนภาษาองักฤษ ใหส้มัภาษณว์่า  

 
“อยากใหศู้นย์เนน้การสอน วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย และวิชาภาษา

เมียนมา” 
  

(1.1.1.4 ) วิชาภาษาจีน ปัจจบุนัภาษาจีนเป็นภาษาทางเลือกที่สามที่มีผูค้นใหค้วาม
สนใจเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้ภาษาจีนเริ่มเป็นภาษาที่มีความส าคัญมากขึน้ หากมีโอกาสก็
จ าเป็นตอ้งเริ่มตน้ศึกษาให้ไดม้ากที่สุด ถ้าบุตรแรงงานขา้มชาติได้เรียนภาษาจีน ในอนาคตจะ
สามารถเจริญเติบโตในหนา้ที่การงานไดดี้ขึน้ และการสื่อสารภาษาจีนไดค้ลอ่งแคล่วนั่นมีโอกาสที่
จะไดท้ างานในต่างประเทศ เป็นการพัฒนาศกัยภาพของตนเองอีกขัน้หนึ่ง นอกจากนีก้ารไดรู้ก้ับ
ภาษาจีนยังช่วยสรา้งเสริมอาชีพใหม่ๆ ใหก้บัตัวบุตรแรงงานขา้มชาติไดอี้กดว้ย ผูป้กครอง C ที่มี
ความตอ้งการอยากใหอ้งคก์รพัฒนาเอกชนจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนใหก้ับบุตรของตน 
ใหส้มัภาษณว์่า 

 
“อยากใหศู้นย์การเรียนมีการสอนภาษาจีนเพิ่มดว้ย เพราะลูกเคยบอกว่าอยาก

ไปท างานทีป่ระเทศจีน” 
 

(1.1.1.5) วิชาวิทยาศาสตร ์เป็นวิชาที่ส่งเสริมกระบวนการคิดเป็นเหตุเป็นผล เป็น
ทักษะที่ส  าคัญในการคน้ควา้ความรู ้มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถ
ตัดสินใจโดยใชข้อ้มูลที่หลากหลายและมีพยานตรวจสอบได ้ความรูท้างวิทยาศาสตรช์่วยให้มี
ความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษยส์รา้งขึน้ จากการสมัภาษณผ์ูป้กครอง 
C ที่มีความตอ้งการอยากใหบุ้ตรไดเ้รียนวิชาวิทยาศาสตรพ์รอ้มกบัมีการสอดแทรกวิธีการทดลอง 
ใหส้มัภาษณว์่า  

“อยากใหศู้นยส์อนการทดลองวทิยาศาสตร์ เพราะอยากใหลู้กเก่งขึน้”   
 

สอดคลอ้งกบัผูป้กครอง D ที่ ใหส้มัภาษณว์่า  
 

“อยากใหม้ีการเพิ่มการทดลองวทิยาศาสตร์เขา้ไปดว้ย” 
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(1.1.1.6) วิชาคอมพิวเตอร ์ปัจจุบันคอมพิวเตอรไ์ด้เขา้มามีบทบาทส าคัญต่อการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษา การศึกษาปัจจุบันต้องใชค้อมพิวเตอร ์น า
คอมพิวเตอรม์าใชพ้ิมพร์ายงาน น าเสนอผลงาน ท าสื่อการเรียนการสอน ท างานหรือการบา้นส่ง
อาจารย ์รวมถึงการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(e-learning) ซึ่งเป็นประโยชนแ์ละมีความสะดวก
ในการศึกษาเพิ่มมากขึน้ จากการสมัภาษณ์ผูป้กครอง D มีความตอ้งการอยากใหศู้นยส์อนวิชา
คอมพิวเตอร ์ใหส้มัภาษณว์่า  

 
“อยากใหศู้นย์การเรียนมีการสอนวชิาคอมพวิเตอร์ เพราะโตขึน้คิดว่าลูกคงไดใ้ช้

ประโยชนม์ากกว่าวชิาอืน่ ๆ” 
 

(1.1.2) ความรูด้า้นการพัฒนาตนเอง นอกจากความรูด้า้นวิชาการแลว้ ผูป้กครอง
ยังมีความต้องการให้บุตรของตนเองมีการพัฒนาตนเองอย่างรอบด้าน เพื่ อเป็นความรู้
ความสามารถเพิ่มเติมที่จะส่งเสรมิใหบุ้ตรของตนเองมีความรูค้วามสามารถที่เก่งมากขึน้ และเป็น
ประโยชน์ในการประกอบอาชีพในอนาคต กิจกรรมที่อยากให้มีการสอนเพิ่มเติม ได้แก่ วิชา
ศิลปะการแสดง การสอนทกัษะอาชีพ และการสอนกฎหมาย มีรายละเอียดดงันี ้ 

(1.1.2.1) วิชาศิลปะการแสดง ไดแ้ก่ การวาดภาพ เตน้ ร  า หรือกิจกรรมที่ เก่ียวกับ
ศิลปะทุกประเภทเป็นกิจกรรมที่ส  าคัญในการเสริมสรา้งความกล้าแสดงออก และความคิด
สรา้งสรรค ์เสรมิสรา้งความรูค้วามสามารถพิเศษ อีกทัง้ยงัไดร้บัความสนกุสนานในการท ากิจกรรม
รว่มกนั เพราะเป็นกิจกรรมที่ตอ้งอาศยัการมีส่วนรว่มของนกัเรียน  และสามารถเป็นอาชีพเสริมได ้
ไดแ้ก่ การรบัจา้งร  า เตน้ตามงานต่าง ๆ จากการสมัภาษณ์ ผูป้กครอง A ที่มีความตอ้งการอยาก
ใหอ้งคก์รพฒันาเอกชนสอนกิจกรรมดงักลา่ว ใหส้มัภาษณว์่า  

 
“อยากใหม้ีการสอนการแสดง เตน้  ร า และดนตรี”  
 

(1.1.2.2) การสอนทักษะอาชีพ เป็นสิ่งส าคัญส าหรบับุตรแรงงานขา้มชาติ เพราะ
การฝึกอาชีพจะช่วยเพิ่มความรู ้ความถนดั ความช านาญงาน และความสามารถในการประกอบ
อาชีพ ซึ่งในการเขา้มาของแรงงานขา้มชาติจุดประสงคห์ลกั คือ การประกอบอาชีพในประเทศไทย 
เพื่อใหม้ีสถานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึน้ ซึ่งการสอนอาชีพจะท าใหเ้กิดการพฒันาทกัษะแรงงาน ท าให้
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แรงงานงานข้ามชาติมีความถนัดทางวิชาชีพที่ตนเองสนใจมากขึน้ และน าความสามารถไป
ประกอบวิชาชีพไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ จากการสมัภาษณ์ผูป้กครอง  D ที่มีความตอ้งการอยาก
ใหศ้นูยก์ารเรียนการสอนอาชีพเพิ่มเติม ใหส้มัภาษณว์่า 

 
“อยากใหศู้นยก์ารเรียนมีการสนบัสนนุการสอนอาชีพ เช่น ผูจ้ดัการ การขายของ 

เป็นตน้” 
 

สอดคลอ้งกบั ผูป้กครอง E ที่ใหส้มัภาษณว์่า 
 

“อยากใหม้ีการเพิ่มชมรมกิจกรรมการสอนศลิปะ ฝึกประสบการณ์อาชีพ” 
 

(1.1.2.3) การสอนกฎหมายใหก้ับบุตรแรงงานขา้มชาติ ปัจจุบนัแรงงานขา้มชาติยัง
ขาดการรบัรูก้ฎหมายต่างๆที่เก่ียวขอ้งกบัการเป็นแรงงานขา้มชาติ เช่น กฎหมายเรื่องสิทธิแรงงาน
ขา้มชาติ การแจง้เกิดส าหรบับุตรแรงงานขา้มชาติที่เกิดในประเทศไทย กฎหมายประกันสังคม 
กฎหมายและขัน้ตอนการขึน้ทะเบียนของแรงงานขา้มชาติ กฎหมายในชีวิตประจ าวัน กฎหมาย
เรื่องสิทธิการศึกษาส าหรบับุตรแรงงานขา้มชาติ ซึ่งกฎหมายเหล่านีเ้ป็นประโยชนต่์อแรงงานขา้ม
ชาติทุกวัยเพื่อใช้ในการด ารงชีวิตในประเทศไทย จากการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง C ที่  มีความ
ตอ้งการอยากใหศ้นูยก์ารเรียนสอนเรื่องกฎหมาย ใหส้มัภาษณว์่า  

 
“อยากใหม้ีการสอนกฎหมายเบือ้งตน้ เพราะลูกเคยโดนเอาเปรียบเรื่องเงินจาก

คนไทย เนือ่งจากลูกไม่รูก้ฎหมาย” 
 

 ซึ่งสอดคลอ้งกบัผูป้กครอง D ใหส้มัภาษณว์่า  
 

“อยากใหศู้นยส์อนเรือ่งกฎหมายแรงงานเพิ่มเตมิ” 
 

กลา่วโดยสรุป ผูป้กครองมีความตอ้งการใหอ้งคก์รพฒันาเอกชนสอนความรูด้้านวิชาการ 
6 วิชา ไดแ้ก่ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาเมียนมา วิชาภาษาองักฤษ วิชาภาษาจีน วิชาวิทยาศาสตร ์
และวิชาคอมพิวเตอร ์ซึ่งการไดเ้รียนวิชาดังกล่าวแบบมีประสิทธิภาพจะท าใหบุ้ตรของตนเองมี
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ความรูท้างวิชาการ ในส่วนความรูด้า้นการพฒันาตนเอง ไดแ้ก่ กิจกรรมวิชาศิลปะ วิชาการแสดง
ต่างๆ การสอนทกัษะอาชีพ และกฎหมายต่างๆ เพื่อเป็นประโยชนใ์นการด ารงชีวิตในประเทศไทย 

 
(1.2) ความตอ้งการและความคาดหวงัต่อแนวทางการจดัการศกึษาส าหรบับุตร  
นอกจากความตอ้งการและความคาดหวังดา้นความรูท้างวิชาการ ความรูด้า้นการ

พฒันาตนเอง ผูป้กครองยังมีความตอ้งการใหอ้งคก์รพัฒนาเอกชนมีการจดัการดา้นการศึกษา มี
รายละเอียดดงันี ้ 

(1.2.1) การจดัการเรียนการสอนใหก้บัแรงงานขา้มชาติในวนัเสาร ์- อาทิตย ์เพื่อเป็น
การเปิดโอกาสใหแ้รงงานขา้มชาติที่ก าลงัประกอบอาชีพท างานวนัจนัทร ์– ศุกร ์หรือ บุตรแรงงาน
ขา้มชาติ ที่มีความสนใจอยากศึกษาต่อเพิ่มเติมความรูใ้หม้ากขึน้ก็สามารถเรียนวนัเสาร ์- อาทิตย์
ได ้ซึ่งเป็นทางเลือกและเป็นการเปิดโอกาสส าหรบัแรงงานขา้มชาติใหม้ีทางเลือกในการเข้าถึง
การศกึษามากขึน้ ผูป้กครอง B ใหส้มัภาษณว์่า  

 
“อยากใหศู้นย์การเรียนเปิดเรียนวนัเสาร์-อาทิตย์ดว้ย เพราะอยากใหเ้ปิดโอกาส

ใหส้อนคนทีท่ างานแลว้ เพือ่ใหค้นทีเ่ป็นแรงงานขา้มชาตเิรียนและหาความรูต่้อไป” 
 

(1.2.2) การไดร้บัสิทธิการศึกษาของบุตรแรงงานขา้มชาติขัน้พืน้ฐานตามหลักสิทธิ
มนุษยชน ตามที่อนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิเด็กเรื่องสิทธิที่จะได้รบัการพัฒนา ไดร้ะบุว่า การศึกษา
และพัฒนาการจึงเป็นอีกเรื่องที่ต้องให้ความส าคัญ เริ่มตั้งแต่ที่เด็กจะต้องไดร้บับริการพัฒนา
ปฐมวัย และไดร้บัการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ไดร้บัโอกาสพัฒนาและการศึกษาที่เหมาะสม ให้
สามารถเติบโตพึ่งพาตนเองไดอ้ย่างเต็มศกัยภาพ ผูป้กครอง A ใหส้มัภาษณว์่า 

 
“อยากใหลู้กไดร้บัสทิธิการศกึษาเท่ากบันกัเรียนไทย” 

กล่าวโดยสรุป ผูป้กครองมีความตอ้งการดา้นการจัดการศึกษาใหอ้งคก์รพัฒนาเอกชน
จดัการศึกษาใหก้ับแรงงานขา้มชาติในวันเสาร ์– อาทิตย ์และ ความตอ้งการดา้นสิทธิการศึกษา
ตามสิทธิขัน้พืน้ฐานของเด็กตามหลกัสิทธิมนษุยชน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสใหก้บัแรงงานขา้มชาติ
ใหม้ีทางเลือกในการเขา้ถึงสิทธิการศกึษาเพิ่มมากขึน้  
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(2) ความตอ้งการและความคาดหวังของส านักงานการศึกษานอกระบบต่อการจัด
การศึกษาส าหรบับุตรแรงงานขา้มชาติโดยองคก์รพัฒนาเอกชน ส านักงานการศึกษานอกระบบ 
อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เป็นอีกหนึ่งกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีบทบาทในการจัด
การศึกษาใหก้ับบุตรแรงงานขา้มชาติในพืน้ที่จังหวัดสมุทรสาครที่รบับุตรแรงงานขา้มชาติเขา้มา
ศึกษาต่อจากองค์กรพัฒนาเอกชน มีความตอ้งการใหอ้งคก์รพัฒนาเอกชนจัดการศึกษาใหก้ับ
บตุรแรงงานขา้มชาติไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ มีความตอ้งการดงัต่อไปนี ้

(2.1) ความต้องการและความคาดหวังต่อองค์ความรูจ้ากการจัดการศึกษาของ
องคก์รพฒันาเอกชน  

(2.1.1) องคก์รพัฒนาเอกชนตอ้งพัฒนาการสอนภาษาไทยใหก้ับบุตรแรงงานขา้ม
ชาติ เนื่องจากบุตรแรงงานขา้มชาติที่เขา้มาศึกษาที่ส  านักงานการศึกษานอกระบบ อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสาคร เด็กมีความรูพ้ืน้ฐานวิชาภาษาไทยยังไม่เพียงพอ ท าใหไ้ม่สามารถเรียนตาม
หลกัสตูรของการศึกษานอกระบบไดเ้นื่องจากหลกัสตูรมีการคิดวิเคราะหท์ี่เป็นภาษาไทย ท าใหม้ี
ปัญหาการออกเรียนกลางคนั ผูอ้  านวยการส านกังานการศกึษานอกระบบใหส้มัภาษณว์่า  

 
“เด็กไม่เก่งภาษาไทย เด็กเรียนหลักสูตรเราไม่ได้ เป็นปัญหาต่อเนื่องว่าเด็ก

หายไปไหน ตดิตามเดก็ไม่ได ้ดงันัน้องคก์รพฒันาเอกชนต่าง ๆ เนน้เรือ่งวชิาภาษาไทยใหแ้ข็งแรง” 
 

(2.2) ความต้องการและความคาดหวังต่อแนวทางการจัดการศึกษาขององค์กร
พฒันาเอกชน 

(2.2.1) องคก์รพฒันาเอกชนตอ้งเขา้ใจระบบการท างานของการศกึษานอกระบบ ใน
การรบัสมัครนักเรียน เนื่องจากการรบัสมัครเรียนของบุตรแรงงานขา้มชาติตอ้งใชห้ลักฐานบัตร
ประจ าตัวประชาชนส าหรบัผูไ้ม่มีสญัชาติไทยที่มีรหัสประจ าตัวประชาชน 13 หลกั อย่างชัดเจน 
เพื่อสะดวกในการตรวจสอบที่มาของบุตรแรงงานขา้มชาติว่ามีตัวตนจริงหรือไม่ เพราะเป็นเรื่อง
การตรวจสอบเรื่องงบประมาณการเบิกจ่าย ท าใหเ้กิดความล าบากใจของส านักงานการศึกษา
นอกระบบในการรบัสมคัรนกัเรียน จากการสมัภาษณ ์ผูอ้  านวยการส านกังานการศกึษานอกระบบ 
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร ใหส้มัภาษณว์่า  

 
“ภายหลงัเรารบัแต่เดก็ทีม่ีเลข 13 หลกั เพราะเคยโดนตรวจสอบเรื่องเด็กเถือ่นว่า

เข้ามาได้ยังไง เมื่อก่อนก็รับเด็กที่ไม่มี 13 หลัก เราออกเป็นรหัสตัว G ให้ ถ้าเด็กยา้ยที่เรียน
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สถานศึกษาก็ก าหนดตวัรหสัตวั G ใหม่ได ้เพราะฉะนัน้เป็นเรื่องยากในการตรวจสอบว่าเป็นเด็ก
คนเดียวกนัไหม เพราะเขาเขา้มาแบบไม่มีหลกัฐานเป็นแรงงานผิดกฎหมาย แต่ถา้มีเลข 13 หลกั
แบบคนไทยมนัง่ายต่อการตรวจสอบทีม่าทีไ่ป เป็นปัญหาในการตรวจสอบเรือ่งงบประมาณ เราจะ
เคร่งเรือ่งนีม้าก” 

 

(2.2.2) องค์กรพัฒนาเอกชนต้องมีความร่วมมือกับประเทศต้นทาง เพื่ อจัด
การศึกษาตามหลักสูตรของประเทศตน้ทาง และออกวุฒิการศึกษาส าหรบับุตรแรงงานขา้มชาติ
เป็นของประเทศตน้ทาง เนื่องจากการออกวุฒิการศึกษาของส านักงานการศึกษานอกระบบไม่
สามารถเทียบวุฒิการศึกษาของประเทศเมียนมาได ้จากการสัมภาษณ์ผูอ้  านวยการส านักงาน
การศกึษานอกระบบใหส้มัภาษณว์่า 

 
“อยากใหม้ีความร่วมมือกับโรงเรียนในเมียนมา เพื่อออกวุฒิจบแบบเมียนมา 

เนื่องจากของเราไม่สามารถเทียบวุฒิไปต่อของฝั่งเมียนมาไม่ได ้เคยคุยเรื่องนีก้บัรฐัมนตรีศึกษา
ของเมียนมาถงึปัญหานี ้ในช่วงหลงัจึงจะเป็นการไปสอบวดัระดบัทีฝ่ั่งเมียนมาก่อนเขา้เรียน” 

 

(2.2.3) องคก์รพัฒนาเอกชนตอ้งคดัเลือกบุตรแรงงานขา้มชาติที่มีความพรอ้มเรียน
เขา้มาเรียนที่ส  านักงานการศึกษานอกระบบ กล่าวคือ เมื่อบุตรแรงงานขา้มชาติเขา้มาศึกษาที่
ส  านกังานการศึกษานอกระบบ เมื่อลงทะเบียนในระบบแลว้จะท าใหไ้ดร้บัเงินสนบัสนุนจากรฐับาล 
เมื่อบุตรแรงงานขา้มชาติยา้ยที่อยู่หรือยา้ยกลบัประเทศตน้ทางตามผูป้กครอง จะท าใหส้  านกังาน
การศึกษานอกระบบโดนตรวจสอบว่าเด็กหายไปไหน มีตวัตนจริงหรือไม่ เนื่องจากการหายตัวไป
ของเด็กจะท าให้โดนตรวจสอบเรื่องงบประมาณ จากการสัมภาษณ์ผู้อ  านวยการส านักงาน
การศกึษานอกระบบ อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร ใหส้มัภาษณว์่า 

 
“เด็กที่เขา้มาเรียนบางคนเมื่อลงทะเบียนเขา้ระบบจะไดร้บัค่าหวัแบบนกัเรียน

ไทยแลว้อยู่ๆ กลับประเทศ หาตัวไม่เจอสองสามปีจะท าใหม้ีปัญหาเรื่องการตรวจสอบว่าเด็ก
หายไปไหนท าไมไม่มีเดก็คนนี ้มีการตรวจสอบตวัตนว่าเดก็มีตวัตนจริงไหม”     

 
กล่าวโดยสรุป ความตอ้งการและความคาดหวังของส านักงานการศึกษานอกระบบต่อ

การจัดการศึกษาโดยองคก์รพฒันาเอกชนมีความตอ้งการ 4 ประเด็น ไดแ้ก่ องคก์รพัฒนาเอกชน
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พัฒนาการสอนภาษาไทยใหก้ับบุตรแรงงานขา้มชาติ เพื่อใหบุ้ตรแรงงานขา้มชาติมีศักยภาพใน
การเรียนตามหลักสูตรของการศึกษานอกระบบให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งต้องเขา้ใจระบบการ
ท างานของการศึกษานอกระบบที่ตอ้งยึดตามระเบียบ และขอ้กฎหมาย และองคก์รพฒันาเอกชน
ตอ้งมีความร่วมมือกับประเทศตน้ทาง เพื่อจัดการศึกษาตามหลักสูตรของประเทศตน้ทาง และ
ออกวฒุิการศกึษาเป็นของประเทศตน้ทาง  

ความคิดเห็นผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียต่อการจัดการศึกษาขององค์กรพัฒนาเอกชนมีความ
คิดเห็นว่าการศึกษาเป็นสิ่งส าคัญส าหรบับุตรแรงงานข้ามชาติแต่ยังขาดโอกาสในการเข้าถึง
การศึกษา องคก์รพัฒนาเอกชนจึงเขา้มามีบทบาทส าคัญในการชักชวนบุตรแรงงานขา้มชาติให้
เขา้ถึงระบบการศึกษามากขึน้ซึ่งผูป้กครองมีความพึงพอใจที่ใหบุ้ตรเรียนที่องคก์รพัฒนาเอกชน
เพราะไม่มีการแบ่งเชือ้ชาติศาสนาแต่การจัดการศึกษาขององคก์รพัฒนาเอกชนยังมีมาตรฐาน
และศักยภาพไม่เพียงพอเพราะบุตรแรงงานขา้มชาติมีพืน้ฐานภาษาไทยไม่แข็งแรงและสอบไม่
ผ่านหลกัเกณฑ ์ในส่วนของความตอ้งการผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียมีความตอ้งการดา้นองคค์วามรูเ้พิ่ม
มากขึน้และตอ้งการใหอ้งคก์รพฒันาเอกชนมีการบรหิารจดัการใหม้ีประสิทธิภาพมากขึน้ 

4.2 การบริหารและแนวทางการจัดการศึกษาบุตรแรงงานข้ามชาติขององคก์รพัฒนา
เอกชนในจังหวัดสมุทรสาคร 

แนวทางการจัดการศึกษาบุตรแรงงานขา้มชาติ ศักยภาพ และความพรอ้มขององคก์ร
พัฒนาเอกชน ในจังหวัดสมุทรสาครผู้วิจัยจะอธิบายในประเด็นเรื่องวัตถุประสงค์ในการจัด
การศึกษาบุตรแรงงานขา้มชาติ นโยบายและแนวทางการจัดการศึกษากับบุตรแรงงานขา้มชาติ 
กระบวนการจดัการศึกษาบุตรแรงงานขา้มชาติ ศกัยภาพและความพรอ้ม ปัญหาและขอ้จ ากดัใน
การจัดการศึกษาบุตรแรงงานขา้มชาติ รวมถึงผลกระทบ การสนับสนุน และความตอ้งการจาก
นโยบายการศึกษาต่อการศึกษาบุตรแรงงานข้ามชาติขององค์กรพัฒนาเอกชนในจังหวัด
สมทุรสาคร 

4.2.1 วัตถุประสงคใ์นการจัดการศึกษาบุตรแรงงานข้ามชาติขององคก์รพัฒนา
เอกชน 

องคก์รพัฒนาเอกชนเป็นผูม้ีบทบาทส าคญัในการใหก้ารศึกษาแก่บุตรแรงงานขา้มชาติ                     
ดงันัน้องคก์รพฒันาเอกชนจึงมีวตัถปุระสงคใ์นการใหโ้อกาสทางการศกึษาแก่บตุรแรงงานขา้มชาติ 
สว่นวตัถุประสงคอ่ื์น ๆ ขึน้อยู่กบัผูบ้รหิารองคก์รพฒันาเอกชน ซึ่งเป็นส่วนที่ช่วยเหลือบุตรแรงงาน
ขา้มชาติ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

4.2.1.1 การให้โอกาสทางการศึกษาแก่บุตรแรงงานข้ามชาติ 
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 ปัจจุบนับุตรแรงงานขา้มชาติยงัขาดโอกาสในการเขา้ถึงการศึกษา ซึ่งปัจจยัที่ท าให้
บุตรแรงงานขา้มชาติไม่ไดร้บัการศึกษาที่เหมาะสม คือ การยา้ยถิ่นฐานของแรงงานเอง การไม่รู ้
สิทธิขั้นพืน้ฐานดา้นการศึกษา ปัญหาการสื่อสารดา้นภาษา ขณะที่โรงเรียนบางแห่งไม่มีความ
เขา้ใจเพียงพอต่อสิทธิการศึกษาขัน้พืน้ฐานของบุตรแรงงานขา้มชาติ ซึ่งองคก์รพฒันาเอกชนทัง้ 3 
แห่ง ไดแ้ก่ มูลนิธิรกัษ์ไทย ศูนยก์ารเรียนรูเ้ครือข่ายองคก์รศาสนาคาทอลิก และ ศูนยก์ารเรียนรู้
มอญแสงเทียน มีวตัถุประสงคห์ลกัขององคก์รในการใหโ้อกาสทางการศึกษาแก่บุตรแรงงานขา้ม
ชาติ ผูบ้รหิารศนูยก์ารเรียนของมลูนิธิรกัษไ์ทยใหส้มัภาษณว์่า  

 
“ใหโ้อกาสทางการศกึษาแก่ลูกแรงงานขา้มชาต ิและการฝึกอบรมทกัษะชีวติ” 
 

 สอดคล้องกับผู้บริหารของศูนย์การเรียนรูเ้ครือข่ายองค์กรศาสนาคาทอลิก ให้
สมัภาษณว์่า  

 

“ช่วยเหลือบุตรแรงงานขา้มชาติที่ไม่มีที่เรียน ไม่มีคนดูแลเพราะพ่อแม่ตอ้งไป
ท างาน ในช่วงหลงัมีเดก็จ านวนมากขึน้ และพอ่แม่ของเดก็เร่ิมไวว้างใจจึงเปิดเป็นศูนยก์ารเรียน”  

 
4.2.1.2 ลดปัญหาเร่ืองการใช้แรงงานเด็กในกลุ่มบุตรแรงงานข้ามชาติในทุก

ภาคส่วน โดยใช้การศึกษาเป็นตัวขับเคล่ือน  
แรงงานข้ามชาติในประเทศไทยพบว่ามีแรงงานเด็ก (อายุต ่ากว่า 18 ปี) ซึ่งส่วน

ใหญ่ท างานในกิจการประมงและงานรบัใชใ้นบา้นมากกว่าในภาคเกษตรและในโรงงาน แรงงาน
เด็กที่ท างานในกิจการเหล่านีต้อ้งท างานเป็นระยะเวลายาวนานต่อเนื่อง ต้องเผชิญกับการบีบ
บังคับไม่ให้ออกจากงานมากกว่า และดูเหมือนจะเป็นแรงงานเด็กที่ไม่ได้จดทะเบียนมากกว่า
แรงงานผูใ้หญ่ในแต่ละกิจการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กผูช้ายที่มีอายรุะหว่าง 15-17 ปี ซึ่งท างานใน
เรือประมงนั้น ถือว่าเป็นรูปแบบที่เลวรา้ยที่สุดของการใชแ้รงงานเด็ก (องคก์ารแรงงานระหว่าง
ประเทศ ,2549, 29) การศึกษาจึงเป็นสิ่งส าคัญในการขับเคลื่อนเพื่อลดปัญหาการใชแ้รงงานใน
กลุ่มบุตรแรงงานขา้มชาติ ผูบ้ริหารศูนยก์ารเรียนรูเ้ครือข่ายองคก์รศาสนาคาทอลิก ใหส้มัภาษณ์
ว่า  
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“เราลดปัญหาเรื่องการใชแ้รงงานเด็ก จึงชกัชวนเด็กเหล่านีเ้ขา้มาเรียน เพือ่ไม่ให้
เขาหนีไปท างานกบัพ่อแม่ เพราะมนัผิดกฎหมาย และโดนเอาเปรียบเรื่องค่าแรง แต่ไม่มีทางเลือก 
อย่างการท าบตัรขึน้ทะเบียนก็ถูกนายจา้งเอาเปรียบ” 

 
4.2.1.3 ให้การศึกษากับบุตรแรงงานข้ามชาติทีเ่คยศึกษาจากประเทศต้นทาง  
เนื่องจากมีบุตรแรงงานขา้มชาติที่เดินทางตามผูป้กครองเขา้มาท างานในประเทศ

ไทยบางส่วนมีเด็กที่เคยศึกษาจากประเทศต้นทางมาแล้ว ดังนั้นการเขา้ศึกษาที่องค์กรพัฒนา
เอกชนเป็นการเรียนเพิ่มเติมความรู ้และสั่งสมองคค์วามรูเ้พิ่มมากขึน้ เพื่อน าความรูท้ี่ไดก้ลบัไป
ศกึษาต่อที่ประเทศตน้ทางได ้ผูบ้รหิารศนูยก์ารเรียนรูม้อญแสงเทียน ใหส้มัภาษณว์่า  

 
“อยากใหเ้ด็กๆมีองค์ความรูม้ากขึน้ เพราะในศูนย์มีเด็กทีเ่คยเรียนมาแลว้จากฝั่ง

รฐัมอญ ประเทศพม่าแลว้ ถา้เดก็จะกลบัไปศกึษาต่อจะไดเ้ชือ่มโยงกนั” 
 

กล่าวโดยสรุป องคก์รพัฒนาเอกชนมีวัตถุประสงคห์ลักที่เหมือนกัน คือ การใหโ้อกาส
ทางการศึกษาแก่บุตรแรงงานขา้มชาติ ส่วนวัตถุประสงค์อ่ืน ๆ ขึน้อยู่กับทัศนคติของผู้บริหาร
องคก์รพัฒนาเอกชน ซึ่งเป็นส่วนที่ช่วยเหลือบุตรแรงงานขา้มชาติ คือ การลดปัญหาเรื่องการใช้
แรงงานเด็กในกลุ่มบุตรแรงงานข้ามชาติในทุกภาคส่วน ซึ่งการศึกษาจึงเป็นสิ่งส าคัญในการ
ขบัเคลื่อนเพื่อลดปัญหาการใชแ้รงงานในกลุ่มบุตรแรงงานขา้มชาติ และ การใหก้ารศึกษากบับุตร
แรงงานขา้มชาติที่เคยศึกษาจากประเทศตน้ทางมาแลว้ เพื่อเป็นประโยชนใ์นการกลบัไปศึกษาต่อ
ที่ประเทศตน้ทาง
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4.2.2 กระบวนการจัดการศึกษาบุตรแรงงานข้ามชาติขององคก์รพัฒนาเอกชน 
ในจังหวัดสมุทรสาคร 

กระบวนการจัดการศึกษาบุตรแรงงานขา้มชาติขององคก์รพัฒนาเอกชน มีกระบวนการ
จดัการศึกษาเพื่อพัฒนาบุตรแรงงานขา้มชาติ มีขัน้ตอนตัง้แต่การก าหนดหลกัสตูร ขัน้ตอนการรบั
สมคัรนกัเรียน การจดัการเรียนการสอนในชัน้เรียนที่มีการสอนความรูท้างวิชาการ กิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน และการปรบัพฤติกรรมนักเรียน รวมถึงขั้นตอนสุดท้ายในกระบวนการจัดการศึกษา คือ 
การประเมินผลการศกึษาของบตุรแรงงานขา้มชาติ มีรายละเอียดดงันี ้ 

4.2.2.1 การก าหนดหลักสูตรและเนือ้หาสาระในการศึกษา  
การก าหนดหลกัสตูรขององคก์รพฒันาเอกชนทัง้ 3 แห่ง มีความแตกต่างกนั โดยแต่

ละแห่งมีการก าหนดหลักสูตรเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนใหก้ับบุตร
แรงงานขา้มชาติตามความสอดคลอ้งของบริบทชุมชนที่ตัง้อยู่ โดยส่วนใหญ่เป็นบุตรแรงงานขา้ม
ชาติสญัชาติ เมียนมา และสญัชาติมอญ และใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของบุตรแรงงานขา้ม
ชาติ มีรายละเอียดดงันี ้ 

(1) มลูนิธิรกัษไ์ทย  
ทางมลูนิธิรกัษ์ไทยไม่ไดม้ีการก าหนดหลกัสตูรอย่างชดัเจน แต่เป็นการจดัการศกึษา

ตามความเหมาะสมของบุตรแรงงานขา้มชาติ เป็นการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการสอนตาม
อัธยาศัย โดยวางแผนการจัดการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึน้ 5 วิชา ได้แก่ วิชา
ภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร ์วิชาภาษาองักฤษ วิชาภาษาเมียนมา วิชาวิทยาศาสตร ์และการสอน
ทักษะชีวิต และมีการปรบัปรุงหลกัสูตรการเรียนการสอน โดยเนน้ใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการ
ของบตุรแรงงานขา้มชาติ  

(2) ศนูยก์ารเรียนเครือข่ายองคก์รศาสนาคาทอลิก 
การจัดเรียนการสอนในศูนยก์ารเรียนจะใชก้ารสื่อสารเป็นภาษาเมียนมาเป็นหลัก 

โดยน าหลกัสตูรการศึกษาของประเทศเมียนมาปรบัใช ้โดยศนูยก์ารเรียนไดส้ั่งหนงัสือเรียนมาจาก
ประเทศเมียนมา ซึ่งจะมี 8 วิชา ไดแ้ก่ วิชาคณิตศาสตร ์วิชาวิทยาศาสตร ์วิชาศิลปะ วิชาภาษา
เมียนมา วิชาประวติัศาสตรเ์มียนมา วิชาภาษามอญ  วิชาภาษาองักฤษ และวิชาภาษาไทย  

(3) ศนูยก์ารเรียนรูม้อญแสงเทียน  
ทางศูนยก์ารเรียนรูม้อญแสงเทียนได้ใชห้ลักสูตรรฐัมอญ ประเทศเมียนมา ภาษา

หลักที่ใช้ในการสื่อสารจะเป็นภาษามอญ โดยจะมีการสอน 7 วิชา ได้แก่ วิชาภาษามอญ วิชา
ภาษาพม่า วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาประวติัศาสตรม์อญ วิชาคณิตศาสตร ์และ วิชา
วิทยาศาสตร ์ 
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กล่าวโดยสรุป การก าหนดหลกัสตูรขององคก์รพัฒนาเอกชน ทัง้ 3 แห่ง มีความแตกต่าง
กนั โดยมลูนิธิรกัษ์ไทยมีการก าหนดหลกัสูตรตามความเหมาะสมของเด็ก ซึ่งเป็นแนวทางการจัด
การศึกษาใกลเ้คียงกับหลักสูตรในประเทศไทย ศูนยก์ารเรียนรูเ้ครือข่ายองคก์รศาสนาคาทอลิก
และศนูยก์ารเรียนรูม้อญแสงเทียน มีการจดัการเรียนการสอนโดยน ารูปแบบหลกัสูตรประเทศตน้
ทางมาปรบัใช ้โดยเป็นการออกแบบขององคก์รพัฒนาเอกชนเองตามบริบทของบุตรแรงงานขา้ม
ชาติ  

4.2.2.2 ขั้นตอนการรับสมัครนักเรียน  
การรบัสมัครเรียนขององคก์รพัฒนาเอกชนไม่มีการก าหนดหลกัเกณฑเ์รื่องเอกสาร

ทางทะเบียนราษฎร เนื่องจากการก าหนดหลกัเกณฑเ์รื่องเอกสารทางทะเบียนราษฎร เด็กเหล่านี ้
จะขาดโอกาสในการเขา้ถึงการศกึษา เพราะเด็กบางคนไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร จึงใชแ้ค่
การกรอกใบสมัครขององค์กรพัฒนาเอกชน และเอกสารหลักฐานเท่าที่ผู ้ปกครองมี  เช่น 
พาสปอรต์ของผูป้กครอง สูติบตัร หรือเอกสารอ่ืนๆที่ทางราชการออกให ้ซึ่งสอดคลอ้งกบัระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานวันเดือนปีเกิดในการรับนักเรียนนักศึ กษาเข้าเรียนใน
สถานศึกษา พ.ศ.2548 ระบุไวว้่าใหข้ยายโอกาสทางการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลกัฐานทะเบียน
ราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งองค์กรพัฒนาเอกชนก็ปฏิบัติสอดคล้องกับระเบียบดังกล่าว 
ผูป้กครอง A ที่ ใหส้มัภาษณว์่า  
 

“การสมัครเรียนใชใ้บเกิดลูก พาสปอร์ตของพ่อแม่ จ่ายค่าเทอมเดือนละ 100 
บาท”  

 
สอดคลอ้งกบัผูป้กครอง D ที่ ใหส้มัภาษณว์่า 

 
“ใชเ้อกสาร คือ ใบเกิด พาสปอร์ตของพ่อแม่ หากไม่มีสูติบัตรใชแ้ค่พาสปอร์ต

ของพอ่แม่ คนทีเ่กิดทีไ่ทยก็สามารถเรียนได”้ 
 

กล่าวโดยสรุป การรบัสมัครนักเรียนขององคก์รพัฒนาเอกชนมีความสอดคลอ้งกัน คือ 
ไม่มีการก าหนดเรื่องหลกัเกณฑเ์อกสารทางทะเบียนราษฎร เหมือนกับโรงเรียนรฐับาลไทย ท าให้
บุตรแรงงานขา้มชาติทุกคนสามารถสมัครเรียน และเขา้รบัการศึกษาจากองคก์รพัฒนาเอกชนได ้
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ดังนั้นองคก์รพัฒนาเอกชนจึงมีบทบาทในการขยายโอกาสทางการศึกษาใหก้ับบุตรแรงงานขา้ม
ชาติทัง้ที่มีหลกัฐานทางทะเบียนราษฎร และบตุรแรงงานขา้มชาติที่ไม่มีหลกัฐานทะเบียนราษฎร 

 
4.2.2.3 การจัดการเรียนการสอน  
การจัดการเรียนการสอนใหก้ับบุตรแรงงานขา้มชาติมีการจัดการเรียนการสอน 3 

ดา้น ไดแ้ก่ การเรียนทางวิชาการ การพฒันาผูเ้รียน และการปรบัพฤติกรรมของนกัเรียนที่เป็นบุตร
แรงงานขา้มชาติ ซึ่งการจดัการเรียนการสอนทัง้ 3 ดา้น จะส่งผลใหบุ้ตรแรงงานขา้มชาติมีความรู้
ความสามารถอย่างรอบดา้นทั้งการพัฒนาความรูท้างวิชาการ มีทักษะในการด ารงชีวิตมากขึน้
และพฤติกรรมที่สอดคลอ้งกบัการด ารงชีวิตในประเทศไทย มีรายละเอียดดงันี ้ 

(1) กิจกรรมการเรียนรูใ้นชัน้เรียน เป็นการสอนหนงัสือดา้นวิชาการใหก้บัผูเ้รียน โดย
องค์กรพัฒนาเอกชนทั้ง 3 แห่ง มีการจัดการเรียนตามหลักสูตรขององค์กรพัฒนาเอกชนที่ได้
พฒันาขึน้เอง ดงันี ้ 

(1.1) มลูนิธิรกัษไ์ทย  
(1.1.1) ระดับชั้นอนุบาล 1 จะเรียนวันละ 1 วิชา มีตัวอักษร สระ และค าศัพท์

ภาษาไทย ภาษาเมียนมา และภาษาอังกฤษที่เก่ียวกับร่างกาย ค าทักทาย คณิตศาสตร ์ตัวเลข 
และการนบัตวัเลข 

(1.1.2) ระดับชั้นอนุบาล 2 เรียนตัวอักษร สระ ตัวสะกด และค าศัพท์ภาษาไทย 
ภาษาเมียนมา และภาษาองักฤษ เริ่มมีการผสมค า การพดู การอ่าน และการเขียน 

(1.1.3) ระดบัชัน้ปรบัพืน้ฐาน เป็นชัน้เรียนที่รวมทุกอายุจะมีผลการเรียนที่ชา้กว่าชัน้
อ่ืน จึงจะตอ้งค่อยเป็นค่อยไป โดยจะเนน้การอ่าน การเขียน ความหมายของค าภาษาไทยใหค้ล่อง 
เพื่อจะเตรียมความพรอ้มในการเลื่อนชัน้ไปเรียนในระดบัชัน้ต่อไป 

(1.1.4) ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 การอ่าน การเขียน การนับเลข บวกเลขจ านวน
ไม่เกิน 1-10 การสนทนาภาษาอังกฤษอย่างง่าย การแต่งประโยค วิทยาศาสตรแ์ละสิ่งแวดลอ้ม
รอบตวั 

(1.1.5) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 การอ่าน การเขียน ความหมาย การสะกดค า 
การนับเลข บวกเลข การสนทนาภาษาอังกฤษอย่างง่าย การแต่งประโยค วิทยาศาสตรแ์ละ
สิ่งแวดลอ้มรอบตวั 
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(1.1.6) ระดบัชัน้การศึกษานอกระบบ (กศน.) เนือ้หาตามหนงัสือของการศึกษานอก
ระบบการสืบคน้ดว้ยตนเอง และเนน้การอ่านและรูค้วามหมายภาษาไทย สงัคม พระพุทธศาสนา 
ภมูิศาสตร ์คณิตศาสตร ์ภาษาองักฤษเพื่อน าไปสอบเอาวฒุิการศึกษาชัน้ประถม  

(1.2) ศนูยก์ารเรียนรูเ้ครือข่ายองคก์รศาสนาคาทอลิก  
(1.2.1) หอ้ง B C และ D วิชาภาษาไทย มีการสอนอ่านพยญัชนะ เขียนหนังสือตาม

รอยประ รอ้งเพลง ฟังเพลงภาษาไทยอย่างง่าย สว่นซิสเตอรส์อนภาษาองักฤษทกุระดบัชัน้ 
(1.2.2) หอ้ง A มีเนือ้หาภาษาไทยสูงสุด คือ ระดับประถมการศึกษาปีที่ 4 เริ่มสอน

หลักภาษาอย่างง่าย มาตราตัวสะกด ท่องค าศัพท ์คัดลายมือ แต่งประโยค พูดโตต้อบ เนน้อ่าน
ออกเขียนได ้ 

(1.2.3) การส่งนักเรียนที่ เข้าการศึกษานอกระบบ จะเป็นเด็กที่ อ่านภาษาไทย
คล่องแคล่ว ประกอบกับดูช่วงอายุและความสามารถเป็นหลัก เพราะทางการศึกษานอกระบบมี
การสอบเขา้เรียน วดัผล และการสอบสมัภาษณ ์ 

(1.2.4) มีการสอนวิชาประวัติศาสตรเ์มียนมา ซึ่งสอนอย่างเคร่งครดั โดยใหเ้ด็กท่อง
ทุกตัวอกัษรตามหนังสือ ส่งผลใหเ้ด็กสามารถเล่าเรื่องราวรายละเอียดเก่ียวกบัราชวงศต่์างๆ ของ
เมียนมาในประวติัศาสตรไ์ด ้และสามารถเขียนได ้

(1.3) ศนูยก์ารเรียนรูม้อญแสงเทียน   
(1.3.1) ระดับชั้นอนุบาล มีการสอนวิชาพยัญชนะ -สระมอญ วิชาภาษาไทยใช้

หนังสืออ่านใหแ้ม่ฟัง วิชาภาษาเมียนมา สอนพยัญชนะสระ พม่า วิชาภาษาอังกฤษใชห้นังสือ 
Primary Grade และ สอนวาดรูประบายส ี

(1.3.2) ระดับเกรด 1 มีการสอนภาษามอญเริ่มตน้ วิชาภาษาไทยใชห้นังสือภาษา
พาที1 วิชาภาษาเมียนมาสอนภาษาพม่า 1 วิชาภาษาอังกฤษใชห้นังสือ Reader one G1 และ 
วิชาคณิตศาสตรม์อญ 1 

(1.3.3) ระดบัเกรด 2 มีการสอนภาษามอญชัน้ 2 วิชาภาษาไทยใชห้นงัสือภาษาพาที 
2 วิชาภาษาเมียนมาสอนภาษาพม่า 2 วิชาภาษาอังกฤษใชห้นังสือ Reader one G2 และ วิชา
วิทยาศาสตรม์อญ 1 

(1.3.4) ระดบัเกรด 3 มีการสอนภาษามอญชัน้ 3 วิชาภาษาไทยใชห้นงัสือภาษาพาที 
3 วิชาภาษาเมียนมาสอนภาษาพม่า 3 วิชาภาษาอังกฤษใช้หนังสือ English Text และ วิชา
คณิตศาสตรม์อญ 2 
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(1.3.5) ระดับเกรด 4  มีการสอนภาษามอญชั้น 4 วิชาภาษาไทยใชห้นังสือภาษา
พาที 4  วิชาภาษาเมียนมาสอนภาษาพม่า 4 วิชาภาษาอังกฤษใชห้นังสือ Say Hello 4 และ วิชา
วิทยาศาสตรม์อญ 2 

(1.3.6) ระดับ เกรด 5 มีการสอนภาษามอญชัน้ 5 วิชาภาษาไทยใชห้นงัสือภาษาพา
ที 5  วิชาภาษาเมียนมาสอนอ่านภาษาพม่า 5 วิชาภาษาอังกฤษใชห้นังสือ Say Hello 5 และ 
วิชาประวติัศาสตรม์อญ 

(1.3.7) ระดับเกรด 6  มีการสอนสนทนาภาษามอญวิชาภาษาไทยใชห้นงัสือภาษา
พาที 6  วิชาภาษาเมียนมาสอนอ่านภาษาพม่า 6 วิชาภาษาอังกฤษใชห้นังสือ Say Hello 6 และ 
วิชาวิทยาศาสตรพ์ม่า 

(1.3.8) ระดับเกรด 7 มีการสอนสนทนาภาษามอญ วิชาภาษาไทยใชห้นังสือภาษา
พาที 7  วิชาภาษาเมียนมาสอนอ่านภาษาพม่า 7 วิชาภาษาอังกฤษใชห้นังสือ Say Hello 7 และ 
วิชาวิทยาศาสตรพ์ม่า 

(1.3.9) ระดับชั้น การศึกษานอกระบบ (กศน.) ใช้หนังสือตามหลักสูตรการศึกษา
นอกระบบ  

(2) กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เป็นกิจกรรมที่องคก์รพฒันาเอกชนมุ่งใหบุ้ตรแรงงานขา้ม
ชาติได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ ปลูกฝังและสรา้งจิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคม 
สามารถจดัการตนเองได ้และอยู่รว่มกบัผูอ่ื้นอย่างมีความสขุ มีรายละเอียดดงันี ้ 

(2.1) กิจกรรมด้านการเกษตร เป็นกิจกรรมในการสอนทักษะเพิ่มเติม เพื่อให้บุตร
แรงงานขา้มชาติมีทักษะชีวิต มีความรูเ้รื่องการท าเกษตรกรรมเพื่อเป็นทางเลือกในการประกอบ
อาชีพในอนาคตและพึ่งพาตนเองได ้ครูผูส้อนจากมลูนิธิรกัษ์ไทยใหส้มัภาษณว์่า  

 
“มีกิจกรรมการเพาะเหด็ฟาง การท าการแปลงเกษตร ปลูกผกั มะเขือ ผกับุง้ การ

เพาะเหด็นางฟา้ โดยใหน้กัเรียนมีหนา้ทีร่ดน า้ จนกระทั่งเก็บมาประกอบอาหารกลางวนั”  
 

สอดคลอ้งกบัครูผูส้อน ศนูยก์ารเรียนรูเ้ครือข่ายองคก์รศาสนาคาทอลิกใหส้มัภาษณ์
ว่า  

 



  
 

62 

“มีการเพาะเห็ดนางฟ้า ท าแปลงเกษตร การปลูกพืชผกัสวนครวั เช่น กวางตุง้ 
ผกับุง้ มีการเลีย้งไก่ เด็กๆ ช่วยกนัเลีย้ง และก็ช่วยกนัรดน ้าตน้ไม ้ดูการเจริญเติบโตของผกัต่างๆ 
จนเก็บมาขายในโรงเรียน” 
 

(2.2) กิจกรรมท าเวรประจ าวัน มีความส าคัญเพื่อพัฒนาบุตรแรงงานขา้มชาติเรื่อง
ระเบียบวินัย และการมีน ้าใจในการช่วยเหลือผู้อ่ืนและตนเอง ครูผู้สอนที่มูลนิธิรักษ์ไทย ให้
สมัภาษณว์่า  

 
“กิจกรรมตอนเย็นเวลา 15.00 น. เมือ่นกัเรียนเรียนเสร็จแต่ละหอ้งมีเวรท าความ

สะอาดหอ้งเรียนประจ าวนัของตนเอง มีการท าความสะอาดหอ้งเรียน โรงอาหาร ลา้งจาน ลา้ง
หอ้งน า้”  

 
(2.3) กิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน เป็นกิจกรรมเพื่อมุ่งพัฒนา

นักเรียนให้มีความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจก่อนการเรียนรู้ตามโครงสรา้งของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ไดร้ะบุไวว้่า ในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
รอบด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ซึ่งได้ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ทัง้ในระดบัประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน้ เพื่อท าให้
การเรียนมีประสิทธิภาพ ครูผูส้อนที่มลูนิธิรกัษไ์ทยใหส้มัภาษณว์่า  
 

“นกัเรียนเขา้แถวเคารพธงชาติของประเทศไทยและประเทศเมียนมา โดยจะมี
นกัเรียนไปยืนชกัธงชาติของทัง้สองประเทศ มีการสวดมนต์ นบัจ านวนนกัเรียนแต่ละหอ้งว่ามา
จ านวนเท่าไร จากนัน้จะเป็นการโฮมรูม เพือ่แจง้ข่าวสารเรื่องราวต่างๆใหน้กัเรียนทราบ มีการนั่ง
สมาธิเพือ่เตรียมตวัเรียนหนงัสอื”  
 

(2.4) กิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ เพื่อให้บุตรแรงงานข้ามชาติทราบถึงกิจกรรมวัน
ส าคัญต่าง ๆในประเทศไทย เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุตรแรงงานขา้มชาติ เพื่อให้
นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมวนัส าคญัต่างๆ ที่องคก์รพฒันาเอกชนจดัขึน้ และเพื่อใหน้กัเรียนมีความรู้
ในวนัส าคญัต่างๆ ครูผูส้อนที่ศนูยก์ารเรียนรูอ้งคก์รเครือข่ายศาสนาคาทอลิก ใหส้มัภาษณว์่า  
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“มีกิจกรรมในเด็กๆได้เข้าร่วม ได้แก่ วันแม่แห่งชาติ วันพ่อแห่งชาติ วันลอย
กระทง วนัสงกรานต์ วนัไหวค้รู วนัเด็กแห่งชาติ วนัคริสต์มาส และวนัส าคญัทางพระพทุธศาสนา 
โดยต้องจัดกิจกรรมให้ตรงกับวันหยุดนัน้ ไม่เหมือนกับโรงเรียนรัฐที่จัดก่อนล่วงหน้าหนึ่งวัน 
เพราะผูป้กครองไม่สามารถหยุดงานได ้จึงตอ้งจัดใหต้รงกบัวนัหยุดเพือ่ใหผู้ป้กครองมาร่วมงาน 
มีการแสดงของเดก็ๆ เพือ่ใหผู้ป้กครองเหน็พฒันาการของบตุรตนเอง พอ่แม่ก็ภูมิใจ” 
 

(2.5) กิจกรรมส่งเสริมศิลปวฒันธรรม มีความส าคญัและส่งเสริมใหบุ้ตรแรงงานขา้ม
ชาติมีความกลา้แสดงออก มีความคิดสรา้งสรรคใ์นการออกแบบการจดักิจกรรมต่าง ๆ สรา้งความ
สามัคคีและ ระลึกถึงวัฒนธรรมของตนเอง ครูผู้สอนที่ศูนย์การเรียนเครือข่ายองค์กรศาสนา
คาทอลิก ใหส้มัภาษณว์่า  
 

“ในวนัส าคัญต่าง ๆ เด็กๆจะช่วยกันผูกผา้แต่งเวที เด็กๆจะคิดกิจกรรมแสดง
ศิลปวฒันธรรมของชาติพนัธุ์ตนเอง มีการเตน้ ร า ฟ้อน ต่าง ๆ  มีการแต่งตวัตามแบบของพม่า 
และก็การเตน้ ร าของประเทศเขา ในวนันัน้ๆ เราก็จะใหผู้ป้กครองเขา้ร่วมกิจกรรมดว้ย เปิดโอกาส
ใหเ้ดก็มีความคดิสรา้งสรรค ์และกลา้แสดงออก” 
 

สอดคลอ้งกบัครูผูส้อนที่ศนูยก์ารเรียนรูม้อญแสงเทียนใหส้มัภาษณว์่า 
 

“ในศูนย์ก็จะมีการสอนร ามอญดว้ย เพราะพืน้ฐานของเด็กมอญเขาจะมีพืน้ฐาน
เรื่องการร าอยู่แลว้ เรามีครูชาวมอญสอนร า เป็นกิจกรรมเสริมใหก้บัเด็กๆ เพือ่ไม่อยากใหเ้ขาลืม
วฒันธรรมตรงนีก็้จะช่วยสอนเขาได”้  

 
(3) การปรบัพฤติกรรมของนกัเรียน เป็นกิจกรรมที่องคก์รพัฒนาเอกชนสรา้งขึน้เพื่อ

ปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมของบุตรแรงงานขา้มชาติใหส้อดคลอ้งกบัวฒันธรรมและสงัคมไทย เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการด ารงชีวิต ครูผู้สอนที่ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายองค์กรศาสนาคาทอลิก ให้
สมัภาษณว์่า  
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“ด้านระเบียบวินัยค่อนข้างมีปัญหา เพราะว่าวัฒนธรรมของเขาและเราไม่
เหมือนกัน เราต้องปรับเรื่องระเบียบวินัยปรับค่อนข้างยากมาก ต้องใชเ้วลาในการปรับตัว มี
กิจกรรมการสอนระเบียบวนิยัพืน้ฐาน มารยาททางสงัคม” 

 
กล่าวโดยสรุป การจัดการเรียนการสอนใหก้ับบุตรแรงงานขา้มชาติทั้ง 3 ด้านนั้นเป็น

ประโยชนต่์อผูเ้รียน ทางดา้นวิชาการมีวิชาที่สอนใหก้ับบุตรแรงงานขา้มชาติสอดคลอ้งกัน ไดแ้ก่ 
วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร ์วิชาภาษาองักฤษ วิชาภาษาเมียนมา และวิชาวิทยาศาสตร ์ส่วน
วิชาอ่ืน ๆ ที่แตกต่างกัน จะขึน้อยู่กับคณุครูผูส้อนว่าจะมีการบูรณาการวิชาอะไรใหส้อดคลอ้งกับ
ความต้องการ และบริบทของบุตรแรงงานขา้มชาติ ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นการพัฒนา
ความคิดสรา้งสรรค ์และเพื่อเป็นทักษะเสริมในการใชช้ีวิต ส่วนดา้นการปรบัพฤติกรรมเป็นการ
สอนใหบ้ตุรแรงงานขา้มชาติเขา้ใจขนบธรรมเนียม วฒันธรรมของคนไทยมากขึน้ และเป็นการสอน
ใหบ้ตุรแรงงานขา้มชาติสามารถปฏิบติัตนใหเ้หมาะสมตามบริบทของคนประเทศไทย 

 
4.2.2.4 การประเมินผลการศึกษา 
 การประเมินผลการศกึษาเป็นสิ่งส าคญัที่จะน าไปสูก่ารปรบัปรุงการเรียนรูข้องผูเ้รียน 

ท าให้ทราบจุดอ่อนจุดแข็งของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล และสามารถน าไปใชว้างแผนแก้ไขปัญหา
ผูเ้รียนเป็นรายบุคคลไดอ้ย่างเหมาะสม เป็นการประเมินและปรบัปรุงประสิทธิภาพของหลกัสูตร 
ประสิทธิภาพการสอนของผูส้อนได ้ครูผูส้อนที่มลูนิธิรกัษไ์ทยใหส้มัภาษณเ์ก่ียวกบัการประเมินผล
การศกึษาว่า 
 

“ทางศูนย์มีการประเมินผลการเรียนโดยแบ่งเป็น 2 ครั้งได้แก่ กลางภาค
การศึกษา และปลายภาคการศึกษา  ใช้วิธีการสอบแบบตัวเลือก โดยแบบทดสอบออกโดย
ครูผูส้อน”  

 

สอดคล้องกับครูผู้สอนที่ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายองค์กรศาสนาคาทอลิก ให้
สมัภาษณว์่า  
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“มีการสอบทกุเทอม แต่ไม่ไดว้ดัผลแบบโรงเรียนรฐัไทย เป็นขอ้สอบแบบตวัเลือก 
และแจ้งใหผู้ป้กครองทราบทุกเทอมเรื่องผลการเรียน สอบเพื่อใหรู้ว่้านกัเรียนสามารถท าไดแ้ค่
ไหน”  

 

กล่าวโดยสรุป การประเมินผลการศึกษาขององคก์รพัฒนาเอกชน คือ การจัดสอบเพื่อ
วัดผลการศึกษาว่าบุตรแรงงานข้ามชาติมีความรูค้วามสามารถตามเกณฑ์ที่องค์กรพัฒนา
เอกชนก าหนดหรือไม่ เป็นการสอบเพื่อใหรู้ว้่านักเรียนสามารถท าไดม้ากนอ้ยเพียงใด และมีการ
บอกผลการเรียนใหผู้ป้กครองรบัทราบว่าบุตรของตนเองมีผลการเรียนระดบัไหน ถา้บุตรคนใดผล
การเรียนไม่ดีเท่าที่ควรครูผู้สอนก็จะไปคุยกับผูป้กครอง และครูผูส้อนจะปรบัความรูใ้ห้กับบุตร
แรงงานขา้มชาติใหม่ เพื่อใหบ้ตุรแรงงานขา้มชาติมีผลการเรียนที่ดีขึน้  
 

4.2.2.5 การสนับสนุนอุปกรณก์ารศึกษา  
การสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาใหก้ับบุตรแรงงานขา้มชาติ เป็นสิ่งที่องคก์รพัฒนา

เอกชนช่วยใหบุ้ตรแรงงานขา้มชาติไดร้บัอุปกรณ์การศึกษาเพื่อน าไปใชใ้นการเรียน เป็นการลด
ค่าใชจ้่ายของผู้ปกครองที่มีสถานะทางเศรษฐกิจไม่ดี ผู้บริหารศูนย์การเรียนรูเ้ครือข่ายองค์กร
ศาสนาคาทอลิกใหส้มัภาษณว์่า  

 

 “มีการจดักิจกรรมแจกของและแจกทุนการศึกษาจากโรงเรียนในเครือคาทอลิก 
และองค์กรทางศาสนาคาทอลิก  ถา้อยากไดเ้สือ้ผา้ใหม่ขายตวัละ 25 บาท เพือ่ใหเ้ขารูจ้ักคุณค่า
ของสิ่งของและการรกัษาของ” 

 

กล่าวโดยสรุป องคก์รพฒันาเอกชนมีการสนบัสนุนอปุกรณก์ารศึกษาใหก้บับุตรแรงงาน
ขา้มชาติแตกต่างกัน เช่น ชุดนักเรียน และทุนการศึกษาส าหรบันักเรียนทีเรียนดี ตามศักยภาพ 
และงบประมาณขององคก์รพัฒนาเอกชน รวมถึงการน าอปุกรณ์การศึกษาที่ไดร้บับริจาคมาจาก
องคก์รพฒันาเอกชนต่าง ๆ และบคุคลภายนอก มอบใหก้บับตุรแรงงานขา้มชาติ  

 
4.2.2.6 การช่วยเหลือบุตรแรงงานข้ามชาติในด้านอื่น ๆ 
แรงงานขา้มชาติ และบุตรแรงงานขา้มชาติเป็นเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความเปราะบาง

มากกว่าคนไทย การยา้ยถิ่นฐานจากภูมิล  าเนาเดิมมาอาศยัอยู่ในประเทศไทยอาจท าใหเ้กิดความ
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ไม่เขา้ใจในเรื่องของกฎหมาย ปัญหาสขุภาพ หรือปัญหาดา้นอ่ืน ๆ ดงันัน้องคก์รพฒันาเอกชนจึง
มีบทบาทส าคัญในการช่วยเหลือแรงงานขา้มชาติดา้นอ่ืนนอกจากเรื่องการศึกษา มีรายละเอียด
ดงันี ้ 

(1) การพาบุตรแรงงานขา้มชาติไปอบรมเรื่องกฎหมาย เนื่องจากกฎหมายเป็นสิ่ง
ส าคัญส าหรบัแรงงานขา้มชาติและบุตรแรงงานขา้มชาติ เพื่อเป็นองค์ความรูแ้ละประโยชน์ใน
การด ารงคช์ีวิตที่จะไม่ใหท้ าผิดหรือละเมิดต่อกฎหมาย เพราะกลุ่มแรงงานขา้มชาติเป็นกลุ่มที่ถูก
เพ่งเล็งจากหน่วยงานภาครัฐ ผู้บริหารศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายองค์กรศาสนาคาทอลิกให้
สมัภาษณว์่า 

 

“มีการอบรมเรื่องสิทธิแรงงาน เรื่องประกนัสงัคม จากส านกังานแรงงานจังหวดั 
และส านกังานประกนัสงัคมจงัหวดั ใหค้วามรูก้บัผูป้กครอง มีล่ามมาแปลดว้ย” 

 

 สอดคลอ้งกบัผูบ้รหิารศนูยก์ารเรียนรูม้อญแสงเทียนใหส้มัภาษณว์่า  
 

“พยายามพาเด็กไปอบรม เช่น สิทธิแรงงานเชิญพ่อแม่เด็กมาร่วมดว้ย อบรม
เรือ่งภาวะเดก็ทีโ่ต และเรือ่งเพศศกึษา” 
 

(2) การช่วยเหลือดา้นสุขภาพ ปัจจุบนับุตรแรงงานขา้มชาติยังขาดความรูเ้รื่องการ
ดแูลปัญหาสขุภาพในเบือ้งตน้ ปัญหาเรื่องสขุภาพส าหรบับตุรแรงงานขา้มชาติเป็นสิ่งส  าคญัที่ตอ้ง
ให้ความรูแ้ละให้การรกัษา หากแรงงานข้ามชาติขาดความรูใ้นการป้องกันและรกัษาเรื่องโรค
ต่างๆทัง้ยังไม่ไดร้บัสิทธิในการรกัษาอาจท าใหเ้กิดปัญหาเรื่องโรคระบาดในกลุ่มแรงงานขา้มชาติ
ได ้จากการสมัภาษณผ์ูบ้รหิารศนูยก์ารเรียนรูเ้ครือข่ายองคก์รศาสนาคาทอลิกใหส้มัภาษณว์่า  

 
“ได้รับการสนับสนุนเงินจากมูลนิธิลองฟอง ฝรั่งเศส และทางศูนย์ร่วมกัน

สนบัสนุนงบประมาณบตัรประกนัสุขภาพราคา 365 บาท/คน/ปี โดยใชส้ิทธิที่โรงพยาบาลรฐั แต่
ถา้อายุเกิน7ขวบ บตัรประกนัสุขภาพจะราคา 2,100 บาท โดยศูนย์เก็บเงินจากผูป้กครองคร่ึงนึง 
และมีเกณฑ์ใหฟ้รีส าหรบัเดก็ทีช่่วยงานศูนยฯ์ ผลการเรียนด”ี 
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(3) การช่วยเหลือในช่วงสถานการณ์การแพร่เชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วง
สถานการณ์วิกฤตนีแ้รงงานขา้มชาติพบกับปัญหาทางเศรษฐกิจ ผูป้กครองของบุตรแรงงานขา้ม
ชาติมีการถูกเลิกจา้งงาน ท าให้เงินที่จะจุนเจือครอบครวัไม่เพียงพอ องคก์รพัฒนาเอกชนผูอ้ยู่
ใกลช้ิดกบักลุ่มแรงงานขา้มชาติจึงมีการใหก้ารช่วยเหลือในเบือ้งตน้ ผูบ้ริหารศนูยก์ารเรียน รูม้อญ
แสงเทียนใหส้มัภาษณว์่า 

 
“ครอบครวันกัเรียนที่ไดผ้ลกระทบจากโควิดทัง้เป็นโรคโควิด ตกงาน ช่วยเหลือ

ไปแจกของ หรือมีบางสว่นกลบัไปประเทศเมียนมาบา้นเกิด” 
 

กล่าวโดยสรุป ผูบ้ริหารองคก์รพัฒนาเอกชนทัง้ 3 แห่ง มีการช่วยเหลือบุตรแรงงานขา้ม
ชาติดา้นอ่ืนๆ ที่แตกต่างกัน ไดแ้ก่ ศูนยก์ารเรียนรูเ้ครือข่ายองคก์รศาสนาคาทอลิกและศูนยก์าร
เรียนรูม้อญแสงเทียนช่วยเหลือเรื่องการพาบุตรแรงงานข้ามชาติและผู้ปกครองไปอบรมเรื่อง
กฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง มีการช่วยเหลือบุตรแรงงานขา้มชาติเรื่องสุขภาพจากศูนยก์ารเรียนรู้
เครือข่ายองคก์รศาสนาคาทอลิก และการช่วยเหลือบุตรแรงงานขา้มชาติช่วงสถานการณก์ารแพร่
เชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ดา้นการรกัษาโรค และปัญหาเศรษฐกิจ 

กระบวนการจัดการศึกษาบุตรแรงงานข้ามชาติขององค์กรพัฒนาเอกชนในจังหวัด
สมุทรสาคร มีขัน้ตอนเริ่มแรกไปสู่ขั้นตอนสุดท้ายโดยเริ่มตั้งแต่การก าหนดหลักสูต รเนือ้หาการ
เรียน การรบัสมัครนักเรียน การจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการศึกษา การสนับสนุน
อุปกรณ์การศึกษา รวมถึงการช่วยเหลือบุตรแรงงานขา้มชาติดา้นอ่ืนๆ นอกจากเรื่องการศึกษา 
โดยผูว้ิจยัขอสรุปประเด็นดงักลา่วตามตารางดา้นลา่งดงันี ้ 
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4.2.3 ศักยภาพ และความพร้อมขององคก์รพัฒนาเอกชน ในจังหวัดสมุทรสาคร 
ศกัยภาพ และความพรอ้มขององคก์รพฒันาเอกชนในจงัหวดัสมทุรสาคร มีความส าคญั

ในการจัดการศึกษาใหก้ับบุตรแรงงานขา้มชาติ การจัดการเรียนการสอนจะมีประสิทธิภาพมาก
น้อยเพียงใดขึน้อยู่กับศักยภาพและความพรอ้มขององค์กรพัฒนาเอกชน โดยองค์กรพัฒนา
เอกชนมีศกัยภาพและความพรอ้มที่แตกต่างกนั รายละเอียดดงันี ้ 

4.2.3.1 จ านวนบุคลากร ความสามารถของบุคลากร และทัศนคติบุคลากรที่
จัดการเร่ืองการศึกษาในองคก์รพัฒนาเอกชน  

(1) จ านวนบุคลากรในการจัดการศึกษาให้กับบุตรแรงงานข้ามชาติหมายถึง
ครูผูส้อนและเจา้หนา้ที่บรหิารองคก์รพฒันาเอกชน 

(1.1) มูลนิธิรกัษ์ไทย มีบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาวิชาชีพครูจ านวน 2 คน ปริญญา
ตรีจ านวน 1 คน มธัยมศกึษาปีที่ 6 จ านวน 1 คน และประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) จ านวน 
1 คน รวมทัง้สิน้ 5 คน ซึ่งสอนเด็กจ านวน 90 คน  

(1.2) ศูนยก์ารเรียนเครือข่ายองคก์รศาสนาคาทอลิก แต่ละศูนย ์มีครูชาวไทย 2 คน 
ครูชาวพม่า 2 คน ซิสเตอรช์าวฟิลิปปินส ์3 คน รวมประมาณ  21 คน แยกเป็นศนูยก์ารเรียนละ 7 
คน ไดแ้ก่ ศนูยค์าทอลิกนกับุญอนันาเพื่อผูอ้พยพยา้ยถิ่นมีเด็กจ านวน 170 คน  ศูนยค์าทอลิกยอ
อากิมเพื่อผูอ้พยพยา้ยถิ่นมีเด็กจ านวน 100 คน และศนูยม์าริสตเ์พื่อผูอ้พยพยา้ยถิ่นมีเด็กจ านวน 
135 คน   

(1.3) ศูนยก์ารเรียนรูม้อญแสงเทียน มีครูประจ า 6 คน เป็นครูสญัชาติมอญทัง้หมด 
ครูเสรมิไม่ประจ าอีก 3 คน โดยรวมประมาณ 9 คน ซึ่งสอนเด็กจ านวน 80 คน  

(2) ความสามารถของบคุลากร 
(2.1) มูลนิธิรกัษ์ไทย มีการจดัหาบุคลากร ครูที่เป็นสญัชาติไทย โดยการประกาศรบั

สมัครเว็บไซตต์อ้งการรบัผูท้ี่จบวิชาชีพครูโดยตรง เพื่อตอบโจทยก์ารสอนที่สามารถบูรณาการได ้
สว่นการจดัหาบคุลากร ครูที่เป็นสญัชาติเมียนมามีมาตัง้แต่ก่อตัง้ศนูยแ์ลว้ 

(2.2) ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายองค์กรศาสนาคาทอลิก มีครูชาวพม่าตั้งแต่จบ
ระดบัชัน้ ม.6 - ปริญญาตรี ค่าจา้งเริ่มตน้ที่ 9,000 บาท ภายหลงัปรบัเป็น 12,000  บาท มีครูชาว
ไทยจบระดับชั้น ม.6 เพราะระดับการเรียนเด็กเต็มที่อยู่ที่ป.6 และซิสเตอรช์าวฟิลิปปินส์จาก
โรงเรียนอนันาลยั และทางศนูยก์ารเรียนไม่มีงบประมาณจา้งคนจบการศกึษาระดบัปรญิญาตรี 

(2.3) ศูนยก์ารเรียนรูม้อญแสงเทียน จา้งครูสัญชาติมอญ โดยจบการศึกษาจากรฐั
มอญซึ่งเป็นโรงเรียนสอนพระตามขัน้นกัธรรมต่าง ๆ  

(3) ทศันคติของบคุลากร  
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ครูที่ปฏิบัติการสอนในองค์กรพัฒนาเอกชนแต่ละแห่ง มีความใจดี และให้ความ
ช่วยเหลือบุตรแรงงานขา้มชาติทางดา้นการศึกษาอย่างเป็นพิเศษ ถา้เด็กคนใดเรียนไม่เขา้ใจครู
จะมีความสนใจเด็กคนนั้นเป็นพิเศษ เพราะเด็กเหล่านีเ้ป็นกลุ่มเปราะบางต้องใชก้ารสื่อสารที่
แสดงถึงความใส่ใจ และครูผู้สอนไม่ใช้ความรุนแรงกับเด็กเพราะเขาได้รับความรุนแรงจาก
ครอบครวัพอสมควร  มีการท าขอ้ตกลง เรื่องการกระท าความรุนแรงต่อเด็กและเป็นเรื่องกฎหมาย
ดว้ย  

กล่าวโดยสรุป จ านวนบุคลากร ความสามารถของบุคลากร และทัศนคติบุคลากรที่
จัดการเรื่องการศึกษา มีความส าคัญที่จะท าให้การจัดการศึกษาขององค์กรพัฒนาเอกชนมี
ประสิทธิภาพ แต่ปัจจุบนัจ านวนบุคลากรขององคก์รพัฒนาเอกชนแต่ละแห่งยงัมีจ านวนนอ้ยเมื่อ
เทียบกับสัดส่วนจ านวนนักเรียน ความสามารถของบุคลากรมีเพียงมูลนิธิรักษ์ไทยเท่านั้นที่มี
ครูผูส้อนเป็นวฒุิการศึกษาวิชาชีพครู แต่ทัศนคติของครูผูส้อนจากองคก์รพัฒนาเอกชนทุกแห่งมี
ความเขา้ใจเด็กที่เป็นบตุรแรงงานขา้มชาติว่าเด็กกลุม่นีเ้ป็นกลุม่เปราะบางเป็นอย่างดี 

 
4.2.3.2 ความเพียงพอของงบประมาณ และแหล่งงบประมาณ  
 เป้าหมายหลักขององค์กรพัฒนาเอกชนทั้ง 3 แห่ง มีเป้าหมายเพื่อจัดการศึกษา

ใหก้ับบุตรแรงงานขา้มชาติ ผ่านการด าเนินงานขององคก์ร โดยองคก์รเหล่านีจ้  าเป็นตอ้งอาศัย
แหล่งทุนและงบประมาณในการจดัการศึกษาใหก้บับุตรแรงงานขา้มชาติ ผูบ้ริหารมลูนิธิรกัษ์ไทย 
ใหส้มัภาษณว์่า  

“มูลนิธิรักษ์ไทยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การแคร์นานาชาติ
ประเทศออสเตรเลีย และค่าเทอมจากผูป้กครองเดือนละ 100 บาทต่อเด็ก 1 คน ซึ่งค่าใชจ่้าย
ภายในศูนยป์ระมาณปีละ 1,900,000 – 2,000,000 บาท”  

 

สอดคลอ้งกบัผูบ้รหิารของศนูยก์ารเรียนเครือข่ายองคก์รศาสนาคาทอลิกที่ไดร้บัการ
สนบัสนนุการศกึษาจากหน่วยงานภายนอก ใหส้มัภาษณว์่า  

 

“ไดร้บัการสนบัสนุนงบประมาณจากองค์กรศาสนาคาทอลิก อคัรสงัฆมณฑล
กรุงเทพฯ และการเก็บค่าข้าวจากผูป้กครองวันละ 5 บาท ในช่วงแรกฟรี แต่ช่วงหลังตอ้งเก็บ
เพราะรายจ่ายมากขึน้” 
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 เช่นเดียวกบัผูบ้รหิารศนูยก์ารเรียนรูม้อญแสงเทียนใหส้มัภาษณว์่า  
 

“ มีแหล่งงบประมาณมาจากค่าเทอมเด็ก เทอมละ 700 บาท ท าปฏิทินภาษา
มอญมาขาย ครูนกัเรียนไปช่วยขาย คนมาบริจาคเรามีใบประกาศให ้ส่วนมากจะเป็นคนมอญ
บริจาคเป็นของ และมีการจดังานเทศน์ประจ าปี มีพระมาเทศน์ เขาก็ช่วยท าบุญ ไดบ้ริจาคสิ่งของ
จากมูลนธิิรกัษ์ไทย มูลนธิิกระจกเงา และมูลนธิิเครือข่ายคณุภาพชีวติแรงงาน” 

 
กล่าวโดยสรุป งบประมาณจากองคก์รพัฒนาเอกชนส่วนใหญ่ไดม้าจากการรบับริจาค

จากองค์กรต่าง ๆ บุคคลภายนอก และเงินสนับสนุนค่าเทอมจากผู้ปกครอง ซึ่งองค์กรพัฒนา
เอกชนมีการบรหิารเงินงบประมาณจากที่ไดร้บัการบรจิาคเพื่อจดัการศึกษาใหก้บับุตรแรงงานขา้ม
ชาติ การจ่ายค่าตอบแทนให้กับบุคลากรต่าง ๆ และน าเงินงบประมาณมาหมุนเวียนบริหาร
องคก์รพฒันาเอกชนใหม้ีประสิทธิภาพแต่มิไดแ้สวงหาผลก าไรแต่อย่างใด 

 
4.2.3.3 วัสดุอุปกรณ์ ความพร้อมของส่ือและอุปกรณ์ในการจัดการศึกษา 

และห้องเรียนต่าง ๆ  
วสัดอุปุกรณ ์ความพรอ้มของสื่อและอปุกรณใ์นการจดัการศึกษาและหอ้งเรียนต่าง ๆ 

ขององคก์รพัฒนาเอกชน เป็นสิ่งส าคัญในการจัดการศึกษาใหก้ับบุตรแรงงานขา้มชาติ เพื่อเป็น
ความพรอ้มใหก้บับตุรแรงงานขา้มชาติในการเรียน มีรายละเอียดดงันี ้ 

(1) มูลนิธิรกัษ์ไทย โดยรวมของสถานศึกษามีลกัษณะเป็นอาคาร 1 ชั้นคลา้ยโกดัง
แบ่งกั้นเป็นท าเป็นเกมสใ์หเ้ด็กสามารถเรียนรูไ้ด ้ชัน้อนุบาล 1 และชัน้อนุบาล 2 จะนั่งเรียนที่พืน้ 
ส่วนนักเรียนชัน้อ่ืนจะมีโต๊ะเรียนของแต่ละคน มีพืน้ที่เป็นมุมหอ้งสมุดมีหนังสือไวใ้หอ่้าน และมี
คอมพิวเตอรไ์วใ้หเ้ล่น แต่ไม่มีอินเทอรเ์น็ต ส่วนดา้นหลงัของอาคารจะเป็นพืน้ที่โรงอาหารส าหรบั
รบัประทานอาหารกลางวนั 

(2) ศูนย์การเรียนรูเ้ครือข่ายองค์กรศาสนาคาทอลิก ศูนย์การเรียนทั้ง 3 แห่ง มี
หอ้งเรียนศูนยล์ะ  4 หอ้ง และมีเวทีในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ มีสนามบาสเกตบอล มีโรงอาหาร
ส าหรับรับประทานอาหารกลางวัน มีอุปกรณ์ในการสอนที่เพียงพอ เพราะได้รบับริจาคจาก
บคุคลภายนอก และในองคก์รศาสนาตลอด 

(3) ศูนยก์ารเรียนรูม้อญแสงเทียน ไม่มีอาคารเรียนเป็นของศูนยก์ารเรียน แต่ไดร้บั
ความอนุเคราะหจ์ากเจา้อาวาสวัดเทพนรรตันอ์นุญาตใหใ้ชส้ถานที่ในวัดบางส่วนเป็นหอ้งเรียน
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ให้กับบุตรแรงงานข้ามชาติ สื่อการสอนต้องจัดซือ้เอง โดยอาศัยค่าเทอมจากผู้ปกครอง และ
สิ่งของบรจิาคจากผูม้ีจิตศรทัธา  

วัสดุอุปกรณ์ ความพรอ้มของสื่อและอุปกรณ์ในการจัดการศึกษา และหอ้งเรียนต่าง ๆ 
ขององคก์รพัฒนาเอกชน ทั้ง 3 แห่งมีความแตกต่างกันตามศักยภาพของงบประมาณที่องค์กร
พัฒนาเอกชนได้รบั ซึ่งมูลนิธิรักษ์ไทย และศูนย์การเรียนรูเ้ครือข่ายองค์กรศาสนาคาทอลิกมี
สถานที่เพียงพอการจดัการศึกษาใหก้บับุตรแรงงานขา้มชาติ แต่ศนูยก์ารเรียนรูม้อญแสงเทียน ยงั
ขาดวัสดุอุปกรณ์ ความพรอ้มของสื่อและอุปกรณ์ในการจัดการศึกษา และห้องเรียนต่าง ๆ 
เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ 

กล่าวโดยสรุปศกัยภาพและความพรอ้มขององคก์รพฒันาเอกชนในจงัหวดัสมทุรสาครมี
ความส าคัญในการจัดการศึกษาใหก้ับบุตรแรงงานขา้มชาติ ทั้งการจัดสรรส่วนงานเฉพาะดา้น
การศึกษา จ านวนบุคลากร ความสามารถของบุคลากร และทัศนคติบุคลากรที่จัดการเรื่อง
การศึกษาในองคก์รพัฒนาเอกชน ความเพียงพอของงบประมาณ และแหล่งงบประมาณ รวมถึง
วสัดอุปุกรณ ์ความพรอ้มของสื่อและอปุกรณใ์นการจดัการศึกษา และหอ้งเรียนต่าง ๆ ผูว้ิจยัจึงขอ
สรุปเป็นตารางดา้นลา่งดงัต่อไปนี ้ 
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4.2.4 ปัญหาและข้อจ ากัดในการจัดการศึกษาบุตรแรงงานข้ามชาติขององคก์ร
พัฒนาเอกชน ในจังหวัดสมุทรสาคร 

ปัญหาและขอ้จ ากัดขององคก์รพัฒนาเอกชน ในการจดัการศึกษาบุตรแรงงานขา้มชาติ 
เป็นสิ่งที่องคก์รพฒันาเอกชนไดป้ระสบปัญหาและยงัไม่ไดร้บัการแกไ้ขอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้
การท างานขององคก์รพัฒนาเอกชนเกิดขอ้จ ากดั ท าใหก้ารบริหารงานและการจดัการศึกษายังมี
ประสิทธิภาพไม่ดีเพียงพอ จากการศกึษาพบปัญหาและขอ้จ ากดัดงันี ้  

4.2.4.1 องคก์รพัฒนาเอกชนทัง้ 3 แห่งไม่ได้จดทะเบียนศูนยก์ารเรียน  
องคก์รพัฒนาเอกชนทัง้ 3 แห่งไม่ไดจ้ดทะเบียนศูนยก์ารเรียน ท าใหไ้ม่ไดอ้ยู่ภายใต้

การก ากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการและยังเป็นศูนยก์ารเรียนที่ผิดกฎหมาย ส่งผลกระทบให้
ไม่ไดร้บัเงินอุดหนุนจากรฐับาล และไม่สามารถรบัรองผลการศึกษาของบุตรแรงงานขา้มชาติได้ 
การจัดการศึกษาขององคก์รพัฒนาเอกชนจึงเป็นการจัดศึกษาตามหลักสูตรขององคก์รพัฒนา
เอกชน โดยการจดทะเบียนภายใตก้ารก ากับกระทรวงศึกษาธิการมีหลักเกณฑห์ลายขั้นตอน ซึ่ง
องคก์รพัฒนาเอกชนยังไม่มีศักยภาพเพียงพอ ทั้งที่ตั้งศูนยก์ารเรียน รูปแบบการจัดการศึกษา 
ระดบัการศึกษาที่จดัในกรณีที่เป็นการจดัการศึกษานอกระบบ หลกัสตูรหรือลกัษณะกิจกรรมการ
เรียนการสอน ระบบประกนัคณุภาพภายใน รายชื่อและคุณสมบติัของบุคลากรทางการศึกษาของ
ศูนย์การเรียนข้อก าหนดเก่ียวกับคณะกรรมการศูนย์การเรียน ซึ่งหลักเกณฑ์กังกล่าว องค์กร
พฒันาเอกชนยงัไม่มีศกัยภาพเพียงพอ ผูบ้รหิารมลูนิธิรกัษไ์ทยใหส้มัภาษณว์่า  
 

“ปัจจุบันศูนย์การเรียนรูไ้ม่ไดจ้ดทะเบียนจัดตัง้ศูนย์กับกระทรวงศึกษาธิการ
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่ งการจัดการเรียนการสอนจึงเป็นการจัดการเรียนการสอนตาม
อธัยาศยั และมูลนิธิเป็นผูว้างแผนการสอนตามความเหมาะสมส าหรบัเด็กเหล่านี ้การรบัรองผล
การศึกษาใหผู้เ้รียน เป็นเอกสารผลการเรียน ซึ่งรบัรองในนามศูนย์การเรียนรูแ้ละพฒันาทกัษะ
ชีวติลูกแรงงานขา้มชาต ิมูลนธิิรกัษ์ไทย” 

 

สอดคลอ้งกับผูบ้ริหารศูนยก์ารเรียนรูเ้ครือข่ายองคก์รศาสนาคาทอลิก ใหส้มัภาษณ์
ว่า  

 
“ศูนย์การเรียนไม่ไดถู้กตอ้งตามกฎหมาย ดว้ยรายละเอียดของกฎหมายมีความ

ซบัซอ้น และใชง้บประมาณจ านวนมาก แค่เรื่องอาคารเรียนก็ไม่ผ่านเกณฑ์แลว้ แต่ทีเ่ราอยู่แบบนี ้
ทุกวันนีค้ือเราไม่ต้องการแสวงหาผลประโยชน์ และอีกอย่างมีช่องทางของกศน.รองรับวุฒิ



  
 

75 

การศึกษาแลว้ เราจึงจัดการเรียนการสอนเท่าที่จะท าได ้และเป้าหมายของเรา คือ ใหเ้ด็กสือ่สาร
ภาษาไทยได ้ไม่ถูกเอารดัเอาเปรียบ รูก้ฎหมายเบือ้งตน้ และไม่สรา้งปัญหาสูส่งัคม” 

 

เช่นเดียวกบัผูบ้รหิารศนูยก์ารเรียนรูม้อญแสงเทียน ใหส้มัภาษณว์่า 
 

“ศูนย์การเรียนเปิดมา 7 ปีแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดทะเบียนใหถู้กตอ้ง แต่ไม่รูจ้ะท ายงัไง 
ไม่รูร้ายละเอียดของกฎหมาย ขัน้ตอนต่าง ๆ ท าใหร้บัรองผลการศึกษาไม่ได ้แต่กบัฝั่งมอญไม่มี
ปัญหาในเรือ่งนี”้  
 

4.2.4.2 การจัดการศึกษาช่วงการแพร่ระบาดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลต่อ
การจัดการศึกษาบุตรแรงงานข้ามชาติ  

การแพร่ระบาดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 เป็นสถานการณ์วิกฤตที่ ส่งผลต่อการจัด
การศึกษาทั่วโลก องคก์รพัฒนาเอกชนทั้ง 3 แห่งตอ้งปิดสถานศึกษาและหยุดการเรียนการสอน 
องคก์รพัฒนาเอกชนตอ้งเปลี่ยนจากการสอนในสถานศึกษามาเป็นการสอนแบบออนไลน ์และ
ออนแฮนด ์(การแจกเอกสารใหก้ับบุตรแรงงานขา้มชาติตามบา้น) ซึ่งองคก์รพัฒนาเอกชนก็ขาด
อปุกรณใ์นการจดัการเรียนการสอนแบบออนไลน ์และจ านวนบุคลากรก็ไม่เพียงพอในการติดตาม
และดแูลเด็ก อาจท าใหบุ้ตรแรงงานขา้มชาติบางคนตอ้งออกจากระบบการศึกษาอย่างถาวร จาก
การสมัภาษณค์รูผูส้อนที่ศนูยก์ารเรียนเครือข่ายองคก์รศาสนาคาทอลิก ใหส้มัภาษณว์่า  

 
“ช่วงตอนโควิดการจดัการศึกษาหยุดชะงกั เพราะไม่เหมือนเด็กไทย เด็กไม่ไดม้ี

ความพรอ้มเรียนออนไลนเ์หมือนเดก็ไทย พอ่แม่ไม่ไดใ้สใ่จ”  
 

เช่นเดียวกบัครูผูส้อนที่ศนูยก์ารเรียนรูม้อญแสงเทียนใหส้มัภาษณว์่า  
 

“โควิดท าใหม้ีผลกระทบหยุดสอนนาน เป็นปัญหาเศรษฐกิจของแรงงานขา้มชาต ิ
เมือ่เปิดเรียนไดต้อ้งแกปั้ญหาหลายอย่างทีจ่ะตามมาเพือ่ใหศู้นยเ์ปิดเรียนได”้ 

 
4.2.4.3 องคก์รพัฒนาเอกชนยังมีงบประมาณและบุคลากรไม่เพียงพอในการ

จัดการศึกษาให้กับบุตรแรงงานข้ามชาติ  



  
 

76 

เนื่องจากการท างานและการดูแลบุตรแรงงานข้ามชาติต้องใช้บุคลากรและ
งบประมาณจ านวนมากในการดูแลเด็ก และติดตามเด็ก ทัง้จ านวนบุคลากรในการจัดการศึกษา
ในชัน้เรียนที่มีจ านวนนอ้ยเมื่อเทียบกับสดัส่วนจ านวนเด็กที่มีจ านวนมากกว่า และรายวิชาที่สอน
มีหลายวิชา ซึ่งครูผูส้อนมีจ านวนน้อยน้อยกว่ารายวิชา ดังนัน้ความถนัดของครูผูส้อนแต่ละวิชา
อาจมีความถนัดแต่ละวิชาไม่เท่ากัน ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการสอน รวมถึงบุคลากรอ่ืนๆที่
ตอ้งบริหารจัดการ และติดตามเด็กในภาพรวม ยังมีจ านวนไม่เพียงพอ ผูบ้ริหารศูนยก์ารเรียนรู้
มอญแสงเทียนใหส้มัภาษณว์่า  

 
“ใน 1 หอ้ง มี นกัเรียนประมาณ  40 คน ครูที่สอน เดิม มี 6 คน ส าหรบั 6 หอ้ง 

ไม่เพยีงพอ เพราะ มีวชิามากกว่า 6 วชิา แต่ไดค้รูอาสามาสอนเพิ่ม” 
 

กล่าวโดยสรุป ปัญหาและขอ้จ ากัดในการจดัการศึกษาบุตรแรงงานขา้มชาติขององคก์ร
พัฒนาเอกชน พบว่ามีปัญหา 3 ดา้น ไดแ้ก่ องคก์รพัฒนาเอกชนทัง้ 3 แห่งไม่ไดจ้ดทะเบียนศูนย์
การเรียนกับกระทรวงศึกษาธิการ ท าให้ไม่สามารถรบัรองผลการศึกษา และติดปัญหาในการ
เคลื่อนยา้ยที่อยู่ของบุตรแรงงานขา้มชาติ ท าใหเ้ด็กเรียนในศนูยก์ารเรียนไม่ต่อเนื่อง อีกทัง้ปัญหา
การจัดการศึกษาช่วงการแพร่ระบาดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ท าใหก้ารเขา้ถึงการศึกษาของบุตร
แรงงานข้ามชาติหยุดชะงัก และปัญหาขาดงบประมาณและบุคลากร ท าให้การจัดการศึกษา
ใหก้บับตุรแรงงานขา้มชาติไม่มีประสิทธิภาพที่ดีเพียงพอ  

 
4.2.5 ผลกระทบ การสนับสนุน และความต้องการจากนโยบายการศึกษาภาครัฐ

ต่อการศึกษาบุตรแรงงานข้ามชาติขององคก์รพัฒนาเอกชน  
องคก์รพฒันาเอกชนไดร้บัผลกระทบและการสนบัสนนุจากนโยบายการศึกษาระดบัชาติ

รวมถึงองคก์รพัฒนาเอกชนมีความตอ้งการนโยบายการศึกษาใหส้นบัสนุนการท างานขององคก์ร
พฒันาเอกชน มีรายละเอียดดงันี ้ 

4.2.5.1 นโยบายการศึกษาที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาขององค์กร
พัฒนาเอกชน 

ส าหรบัองคก์รพฒันาเอกชนทุกแห่งในจงัหวดัสมทุรสาครไม่ไดร้บัผลกระทบโดยตรง
จากนโยบายรฐับาลในเรื่องของการจัดการศึกษา เนื่องจากองค์กรพัฒนาเอกชนไม่ได้อ้างอิง
หลักสูตรการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการในการจัดการเรียนการสอนใหก้ับบุตรแรงงานขา้ม
ชาติ และองค์กรพัฒนาเอกชนไม่ได้จดทะเบียนศูนย์การเรียนอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
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กระทรวงศกึษาธิการ และภาครฐัไม่ไดม้ีการเขม้งวดและตรวจสอบในการจดทะเบียนศนูยก์ารเรียน 
ปัญหานี ้จึงเป็นข้อจ ากัดขององค์กรพัฒนาเอกชน ผู้บริหารศูนย์การเรียนรูม้อญแสงเทียน ให้
สมัภาษณว์่า  

 
“น โยบ าย รัฐ บ าลยั ง ไม่ มี ค วาม เข้ม งวด เรื่ อ งก ารจดท ะ เบี ยน ขึ้ น กับ

กระทรวงศึกษาธิการมาก เราจึงสามารถจัดตัง้ศูนย์การเรียนได ้ส่วนการท างานก็ตอ้งระมดัระวงั
และตอ้งศึกษากฎหมายเกี่ยวกบัการจดัการศึกษา ซึ่งศูนย์ก็สามารถจดัการศึกษาไดต้ามศกัยภาพ 
งบประมาณทีม่ี และสนบัสนนุบตุรแรงงานขา้มชาตใิหเ้ขา้ถงึการศกึษาเท่าทีท่ าได”้ 
 

4.2.5.2 การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ  
ปัจจุบันองค์กรพัฒนาเอกชนทั้ง 3 แห่ง ไม่ ได้อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ

กระทรวงศึกษาธิการ จึงไม่ไดร้บัการสนับสนุนงบประมาณ และอ่ืน ๆ จากภาครฐั แต่หน่วยงาน
ภาครฐัภายในจังหวัดสมุทรสาครที่ท างานร่วมกับองคก์รพัฒนาเอกชนก็ ไม่ไดปิ้ดกั้นการท างาน
ขององคก์รพัฒนาเอกชนแต่อย่างใด ผูบ้ริหารศูนยก์ารเรียนรูเ้ครือข่ายองคก์รศาสนาคาทอลิกให้
สมัภาษณว์่า 

 
“เราไม่ไดร้บัอะไรจากภาครฐัเลย เพราะการเรียนเราก็ไม่ไดอ้ิงกบัหลกัสูตรของ

ภาครฐั เอาตามสะดวกของครู เราไปบงัคบัครูไม่ไดใ้นเรือ่งทีเ่ขาไม่ถนดั” 
 

เช่นเดียวกบัผูบ้รหิารศนูยก์ารเรียนรูม้อญแสงเทียน ใหส้มัภาษณว์่า  
 

“เราไม่ไดร้บัการสนบัสนนุอะไรจากรฐั แต่มีการขอความอนเุคราะห์ใหน้กัเรียนไป
เรียนต่อที่ส านกังานการศึกษานอกระบบ โดยส่งขอ้มูลไปทีส่  านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน จังหวดัสมุทรสาคร ซึ่งทางหน่วยงานได้ท าหนังสือไปส านักงานการศึกษานอกระบบ 
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร โดยไม่มีการปิดกัน้” 
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4.2.5.3 ความต้องการขององคก์รพัฒนาเอกชนต่อนโยบายการศึกษา 
องคก์รพัฒนาเอกชนมีความตอ้งการดา้นนโยบายการศึกษาในการช่วยส่งเสริมใน

การท างาน หรือแกปั้ญหาในการจัดการศึกษาขององคก์รพัฒนาเอกชนซึ่งจะเป็นประโยชนส์งูสุด
แก่แรงงานขา้มชาติ ดงันัน้องคก์รพฒันาเอกชนมีความตอ้งการดงันี ้

(1) รฐับาลควรก าหนดนโยบาย หรือ แนวทางการศึกษาส าหรบับุตรแรงงานขา้มชาติ
ใหช้ัดเจน เพราะปัจจุบนันโยบายการศึกษาส าหรบับุตรแรงงานขา้มชาติปลายทางยังมีความไม่
ชัดเจน นโยบายการศึกษาระบุว่าบุตรแรงงานขา้มชาติสามารถเรียนในประเทศไทยได ้แต่ไม่ได้
ระบุว่าบุตรแรงงานขา้มชาติต้องเรียนถึงระดับใดถึงจะท างานที่ดีได้ เพราะแรงงานขา้มชาติใน
ประเทศไทยส่วนใหญ่ท างานเป็นกรรมกรแบกหาม หรือคนรบัใชภ้ายในบา้น ถา้บุตรแรงงานขา้ม
ชาติได้ท างานที่ดีจะเป็นก าลังส าคัญในการผลิตที่ดีและมีคุณภาพ สามารถท างานได้อย่างมี
คุณภาพ รฐับาลควรเปิดโอกาสให้แรงงานขา้มชาติที่จบการศึกษาระดับสูงได้มีแนวทางในการ
ประกอบอาชีพที่ดีและไดค่้าตอบแทนที่สงูขึน้ ผูบ้รหิารมลูนิธิรกัษไ์ทยใหส้มัภาษณว์่า  

 
“อยากใหร้ฐับาลมี Road Map ที่ชดัเจนว่าถา้เด็กเรียนจบระดบัชัน้มธัยมศึกษา 

ระดบัชัน้ปริญญาตรี จะมีสทิธิการท างานไดร้ะดบัไหน สามารถท างานอะไรไดบ้า้ง ทีไ่ม่ใช่กรรมกร 
คนรบัใชใ้นบา้น บตุรแรงงานทีเ่รียนจบนา่จะเขา้ถงึโอกาสทางสงัคมไดม้ากกว่าปกต ิเพราะสดุทา้ย
เมือ่เรียนจบก็ตอ้งกบัไปเป็นแรงงานเหมือนเดมิ เดก็ทีต่ัง้ใจเรียนกลบัไม่มีอนาคต” 
 

(2) การรบัรองผลการศึกษา เพื่อออกวุฒิการศึกษาขององคก์รพัฒนาเอกชนจาก
หน่วยงานการศึกษาของประเทศตน้ทาง ซึ่งจะเป็นประโยชนต่์อแรงงานขา้มชาติในการกลับไป
ศึกษาต่อที่ประเทศตน้ทาง เนื่องจากปัจจุบนัองคก์รพัฒนาเอกชนไม่สามารถรับรองผลการศึกษา
ได้ จึงมีความต้องการให้มีนโยบายเรื่องการรบัรองผลการศึกษาจากหน่วยงานการศึกษาของ
ประเทศตน้ทางเพื่อรบัรองผลการศึกษาขององคก์รพฒันาเอกชนที่เป็นผูใ้หก้ารศึกษาบุตรแรงงาน
ข้ามชาติกลับไปศึกษาต่อที่ประเทศต้นทาง ผู้บริหารศูนย์การเรียนรูเ้ครือข่ายองค์กรศาสนา
คาทอลิกใหส้มัภาษณว์่า  

 
“อยากให้มีนโยบายให้ติดต่อหน่วยงานการศึกษาของประเทศพม่า ในการ

รบัรองการเรียนของเด็ก เมือ่เขากลบัไปยงัประเทศเขา จะสามารถน าใบรบัรองไปต่อยอดเขา้เรียน
ในประเทศเขาได”้ 
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กล่าวโดยสรุปองค์กรพัฒนาเอกชนไม่ไดร้บัผลกระทบโดยตรงจากนโยบายการศึกษา
ภาครฐั เนื่องจากองคก์รพัฒนาเอกชนไม่ไดอิ้งหลักสูตรการศึกษาของภาครฐัในการสอนใหก้ับ
บุตรแรงงานขา้มชาติ แต่นโยบายรฐับาลยังไม่มีความเขม้งวดเรื่องการตั้งศูนยก์ารเรียนที่ให้จด
ทะเบียนศูนยก์ารเรียนกบักระทรวงศึกษาธิการ ยงัไม่เป็นศนูยก์ารเรียนที่ถูกตอ้งตามกฎหมาย ท า
ใหไ้ม่ไดร้บัการสนับสนุนงบประมาณ และอ่ืน ๆ จากภาครฐั เพราะองคก์รพัฒนาเอกชนไม่ไดอ้ยู่
ภายใตก้ารก ากบัดแูลของกระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนของความตอ้งการขององคก์รพฒันาเอกชน
ต่อนโยบายการศึกษา องคก์รพัฒนาเอกชนมีความต้องการใหร้ฐับาลก าหนดนโยบายหรือแนว
ทางการจัดการศึกษาส าหรับบุตรแรงงานข้ามชาติให้มีความชัดเจนมากขึน้ เพราะปัจจุบัน
นโยบายการศึกษาส าหรบับุตรแรงงานขา้มชาติยังมีความไม่ชัดเจน และตอ้งการใหห้น่วยงาน
การศึกษาของประเทศตน้ทางมีการรบัรองผลการศึกษาขององคก์รพัฒนาเอกชนเพื่อน ากลบัไป
ศกึษาต่อที่ประเทศตน้ทางได ้ 

4.3 ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการศึกษาของบุตรแรงงานงานข้ามชาติโดยองคก์รพัฒนา
เอกชนเหมาะสม 

การเสนอแนวทางการจัดการศึกษาบุตรแรงงานข้ามชาติโดยองค์กรพัฒนาเอกชนที่
เหมาะสม จะเสนอตามกรอบแนวคิดวิจัยจากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัด
การศึกษาบุตรแรงงานขา้มชาติโดยองคก์รพัฒนาเอกชน ไดแ้ก่ กลุ่มผูป้กครองของบุตรแรงงาน
ขา้มชาติ และกลุ่มส านักงานการศึกษานอกระบบ อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร ซึ่งจะไดข้อ้มูล
ดา้นปัญหาและความตอ้งการของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย การบริหารและแนวทางการจัดการศึกษา
บตุรแรงงานขา้มชาติขององคก์รพฒันาเอกชน ในจงัหวดัสมทุรสาคร ซึ่งผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียมีความ
ต้องการแนวทางการจัดการศึกษาส าหรับบุตรแรงงานข้ามชาติโดยองค์กรพัฒนาเอกชนที่
เหมาะสม ดงันี ้  

4.3.1 องคก์รพัฒนาเอกชนควรประชาสัมพันธเ์ร่ืองสิทธิการศึกษาในพืน้ที่อย่าง
เชิงรุก 

ในปัจจุบนัผูป้กครองและบตุรแรงงานขา้มชาติยงัขาดการรบัรูเ้รื่องสิทธิการศึกษา ขอ้
กฎหมาย หรือหลักเกณฑ์ที่จะเขา้ถึงการศึกษา อีกทั้งยังพบว่าบุตรแรงงานขา้มชาติยังมีจ านวน
น้อยในการเข้าถึงระบบการศึกษา และจากผลการศึกษาของผู้ปกครองทุกคนให้ความเห็นว่า
การศึกษาเป็นสิ่งส าคญัส าหรบับุตรของตนเอง แต่ขาดการรบัรูแ้ละวิธีการเขา้ถึงการศึกษา ดังนัน้
องคก์รพัฒนาเอกชนรวมถึงการท างานของเครือข่ายแรงงานขา้มชาติ ตอ้งมีบทบาทเชิงรุกในการ
ประชาสมัพันธ์เรื่องสิทธิการศึกษา ขอ้กฎหมาย หลกัเกณฑ ์หรือวิธีการเขา้ศึกษาทุกประเภทโดย
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ละเอียดในพืน้ที่ใหก้ับผูป้กครอง และบุตรแรงงานขา้มชาติ ซึ่งผูอ้  านวยการส านักงานการศึกษา
นอกระบบ อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร ใหส้มัภาษณว์่า  

 

“ในสถานการณ์ปกติ การเขา้ถึงระบบการศึกษาของบุตรแรงงานขา้มชาติยงัมี
โอกาสนอ้ย ทีก่ศน.ยงัมีนกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มแรงงานขา้มชาตไิม่ถงึ 100 คน” 

 
4.3.2 องคก์รพัฒนาเอกชนควรจัดท าแผนการสอนเพ่ือให้เกิดความครบถ้วนใน

เนือ้หาสาระการเรียน  
องคก์รพัฒนาเอกชนตอ้งจดัท าแผนการสอนและระบุรายละเอียดเนือ้หาในการสอน

ของแต่ละระดบัชัน้ เพื่อใหเ้กิดความชดัเจนในการศึกษา ความไม่คลาดเคลื่อนของเนือ้หาสาระการ
เรียน และเกิดความมีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาเพิ่มมากขึน้ โดยเฉพาะวิชาภาษาไทย 
เนื่องจากความต้องการของผู้ปกครอง และส านักงานการศึกษานอกระบบ มีความต้องการ
เช่นเดียวกันว่าวิชาภาษาไทยมีความส าคัญต่อการศึกษาในการใช้ชีวิตในประเทศไทยและมี
ความส าคัญต่อการเขา้ศึกษาที่ส  านักงานการศึกษานอกระบบ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
เพราะก่อนเขา้เรียนที่ส  านกังานการศึกษานอกระบบ มีการสอบวดัผลก่อนเขา้เรียนตามหลกัเกณฑ์
ของการศึกษานอกระบบ ดังนั้นจึงต้องมีการจัดท าแผนการสอนที่มีการบูรณาการสอนวิชา
ภาษาไทยเพื่อเพิ่มผลสมัฤทธิ์ทางการศกึษาภาษาไทยใหดี้มากขึน้ ผูป้กครอง A ใหส้มัภาษณว์่า  

 

"ตอนนีลู้กทีก่ าลงัเรียนต่อทีก่ารศึกษานอกระบบ ลูกบอกว่ามีค าศพัท์แปลกๆ จึง
อยากใหศู้นย์การเรียนเพิ่มการสอนวิชาภาษาไทยใหม้ากขึน้ เพือ่ปูพืน้ฐานใหเ้ขม้ขน้เพื่อไปเรียน
ต่อการศกึษานอกระบบไดเ้ขา้ใจมากขึน้” 

 

ในส่วนของวิชาอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาเมียนมา วิชาภาษาจีน วิชา
วิทยาศาสตร ์และวิชาคอมพิวเตอร ์องคก์รพฒันาเอกชนตอ้งจดัท าแผนการสอนทุกระดบัชัน้ และ
ระบุรายละเอียดเนือ้หาในการสอนของแต่ละระดบัชัน้ เพื่อใหเ้กิดความชดัเจนในการศึกษา เพราะ
วิชาดังกล่าวมีความส าคัญไม่ต่างกับวิชาภาษาไทยเพราะจะท าใหบุ้ตรแรงงานขา้มชาติมีความรู ้
ความสามารถ และศกัยภาพเพิ่มมากขึน้ ผูป้กครอง C ใหส้มัภาษณว์่า  
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“อยากใหศู้นย์เนน้การสอน วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย และวิชาภาษา
เมียนมาและทกุอย่างทีเ่กีย่วกบัการเรียน” 

 
4.3.3 องคก์รพัฒนาเอกชนควรเพ่ิมการสอนวิชาศิลปะการแสดง การสอนอาชีพ 

และการสอนกฎหมาย 
องคก์รพัฒนาเอกชนตอ้งเพิ่มรายวิชาศิลปะการแสดง การสอนอาชีพ และการสอน

กฎหมายสอนใหก้ับบุตรแรงงานขา้มชาติ ไม่ใช่เพียงจัดกิจกรรมเท่านั้น เนื่องจากความตอ้งการ
ของกลุ่มผู้ปกครองมีความต้องการให้องค์กรพัฒนาเอกชนสอนวิชาดังกล่าว แต่ต้องจัดท า
แผนการสอนระบุรายละเอียดวิชาที่จะสอนทัง้วิชาศิลปะ และวิชาการสอนทักษะอาชีพใหเ้ป็นวิชา
หลกั เพื่อพัฒนาความถนัดในดา้นอาชีพต่าง ๆ ใหก้ับบุตรแรงงานขา้มชาติ ในส่วนวิชากฎหมาย
องคก์รพัฒนาเอกชนตอ้งจัดท าแผนการสอนวิชากฎหมายส าหรบัแรงงานขา้มชาติ โดยสรา้งเป็น
วิชาเรียนกฎหมายโดยเฉพาะ โดยก าหนดแผนการสอน และรายละเอียดการสอนของกฎหมายแต่
ละประเภทใหช้ดัเจน เช่น กฎหมายเรื่องสิทธิแรงงานขา้มชาติ การแจง้เกิดส าหรบับุตรแรงงานขา้ม
ชาติที่เกิดในประเทศไทย กฎหมายประกนัสงัคม กฎหมายและขัน้ตอนการขึน้ทะเบียนของแรงงาน
ขา้มชาติ กฎหมายในชีวิตประจ าวัน กฎหมายเรื่องสิทธิการศึกษาส าหรบับุตรแรงงานขา้มชาติ 
และอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้ง และในการสอนกฎหมายตอ้งเลือกใชภ้าษาที่เหมาะสม และสามารถเขา้ใจ
ง่ายในเบือ้งตน้ โดยเลือกการสอนกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเด็กที่โตแลว้ ผูป้กครอง C และ E ที่ให้
สมัภาษณว์่า 

 
“อยากใหม้ีการเพิ่มชมรมกิจกรรม การสอนศิลปะ ฝึกประสบการณ์อาชีพ และ

อยากใหม้ีการสอนกฎหมายเบือ้งตน้ เพราะลูกเคยโดนเอาเปรียบเรื่องเงินจากคนไทย เนือ่งจากลูก
ไม่รูก้ฎหมาย” 
 

4.3.4 องคก์รพัฒนาเอกชนควรจดทะเบียนศูนยก์ารเรียนภายใต้การก ากับดูแล
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

ปัจจุบันองคก์รพัฒนาเอกชนไม่ไดจ้ดทะเบียนศูนยก์ารเรียน ท าใหไ้ม่ไดอ้ยู่ภายใต้
การก ากบัดแูลของกระทรวงศกึษาธิการ ดงันัน้จึงไม่มีสงักดัในการควบคมุดแูลในการจดัการศกึษา 
ไม่สามารถรับรองผลการศึกษาได้ และไม่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณหรืออ่ืนๆ จาก
กระทรวงศกึษาธิการ และในปัจจุบนัองคก์รพฒันาเอกชนยงัคงพบปัญหาเรื่องการขาดงบประมาณ 
และจ านวนบุคลากรไม่เพียงพอในดา้นการจดัการศึกษาใหก้ับบุตรแรงงานขา้มชาติ ดังนัน้องคก์ร
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พฒันาเอกชนตอ้งจดทะเบียนศูนยก์ารเรียนตามแบบค าขอจดัตัง้ศนูยก์ารเรียนขององคก์รเอกชน 
ที่ระบุไวใ้น กฎกระทรวงว่าดว้ยสิทธิขององค์กรชุมชนและองคก์รเอกชนในการจัดการศึกษาขั้น
พืน้ฐานในศูนยก์ารเรียน พ.ศ. 2555 เมื่อศูนยก์ารเรียนจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ศูนยก์ารเรียน
สามารถออกหลักฐานทางการศึกษาแก่ผู้เรียนหรือผู้ส  าเร็จการศึกษาจากศูนย์การเรียนว่าได้
ศกึษาหรือส าเรจ็การศึกษา ภายใตก้ารก ากบัและการรบัรองของส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา หรือ 
คณะกรรมการเขตพืน้ที่การศึกษาที่ศูนยก์ารเรียนตัง้อยู่แลว้แต่กรณี และศูนยก์ารเรียนอาจไดร้บั
สิทธิประโยชนด์า้นเงินอุดหนุนจากรฐั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น หรือองคก์รเอกชนอ่ืนส าหรบั
การจดัการศกึษาได ้

4.3.5 องค์กรพัฒนาเอกชนควรสร้างความเข้าใจเร่ืองการขึ้นทะเบียนบุตร
แรงงานข้ามชาติ เพ่ือเป็นประโยชนใ์นการเข้าถึงการศึกษา 

ในบุตรแรงงานขา้มชาติที่อาศัยอยู่ในจงัหวดัสมทุรสาครมีทัง้บุตรแรงงานขา้มชาติที่
เดินทางตามผูป้กครองมาจากประเทศตน้ทาง และบุตรแรงงานขา้มชาติที่เกิดในประเทศไทย ซึ่งมี
ทัง้แรงงานขา้มชาติที่ขึน้ทะเบียนอย่างถูกกฎหมาย และแรงงานขา้มชาติที่ไม่ไดข้ึน้ทะเบียน ซึ่ง
เป็นแรงงานที่ผิดกฎหมาย เป็นปัญหาในการรับเข้าศึกษาที่โรงเรียนรัฐบาลรวมถึงส านักงาน
การศึกษานอกระบบ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาครด้วย ที่ต้องการบุตรแรงงานข้ามชาติที่มี
หลักฐานทางทะเบียนราษฎร คือ มีบัตรประจ าตัวประชาชนส าหรับผู้ไม่มีสัญชาติไทย (กรณี
ผูติ้ดตาม) ที่ระบุเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั ในการตรวจสอบการมีตวัตนของบุคคลดงักล่าว 
อีกทัง้ยังมีบุตรแรงงานขา้มชาติที่เกิดในประเทศไทยที่ไม่ไดไ้ปแจง้เกิดที่ส  านักทะเบียนต่าง ๆ ท า
ให้บุตรแรงงานข้ามชาติไม่มีหลักฐานในการแจ้งเกิด จึงไม่มีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก 
ส าหรบับุคคลที่ไม่มีสญัชาติไทย ผูอ้  านวยการส านกังานการศึกษานอกระบบ อ าเภอเมือง จงัหวัด
สมทุรสาครใหส้มัภาษณว์่า  
 

“ภายหลงัเรารบัแต่เดก็ทีม่ีเลข 13 หลกั เพราะเคยโดนตรวจสอบเรื่องเด็กเถือ่นว่า
เขา้มาไดย้งัไง เมื่อก่อนก็รบัเด็กที่ไม่มี 13 หลกั เราออกเป็นรหสัตวั G ให ้แต่ถา้เด็กยา้ยที่เรียน
สถานศึกษาก็ก าหนดตวัรหสัตวั G ใหม่ได ้เพราะฉะนัน้เป็นเรื่องยากในการตรวจสอบว่าเป็นเด็ก
คนเดียวกนัไหม เพราะเขาเขา้มาแบบไม่มีหลกัฐานเป็นแรงงานผิดกฎหมาย แต่ถา้มีเลข 13 หลกั
แบบคนไทยมนัง่ายต่อการตรวจสอบทีม่าทีไ่ป เป็นปัญหาในการตรวจสอบเรือ่งงบประมาณ” 
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ดังนั้นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวองคก์รพัฒนาเอกชนตอ้งสรา้งความเขา้ใจเก่ียวกับ
ประโยชนข์องการขึน้ทะเบียนแรงงานขา้มชาติ กรณีผูติ้ดตามที่จะส่งผลต่อการเขา้ถึงการศึกษา
ของบตุรแรงงานขา้มชาติ  

 
4.3.6 องค์กรพัฒนาเอกชนควรมีความร่วมมือกับหน่วยงานการศึกษาของ

ประเทศต้นทาง เพ่ือจัดการศึกษาตามหลักสูตรของประเทศต้นทาง และรับรองวุฒิ
การศึกษา  

ในปัจจุบนัองคก์รพัฒนาเอกชนไม่ไดย้ึดหลักสูตรการศึกษาของประเทศไทยในการ
จัดการศึกษาให้กับบุตรแรงงานข้ามชาติ และองค์กรพัฒนาเอกชนก็ไม่สามารถรับรองผล
การศึกษาภายใต้การจัดการศึกษาของศูนย์ตนเองได ้ถึงแม้จะมีแนวทางในการเขา้ศึกษาต่อที่
ส  านกังานการศึกษานอกระบบเพื่อใหไ้ดว้ฒุิการศึกษาแต่พบว่าวฒุิการศึกษาที่ออกโดยส านกังาน
การศึกษานอกระบบ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาครไม่สามารถน ากลบัไปเทียบโอนเขา้ศึกษาที่
ประเทศต้นทางได้ เทียบโอนได้แต่การศึกษาภายในประเทศไทยเท่านั้น  ดังนั้นองค์กรพัฒนา
เอกชนตอ้งมีความร่วมมือกับหน่วยงานการศึกษาของประเทศตน้ทางในการจัดการศึกษาและ
รบัรองผลการศึกษาในรูปแบบของประเทศตน้ทางเอง เพื่อใหเ้กิดการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จาก
การการสมัภาษณผ์ูอ้  านวยการการศึกษานอกระบบ อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร ใหส้มัภาษณ์
ว่า 

 
“อยากใหม้ีความร่วมมือกับโรงเรียนในเมียนมา เพื่อออกวุฒิจบแบบเมียนมา 

เนื่องจากของเราไม่สามารถเทียบวุฒิไปต่อของฝั่งเมียนมาไม่ได ้เคยคุยเรื่องนีก้บัรฐัมนตรีศึกษา
ของเมียนมาถงึปัญหานี ้ในช่วงหลงัจึงจะเป็นการไปสอบวดัระดบัทีฝ่ั่งเมียนมาก่อนเขา้เรียน” 

 

ส าหรบัศูนยก์ารเรียนรูม้อญแสงเทียนมีความร่วมมือกบัหน่วยงานการศึกษาของรฐั
มอญประเทศเมียนมา และจัดการศึกษาโดยใชห้ลักสูตรของประเทศตน้ทางอยู่แลว้ ท าใหบุ้ตร
แรงงานขา้มชาติที่ศึกษากับศนูยก์ารเรียนรูม้อญแสงเทียนสามารถกลบัไปเรียนต่อที่รฐัมอญไดไ้ม่
มีปัญหาเรื่องวฒุิการศกึษา  

 

 



 

 

บทที ่5 
สรุปผลการวิจัย อภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ 

การศึกษาเรื่องแนวทางการจดัการศึกษาบุตรแรงงานขา้มชาติโดยองคก์รพฒันาเอกชนที่
เหมาะสม จงัหวดัสมุทรสาคร โดยมีวตัถุประสงค ์3 ประการ ไดแ้ก่ 1) เพื่อศึกษาปัญหาและความ
ตอ้งการของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียในการจัดการศึกษาของบุตรแรงงานขา้มชาติโดยองคก์รพัฒนา
เอกชนในจังหวัดสมุทรสาคร 2) เพื่อศึกษาการบริหารและแนวทางการจัดการศึกษาบุตรแรงงาน
ข้ามชาติ ขององค์กรพัฒนาเอกชน ในจังหวัดสมุทรสาคร 3) เพื่อน าเสนอแนวทางการจัด
การศึกษาของบุตรแรงงานงานขา้มชาติโดยองค์กรพัฒนาเอกชนเหมาะสม โดยผู้วิจัยเลือกใช้
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก และการศึกษา
เอกสารที่เก่ียวข้อง โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาบุตร
แรงงานขา้มชาติโดยองคก์รพฒันาเอกชน ในจงัหวดัสมทุรสาคร  

5.1 สรุปผลการศึกษา  
5.1.1 ปัญหาและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาของ

บุตรแรงงานข้ามชาติโดยองคก์รพัฒนาเอกชนในจังหวัดสมุทรสาคร 
5.1.1.1 สถานการณก์ารศึกษาของบุตรแรงงานข้ามชาติในจังหวัดสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสาครเป็นพืน้ที่หนึ่งที่มีการเคลื่อนยา้ยแรงงานขา้มชาติเขา้มาท างาน

เป็นจ านวนมาก ท าให้มีผู ้ติดตามที่เป็นบุตรแรงงานข้ามชาติติดตามผูป้กครองมาดว้ยโดยพบ
ประเด็นปัญหาที่ส  าคัญว่ายังมีแรงงานเด็กในกลุ่มบุตรแรงงานขา้มชาติที่ถูกใชแ้รงงาน พรอ้มกับ
ขาดการรบัรูเ้รื่องสิทธิการศึกษาท าใหไ้ม่สามารถเขา้ถึงระบบการศึกษาได ้รวมถึงการเคลื่อนยา้ย
สถานที่ท างานของผูป้กครองท าใหเ้ด็กไม่สามารถเรียนไดอ้ย่างต่อเนื่อง และการศึกษาของบุตร
แรงงานขา้มชาติในช่วงสถานการณก์ารแพรเ่ชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ที่เป็นอปุสรรคในการศกึษา  

ดา้นการรบัรูเ้รื่องสิทธิการศึกษาของผูป้กครองและบุตรแรงงานขา้มชาติมีความรบัรู ้
ที่แตกต่างกนัโดยแบ่งการรบัรูอ้อกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ ผูป้กครองรบัรูเ้รื่องสิทธิการศึกษาแต่ไม่ทราบ
ถึงเรื่องรายละเอียดทางการศึกษาอย่างถูกตอ้ง อีกทัง้ผูป้กครองไม่ทราบเรื่องสิทธิการศึกษาทุก
เรื่อง และผูป้กครองไม่ทราบเรื่องสิทธิการศกึษาที่จะเขา้เรียนที่โรงเรียนรฐั  

ในส่วนของเหตุผลที่แรงงานข้ามชาติตัดสินใจส่งบุตรเข้าศึกษาที่องค์กรพัฒนา
เอกชนแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ บุตรเข้าเรียนที่โรงเรียนรฐัไทยไม่ได้ เนื่องจากมีหลักเกณฑ์
เอกสารทางทะเบียนราษฎร อีกทัง้ผูป้กครองไม่มีเวลาดูแลบุตรเพราะตอ้งออกไปท างานขา้งนอก 
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รวมถึงผู้ปกครองไม่ให้บุตรเข้าเรียนโรงเรียนรัฐ เพราะมีความแตกต่างทางเชือ้ชาติ และบุตร
แรงงานขา้มชาติเคยเขา้ศึกษาโรงเรียนรฐับาลไทยและลาออกมาศึกษาที่องค์กรพัฒนาเอกชน 
เนื่องจากบตุรไม่สามารถเรียนในระบบการศกึษาของโรงเรียนรฐับาลได ้ 

ดา้นความร่วมมือกับหน่วยงานภาครฐัพบว่าองคก์รพัฒนาเอกชนมีความร่วมมือ
กบัส านกังานการศึกษานอกระบบ อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร ในการจัดการศึกษาใหก้บับุตร
แรงงานขา้มชาติ  มีความร่วมมือในเรื่องการรบับุตรแรงงานขา้มชาติจากองคก์รพฒันาเอกชนเขา้
ศึกษาต่อที่ส  านักงานการศึกษานอกระบบ และใหก้ารศึกษากับบุตรแรงงานขา้มชาติในหลกัสูตร
การศกึษานอกระบบซึ่งเป็นหลกัสตูรผูใ้หญ่และเป็นภาษาไทย  

5.1.1.2 ความคิดเห็นและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัด
การศึกษาของบุตรแรงงานข้ามชาติ 

ความคิดเห็นและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาบุตร
แรงงานขา้มชาติโดยองคก์รพัฒนาเอกชนแบ่งออกเป็น 2 ประเด็นหลกั ไดแ้ก่ ความคิดเห็นต่อการ
จดัการศึกษาบุตรแรงงานขา้มชาติขององคก์รพัฒนาเอกชน  และความตอ้งการความคาดหวงัต่อ
การจัดการศึกษาขององคก์รพัฒนาเอกชน ซึ่งทัง้สองประเด็นมาจากความคิดเห็นของส านักงาน
การศึกษานอกระบบ อ าเภอเมือง จังหวดัสมุทรสาคร และผูป้กครองของบุตรแรงงานขา้มชาติซึ่ง
เป็นผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียที่ไดร้บัผลกระทบต่อการจัดการศึกษาจากองคก์รพัฒนาเอกชน ผูว้ิจัยจึง
สรุปไดด้งันี ้ 

ส านักงานการศึกษานอกระบบ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร มีความเห็นว่า
นโยบายการศึกษาระดบัชาติส าหรบับุตรแรงงานขา้มชาติยังมีความไม่ชดัเจน ดังนัน้ผูป้กครองจึง
เขา้ถึงการศึกษาขององคก์รพัฒนาเอกชนมากกว่าโรงเรียนรฐับาล เพราะองคก์รพัฒนาเอกชนมี
การชักชวนและประชาสัมพันธ์ใหบุ้ตรแรงงานขา้มชาติเขา้ถึงระบบการศึกษา แต่อย่างไรก็ตาม
มาตรฐานการศึกษาขององคก์รพัฒนาเอกชนยังไม่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานแนวทางการจัด
การศึกษาของภาครฐั จึงพบว่าบุตรแรงงานขา้มชาติทกัษะภาษาไทยไม่แข็งแรง และมีการสอบไม่
ผ่านตามหลักเกณฑ์ในด้านกลุ่มผู้ปกครองมีความเห็นว่าการศึกษามีความส าคัญเพราะเป็น
ใบเบิกทางในการท างานเพื่อช่วยใหบุ้ตรไดท้ างานในต าแหน่งที่ดีขึน้ ผูป้กครองมีความพึงพอใจที่
ส่งบุตรเรียนที่องคก์รพัฒนาเอกชนที่ไม่มีการแบ่งแยกเชือ้ชาติ ศาสนา ส่วนผลการเรียนของบุตร
ผูป้กครองมีความพงึพอใจที่บตุรของตนเองสามารถใชค้วามรูจ้ากการเรียนในชีวิตประจ าวนัได ้  

ด้านความต้องการของส านักงานการศึกษานอกระบบ อ าเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาคร ต้องการให้องค์กรพัฒนาเอกชนคัดเลือกเด็กที่มีความพร้อมเรียน อีกทั้งต้อง
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พัฒนาการสอนภาษาไทยให้กับบุตรแรงงานข้ามชาติเพื่อให้บุตรแรงงานข้ามชาติเรียนตาม
หลักสูตรของการศึกษานอกระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ พรอ้มกับองค์กรพัฒนาเอกชนต้อง
เข้าใจการท างานของการศึกษานอกระบบที่ต้องยึดตามระเบียบ และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษาของบุตรแรงงานขา้มชาติองคก์รพัฒนาเอกชนตอ้งมีความร่วมมือกับประเทศตน้ทาง
เพื่อจดัการศึกษาตามหลกัสตูรของประเทศตน้ทางและออกวฒุิการศึกษาเป็นของประเทศต้นทาง 
ในส่วนของผูป้กครองพบว่าตอ้งการใหอ้งคก์รพฒันาเอกชนจดัการศึกษาตามสิทธิขัน้พืน้ฐานตาม
หลักสิท ธิมนุษยชน เน้นการสอนวิชาภาษาไทยหรือวิชาอ่ืนๆ และต้องการให้สอนวิชา
ศิลปะการแสดง การสอนทักษะอาชีพ และการสอนกฎหมายพืน้ฐาน รวมถึงต้องการใหอ้งค์กร
พัฒนาเอกชนจัดการศึกษาใหก้ับแรงงานขา้มชาติในวันเสาร ์– อาทิตย ์เพื่อเป็นการเปิดโอกาส
ใหก้บัแรงงานขา้มชาติใหม้ีทางเลือกในการเขา้ถึงระบบการศกึษาเพิ่มมากขึน้  

5.1.2 การบริหารและแนวทางการจัดการศึกษาบุตรแรงงานข้ามชาติขององคก์ร
พัฒนาเอกชน ในจังหวัดสมุทรสาคร 

องคก์รพฒันาเอกชนในจงัหวดัสมทุรสาครที่ผูว้ิจยัไดศ้กึษามี 3 แห่ง ไดแ้ก่ มลูนิธิรกัษ์
ไทย ศูนยก์ารเรียนเครือข่ายองคก์รศาสนาคาทอลิก และศูนยก์ารเรียนรูม้อญแสงเทียน ทัง้สาม
แห่งมีการบริหารและแนวทางการจัดการศึกษาแตกต่างกันตามศักยภาพขององคก์รซึ่งขึน้อยู่กับ
แนวทางการบริหารของผู้บริหาร ครูผู้สอน จ านวนเด็กนักเรียน และงบประมาณที่ได้รับ โดย
องคก์รพัฒนาเอกชนมีวัตถุประสงคห์ลกัที่เหมือนกัน คือ ใหโ้อกาสทางการศึกษาแก่บุตรแรงงาน
ขา้มชาติ สว่นวตัถปุระสงคอ่ื์น ๆ ขึน้อยู่กบัทศันคติของผูบ้ริหารองคก์รพฒันาเอกชนแต่ละแห่ง  

นโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาขององคก์รพัฒนาเอกชนมีความแตกต่างกัน 
ตัง้แต่หลกัสตูรขึน้อยู่กบับรบิทของที่ตัง้ศนูยก์ารเรียนว่าตัง้อยู่ในชมุชนที่มีแรงงานขา้มชาติสญัชาติ
ใดซึ่งส่วนใหญ่เป็นสญัชาติเมียนมาและมอญ โดยยึดการสอนใหส้อดคลอ้งกับบริบทของแรงงาน
ขา้มชาติ รวมถึงมีนโยบายในการส่งต่อบุตรแรงงานขา้มชาติเขา้สู่ระบบการศึกษาของภาครฐั คือ 
การศึกษานอกระบบภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานการศึกษานอกระบบ อ าเภอเมือง 
จงัหวดัสมทุรสาคร 

ดา้นกระบวนการจดัการศึกษา เริ่มตัง้แต่การสมคัรเขา้เรียนที่องคก์รพฒันาเอกชนไม่
มีการก าหนดหลกัเกณฑเ์รื่องเอกสารทางทะเบียนราษฎรเหมือนกับโรงเรียนรฐั เพื่อเป็นการเปิด
โอกาสใหก้ับบุตรแรงงานขา้มชาติทุกคนสามารถเรียนได ้วิชาที่สอนในชัน้เรียนขององคก์รพฒันา
เอกชนทัง้ 3 แห่ง มีความสอดคลอ้งกัน เช่น วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร ์ส่วนวิชาอ่ืน ๆ ที่ไม่
เหมือนกันขึน้อยู่กับคุณครูผูส้อนว่าจะมีการบูรณาการวิชาอะไรให้สอดคลอ้งกับความตอ้งการ
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และบริบทของบุตรแรงงานขา้มชาติ มีการสอบวดัผลทุกเทอมเพื่อทดสอบบุตรแรงงานขา้มชาติว่า
มีศกัยภาพในการเรียนมากนอ้ยเพียงใด สว่นกิจกรรมดา้นอ่ืน ๆ มีการสอนกิจกรรมดา้นการเกษตร 
การท าเวรประจ าวัน การสอนมารยาททางสังคม รวมถึงมีการสนับสนุนชุดนักเรียนและอุปกรณ์
การศึกษาให้กับบุตรแรงงานขา้มชาติที่ขาดแคลน และมีการช่วยเหลือบุตรแรงงานขา้มชาติใน
ดา้นอ่ืน เช่น ดา้นกฎหมาย ดา้นสขุภาพ  

ดา้นศกัยภาพและความพรอ้มขององคก์รพฒันาเอกชนในจงัหวดัสมทุรสาครมีความ
แตกต่างกนัทัง้ดา้นจ านวนบุคลากรและความสามารถ งบประมาณและแหล่งงบประมาณที่ไดร้บั 
โดยแหล่งงบประมาณไดร้บัมาจากองคก์รต่างประเทศ และผูบ้ริจาคที่เป็นเครือข่ายของแรงงาน
ขา้มชาติ ดา้นวัสดุอุปกรณ์ความพรอ้มของสื่อและอุปกรณ์ในการจัดการศึกษา มูลนิธิรกัษ์ไทย 
และศนูยก์ารเรียนรูเ้ครือข่ายองคก์รศาสนาคาทอลิกมีสถานที่เพียงพอการจดัการศึกษาใหก้บับุตร
แรงงานขา้มชาติ แต่ศูนยก์ารเรียนรูม้อญแสงเทียน ยังขาดวัสดุอุปกรณ์ ความพรอ้มของสื่อและ
อปุกรณใ์นการจดัการศกึษารวมถึงหอ้งเรียนต่าง ๆ เพราะอาศยัสถานที่เรียนจากวดัเทพนรรตัน ์

ดา้นปัญหาและขอ้จ ากัดขององคก์รพัฒนาเอกชนในจังหวัดสมุทรสาครพบปัญหา
หลักอยู่ 3 ประเด็น ได้แก่ องค์กรพัฒนาเอกชนไม่ได้จดทะเบียนศูนย์การเรียนท าให้ไม่ได้อยู่
ภายใตก้ารก ากบัดแูลของกระทรวงศึกษาธิการ อีกทัง้การจดัการศึกษาใหก้บับุตรแรงงานขา้มชาติ
ช่วงการแพร่ระบาดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ท าให้เกิดอุปสรรคในการศึกษา และองค์กรพัฒนา
เอกชนมีงบประมาณและบคุลากรไม่เพียงพอในการจดัการศกึษาใหก้บับุตรแรงงานขา้มชาติ  

ด้านผลกระทบ การสนับสนุน และความต้องการจากนโยบายการศึกษาต่อ
การศึกษาบุตรแรงงานขา้มชาติพบว่านโยบายรฐับาลยังไม่มีความเขม้งวดเรื่องการตั้งศูนยก์าร
เรียน ซึ่งปัจจุบนัองคก์รพฒันาเอกชนเหล่านีย้ังไม่ไดเ้ป็นศูนยก์ารเรียนที่ถูกตอ้งตามกฎหมาย ท า
ใหไ้ม่ไดร้บัการสนับสนุนงบประมาณหรืออ่ืนๆจากภาครฐั ในส่วนของความตอ้งการต่อนโยบาย
การศึกษามีความตอ้งการใหร้ฐับาลก าหนดนโยบายการศึกษาส าหรบับุตรแรงงานขา้มชาติใหม้ี
ความชัดเจนมากขึน้ และต้องการให้หน่วยงานการศึกษาของประเทศต้นทางมีการรับรองผล
การศกึษาขององคก์รพฒันาเอกชนเพื่อน ากลบัไปศกึษาต่อที่ประเทศตน้ทางได ้  

5.1.3 ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการศึกษาของบุตรแรงงานงานข้ามชาติโดย
องคก์รพัฒนาเอกชนทีเ่หมาะสม 

5.1.3.1 องคก์รพัฒนาเอกชนควรประชาสัมพันธเ์ร่ืองสิทธิการศึกษาในพืน้ที่
อย่างเชิงรุก 

องคก์รพัฒนาเอกชน หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ทัง้ภาครฐัและเอกชน ตอ้งมีบทบาทเชิง
รุกในการประชาสมัพันธ์รายละเอียดเรื่องสิทธิการศึกษา ขอ้กฎหมาย หลกัเกณฑ ์หรือวิธีการเข้า
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ศึกษาทุกประเภทโดยละเอียดใหก้ับผูป้กครองและบุตรแรงงานขา้มชาติ เนื่องจากผูป้กครองและ
บุตรแรงงานขา้มชาติยังขาดการรบัรู ้วิธีการเขา้ถึงการศึกษาอย่างถูกตอ้ง และปัจจุบนัยังมีบุตร
แรงงานขา้มชาติจ านวนนอ้ยในการเขา้ถึงระบบการศกึษา   

5.1.3.2 องค์กรพัฒนาเอกชนควรจัดท าแผนการสอนเพ่ือให้เกิดความ
ครบถ้วนในเนือ้หาสาระการเรียน  

องคก์รพัฒนาเอกชนตอ้งเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการสอนเพื่อใหเ้กิดผล
สัมฤทธิ์ทางการศึกษามากขึ ้น โดยเริ่มจากการจัดท าแผนการสอนทุกระดับชั้น และระบุ
รายละเอียดเนือ้หาในการสอนของแต่ละระดับชัน้ เพื่อใหเ้กิดความชัดเจนและความครบถ้วนใน
การศึกษา และเกิดความมีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาเพิ่มมากขึน้ ได้แก่ วิชาภาษาไทย  
วิชาภาษาองักฤษ วิชาภาษาเมียนมา วิชาภาษาจีน วิชาวิทยาศาสตร ์และวิชาคอมพิวเตอร ์เพราะ
วิชาดงักล่าวมีประโยชนต่์อบุตรแรงงานขา้มชาติในการศึกษาต่อในประเทศไทยหรือกลบัประเทศ
ตน้ทาง 

5.1.3.3 องคก์รพัฒนาเอกชนควรเพ่ิมการสอนวิชาศิลปะการแสดง การสอน
อาชีพ และการสอนกฎหมาย 

องค์กรพัฒนาเอกชนต้องเพิ่มรายวิชาศิลปะการแสดง วิชาทักษะอาชีพ และวิชา
กฎหมาย สอนใหก้ับบุตรแรงงานขา้มชาติไม่ใช่เพียงแค่จัดกิจกรรมเท่านัน้ แต่ตอ้งบรรจุรายวิชา 
จัดท าแผนการสอนระบุรายละเอียดวิชา เพื่อพัฒนาความถนัดในดา้นอาชีพและความรูร้อบตัว
ใหก้บับตุรแรงงานขา้มชาติ  

5.1.3.4 องคก์รพัฒนาเอกชนควรจดทะเบียนศูนยก์ารเรียนภายใต้การก ากับ
ดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ 

องค์ก รพัฒ น า เอกชนต้อ งจดทะ เบี ยนศู น ย์ก าร เรี ยนภ าย ใต้ก ารก ากั บ
กระทรวงศึกษาธิการ ตามแบบค าขอจดัตัง้ศนูยก์ารเรียนขององคก์รเอกชนที่ระบุไวใ้นกฎกระทรวง
ว่าดว้ยสิทธิขององคก์รชุมชนและองคก์รเอกชนในการจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐานในศูนยก์ารเรียน 
พ.ศ. 2555 เมื่อศูนย์การเรียนจดทะเบียน ศูนย์การเรียนสามารถออกหลักฐานทางการศึกษา
ภายใตก้ารก ากับและการรบัรองของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา หรือ คณะกรรมการเขตพืน้ที่
การศึกษาที่ศนูยก์ารเรียนตัง้อยู่ และศูนยก์ารเรียนอาจไดร้บัสิทธิประโยชนด์า้นเงินอดุหนุนจากรฐั 
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น  

5.1.3.5 องคก์รพัฒนาเอกชนควรสร้างความเข้าใจเร่ืองการขึน้ทะเบียนบุตร
แรงงานข้ามชาติ เพ่ือเป็นประโยชนใ์นการเข้าถึงการศึกษา 
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บุตรแรงงานขา้มชาติในจังหวัดสมุทรสาครมีทั้งบุตรแรงงานขา้มชาติที่ขึน้ทะเบียน
อย่างถูกกฎหมาย และบุตรแรงงานขา้มชาติที่ไม่ไดข้ึน้ทะเบียนซึ่งเป็นแรงงานที่ผิดกฎหมาย เป็น
ปัญหาในการเขา้ศึกษาในระบบการศึกษาไทยที่ตอ้งการบุตรแรงงานขา้มชาติที่มีหลักฐานทาง
ทะเบียนราษฎร ดังนัน้ หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งและองคก์รพัฒนาเอกชนตอ้งสรา้งความเขา้ใจและ
การรบัรูใ้หก้ับผูป้กครองและบุตรแรงงานขา้มชาติเก่ียวกับประโยชนข์องการขึน้ทะเบียนแรงงาน
ขา้มชาติกรณีผูติ้ดตามที่จะสง่ผลต่อการเขา้ถึงการศกึษาของบตุรแรงงานขา้มชาติ  

5.1.3.6 องคก์รพัฒนาเอกชนควรมีความร่วมมือกับหน่วยงานการศึกษาของ
ประเทศต้นทาง เพ่ือจัดการศึกษาตามหลักสูตรของประเทศต้นทาง และรับรองวุฒิ
การศึกษา  

ปัจจุบันองคก์รพัฒนาเอกชนไม่ไดอ้ยู่ภายใตก้ระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย 
ท าใหอ้งคก์รพัฒนาเอกชนก็ไม่สามารถรบัรองผลการศึกษาภายใตก้ารจัดการศึกษาของศูนยก์าร
เรียนได้ ถึงแม้จะมีแนวทางในการเข้าศึกษาต่อที่ส  านักงานการศึกษานอกระบบเพื่อให้ได้วุฒิ
การศึกษา แต่ก็สามารถเทียบโอนเรียนไดเ้พียงในประเทศไทยเท่านัน้ ไม่สามารถน าวฒุิการศึกษา
จากประเทศไทยไปเทียบโอนเขา้ศึกษาต่อที่ประเทศเมียนมาได ้ดังนัน้องคก์รพัฒนาเอกชนตอ้งมี
ความร่วมมือกบัประเทศตน้ทางในการวางแผนการจัดการศึกษาโดยยึดหลกัสูตรของประเทศตน้
ทางและการรบัรองผลการศกึษาจากประเทศตน้ทาง 

การศึกษาเรื่องแนวทางการจัดการศึกษาบุตรแรงงานขา้มชาติโดยองค์กรพัฒนา
เอกชนที่เหมาะสม จงัหวดัสมุทรสาคร ผลการศึกษาพบว่าปัจจุบนัยงัพบปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อ
การจัดการศึกษาบุตรแรงงานขา้มชาติ ในส่วนของความตอ้งการของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย มีความ
ต้องการด้านองค์ความรู ้และการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพมากขึน้ ด้านการบริหารของ
องค์กรพัฒนาเอกชนพบว่ามีการบริหารและแนวทางการจัดการศึกษามีความแตกต่างกันตาม
ศักยภาพและงบประมาณ ดา้นขอ้เสนอแนะแนวทางการจัดการศึกษาของบุตรแรงงานงานขา้ม
ชาติที่เหมาะสม มีขอ้เสนอแนะ 6 ประการ ไดแ้ก่ 1) การประชาสมัพนัธเ์รื่องสิทธิการศึกษาในพืน้ที่
อย่างเชิงรุก 2) การจดัท าแผนการสอน  3) การบรรจุวิชาศิลปะการแสดง การสอนอาชีพและการ
สอนกฎหมาย 4) การจดทะเบียนศูนยก์ารเรียน 5) การขึน้ทะเบียนบุตรแรงงานขา้มชาติ และ (6) 
ความร่วมมือกบัหน่วยงานการศึกษาของประเทศตน้ทาง ซึ่งขอ้เสนอแนะดงักล่าวจะเป็นประโยชน์
สงูสดุแก่แรงงานขา้มชาติ 
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5.2 อภปิรายผลการศึกษา  
5.2.1 บทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาบุตร

แรงงานข้ามชาติ 
การจดัการศึกษาขององคก์รพัฒนาเอกชนมีการให้ความส าคญัของบทบาทผูม้ีส่วน

ไดส้่วนเสีย ไดแ้ก่ ผูป้กครอง และส านกังานการศึกษานอกระบบ อ าเภอเมือง จังหวดัสมุทรสาคร 
โดยผู้ปกครองมีบทบาทส าคัญในการส่งบุตรแรงงานขา้มชาติเขา้ศึกษาที่องค์กรพัฒนาเอกชน 
เพราะว่าเขา้ถึงการศึกษาขององคก์รพัฒนาเอกชนไดม้ากกว่าหน่วยงานภาครฐั และยังมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นดา้นความตอ้งการต่อองคก์รพัฒนาเอกชนเพื่อใหอ้งคก์รพัฒนาเอกชน
จัดการศึกษาใหต้รงกับความตอ้งการและสอดคลอ้งกับบริบทของบุตรแรงงานขา้มชาติมากขึน้ 
อีกทัง้ยังมีส่วนร่วมในการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆที่องคก์รพัฒนาเอกชนจัดขึน้ ในดา้นบทบาทของ
ส านกังานการศึกษานอกระบบ อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร มีบทบาทส าคญัที่เขา้มามีสว่นรว่ม
ในการจดัการศึกษาใหก้บับุตรแรงงานขา้มชาติตามมาตรฐานการจดัการศึกษาของภาครฐั  เพื่อให้
บตุรแรงงานขา้มชาติเขา้ถึงระบบการศึกษาของภาครฐัมากยิ่งขึน้ ซึ่งการจดัการศึกษาบุตรแรงงาน
ขา้มชาติขององคก์รพฒันาเอกชนที่ใหค้วามส าคญักบับทบาทของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียมีความสอด
ทองกบัทฤษฎีผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียที่อธิบายว่า (จินตวีร ์เกษมสขุ, 2562) ตอ้งใหค้วามส าคัญกบัผูม้ี
ส่วนไดส้่วนเสียเพราะมีประโยชนใ์นการท ากิจกรรมต่างๆร่วมกันที่ตอ้งอาศัยความร่วมมือร่วมใจ 
เช่น หนว่ยงานภาครฐั ชมุชน หรือปัจเจกบคุคล  

5.2.2  การจัดการศึกษาขององค์กรพัฒนาเอกชนมีความสอดคล้องกับความ
ต้องการและไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การจัดการศึกษาบุตรแรงงานขา้มชาติโดยองคก์รพัฒนาเอกชนมีความสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการและไม่สอดคลอ้งกับความตอ้งการของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย ดา้นความตอ้งการที่
สอดคลอ้งกันของผูป้กครองกับส านักงานการศึกษานอกระบบ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  
ไดแ้ก่ ตอ้งการให้องคก์รพัฒนาเอกชนสอนวิชาภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ เพราะวิชา
ภาษาไทยมีความส าคัญในการใช้ชีวิตภายในประเทศไทยและบุตรแรงงานข้ามชาติยังมีพื ้น
ฐานความรูไ้ม่ดีเพียงพอ ในส่วนของความตอ้งการดา้นวิชาวิทยาศาสตร ์วิชาคณิตศาสตร ์วิชา
ภาษาอังกฤษ วิชาภาษาเมียนมา รวมถึงการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมของบุตรแรงงานขา้มชาติ 
องคก์รพัฒนาเอกชนก็ไดม้ีการจดัการเรียนการสอนในวิชาดงักล่าว แต่ผูป้กครองมีความตอ้งการ
ให้องค์กรพัฒนาเอกชนสอนวิชาดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ ในด้านองค์ความรู้ที่ ไม่
สอดคลอ้งกับความตอ้งการ ไดแ้ก่ วิชาภาษาจีน วิชาคอมพิวเตอร ์การสอนอาชีพ และการสอน
กฎหมาย เนื่องจากองค์กรพัฒนาเอกชนไม่มีบุคลากรทางการสอนที่มีความเชี่ยวชาญในวิชา
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ดังกล่าว และไม่มีงบประมาณในการจัดซือ้คอมพิวเตอรจ์ึงไม่สามารถจัดการเรียนการสอนวิชา
ดงักลา่วได ้

ในดา้นแนวทางการจดัการศึกษาบุตรแรงงานขา้มชาติที่สอดคลอ้งกบัความตอ้งของ
ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียพบว่า ศูนย์การเรียนรูม้อญแสงเทียนมีความร่วมมือกับหน่วยงานการศึกษา
ของประเทศตน้ทางในเรื่องของหลกัสตูรการศึกษาและการรบัรองผลการศึกษาที่เป็นของประเทศ
ตน้ทางเอง ท าใหน้ักเรียนสามารถกลบัไปศึกษาต่อที่ประเทศตน้ทางได ้โดยไม่มีปัญหาเรื่องการ
เทียบโอนวฒุิการศึกษา แต่มลูนิธิรกัษ์ไทยและศนูยก์ารเรียนรูเ้ครือข่ายองคก์รศาสนาคาทอลิก ยงั
ไม่ไดม้ีความรว่มมือกบัประเทศตน้ทางในเรื่องดงักลา่ว  

ในด้านแนวทางการจัดการศึกษาบุตรแรงงานข้ามชาติที่ไม่สอดคล้องกับความ
ตอ้งการของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียพบว่าองคก์รพัฒนาเอกชนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในวัน
เสาร-์อาทิตย ์เนื่องจากขาดจ านวนบุคลากรและงบประมาณ อีกทัง้ความตอ้งการของผูป้กครอง
ยงัมีจ านวนนอ้ยและองคก์รพฒันาเอกชนยงัไม่มีนโยบายในเรื่องนี ้เพราะการจดัการเรียนการสอน
ในวนัเสาร-์อาทิตย ์อาจเกินก าลงัความสามารถและศักยภาพขององคก์รพัฒนาเอกชน รวมไปถึง
องค์กรพัฒนาเอกชนยังไม่เข้าใจการท างานของส านักงานการศึกษานอกระบบในเรื่องการรบั
นักเรียนที่ไม่มีหลกัฐานทางทะเบียนราษฎร เพราะการรบัสมัครนักเรียนของส านักงานการศึกษา
นอกระบบตอ้งการนักเรียนที่มีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลกั ส าหรบัผูท้ี่ไม่มีสญัชาติไทยอย่าง
ชัดเจน เนื่องจากมีการตรวจสอบที่มาของนักเรียนว่ามีตัวตนจริงหรือไม่ เพราะถ้าหากไม่มีเลข
ประจ าตัวประชาชน 13 หลัก จะท าใหต้รวจสอบตัวตนไดย้ากในเรื่องของการไดร้บังบประมาณ
จากภาครฐั  

โดยสรุปองค์กรพัฒนาเอกชนมีการจัดการศึกษาสอดสอดคลอ้งกับความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในบางส่วน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อธิบายว่าการ
บริหารองคก์รตอ้งค านึงถึงความตอ้งการและความสนใจของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย และสอดคลอ้งกบั
งานวิจัยที่เก่ียวขอ้งที่อธิบายว่าการจัดการศึกษาบุตรแรงงานขา้มชาติโดยองคก์รพัฒนาเอกชนมี
การจัดสวัสดิการทางการศึกษาใหก้ับบุตรของแรงงานข้ามชาติโดยจะยึดตามบริบทของแรงงาน
ขา้มชาติ ภูมิภาคและสถานที่ มีการสอนใหค้วามรูพ้ืน้ฐาน ทักษะการใชช้ีวิต เพื่อใหบุ้ตรแรงงาน
ขา้มชาติสามารถด ารงชีวิตอยู่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งการศึกษาบุตรแรงงานขา้มชาติโดย
องคก์รพัฒนาเอกชนยังมีความสอดคลอ้งกับนโยบายการศึกษา ไดแ้ก่ พระราชบญัญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 (ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2542) ที่ระบุว่าต้องจัดการศึกษาขั้น
พื ้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี และต้องเน้นความส าคัญทางความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้
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การบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ โดยตอ้งจัดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ วิชา
คณิตศาสตร ์วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอ่ืนๆ รวมถึงความรูเ้ก่ียวกบัศาสนาศิลปะวฒันธรรม  

5.2.3 การจัดการศึกษาโดยองคก์รพัฒนาเอกชนเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน 
(Human Right)  

ตามข้อเท็จจริงของนโยบายการศึกษาระดับชาติถูกก าหนดมาเพื่ อรองรับ
กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ เด็กนักเรียนไทยซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก  ดังนั้นทรัพยากรและ
งบประมาณต่างๆส่วนใหญ่ตอ้งใชก้ับกลุ่มเป้าหมายหลักก่อน ก่อนที่จะน าไปสู่บุตรแรงงานขา้ม
ชาติ ดังนั้นนโยบายการศึกษาระดับชาติจึงไม่ได้รองรับกลุ่มบุตรแรงงานข้ามชาติ รวมถึง
หน่วยงานภาครัฐก็ไม่ได้ให้ความสนใจกับบุตรแรงงานข้ามชาติ เท่าที่ควร เนื่องจากไม่ใช่
กลุ่มเป้าหมายหลกัเชิงนโยบาย เพราะฉะนั้นการไดร้บัสิทธิการศึกษาเท่ากับนักเรียนไทยจึงเป็น
เรื่องยาก แต่อย่างไรก็ตามนโยบายการศึกษาระดับชาติก็เปิดโอกาสให้บุตรแรงงานข้ามชาติ
สามารถเขา้รบัการศึกษาในระบบโรงเรียนรฐัได้ แต่จะมีบุตรแรงงานขา้มชาติบางส่วนที่เขา้ไม่ถึง
ระบบการศึกษาของโรงเรียนรฐัซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางและเป็นกลุ่มชายขอบของแรงงานขา้มชาติ  
ดงันัน้กลุม่แรงงานขา้มชาติเหล่านีจ้ะเขา้ถึงการศกึษาขององคก์รพฒันาเอกชนมากกว่าโรงเรียนรฐั 
ซึ่งนโยบายการศึกษาระดับชาติก็เปิดโอกาสให้องค์กรพัฒนาเอกชนสามารถจัดการศึกษาขั้น
พืน้ฐานได้ ดังนั้นองค์กรพัฒนาเอกชนจึงมีบทบาทส าคัญในการเข้าถึงกลุ่มชายขอบของบุตร
แรงงานข้ามชาติเหล่านี ้ ซึ่งแนวทางการจัดการศึกษาโดยองค์กรพัฒนาเอกชนเป็นการจัด
การศกึษารูปแบบตามอธัยาศยั  

ดงันัน้อาจมีขอ้จ ากดัที่ไม่สามารถจัดการศึกษาที่น าไปสู่มาตรฐานการจัดการศึกษา
รูปแบบทั่วไปได้ ทั้งความสามารถของบุคลากร สวัสดิการของบุคลากร รวมถึงงบประมาณของ
องค์กรพัฒนาเอกชน แต่อย่างไรก็ตามองคก์รพัฒนาเอกชนก็สามารถจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
ใหก้บับุตรแรงงานขา้มชาติไดม้ีสิทธิในการเขา้ถึงการศึกษา มีความรูพ้ืน้ฐานที่สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้ และยังมีส่วนช่วยให้กลุ่มบุตรแรงงานข้ามชาติเหล่านี ้เข้าสู่ระบบการศึกษาของ
ส านักงานการศึกษานอกระบบ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยโดยภาครฐั ซึ่งองคก์รพัฒนาเอกชนและส านักงานการศึกษานอกระบบ 
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร ไดใ้หโ้อกาสการศึกษาโดยเป็นไปตามหลกัสิทธิมนุษยชนในเรื่อง
สิทธิในการศึกษาที่อธิบายว่าทุกคนมีสิทธิในการศึกษา และต้องเป็นการศึกษาอย่างน้อยชั้น
ประถมศกึษาและขัน้พืน้ฐาน และเขา้ถึงไดอ้ย่างเสมอภาคส าหรบัทุกคนบนพืน้ฐานของคณุสมบติั
ความเหมาะสม (แอมเนสตีอิ้นเตอรเ์นชั่นแนล, 2564) 
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อย่างไรก็ตามปัญหาการจัดการศึกษาบุตรแรงงานขา้มชาติในประเทศไทย อาจจะ
ไม่ไดเ้ป็นประเด็นปัญหาสาธารณะในมุมมองกวา้งมากนัก (Public Issue) และอาจไม่ไดน้ าเขา้สู่
วาระการก าหนดนโยบาย แต่ถา้หากมองการก าหนดนโยบายที่ทั่วถึงและการก าหนดนโยบายที่ไม่
ทิง้ใครไวข้า้งหลงั (Inclusive Policy) กลุ่มบุตรแรงงานขา้มชาติที่อาศยัอยู่ในประเทศไทยเหล่านีก็้
ควรที่จะนับรวมเป็นประชาชนในฐานะเพื่อนมนุษย์ หรือพลเมืองโลก แทนที่จะมองเฉพาะผู้มี
รายชื่อในทะเบียนราษฎร เช่น การนับรวมชาวต่างชาติที่พักอาศัยในพืน้ที่ ไม่เวน้แมแ้ต่ชนกลุ่ม
นอ้ยและกลุม่ผูอ้พยพในค่ายลีภ้ยัดว้ย (ปิยะพงษ ์บษุบงก ์และ พบสขุ ช ่่าชอง, 2563) 

5.2.3 ปัจจัยที่ท าให้การจัดการศึกษาโดยองค์กรพัฒนาเอกชนที่ เหมาะสม
เกิดผลส าเร็จ 

ปัจจัยที่จะส่งเสริมให้การจัดการศึกษาองคก์รพัฒนาเอกชนที่เหมาะสมเกิดผลส าเร็จ
ผูว้ิจัยแบ่งได ้6 ประเด็น ไดแ้ก่ 1) ความร่วมมือของหน่วยงานภาครฐักับองคก์รพัฒนาเอกชนใน
การประชาสัมพันธ์เรื่องสิทธิการศึกษา 2) ความร่วมมือของหน่วยงานภาครฐักับองคก์รพัฒนา
เอกชนในการขึน้ทะเบียนบุตรแรงงานข้ามชาติ  3) หน่วยงานภาครัฐต้องให้ความรูเ้รื่องแนว
ทางการจดทะเบียนศูนย์การเรียนกับองค์กรพัฒนาเอกชน 4) ความร่วมมือของหน่วยงาน
การศึกษาของประเทศต้นทางและองค์กรพัฒนาเอกชนในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรของ
ประเทศตน้ทาง 5) ความร่วมมือขององคก์รพัฒนาเอกชนในการจัดท าแผนการสอนส าหรบับุตร
แรงงานขา้มชาติ และ 6) งบประมาณที่เพียงพอในการจดัการศึกษาใหก้บับุตรแรงงานขา้มชาติ มี
รายละเอียดดงัต่อไปนี ้ 

5.2.3.1 ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐกับองค์กรพัฒนาเอกชนในการ
ประชาสัมพันธเ์ร่ืองสิทธิการศึกษา 

การรบัรูเ้รื่องสิทธิการศึกษาของบุตรแรงงานขา้มชาติยังเป็นข้อจ ากัดที่ท าให้บุตร
แรงงานขา้มชาติพลาดโอกาสในการเขา้รบัการศึกษา ซึ่งการขาดการรบัรูส้ิทธิการศึกษา เป็นการ
ระบุประเด็นปัญหาอย่างชัดเจน สอดคล้องกับทฤษฎีการก่อตัวของนโยบายที่อธิบายว่า  (มยุรี 
อนุมานราชธน, 2556) การระบุปัญหาให้ชัดเจนเป็นประโยชน์ในการก าหนดวัตถุประสงคเ์พื่อ
น าไปสู่การก าหนดนโยบายที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวควรมีการก าหนด
นโยบายด้านความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครฐัที่ดูแลเรื่องการศึกษา และองค์กรพัฒนา
เอกชนที่เป็นผูใ้กลช้ิดกบับุตรแรงงานขา้มชาติ ไดเ้ขา้มาท างานร่วมกนัในการประชาสมัพนัธเ์ชิงรุก
ในพืน้ที่ เรื่องความส าคัญของการศึกษา สิทธิการศึกษา หลกัเกณฑก์ารเขา้รบัการศึกษา รวมถึง
ขอ้กฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง เพื่อให้แรงงานข้ามชาติรวมถึงผู้ติดตามได้รบัรูข้ ้อมูลข่าวสารที่
ถกูตอ้ง เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสใหก้บับตุรแรงงานขา้มชาติเขา้ถึงระบบการศึกษามากขึน้ 



  
 

90 

5.2.3.2 ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐกับองคก์รพัฒนาเอกชนในการขึน้
ทะเบียนบุตรแรงงานข้ามชาติ 

ปัจจุบนัมีแรงงานขา้มชาติรวมถึงผูติ้ดตามที่เขา้เมืองอย่างไม่ถูกกฎหมายอาศัยอยู่
ในจงัหวดัสมทุรสาครเป็นจ านวนมาก ซึ่งการเขา้เมืองที่ผิดกฎหมายสง่ผลกระทบต่อการไดร้บัสิทธิ
ต่างๆในการอาศยัอยู่ในประเทศไทย รวมถึงสิทธิการศึกษาของบุตรแรงงานขา้มชาติ (ผูติ้ดตาม) ที่
จะเขา้สู่ระบบการศึกษาของภาครฐัและการไดร้บัเงินอุดอนุน ดังนั้นการขึน้ทะเบียนแรงงานขา้ม
ชาติเพื่อให้ไดเ้ลขประจ าตัวประชาชนส าหรบัผูไ้ม่มีสัญชาติไทย 13 หลัก จึงเป็นปัจจัยส าคัญที่
จะท าใหไ้ดร้บัสิทธิต่าง ๆ แต่อย่างไรก็ตามการขึน้ทะเบียนแรงงานขา้มชาติช่องทางที่เป็นทางการ
มค่ีาใชจ้่ายสงู ประกอบกบัขัน้ตอนกฎระเบียบต่างๆ ที่สลบัซบัซอ้นตอ้งไปหน่วยงานราชการหลาย
แห่งอีกทั้งยังมีความหวาดกลัวในเรื่องที่ เข้ามาอย่างผิดกฎหมาย รวมถึงการประชาสัมพันธ์
เก่ียวกับการขึน้ทะเบียนท าอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ท าใหก้ารขึน้ทะเบียนแรงงานขา้มชาติยังเป็น
ขอ้จ ากัดที่จะท าใหแ้รงงานขา้มชาติเขา้ไม่ถึงการขึน้ทะเบียนแรงงานขา้มชาติ ซึ่งปัญหาดังกล่าว
เป็นการระบุประเด็นปัญหาอย่างชัดเจน สอดคลอ้งกับทฤษฎีการก่อตัวของนโยบายที่อธิบายว่า
(มยุรี อนุมานราชธน, 2556) การระบุปัญหาใหช้ัดเจนเป็นประโยชนใ์นการก าหนดวัตถุประสงค์
เพื่อน าไปสู่การก าหนดนโยบายที่มีประสิทธิภาพ ผูว้ิจัยจึงขอเสนอใหม้ีการก าหนดนโยบายดา้น
ความร่วมมือใหห้น่วยงานภาครัฐและองคก์รพัฒนาเอกชนท างานร่วมกัน ซึ่งสอดคลอ้งกบัทฤษฎี
การบริการสาธารณะแนวใหม่ที่อธิบายว่า (สัญญา เคณาภูมิ, 2563) ภาครฐัตอ้งเปิดโอกาสให้
ภาคส่วนอ่ืน ได้แก่ ปัจเจกบุคคล หรือสถาบันอ่ืนที่ไม่ใช่รัฐเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
สาธารณะมากขึน้ โดยก าหนดใหม้ีการจดัตัง้ศนูยบ์รกิารรว่มที่รวบรวมหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งเฉพาะ
เรื่องการขึน้ทะเบียนแรงงานขา้มชาติรวมถึงองคก์รพัฒนาเอกชนมาท างานรว่มกนัเพื่อเป็นการลด
ขัน้ตอนการขึน้ทะเบียน พรอ้มกับก าหนดแผนภูมิขั้นตอนในการขึน้ทะเบียนอย่างละเอียดที่เป็น
ภาษาของแรงงานขา้มชาติทุกสัญชาติ และลดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใหม้ีค่าใชจ้่ายที่ถูกลง
เพื่อใหก้ารขึน้ทะเบียนแรงงานขา้มชาติมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

5.2.3.3 หน่วยงานภาครัฐต้องให้ความรู้เร่ืองแนวทางการจดทะเบียนศูนยก์าร
เรียนกับองคก์รพัฒนาเอกชน 

ปัจจุบันองคก์รพัฒนาเอกชนไม่ไดจ้ดทะเบียนศูนยก์ารเรียนภายใตก้ารก ากับดูแล
ของกระทรวงศึกษาธิการ ท าใหศู้นยก์ารเรียนยังไม่ถูกตอ้งตามกฎหมายและเกิดขอ้จ ากัดในการ
ไม่มีสังกัดในการจัดการศึกษา อีกทั้งไม่สามารถรับรองผลการศึกษาได้ รวมถึงยังไม่ได้รับ
งบประมาณการสนบัสนุนจากภาครฐั ดังนัน้การจดทะเบียนศนูยก์ารเรียนจึงเป็นการแกไ้ขปัญหา
ดงักล่าว แต่ในการจดทะเบียนศนูยก์ารเรียนมีหลกัเกณฑแ์ละรายละเอียดหลายอย่าง ทัง้ที่ตัง้ศนูย์
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การเรียน ระบบประกนัคณุภาพภายใน รายชื่อและคณุสมบติัของบุคลากรทางการศึกษาของศนูย์
การเรียน และข้อก าหนดเก่ียวกับคณะกรรมการศูนย์การเรียน ซึ่งองคก์รพัฒนาเอกชนอาจไม่
ทราบหลกัเกณฑด์ังกล่าว ดังนัน้ควรมีค าสั่งใหห้น่วยงานภาครฐัที่เก่ียวขอ้งในการรบัจดทะเบียน
ศนูยก์ารเรียนใหค้ าแนะน าและค าปรกึษาในเรื่องดงักล่าวกบับุคลากรขององคก์รพฒันาเอกชน ซึ่ง
สอดคลอ้งกับเครื่องมือส าคัญที่เนน้การมีส่วนร่วมของประชาชน ในทฤษฎีการบริการสาธารณะ
แนวใหม่อธิบายว่า (สัญญา เคณาภูมิ, 2563) ภาครฐัตอ้งรบัใชป้ระชาชนในฐานะพลเมืองโดย
แสดงความห่วงใยถึงชุมชนและความตัง้ใจจรงิในการรบัผิดชอบต่อสิ่งที่จะเกิดขึน้ และภาครฐัตอ้ง
ตอบสนองต่อความตอ้งการและความสนใจ เพื่อใหบุ้คลากรขององคก์รพัฒนาเอกชนรบัรูข้อมูล
และหลกัเกณฑก์ารจดทะเบียนที่ถกูตอ้ง  

5.2.3.4 ความร่วมมือของหน่วยงานการศึกษาของประเทศต้นทางและ
องคก์รพัฒนาเอกชนในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรของประเทศต้นทาง 

ปัจจุบันการจัดการศึกษาขององคก์รพัฒนาเอกชนมีการจัดการศึกษาที่สอดคลอ้ง
กับความต้องการและบริบทของบุตรแรงงานข้ามชาติ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุตรแรงงานข้ามชาติ
สัญชาติเมียนมา แต่การจัดการศึกษาขององค์กรพัฒนาเอกชนก็มีข้อจ ากัดในการรบัรองผล
การศึกษา ถึงแมว้่าองคก์รพฒันาเอกชนจะส่งต่อบตุรเขา้ศกึษาต่อที่ส  านกังานการศกึษานอกระบบ 
อ าเภอเมือง จงัหวัดสมุทรสาคร เพื่อใหไ้ดว้ฒุิการศึกษาที่รบัรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อน า
วฒุิการศึกษาไปเรียนต่อในระดับที่สงูขึน้ แต่ท าไดแ้ค่การเทียบโอนเรียนในประเทศไทยเท่านัน้ไม่
สามารถน าวุฒิการศึกษาที่ไดก้ลับไปเทียบโอนที่ประเทศตน้ทางได ้ดังนั้นองคก์รพัฒนาเอกชน
ควรมีนโยบายในการประสานงานกับหน่วยงานการศึกษาของประเทศตน้ทาง เพื่อใหเ้กิดความ
ร่วมมือในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรของประเทศต้นทาง และรับรองผลการศึกษาที่เป็น
รูปแบบของประเทศตน้ทางเพื่อเป็นการแกไ้ขปัญหาส าหรบับุตรแรงงานขา้มชาติที่ตอ้งการกลบัไป
เรียนต่อที่ประเทศตน้ทางของตนเอง 

5.2.3.5 ความร่วมมือขององคก์รพัฒนาเอกชนในพืน้ที่ในการจัดท าแผนการ
สอนส าหรับบุตรแรงงานข้ามชาติ 

องค์กรพัฒนาเอกชนในพื ้นที่ควรมีความร่วมมือในการจัดท าแผนการสอนและ
ออกแบบหลกัสูตรการศึกษาส าหรบับุตรแรงงานขา้มชาติใหม้ีมาตรฐานและสอดคลอ้งกัน ซึ่งจะ
เป็นสิ่งส าคัญต่อครูผูส้อนและผู้เรียน เพื่อเป็นการสรา้งมาตรฐานการศึกษาขององค์กรพัฒนา
เอกชน อีกทั้งการจัดท าแผนการสอนต้องท าใหเ้กิดความเขา้ใจอย่างง่ายต่อครูผูส้อนและผูเ้รียน 
และใหเ้กิดความเที่ยงตรง ความครบถว้นของเนือ้หาและเป็นประโยชนท์ าใหเ้นือ้หาการสอนไม่คาด
เคลื่อนตามที่นักเรียนควรจะไดร้บัความรู ้เพราะทุกเนือ้หามีความส าคัญต่อผูเ้รียน ดังนัน้องคก์ร
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พัฒนาเอกชนควรมี Head teacher ที่มีความเชี่ยวชาญในดา้นการจัดท าแผนการสอนและและ
ความสามารถของการสอนแก่ครูอาสาสมัครเพื่อใหม้ีการพัฒนาดา้นการจดัท าแผนการสอนและ
ความสามารถในการสอน 

5.2.3.6 งบประมาณทีเ่พียงพอในการจัดการศึกษาให้กับบุตรแรงงานข้ามชาติ 
งบประมาณเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้มีอุปกรณ์ทางการศึกษาที่ครบถ้วนและ

สอดคลอ้งกับความตอ้งการของผูเ้รียนมากขึน้ เช่น ผูป้กครองมีความตอ้งการใหอ้งคก์รพัฒนา
เอกชนสอนวิชาคอมพิวเตอร ์และวิชาวิทยาศาสตรท์ี่ตอ้งใชอุ้ปกรณ์คอมพิวเตอร ์และอุปกรณ์ใน
การทดลองวิทยาศาสตร ์ซึ่งองคก์รพัฒนาเอกชนยังขาดงบประมาณในส่วนนีซ้ึ่งเป็นข้อจ ากัดใน
การจัดการศึกษา ดังนัน้งบประมาณที่เพียงพอจะสามารถจัดการเรียนรูท้ี่หลากหลายตามความ
ตอ้งการของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียมากขึน้ ผูว้ิจัยจึงขอเสนอใหอ้งคก์รพัฒนาเอกชนจดทะเบียนศูนย์
การเรียนใหเ้รียบรอ้ย เพื่อใหไ้ดร้บัการจดัสรรงบประมาณจากภาครฐั  

5.3 ข้อเสนอแนะ  
จากผลการศึกษาครัง้นีผู้ว้ิจัยมีขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายการศึกษาส าหรบับุตรแรงงาน

ขา้มชาติ ดา้นการปฏิบติั และดา้นการศกึษาครัง้ต่อไป ดงันี ้
5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

5.3.1.1 ผู้ที่ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายควรก าหนดนโยบายการศึกษาส าหรบับุตร
แรงงานขา้มชาติใหม้ีความชดัเจนตามหลกัสิทธิมนุษยชนมากขึน้ เพื่อใหเ้กิดการกระจายนโยบาย
ที่มีความทั่วถึง เพื่อให้บุตรแรงงานข้ามชาติได้รบัการศึกษาที่สมบูรณ์ และตอ้งผลักดันให้บุตร
แรงงานขา้มชาติเขา้สู่ระบบการศึกษาของภาครฐัมากขึน้ พรอ้มกับอ านวยความสะดวกและให้
ค าแนะน าในการบริการทางการศึกษาแก่บุตรแรงงานขา้มชาติ ภายใตข้อ้จ ากดัเชิงนโยบายที่ไม่ใช่
กลุม่เปา้หมายหลกัของประเทศ  

5.3.1.2 ผูท้ี่ท าหนา้ที่ก าหนดนโยบายควรก าหนดนโยบายดา้นความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อให้เกิดการท างานร่วมกันด าเนินการด้าน
ประชาสมัพนัธส์ิทธิการศึกษา การจดทะเบียนศนูยก์ารเรียน และการขึน้ทะเบียนแรงงานขา้มชาติ
กรณีผู้ติดตาม เพราะองคก์รพัฒนาเอกชนเป็นผู้ใกลช้ิดบุตรแรงงานขา้มชาติจะสามารถเป็นผู้
อธิบายและน าพาใหบุ้ตรแรงงานขา้มชาติเขา้ถึงหน่วยงานภาครฐัไดม้ากขึน้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ต่อการศกึษาของบตุรแรงงานขา้มชาติ  

5.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
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5.3.2.1 ส าหรบัหน่วยงานภาครฐัที่จัดการศึกษาใหก้ับบุตรแรงงานขา้มชาติ ตอ้งจัด
หลกัสตูรปพูืน้ฐานก่อนเขา้เรียนส าหรบับุตรแรงงานขา้มชาติ เพื่อเป็นการสรา้งพืน้ฐานความรูแ้ละ
ความเขา้ใจในการเขา้ศึกษาระบบโรงเรียนรฐัไทยที่เป็นหลกัสตูรภาษาไทย เพื่อเป็นการลดจ านวน
บตุรแรงงานขา้มชาติที่ตอ้งออกเรียนจากโรงเรียนรฐั เพราะไม่สามารถเรียนในระบบการศึกษาของ
โรงเรียนรฐัได ้อีกทัง้ตอ้งมีการจดัท าแผนการสอนวิชาภาษาเมียนมาในโรงเรียนรฐัส าหรบัโรงเรียน
ที่มีบุตรแรงงานขา้มชาติเป็นจ านวนมาก เพื่อใหส้อดคลอ้งกบับริบทของบุตรแรงงานข้ามชาติ อีก
ทัง้บุคลากรทางการสอนตอ้งปฏิบติัต่อบุตรแรงงานขา้มชาติใหม้ีความเท่าเทียมกับนักเรียนไทย 
ต้องเข้าใจความแตกต่างวัฒนธรรม ให้ความส าคัญกับบุตรแรงงานข้ามชาติที่มีทักษะความรู้
พืน้ฐานนอ้ยกว่าคนอ่ืนๆ  รวมถึงตอ้งสอนนักเรียนไทยใหม้ีความเขา้ใจบุตรแรงงานขา้มชาติ เพื่อ
ไม่ใหเ้กิดการแบ่งแยกระหว่างเด็กไทยกบัเด็กขา้มชาติ 

5.3.2.2 ส าหรบัองคก์รพัฒนาเอกชนที่จดัการศึกษาใหก้บับุตรแรงงานขา้มชาติ ตอ้ง
ศึกษานโยบายการศึกษาระดับชาติ ระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ ที่ เก่ียวข้อง รวมถึงศึกษาแนว
ทางการจดัการศึกษาในภาครฐัหรือองคก์รพัฒนาเอกชนที่มีการจัดการศึกษาที่เป็นมาตรฐาน ใน
การน ามาปรบัปรุงและพัฒนาใหเ้กิดมาตรฐานในการจดัการศึกษาบุตรแรงงานขา้มชาติ เพื่อเป็น
ประโยชน์ส าหรบัแนวทางการจัดการศึกษาขององค์กรพัฒนาเอกชนให้เกิดการจัดการศึกษา
ส าหรบัองคก์รพฒันาเอกชนที่ยั่งยืน 

5.3.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
5.3.3.1 ศึกษาแนวทางการสรา้งมาตรฐานการจัดการศึกษาส าหรบัองคก์รพัฒนา

เอกชนที่จัดการศึกษาใหก้ับบุตรแรงงานขา้มชาติ เพราะการวิจัยในครัง้นีพ้บว่าการจัดการศึกษา
โดยองคก์รพัฒนาเอกชนยังไม่ไดม้าตรฐานตามที่หน่วยงานภาครฐัก าหนด ดังนัน้การศึกษาแนว
ทางการสรา้งมาตรฐานการจัดการศึกษาส าหรบัองคก์รพฒันาเอกชนจะเป็นประโยชนใ์นการสรา้ง
มาตรฐานการจดัการศกึษาส าหรบัองคก์รพฒันาเอกชน    

5.3.3.2 ศึกษาบทบาทของหน่วยงานภาครฐัว่าควรมีบทบาทในการการสนับสนุน
และช่วยเหลือองค์กรพัฒนาเอกชนอย่างไร เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการจัดการศึกษาโดย
องคก์รพัฒนาเอกชนที่เหมาะสม เพราะหน่วยงานภาครฐัเป็นตัวแสดงส าคัญที่มีบทบาท อ านาจ 
และหน้าที่ที่จะท าใหแ้นวทางการจัดการศึกษาบุตรแรงงานขา้มชาติโดยองคก์รพัฒนาเอกชนที่
เหมาะสมเกิดผลส าเรจ็ 
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