
 
ง 

 

 
ช่ือเร่ืองวทิยานิพนธ์   โอกาสในการเขา้ถึงการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา 
     ตอนปลายของทายาทรุ่นท่ี 2 ของผูย้า้ยถ่ินจาก 
     ประเทศพม่าในอ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก 
ผู้เขียน     นางสาวหทยัทิพย ์ ศุภรัตโนดม 
ปริญญา     ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (ภูมิภาคศึกษา) 
คณะกรรมการทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ รศ.เศกสิน  ศรีวฒันานุกลูกิจ อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 
     รศ.ดร.นงเยาว ์ เนาวรัตน์  อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 

 
บทคดัย่อ 

 
 การศึกษาโอกาสในการเขา้ถึงการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายของทายาทรุ่นท่ี 2 
ของผูย้า้ยถ่ินจากประเทศพม่าในอ าเภอแม่สอด จงัหวดัตากน้ี มีวตัถุประสงค ์3 ประการ คือ 1) ศึกษา
รูปแบบและการจดัการศึกษาส าหรับทายาทรุ่นท่ี 2 ของผูย้า้ยถ่ินจากประเทศพม่าในระดับชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลายในอ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก 2) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อโอกาสเขา้ถึงการศึกษา
ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายของทายาทรุ่นท่ี 2 ของผูย้า้ยถ่ินจากประเทศพม่า ในอ าเภอแม่สอด 
จงัหวดัตาก 3) เพื่อพฒันาและน าเสนอขอ้เสนอแนะแก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง การวิจยัคร้ังน้ีใช้วิธี
การศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการรวบรวมขอ้มูลจากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการศึกษา
ภาคสนาม ทั้งการสังเกตการณ์ การใชแ้บบสอบถาม การพูดคุยแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
และการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง  
 ผลการศึกษาพบวา่รูปแบบการศึกษาส าหรับทายาทรุ่นท่ี 2 ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย
ท่ีพบมี 2 ประเภทหลกั คือ 1) การศึกษาในกระแสหลกั คือสถานศึกษาท่ีอยูภ่ายใตก้ารก ากบัของรัฐ 
และ 2) การศึกษาในศูนยก์ารเรียน เป็นสถานศึกษาท่ีด าเนินการโดยองคก์รเอกชน มีการจดัการเรียน
การสอนแตกต่างกนัไปตามวตัถุประสงคข์องแต่ละศูนย ์ส าหรับขอ้ดีของการศึกษาในกระแสหลกั
คือการไดรั้บวุฒิการศึกษาท่ีไดรั้บการรับรอง มีสถานท่ี ครูผูส้อน และอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ี
เพียบพร้อมและเหมาะสม รวมถึงมีหลกัสูตรการเรียนการสอนท่ีเป็นมาตรฐาน แต่การเขา้เรียนใน
สถานศึกษาดงักล่าว ทายาทรุ่นท่ี 2 จ าเป็นตอ้งมีหลกัฐานการศึกษาท่ีไดรั้บการรับรองและมีทกัษะ
ดา้นภาษาไทยในระดบัดีมาก นอกจากน้ียงัมีค่าใชจ่้ายในการเรียนสูงกว่าศูนยก์ารเรียนท่ีส่วนใหญ่
จะไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเลย 
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 ส าหรับปัจจยัและอุปสรรคท่ีส่งผลต่อโอกาสในการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย
พบมีปัจจยัหลายประการ ได้แก่ 1) ปัจจยัด้านครอบครัว ประกอบด้วย ภูมิหลงัและพื้นฐานของ
ครอบครัว สภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัว และทศันคติของผูป้กครองต่อการศึกษา 2) ปัจจยัดา้น
ตวัเด็ก ประกอบดว้ย ทศันคติของทายาทรุ่นท่ี 2 ต่อการศึกษา ล าดบัการเกิด และทศันคติทางดา้น
เพศ 3) ปัจจยัทางสังคม ประกอบด้วย บทบาทของชุมชน เครือข่ายของคนพลัดถ่ิน และความ
ช่วยเหลือจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก 4) ปัจจยัทางโรงเรียน ประกอบด้วย บทบาทของ
โรงเรียน และครู และขอ้จ ากดัของสถานศึกษา และ 5) ปัจจยัดา้นนโยบายรัฐ ประกอบดว้ย นโยบาย
เปิดกวา้งทางการศึกษา นโยบายเรียนฟรี 15 ปี และขอ้จ ากดัดา้นสถานะบุคคล  
 จากผลการศึกษาจึงน ามาพัฒนาเป็นข้อเสนอแนะได้ดังน้ี 1) รัฐบาลควรสนับสนุน
งบประมาณในนโยบายเรียนฟรี 15 ปีต่อไป 2) ควรเสริมสร้างความรู้ให้แก่บุคลากรทางการศึกษามี
ความเขา้ใจเก่ียวกบันโยบายดา้นการศึกษาเพิ่มมากข้ึน 3) ส่งเสริมและสนบัสนุนการเรียนใน กศน. 
ส าหรับนกัเรียนท่ีมีปัญหาไม่สามารถเขา้เรียนในระบบการศึกษาปกติได ้รวมถึงนกัเรียนจากศูนย์
การเรียน 4) หาแนวทางเพื่อให้นักเรียนท่ีเรียนในศูนยก์ารเรียนได้รับวุฒิการศึกษาท่ีได้รับการ
รับรอง 5) สนบัสนุนและส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนและร่วมมือดา้นวิชาการระหว่างสถานศึกษา
ของรัฐและศูนย์การเรียน และ 6) หาแนวทางให้นักเรียนท่ีไม่มีสัญชาติไทยมีโอกาสเข้าร่วม
โครงการกูย้มืเงินเพื่อการศึกษาได ้
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ABSTRACT 
 

 This research examines the education opportunities in secondary school level of the 
second generation migrants from Myanmar in Mae Sod district, Tak province. The objectives are: 
1) to study the educational patterns in secondary school level for the second generation migrants 
from Myanmar in Maesod district, Tak province; 2) to investigate the factors of  education 
opportunities in secondary school level for the second generation migrants from Myanmar in 
Maesod district, Tak province; and 3) to develop and recommend the policy to the responsive 
organizations. The research methodology of this study is qualitative research and the research 
techniques include collecting data from documents, field works, observations, questionnaires, 
formal and informal conversations and in-depth interviews.     
 The study found that there are 2 main categories of secondary school level education; 
mainstream education and informal education. Mainstream education appears as a public schools 
which is certified by Ministry of Education. Informal education is known as learning centers that 
is arranged by NGOs and provide diverse programs. The advantages of public schools include a 
certified certificates, appropriate buildings, qualified teachers, educational materials and 
standardized curricula. However, to enroll the public schools, the second generation migrants 
should have a certified certificate and fluent in Thai language. Besides the education expenses are 
more expensive than learning centers which mostly free of charge. 
 There are many factors and obstacles that cause the education attainment in secondary 
school: 1) Family factors; i.e. background of familys, financial status, and parents’ attitudes to 
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education; 2) Second generation migrants factors; i.e. second generation migrants’ attitude to 
education, position of birth, and sexual attitude; 3) Social factors; i.e. roles of community, 
migrants networks, and contributions; 4) School factors; i.e. roles of schools and teachers, and 
school limitations; 5) Educational policy factors; i.e. the policy of permission all children to 
enroll the public schools, the policy of 15 years free education and the limitation of second 
generation’s legal status.  
 Regarding to this research, the policy recommendations can be addressed that are:  
1) government should support the 15 years free education continuously; 2) improve the 
knowledge of the educational policy to educational staffs; 3) promote and support the students 
who cannot enroll public schools and learning centers to study in the Non-formal and Informal 
Education; 4) develop a method to give the certified certificates to the students of learning centers 
5) improve a academic cooperations between public schools and learning centers 6) develop the 
process to participate in the student loan scheme for non-Thai students.  
 
 


