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บทคัดย่อ

 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษานโยบาย ระบบ และกลไกของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

ภาคเหนือตอนบนในการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ เพ่ือสังเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผล 

ต่อโอกาสทางการศึกษาในเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ และเพื่อจัดท�ากลยุทธ์ส่งเสริมโอกาสในการศึกษา 

ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแก่เยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน ใช้เทคนิคเชิงคุณภาพ

คือแบบสัมภาษณ์ โดยเก็บข้อมูลจากประชากรผู ้ให้ข้อมูลหลักคือผู ้บริหารของสถาบันอุดมศึกษา 

กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 4 แห่ง จ�านวน 4 คน ได้แก่ อธิการบดีและรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย 

ซึง่เป็นผูร้บัผดิชอบด้านการจดัการศกึษาโดยตรง และเชงิปรมิาณคอืแบบสอบถามในการเกบ็รวบรวมข้อมลู

จากกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ของสถาบันอุดมศึกษาแห่งละ 10 คน รวม 40 คน วิเคราะห์

ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา หาค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย 

 ผลการวิจัยพบว่า นโยบาย ระบบและกลไกของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐภาคเหนือตอนในการ

ให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ เรียงตามล�าดับความส�าคัญ ได้แก่ การก�าหนดอัตรา 

ค่าเล่าเรยีนในราคาถกูเพือ่ให้ทกุคนสามารถเข้าถงึได้ การยกเลิกการสอบคดัเข้าเรียน (ยกเว้นคณะครุศาสตร์) 

ตามแนวคิดผู้อยากเรียนต้องได้เรียน การออกแบบระบบเพื่อการเข้าถึงการบริการของกลไกมหาวิทยาลัย 

ในการต่อยอดการศึกษาของเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อโอกาสในการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

*E-mail: Preedacru@gmail.com 
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ของเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ เรียงตามล�าดับความส�าคัญ ได้แก่ การใช้มาตรการบริหารเปิดกว้างให้เยาวชน

กลุ่มชาติพันธุ์ทุกคนเข้าเรียนได้โดยไม่จ�ากัดสาขาวิชา และการที่นักศึกษามีความเห็นว่าการได้ศึกษา 

ในสถาบนัอดุมศกึษาเป็นช่องทางยกระดบัทางสงัคมของตนเองได้ ส่วนกลยทุธ์ส่งเสรมิโอกาสในการศกึษา

ในสถาบันอุดมศึกษาแก่เยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ เรียงตามล�าดับความส�าคัญ ได้แก่ การใช้มาตรการบริหาร

ให้เยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ได้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษา การสนับสนุนปัจจัยเกื้อหนุนต่าง ๆ ขององค์กร 

ทั้งภาครัฐและเอกชน และการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยมให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของการศึกษา 

ค�าส�าคัญ: สถาบันอุดมศึกษาของรัฐภาคเหนือตอนบน โอกาสทางการศึกษา เยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์

ABSTRACT

 The purposes of this research were to explore the policy, strategies, systems and 

mechanisms of public higher education institutions of the upper northern region in providing 

educational opportunity to young ethnic groups, to synthesize the factors affecting their 

educational opportunities, and to develop strategies to promote educational opportunities 

in the public higher education institutions of the upper northern region. This was a mixed 

methodology research using both qualitative (interview) and quantitative techniques 

(questionnaires). The 4 key informants for qualitative data collection were the president 

and vice-presidents who have been assigned of 4 Rajabhat universities while quantitative 

data collection was based on 40 students from the ethnic groups of 4 Rajabhat universities. 

The statistics used for data analysis were mean and percentage and content analysis was 

also included. 

 The research was found that: the policies of the public higher education institutions 

of the upper Northern region to young ethnic groups had been arranged according to the 

priority as follows: low registration fee so that everyone can access the university; free 

admission to university without examination (except for the Faculty of Education) according 

to the concept of “education for all”; system design to access the university facilities, 

allowing the young ethnic groups to further their education. For the factors affecting the 

educational opportunity of young ethnic groups respectively arranged according to the 

priority as follows: the use of open management methods for all ethnic groups with no 

limit access to the study program and from the students’ view, it revealed that academic 

attainment in the educational institution was to enhance their social standing. The strategies 

promoting educational opportunities in the educational institutions of young ethnic groups 

were prioritized as follows: administrative measures to ensure that the ethnic groups had 
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access to educational opportunities, scholarship support from the public and private 

sectors, and change in attitude, belief, and value so that the value of education would 

be raised.

Keywords: Public Higher Education Institutions of the Upper Northern Region, Educational 

Opportunity, Young Ethnic Groups.

บทน�า 

 สังคมโลกในศตวรรษที่ 21 เป็นสังคม 

ฐานความรู ้ (Knowledge-based Society)  

เต็มรูปแบบ ผู้คนที่จะด�ารงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุข  

นอกจากจะต้องมีและใช้องค์ความรู ้ ได ้อย ่าง 

มีประสิทธิภาพแล้ว ยังจ�าเป็นต้องมีทักษะในการ

ด�าเนินชีวิตแห่งศตวรรษท่ี 21 ท่ีพร้อมมูลและ 

ครบถ้วนด้วย และบคุคลทีม่คีณุลกัษณะเช่นทีก่ล่าว 

มานี้จึงจะเรียกได้ว่าเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นหัวใจส�าคัญของ

การพัฒนาของประเทศเพื่อให้สามารถแข่งขันกับ

ประเทศอื่น ๆ ได้อย่างยั่งยืน (John P. Wilson, 

2005) โดยเหตุนี้รัฐบาลของทุกประเทศจึงต้อง 

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างจริงจังเพราะคุณภาพ 

ของประเทศขึ้นอยู่กับคุณภาพประชากรของประเทศ 

เป็นส�าคัญ มาตรการและกลยุทธ์ท่ีส�าคัญท่ีสุด 

ในการพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพต้องเริ่มต้น 

ด้วยการศกึษาเป็นหลกั Hickman, Daniel C. and 

Olney, William W. (2011) 

 ข้อมูลตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ประเทศไทยมปีระชากร 

ทั้งหมด จ�านวน 66,558,935 คน (The central  

registry office, 2020) โดยเป ็นกลุ ่มเด็ก 

และเยาวชน อายุระหว่าง 0–25 ปี จ�านวน 

21,227,381 คน คิดเป็นร้อยละ 32.07 ของ

ประชากรทั้งหมด ในจ�านวนประชากรทั้งประเทศ

มีประชากรที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์หรือชนเผ่าอยู่ใน

พื้นที่ครอบคลุม 67 จังหวัด จ�านวนทั้งสิ้น 56 กลุ่ม  

มีประชากรรวมประมาณ 6,100,000 คน หรือ 

ร้อยละ 9.68 ของประชากรทัง้ประเทศ โดยจ�าแนก

พื้นที่จากลักษณะการตั้งถิ่นฐานได้ 4 ลักษณะ คือ 

กลุ่มท่ีต้ังถ่ินฐานบนพ้ืนท่ีสูงหรือชนชาวเขา กลุ่มท่ี

ต้ังถิน่ฐานในพ้ืนทีร่าบ กลุ่มชาวเล และกลุ่มทีอ่าศยั

อยูใ่นป่า (Board of the Youth, Youth, Women, 

the Elderly, the Disabled, the Ethnic, and 

the Sexually Diversity Congress) เฉพาะกลุ่ม 

ชาติพันธุ ์ซ่ึงส่วนใหญ่ต้ังถิ่นฐานอยู่ในภาคเหนือ 

ตอนบนของประเทศไทยทีอ่าศยัอยูใ่น 3,431 หมูบ้่าน 

จ�านวน 165,075 ครวัเรอืน มจี�านวนประชากรรวมกนั 

1,125,525 คน คดิเป็นร้อยละ 18.43 ของประชากร

กลุ่มชาติพันธุ์ทั้งหมดในประเทศไทย (Ministry of 

Social Development and Human Security. 

(2018) 

 กลุ ่มชาติพันธุ ์และชนเผ่าเป็นกลุ ่มที่ถูก

กระบวนการทางสังคมผลักดันให้ตกอยู่ในสถานะ 

บุคคลชายขอบของสังคม มักถูกลิดรอนสิทธิ 

ความเป็นมนุษย์ สิทธิความเป็นพลเมือง และ 

สิทธิทางวัฒนธรรม จึงถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีความ

เปราะบาง สุ่มเสี่ยงต่อความไม่มั่นคงในชีวิตและ

จิตใจในระดับรุนแรง (Chatnatapat, C. et al., 

2020) ท่ีผ่านมาประเทศไทยได้ให้ความส�าคัญ 
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กับแนวคิดความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งมีความหมาย 

ตรงตามค�าจ�ากัดความของโครงการพัฒนาแห่ง

สหประชาชาติ (UNDP) ว่า หมายถึง การที่

ประชาชนสามารถแสดงออกในทางเลือกของตน

อย่างปลอดภัยและเป็นอิสระ รวมทั้งควรจะม ี

ศักยภาพและได ้รับอ�านาจมากพอที่จะดูแล 

รับผิดชอบตัวเอง มีโอกาสที่จะแสวงหาความต้องการ

ของตนเองและรายได้ท่ีเพียงพอในการด�ารงชีวิต 

(United Nations Development Group, 2013) 

มาตรการและกลยทุธ์ส�าคญัในการสร้างความมัน่คง

ให้แก่มนุษย์และแก้ไขปัญหาเหล่านั้นคือการศึกษา 

เนื่องจากการศึกษาเป็นเครื่องมือสร้างคนให้มี 

ความรู้ ความสามารถ มีทักษะพื้นฐานที่จ�าเป็น  

มีลักษณะนิสัยและจิตใจที่ดีงาม มีความพร้อมที่จะ

ต่อสู้เพื่อตนเองและสังคมรวมทั้งในการประกอบ

อาชีพ และยังเป็นปัจจัยส�าคัญเพื่อความเจริญ

รุ่งเรืองของประเทศชาติอีกด้วย โดยเหตุนี้ ตั้งแต่ 

พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา คณะรัฐมนตรีได้ให้ความ

เห็นชอบแนวทางการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มี

หลักฐานทางทะเบียนราษฎร โดยได้ออกระเบียบ 

กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับ

นักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548  

ก�าหนดให้สถานศึกษารับเด็กที่ ไม ่มีหลักฐาน 

ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรเข้าเรยีนได้ 

โดยสถานศกึษาต้องถอืเป็นหน้าทีใ่นการทีจ่ะรบัเดก็

ทีอ่ยูใ่นวยัการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศกึษา

ภาคบังคับเข้าเรียนในสถานศึกษา (The Ministry  

of Education, 2005) ซึ่งเป ็นไปตามหลัก 

สิทธิมนุษยชนว่าด้วยสิทธิทางการศึกษา 

 ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 

ในแต่ละปีมีกลุ ่มเยาวชนกลุ ่มชาติพันธุ ์จ�านวน 

หลายหมื่นคนที่อยู่ในวัยเรียน แต่ส่วนใหญ่เรียนจบ 

เพียงระดับชั้นมัธยมศึกษาแล้วก็จะแต่งงาน และ

ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเช่นเดียวกับพ่อแม่  

(Boonpitak,M. 2010) ในขณะเดียวกันก็มี

เยาวชนส่วนหนึ่งที่มีโอกาสได้ศึกษาต่อในระดับ 

อดุมศกึษา ซึง่ภาคเหนอืตอนบนมสีถาบนัการศกึษา 

ระดับอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนอยู่จ�านวน

มากกว่า 20 แห่ง ส�าหรับมหาวิทยาลัยของรัฐ

ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีท้ังหมด 4 แห่ง 

ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  

และมหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง ซึ่งพัฒนามาจาก 

วิทยาลยัครูและสถาบันราชภฏั เป็นสถาบันอดุมศกึษา

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 7  

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

สถาบันจึงเป็นหน่วยงานหลักที่จะสร้างโอกาส 

แก ่สังคมและพัฒนาท ้องถิ่นและเป ็นโอกาส 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการเข้าถึงการศึกษา 

ของประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนซ่ึงจะเป็น 

เครือ่งมอืส�าคญัในการสร้างชาต ิเพราะเมือ่เยาวชน

ได้รับการศึกษาที่เหมาะสมและมีคุณภาพแล้ว 

ปัญหาต่าง ๆ ในบ้านเมืองก็จะลดน้อยลง ในขณะ

เดียวกันยังช่วยท�าให้ เยาวชนกลายเป็นพลเมือง

ที่มีคุณภาพ เป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาท้องถิ่น

และประเทศได้เป็นอย่างดี การให้โอกาสทางการ

ศึกษาแก่เยาวชน โดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ในวันนี้ 

จึงเป็นการให้โอกาสแห่งชีวิตทุกด้านส�าหรับพวกเขา

ในอนาคต 

 ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความต้องการค้นหา

นโยบาย ระบบ และกลไกของสถาบันอุดมศึกษา

ของรัฐภาคเหนือตอนบนในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

จ�านวน 4 แห่งในการให้โอกาสทางการศึกษา 

แก่เยาวชนกลุม่ชาตพินัธุ ์รวมท้ังค้นหาและสงัเคราะห์
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อโอกาสทางการศึกษาในเยาวชน

กลุ่มชาติพันธุ์ ตลอดถึงเพื่อจัดท�ากลยุทธ์ส่งเสริม 

โอกาสในการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

แก่เยาวชนกลุม่ชาตพินัธุ ์เพ่ือให้เยาวชนกลุม่ชาติพันธุ์

และหรือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทุกกลุ่มสามารถใช้เป็น

แนวทางในการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาระดับ 

อดุมศกึษา น�ามาใช้ในการท�างานและการด�าเนนิชวีติ

อันจะส่งผลต่อความเป็นอยู่และการมีคุณภาพชีวิต

ที่ดี สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพัฒนาประเทศ

ให้ก้าวหน้าต่อไปเพ่ือประโยชน์สขุท่ียัง่ยนืของสงัคม

ไทยและเป็นก�าลังส�าคัญในการน�าพาประเทศไปสู่

ความสามารถในการแข่งขันกับสังคมโลกได้ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพื่อค้นหานโยบาย ระบบ และกลไก

ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐภาคเหนือตอนบน 

ในการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนกลุ ่ม

ชาติพันธุ์ 

 2. เพื่อสังเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อโอกาส

ทางการศึกษาในเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ 

 3. เพื่อน�าเสนอกลยุทธ์ส่งเสริมโอกาส 

ในการศกึษาในสถาบันอุดมศกึษาของรฐัแก่เยาวชน

กลุ่มชาติพันธุ์

ทบทวนแนวคิด

 1. แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษา 

  การศึกษา มีความส�าคัญยิ่งในการ

พัฒนาทุนมนุษย์ องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์

และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)  

ได้ก�าหนดปฏิญญาโลกว่าด้วยการศึกษาเอาไว้เป็น 

หลักการร ่วมกันที่ประเทศสมาชิกต้องปฏิบัติ  

ดังจะเห็นได้จากการประชุมระดับโลกด้านการศึกษา 

(World Education Forum) ของผู้แทนประเทศ

ต่าง ๆ  ทั่วโลก จ�านวน 164 ประเทศ ณ กรุงดาการ์ 

ประเทศเซเนกลั เมือ่เดือนเมษายน 2543 ทีป่ระชมุ 

มีมติรับรอง “กรอบปฏิบัติการดาการ์ว่าด้วยการ 

ศึกษาถ้วนหน้า” โดยก�าหนดกรอบการด�าเนินการ

ไว้ 15 ปี (2543 -2558) ปฏิญญาข้างต้น มีหลักการ 

ที่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน ตามปฏิญญา

สากลว่าด้วยสทิธิมนษุยชน ข้อ 26 (2) ท่ีว่า “การศกึษา 

จะต้องมุ ่งไปสู ่การพัฒนาบุคลิกภาพของมนุษย ์

อย่างเต็มที่และเสริมพลังการเคารพต่อสิทธิและ

เสรีภาพขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมความเข้าใจขันติธรรม 

และมิตรภาพระหว่างประชาชาติ กลุ่มชาติพันธุ์ 

ศาสนาและสนัตภิาพของมนษุยชาต”ิ (Department 

of International Affairs, 2010) 

 2. แนวคิดเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมและ

ความมั่นคงทางสังคม 

  สวัสดิการสังคม (Social Welfare) 

หมายถึง ระบบการจัดบริการสังคม เพ่ือป้องกัน

และแก้ไขปัญหาสังคมและพัฒนาสังคม รวมท้ัง

การส่งเสริมความมั่นคงทางสังคมเพื่อให้ประชาชน 

สามารถด�ารงชีวิตในสังคมได้ในระดับมาตรฐาน 

โดยบรกิารดงักล่าวจะต้องตอบสนองความต้องการ

พื้นฐานของประชาชนให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 

ชีวิตอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ทั้งในด้านการศึกษา

ที่ดี การมีสุขภาพอนามัย การมีที่อยู่อาศัย การม ี

งานท�า การมีรายได้ การมีสวัสดิการแรงงาน  

การมีความมั่นคงทางสังคม การมีนันทนาการ  

และบริการทางสังคมทั่วไป (Department of 

Social Development and Welfare, 2016)

  ความมั่นคงของมนุษย ์ (Human 

Security) หมายความถึง การที่ประชาชนได้รับ

หลักประกนัด้านสิทธคิวามปลอดภยั การสนองตอบ 
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ต่อความจ�าเป็นขั้นพื้นฐาน สามารถด�ารงชีวิต 

ในสังคมได ้อย ่างมีศักดิ์ศรี  ไม ่ประสบปัญหา 

ความยากจน ไม่สิ้นหวัง และมีความสุข ตลอดจน 

ได้รับโอกาสอย่างเท่าเทยีมกนัในการพฒันาศกัยภาพ 

ของตนเอง (Ministry of Social Development 

and Human Security, 2013) 

 ความมั่นคงทางสังคม (Social Security) 

หมายถึง การด�าเนินงานทั้งของรัฐและสังคม 

ที่จะช่วยลดปัญหาความยากจน ตลอดจนขจัด

ภัยพิบัติต่าง ๆ ฉะน้ัน ความมั่นคงทางสังคมจึงมี

ความหมายกว้างขวาง กล่าวถึงมาตรการทางด้าน

เศรษฐกิจและสงัคมเพือ่ทีจ่ะขจดัความยากจน และ 

รวมถึงความเสี่ยงภัยต่าง ๆ โดยทั่วไปความมั่นคง 

ทางสังคมจะครอบคลุมถึงการช่วยเหลือทางสังคม  

การประกนัสงัคมและการบรกิารสงัคม (Department 

of Social Development and Welfare, 2016)

 3. แนวคิดเกี่ยวกับโอกาสทางสังคม

  โอกาสทางสังคม หมายถึง ช่องทาง 

แนวทาง หรือ จังหวะ และหมายรวมถึงเวลา 

ที่เหมาะสมที่บุคคล คณะบุคคล องค์กร หน่วยงาน  

หรือสถาบันทางสังคมใด ๆ เปิดให้แก่บุคคลหรือ

คณะบคุคลหรอืชมุชนได้เข้าถงึระบบบรกิารทีบ่คุคล 

คณะบุคคล องค์กร หน่วยงาน หรือสถาบันทาง

สงัคมนัน้ ๆ  มอียู ่เช่น โอกาสในการเข้าถงึการศกึษา  

โอกาสในการเข้าถงึการรบับรกิารขัน้พืน้ฐานของรฐั  

โอกาสในการท�างานและการได้รับค่าตอบแทน

ท่ีเป็นธรรม เป็นต้น (Department of Social 

Development and Welfare, 2016)

กรอบแนวคิดของการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย

นโยบาย

ระบบและกลไก

ปัจจัยส่งผลต่อโอกาส

ทางการศึกษา

กลยุทธ์ส่งเสริมโอกาส

ในการศึกษา

- สังคมฐานความรู้

- คุณภาพประชากร

- ยกระดับการแข่งขันของประเทศ
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ระเบียบวิธีวิจัย 

 การวิจัยนี้  เป ็นการศึกษาวิจัยแบบ 

ผสมผสาน (Mixed Methodology Research) 

โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 

ทั้งเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และ 

เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) สรุปผล

การวิจัยโดยบูรณาการผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล 

ทั้งสองแบบเข้าด้วยกัน ใช้วิธีด�าเนินการวิจัย ดังนี ้

 1. การศกึษาจากเอกสาร (Documentary 

Research) กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ 

นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ รวมทั้งแผนปฏิบัติ

ราชการของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐภาคเหนือ

ตอนบนกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏท้ัง 4 แห่ง และ

แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารต�ารา หนังสือ บทความ 

วารสาร แผนยุทธศาสตร์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 2. การศกึษาภาคสนาม (Field Research) 

ด�าเนินการโดยลงพื้นสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหาร คือ 

อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย 

โดยใช้แบบสัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูล และใช้

แบบสอบถามส�าหรบัตวัแทนนกัศกึษากลุม่ชาตพินัธุ์ 

แห่งละ 10 คน รวม 40 คน การสัมภาษณ์เพิ่มเติม 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารและนักศึกษา

กลุ ่มชาติพันธุ ์ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

ภาคเหนอืตอนบนกลุม่มหาวิทยาลยัราชภัฏ จ�านวน 

4 แห่ง ส�าหรับประชากรผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ 

อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย  

แห่งละ 1 คน และกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษา 

กลุ่มชาติพันธุ์แห่งละ 10 คน

 เครื่องมือการวิจัย

 เครื่องมือการวิจัยได้แก่ แบบสัมภาษณ์

เชิงลึกส�าหรับผู ้บริหาร แบ่งเป็น 5 ตอน และ 

แบบสอบถามส�าหรับนักศึกษากลุ ่มชาติพันธุ ์  

แบ่งเป็น 4 ตอน ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

วิเคราะห์ข้อมูลและหาค่าสถิติโดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 

ผลการวิจัย 

 1. นโยบายของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

ภาคเหนือตอนบนในการให้โอกาสทางการศึกษา 

แก่เยาวชนกลุ ่มชาติพันธุ ์ พบว่า นโยบายด้าน 

การก�าหนดอัตราค่าเล่าเรียน ในราคาถูกเพื่อให้

ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ และการยกเลิกการสอบ

คัดเข้าเรียน (ยกเว้นคณะครุศาสตร์) ตามแนวคิด 

ผู้อยากเรียนต้องได้เรียน การออกแบบระบบหรือ

วางระบบเพ่ือการเข้าถึงการบริการของกลไก

มหาวิทยาลัยในการต่อยอดการศึกษาของเยาวชน

กลุ่มชาติพันธุ์ และการก�าหนดเป็นนโยบายของ

มหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์ในการบริหาร

มหาวิทยาลัย เป็นนโยบายที่มีจุดเน้นอยู่ในระดับ

มากทีส่ดุ การก�าหนดเป็นนโยบายตามวตัถปุระสงค์

การจัดตั้งมหาวิทยาลัย ตาม พ.ร.บ.มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏ พ.ศ. 2547 เป็นนโยบายที่เป็นจุดเน้น 

อยู ่ในระดับมาก ส่วนการให้โควตาแก่เยาวชน 

กลุ่มชาติพันธุ ์ในการเข้าศึกษาในสาขาวิชาหรือ

แขนงวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และการเพิ่ม

อัตราส่วนบุคลากร อาจารย์ผู้สอน วิทยากรพิเศษ 

ผู ้บรรยายในภาควิชาและสาขาที่เกี่ยวข้องกับ 

กลุ่มชาติพันธุ์ โดยใช้บุคลากรชาติพันธุ์ที่มีความรู้ 

ความสามารถหรือความเชี่ยวชาญ เพ่ือสร้าง 

ความน่าเชื่อถือและสร ้างแรงดึงดูดใจในการ 

เข้าศึกษาและการต่อยอดแก่เยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ 

เป็นจุดเน้นอยู่ในระดับปานกลาง ในขณะที่การ

ก�าหนดเป็นนโยบายของคณะ สาขาวิชา/ภาควิชา  
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และการที่มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาหลักสูตร 

ด้านชาติพันธุ์ศึกษาเพื่อยกระดับองค์ความรู้ข้อมูล

วิชาการเพื่อหนุนเสริมสถานะ เกียรติภูมิของ

กลุ่มชาติพันธุ์ และการท่ีมหาวิทยาลัยมีการสร้าง

หลักสูตร/จัดการเรียนการสอนรายวิชาเกี่ยวกับ 

ประวัติศาสตร์ชุมชนท้องถิ่น ภาษาวรรณคดี คติชน

ของกลุ่มชาติพันธุ์ เป็นจุดเน้นอยู่ในระดับน้อย 

  ส่วนระบบและกลไกในการให้โอกาส

ทางการศึกษาแก่เยาวชนกลุ ่มชาติพันธุ ์ พบว่า 

ระบบและกลไกด้านการเปิดโอกาสให้เยาวชน 

กลุม่ชาตพินัธุท์กุคนสามารถเข้าเรยีนได้โดยไม่จ�ากดั

สาขาวิชา เป็นจุดเน้นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา 

คือ การขยายโอกาสทางการศึกษาแก่บุคคลท่ีไม่มี

หลักฐานทางทะเบียนราษฎร์หรือไม่มีสัญชาติไทย  

ส่วนจดุเน้นทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ คอื การออกข้อบงัคบั 

ระเบียบ ประกาศที่สอดคล้องกับนโยบายทางด้าน

การศึกษาของรัฐรองรับ 

 2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อโอกาสทางการศึกษา

ในเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ ์ พบว่า ปัจจัยผลักดัน 

ทีมี่ค่าเฉลีย่มากทีส่ดุ คอื การทีผู่บ้รหิารของสถาบนั

อุดมศึกษาของรัฐภาคเหนือตอนบนได้ใช้มาตรการ

เชิงบริหารเพ่ือแหวกทางและเปิดกว้างให้เยาวชน

กลุม่ชาตพินัธุท์กุคนสามารถเข้าเรยีนได้โดยไม่จ�ากดั

สาขาวิชา รองลงมาคือ ความต้องการของชุมชน  

พ่อแม่ หรือผู้ปกครอง และเกิดจากความต้องการ 

ของตัวนักศึกษาเองที่ต ้องการความก้าวหน้า 

ในชีวิตและการที่สถานศึกษาให้โอกาสเข้าเรียน 

ในมหาวทิยาลยัได้โดยไม่ต้องสอบเข้า ปัจจยัผลกัดนั 

ระดับรองลงมาคือ นโยบายของรัฐที่สนับสนุนให้

ประชากรของประเทศได้มีการศึกษาในระดับสูง  

นโยบายของมหาวิทยาลัยท่ีเปิดกว้างให้ทุกคน 

ทีอ่ยากเรยีนต้องได้เรยีน ช่องทางหรอืความสะดวก

ในการเข้าถึงข้อมูลของสถานศึกษา แรงจูงใจและ

ค�าแนะน�าของครูแนะแนวในโรงเรียน การได้เห็น 

แบบอย ่างที่ ดีของรุ ่น พ่ี/ค� าแนะน�าจากรุ ่น พ่ี  

ความต ้องการหลีกหนีจากสภาพสังคมและ 

สิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนที่เป็นอยู่ และแรงจูงใจ

ทางเศรษฐกิจ/ตลาดแรงงาน/โอกาสในการท�างาน

ที่มีรายได้สูง ส่วนปัจจัยที่เป็นแรงผลักดันในระดับต�่า 

คือ อัตราค่าเรียน/ค่าเทอมไม่แพงมากเมื่อเทียบ 

กับสถานศึกษาอื่น แรงผลักดันของเพื่อนและ 

คนรอบข้าง และการที่สถานศึกษาให้ทุนการศึกษา

และที่พักฟรี 

 3. กลยุทธ์ส่งเสริมโอกาสในการศึกษา 

ในสถาบนัอดุมศกึษาของรฐัแก่เยาวชนกลุม่ชาตพินัธุ์  

พบว่า กลยุทธ์ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ การใช้

มาตรการเชงิบรหิารของผูบ้รหิารสถาบนัอดุมศกึษา

ในการเปิดพื้นที่และลงไปโอบอุ้มเพื่อให้เยาวชน 

กลุ ่มชาติพันธุ ์ ได ้ เข ้าถึงโอกาสทางการศึกษา  

การปรับเปลี่ยนคติความเชื่อ ค่านิยม ในการ 

เห็นคุณค่าของการศึกษา การสนับสนุนขององค์กร 

ทั้งภาครัฐและเอกชนด้านปัจจัยเกื้อหนุนต่าง ๆ 

การใช้กลยุทธ์รุ ่นพี่ชักชวนรุ่นน้องมาเรียน และ

การก�าหนดอัตราค่าเล่าเรียนไม่แพงเมื่อเทียบกับ

สถานศึกษาอื่น รองลงมาคือ การเชิญชวนผ่าน 

ครูแนะแนวในโรงเรียน การให้โควตาเข้าเรียน 

เป็นกรณีพิเศษ การได้รับสิทธิเข้าเรียนโดยไม่ต้อง 

สอบแข่งขัน ส่วนจุดเน้นของกลยุทธ์ส ่งเสริม 

โอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่เยาวชน

กลุม่ชาตพินัธุท์ีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ คอื การปรบัปรงุ

ข้อบงัคบั ระเบยีบ ประกาศ ให้เปิดกว้างและเอือ้ต่อ

เยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์
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สรุปผลการวิจัยและอภิปราย

 สรุปผลการวิจัย

 1. นโยบายของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

ภาคเหนือตอนบนในการให้โอกาสทางการศึกษา

แก่เยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ เรียงล�าดับจากที่มีความ 

ส�าคญัมากไปน้อย ได้แก่ การก�าหนดอตัราค่าเล่าเรยีน 

ในราคาถกูเพือ่ให้ทกุคนสามารถเข้าถงึได้ การยกเลกิ 

การสอบคัดเข้าเรียน (ยกเว้นคณะครุศาสตร์)  

ตามแนวคิดผู้อยากเรียนต้องได้เรียน การออกแบบ

ระบบหรือวางระบบเพื่อการเข้าถึงการบริการของ

กลไกมหาวิทยาลัยในการต่อยอดการศึกษาของ

เยาวชนกลุม่ชาตพินัธุ ์การก�าหนดเป็นนโยบายของ

มหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์ในการบริหาร 

มหาวิทยาลัย ส่วนระบบและกลไกในการสร้าง

โอกาสในการศกึษา ได้แก่ การเปิดโอกาสให้เยาวชน

กลุม่ชาตพินัธุท์กุคนสามารถเข้าเรยีนได้โดยไม่จ�ากดั 

สาขาวิชา และการขยายโอกาสทางการศึกษา 

แก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์หรือ

ไม่มีสัญชาติไทย 

 2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อโอกาสทางการศึกษา

ในเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ การใช้มาตรการ

เชิงบริหารเพ่ือแหวกทางและเปิดกว้างให้เยาวชน 

กลุ่มชาติพันธุ์ทุกคนสามารถเข้าเรียนได้โดยไม่จ�ากัด

สาขาวิชา ความต้องการของชุมชน พ่อแม่หรือ

ผู ้ปกครอง ความต้องการของตัวนักศึกษาเอง 

ท่ีต้องการความก้าวหน้าในชีวิต มหาวิทยาลัย 

ให้โอกาสเข้าเรียนได้โดยไม่ต้องสอบเข้า แรงจูงใจ 

และค�าแนะน�าของครูแนะแนวในโรงเรียน การได้เห็น 

แบบอย ่างที่ดีของรุ ่นพี่ /ค� าแนะน�าจากรุ ่นพี่  

ความต ้องการหลีกหนีจากสภาพสังคมและ 

สิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนที่เป็นอยู่ และแรงจูงใจ

ทางเศรษฐกิจ/ตลาดแรงงาน/โอกาสในการท�างาน

ที่มีรายได้สูง 

 3. กลยุทธ์ส่งเสริมโอกาสในการศึกษา 

ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแก่เยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ 

ได้แก่ การใช้มาตรการเชิงบริหารในการเปิดพ้ืนท่ี 

และลงไปโอบอุ ้มเพ่ือให้เยาวชนกลุ่มชาติพันธุ ์ 

ได้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษา การปรับเปลี่ยน 

คติความเชื่อ ค่านิยมให้นักเรียนเห็นคุณค่าของ 

การศึกษา การสนับสนุนปัจจัยเกื้อหนุนขององค์กร

ทั้งภาครัฐและเอกชน การใช้กลยุทธ์รุ่นพ่ีชักชวน 

รุ่นน้องมาเรียน และการก�าหนดอัตราค่าเล่าเรียน 

ไม่แพง การเชิญชวนผ่านครูแนะแนวในโรงเรียน 

และการได้รับสิทธิเข้าเรียนโดยไม่ต้องสอบแข่งขัน

 อภิปรายผล

 จากผลการวิจัย เรื่อง สถาบันอุดมศึกษา

ของรัฐภาคเหนือตอนบนในการให้โอกาสทางการ

ศึกษาแก่เยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ มีประเด็นที่ควร 

น�ามาอภิปรายผล ดังนี้

 1. นโยบาย ของสถาบันอุดมศึกษาของ

รฐัภาคเหนอืตอนบนในการให้โอกาสทางการศกึษา 

แก่เยาวชนกลุ ่มชาติพันธุ ์ จากสรุปผลการวิจัย  

ข้อ 1 สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ

ด้านการศึกษา (2561-2580) ของ The secretary 

of the National Strategy Committee, the 

secretary of the National Economic and 

Social Development Committee (2019) 

โดยเฉพาะด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์ ที่มีเป ้าหมายการพัฒนาคน 

ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และ 

มคีณุภาพ การให้โอกาสทางการศกึษาแก่ประชากร

ในชาต ินบัเป็นความต้องการจ�าเป็นของทกุประเทศ 

เพราะคุณภาพของประเทศข้ึนอยู่กับคุณภาพของ

ประชากรของประเทศ สอดคล้องกับ Namuang,  
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A. (2010) ซึ่งได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การปฏิรูป 

การศึกษาของประเทศไทย พบว่า ปัจจัยซึ่งมีผล

โดยตรงต่อความสามารถในการแข่งขันทุกด้าน 

ของประเทศ คือคุณภาพการศึกษาของพลเมือง 

จากแนวคดิทีว่่า “การศกึษาสร้างคน คนสร้างชาติ”  

การศึกษา คือเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาและ 

สร้างคุณภาพของประชากร และเป็นจุดเริ่มต้น 

แห่งความส�าเรจ็ในชวีติของมนษุย์และส่งผลโดยตรง

ต่อความสุขในชีวิต กับ เฟรย์ และ สตุทเซอร์ 

(Frey, B and Stutzer, 2002) ที่พบว่า ระดับการ

ศึกษามีความสัมพันธ์กับความสุขของมนุษย์ และ 

Satahnguan (2002) ที่ว่า ระดับการศึกษาของ 

บิดามารดา ท�าให้ครอบครัวไทยโซ่งประสบความ

ส�าเร็จในการเลี้ยงดูบุตร บุตรของชาวโซ่งมีความ

ตั้งใจในการศึกษา เด็กรุ่นใหม่ต้องการมีการศึกษา

สงูขึน้เพือ่จะได้ประกอบอาชพีท่ีด ีมรีายได้ด ีในทาง 

กลับกันผู้ที่ด้อยโอกาสในการศึกษาย่อมตกอยู่ใน 

ฐานะเบี้ยล่างของคนในสังคมและขาดความมั่นคง

ในชีวิตและย่อมกระทบกระเทือนต่อคุณภาพชีวิต

ตามไปด้วยและสอดคล้องกับ คอนรอย Conroy, 

David. (2001) ที่พบว่า ปัจจัยพื้นฐานด้านการศึกษา

ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคณุภาพชวีติของคนไร้บ้าน 

เพราะการด้อยการศกึษาท�าให้ไม่มโีอกาสได้ท�างาน

หรือต้องประสบกบัภาวะการไม่มอีาชพีเป็นหลกัแหล่ง  

ท�าให้ไม่มีรายได้ที่แน่นอน เป็นผลกระทบต่อความ

เป็นอยู่และคุณภาพชีวิตอย่างมาก 

 นอกจากนี้ นโยบายข้างต้น ยังสอดคล้อง

กบักลุม่พฒันาแห่งสหประชาชาต ิUnited Nations 

Development Group (2013) ที่ระบุว่า ในการ 

ให้โอกาสทางการศึกษา ต้องค�านึงถึงคือความ

ต้องการของเยาวชน ผู้หญิงและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

เพือ่ให้โอกาสทางการศกึษาตลอดชีวิตแก่ประชาชน

ทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงและหลากหลาย เช่นเดียวกับ 

เสงมาว ลาห์ไป (Lahpai, S., 2007) ที่ได้ศึกษา 

เรื่อง Politics of identity and articulations 

of belonging : a transnational Kachin 

community in northern Thailand และพบว่า 

ชาวบ้านจ�านวนมากได้ตั้งความหวังไว้กับลูกหลาน 

ตนเองให้เรียนถงึระดับสูง ๆ  เพราะมองว่าการศกึษา 

จะเป็นเครื่องมือที่ท�าให้หลุดพ้นจากความยากล�าบาก

ที่เผชิญอยู่ และ โพ มินท์อู (Myint Oo, P., 2009) 

ที่ได้ศึกษา เรื่อง Commoditization of Culture 

and Tourism Development in an Ethnic 

Community: A Case study of the Long-

Necked Kayan in Mae Hong Son Province  

ซึ่งพบว่า เด็กรุ ่นใหม่จะมองว่าการศึกษาเป็น 

เครื่องมือที่สามารถใช้หนีออกจากการถูกควบคุม

ของธุรกิจการท่องเที่ยวได้ 

 2. ปัจจัยผลักดันที่ส่งผลต่อโอกาสในการ

ศึกษาระดับอุดมศึกษาในเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ ์ 

จากสรุปผลการวิจัย ข้อ 2 มีความสอดคล้องกับ 

Jitcharat, S. et al. (2019) ที่พบว่า การจัดการ

ศกึษาต่อเนือ่งของสถาบนัอดุมศกึษาในประเทศไทย  

ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 ส ่วน คือ  

1) ปัจจัยที่เป็นสภาวะเกื้อหนุน ค้าจุน เปิดโอกาส 

เป็นองค์ประกอบร่วมหรือเป็นเงื่อนไขท�าให้การ

จัดการศึกษาต ่อเนื่องของสถาบันอุดมศึกษา 

ในประเทศไทยเกดิมขีึน้ ด�าเนนิอยู ่และพัฒนาต่อไป  

2) กระบวนการในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย  

การพัฒนาระบบการบริการทางวิชาการและ 

ส่ือสนับสนุนการเรียนรู้ การก�าหนด/การรับกลุ่ม 

เป้าหมายของการศึกษา การจัดการเรียนการสอน

และการประเมินผลการจัดการศึกษา และ 3) ผลผลิต

ของการจัดการศึกษา ได้แก่ ผู ้ส�าเร็จการศึกษา 
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ตามหลักสูตรระดับต่าง ๆ และการฝึกอบรมงานวิจัย

และพัฒนาอันเก่ียวเนื่องมาจากการด�าเนินงาน 

ตามแผนยทุธศาสตร์ และการประสานความร่วมมอื 

กบัหน่วยงาน องค์กรภายนอกและระบบการบรหิาร 

และสอดคล้องกับ Panich,W. (2012) ที่กล่าวว่า

ในศตวรรษที่ 21 ระบบการศึกษาต้องมีการพัฒนา

เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะความเป็นจริง รวมทั้ง 

มาตรการเชิงบริหารเพื่อแปลงไปสู่ความเป็นจริง

เหล่านั้น Boonyasarsnai, P. and Churmue, 

H. (2014) ซึ่งพบว่า สาเหตุหลักประการหนึ่ง 

ทีช่าวอาข่าพยายามอพยพเข้าสูเ่มอืงเพราะต้องการ

การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น และความต้องการ 

ด้านสวัสดิการทางสังคมท่ีสูงข้ึน นอกจากนี้คนท่ีม ี

การศกึษายงัได้รบัการยอมรบันบัถอืจากคนในชมุชน 

และ Chaiya,J. (2007) ที่พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพล

จากภายในที่ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชน 

เช่น บทบาทของผู้น�าท้องถิ่น คนที่มีฐานะและคน 

ที่ได้รับการศึกษา ซึ่งกลุ ่มคนเหล่านี้เป็นกลุ ่มที่

ชาวอาข่าในหมู่บ้านให้ความเชื่อถือและไว้วางใจ 

นอกจากนี้ปัจจัยผลักดันที่เกิดจากความต้องการ 

หลีกหนีจากสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

ของตนที่ เป ็นอยู ่ก็ เป ็นป ัจจัยผลักดันในการ 

ศึกษาต่อ สอดคล้องกับ Hofstede (1991)  

ทีพ่บว่า การศึกษาท�าให้คนมวีถิชีวีติและวฒันธรรม

ตามระดับช้ันของสังคมท่ีแตกต่างกัน เนื่องจาก

วัฒนธรรมเกิดจากการเรียนรู้ การศึกษาท�าให้คน 

มรีะดบัช้ันทางสงัคมทีแ่ตกต่างกนั มอีาชพีทีต่่างกนั  

ไม่แต่เท่านั้น การศึกษายังน�ามาซึ่งกัลยาณมิตรได้

อีกด้วย เช่นเดียวกับ Putnam (2000) ที่ได้สรุปว่า 

ความสุขของปัจเจกบุคคลจะมีมากขึ้นถ้าได้มีการ 

คบค้ากับผู้ที่มีการศึกษา เน่ืองจากการเรียนรู้จาก 

ผูม้คีวามรูย่้อมส่งผลให้สงัคมโดยรวมเกิดกระบวนการ

ถ่ายโอนความรู้ (Knowledge Transfer) มากขึ้น 

และจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน

และสร้างรายได้ให้ดีขึ้น ซึ่งย่อมส่งผลต่อความสุข

โดยรวมของคนในชุมชนนั้น ๆ เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

 นอกจากนี้ การได้รับการศึกษาในระดับ

อุดมศึกษาจะเป็นช่องทางในการกอบกู ้ศักดิ์ศรี

ความเป็นมนุษย์ได้เป็นอย่างดี ในแง่ที่ว่าจะท�าให้ 

เขาได้รับสิทธิและเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานต่าง ๆ  

เช่นเดียวกับคนอื่น ๆ ได้มากขึ้น อย่างที่นักศึกษา

กลุ ่มชาติพันธุ ์กลุ ่มตัวอย่างจ�านวน 1 รายใน

มหาวทิยาลัยราชภฏัเชยีงราย ซ่ึงยงัไม่ได้สัญชาติไทย 

และยังไม่ได้บัตรประชาชนซึ่งมีเลขบัตร 13 หลัก  

ได้เขียนระบุในแบบสอบถามว่า “เมื่อเรียนจบ

ปริญญาตรีแล้ว จะเอาไปเป็นหลักฐานเพื่อยื่นขอ

สัญชาติ” สอดคล้องกับเดียซ-ไวซาเดส ไวดามัน 

ลิตเติล และ กิ๊บบ์ (Diaz-Veizades, Widaman, 

Little, and Gibbs) (1995) ที่พบว่า สิทธิที่ 

ประชาชนต้องการคือ การมีเสรีภาพ การม ี

ความปลอดภัยในชีวิตทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

สิทธิการเป็นพลเมือง และ Wattanaphuti, C. 

et al. (2009) ท่ีพบว่า ผลดีของการได้รับโอกาส 

ทางการศกึษา คอืสามารถน�าไปสู่การขอสัญชาติได้  

ในทางกลับกัน ประชากรกลุ่มชาติพันธุ ์ ท่ีขาด

โอกาสทางการศกึษาจะไม่ได้รับสัญชาติไทยหรือขอ

สัญชาติไทยได้ยาก 

 3. กลยุทธ ์ในการส่งเสริมโอกาสทาง 

การศกึษาระดบัอดุมศกึษาแก่เยาวชนกลุม่ชาตพินัธุ์

จากสรปุผลการวจิยั ข้อ 3 สอดคล้องกบั Jitcharat, 

S. et al. (2019) ที่พบว่า แนวทางที่เหมาะสม 

ในการจดัการศกึษาต่อเนือ่งส�าหรับสถาบันอดุมศกึษา

ควรมีการปฏิบัติการในภาพรวมอย่างเป็นระบบ 

ครอบคลุมและสอดรับกับกลุ่มเป้าหมาย นโยบาย  
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หลกัสตูร คุณลกัษณะผูส้อน การจดัการเรยีนการสอน 

สื่อสนับสนุนการสอน และปัจจัยเกี่ยวข้องซึ่งมี 

ลักษณะเฉพาะตามสภาพของแต ่ละสถาบัน 

นอกจากนี้ กลยุทธ์หนึ่งที่เยาวชนกลุ่มชาติพันธุ ์ 

จะต้องเตรียมการ คือ การพัฒนาตนเองให้มี

คุณสมบัติที่สามารถเข้าถึงโอกาสในการศึกษาได้  

เป็นต้นว่า ต้องปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้มี

ความรู้พื้นฐานเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา  

สอดคล้องกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ของนักศึกษากลุ่มชาติพันธุ ์ผู ้ตอบแบบสอบถาม

รายหนึ่งว่า “แนวทางที่จะได้ศึกษาต่อในระดับ

อุดมศึกษา ควรมีความรู ้พื้นฐานที่ได้รับมาจาก

โรงเรียน” เช่นเดียวกับ Honganurak, W. (2017) 

ที่พบว่า นักศึกษาชาติพันธุ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่ ส่วนใหญ่มีปัญหาการปรับตัวด้านการ 

เรียนมากที่สุด เช่น เรียนไม่ทันเพื่อน ความรู ้

พ้ืนฐานไม่ดี เนื้อหาแต่ละวิชายาก ส่งงานไม่ทัน 

ไม่กล้าปรึกษาเร่ืองการเรียน เป็นต้น นอกจากนั้น  

เยาวชนกลุ ่มชาติพันธุ ์ยังมีความจ�าเป ็นต ้อง

พัฒนาตนเองให ้มี ทักษะในการใช ้ภาษาไทย 

Wattanaphuti, C. et al. (2009) ที่พบว่า  

การที่นักเรียนจากจังหวัดชายแดนใต้มีสัมฤทธิ์ผล

ในการเรียนต�่า เป็นเพราะภาษาเป็นอุปสรรคหรือ

ก�าแพงที่ขวางกั้นการเรียนรู้ ทั้งยังสอดคล้องกับ 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของนักศึกษากลุ่มชาติพันธุ์

ตอบแบบสอบถามรายหนึ่งว่า ควร “ส่งเสริม 

การพูด อ่าน เขียนภาษาไทยให้ถูกต้อง ชัดเจน”
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