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	 องค์การสหประชาชาติ (United	Nations–UN)	เป็นองค์การระหว่างประเทศซึ่งได้แถลงความมุ่งหมายไว้เพื่อ
อำานวยความสะดวกแก่ความร่วมมือในกฎหมายระหว่างประเทศ	 ความมั่นคงระหว่างประเทศ	 การพัฒนาเศรษฐกิจ	
กระบวนการทางสังคม  สิทธิมนุษยชน  และการบรรลุสันติภาพโลก	 องค์การสหประชาชาติได้ประกาศเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน	 (Sustainable	 Development	 Goals–SDGs)	 ที่ประชาคมโลกตกลงร่วมกันที่จะใช้เป็นกรอบในการ
ดำาเนินงานด้านการพัฒนา	 โดยเป้าหมายข้อ	 4	 คือการประกันให้มีการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถึงและเสมอภาค	
และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำาหรับทุกคน	 (Ensure	 inclusive	 and	 equitable	 quality	 education	
and	promote	lifelong	learning	opportunities	for	all1)	ความเท่าเทียมกับความเสมอภาค	ฟังดูเผิน	ๆ	อาจจะคิด
ว่าเหมือนกัน	แต่แท้จริงแล้ว	มีเส้นบาง	ๆ	คั่นอยู่ระหว่างสองความหมายนี้	มีคนวาดภาพนี้เพื่อสื่อให้เข้าใจระหว่างความ
เท่าเทียมกับความเสมอภาค

บทนำ

1	The	Sustainable	Development	Goals	(SDGs)	–	UNDP	อ้างอิงจาก

www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/.../SDGs_Booklet_Web_En.pdf

	 รูปซ้ายมือ	หมายถึง	ความเท่าเทียมกันของทุกคน	แต่ถ้าคุณภาพของคนไม่เท่ากันจะทำาให้เกิดความไม่ยุติธรรม	
รปูขวามอื	หมายถงึ	ความเสมอภาค	หรอืถกูต้องเทีย่งธรรม	จงึต้องมกีารให้ความช่วยเหลอืเพือ่ให้ทกุคนมคีวามเสมอภาค
กัน	ซึ่งในภาษาอังกฤษใช้สองคำานี้	เพื่อสื่อความหมายที่แตกต่างกัน	

รปูภาพทีแ่สดงความหมายของค�าว่า	“ความเท่าเทยีม”	(Equality)	กบั	“ความเสมอภาค”	(Equity)

ภาพที่	

1	
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	 องค์การช่วยเหลือเด็กระหว่างประเทศ	 ร่วมกับ	 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย	 มหาวิทยาลัยมหิดล	
ทำาการศึกษาเกี่ยวกับความเสมอภาคทางการศึกษาของกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียนใน	3	อำาเภอของจังหวัดตาก	ได้แก่	อำาเภอ
พบพระ	อำาเภอแม่สอด	และอำาเภอท่าสองยาง	เพื่อหาช่องว่างทางด้านปัจจัยพื้นฐานของครอบครัว	และพัฒนาการเรียน
รู้ของเด็กที่อยู่ในศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติ	 (Migrant	Learning	Center	 -	MLC)	 	กับเด็กที่อยู่ในระบบโรงเรียนไทย		
โดยใช้แบบประเมินสากลด้านพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน	 (IDELA2)	 ส่วนผู้ปกครองของเด็กจะใช้แบบสัมภาษณ์ด้าน
สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก	

ค�าถามการศึกษามีดังนี้

	 1.	หาความแตกต่างระหว่างเด็กไทยและเด็กข้ามชาติ	 ในด้านการเรียนรู้	 ด้านพัฒนาการของเด็ก	 ข้อมูลพื้นฐาน
ทางบ้าน	และสถานการณ์ในครอบครัว		
	 2.	จากการใช้แบบประเมินสากลด้านพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน	 มีทักษะใดบ้างที่เด็กแสดงออกให้เห็น	 (หรือ
ทักษะใดบ้างที่เด็กไม่แสดงออกให้เห็น)
	 3.	ปัจจัยพื้นฐานต่าง	 ๆ	 ส่งผลอย่างไรต่อพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียน	 ยกตัวอย่างเช่น	 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
สังคม	สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในบ้าน	เป็นต้น	

กลุ่มเป้าหมายของการศึกษา

	 เด็กนักเรียนระดับอนุบาล	ช่วงอายุ	3-6	ปี	จำานวน	418	คน	ซึ่งใช้วิธีการคัดเลือกแบบการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบ
ไม่เจาะจง	 (Random	 Sampling)	 ตามสัดส่วนจำานวนนักเรียนในระดับอนุบาลของแต่ละโรงเรียน	 และผู้ปกครองเด็ก
จำานวน	333	คน	เนือ่งจากบางแห่งมคีวามยากลำาบากในการนดัหมายผูป้กครองเดก็มาสมัภาษณ์	ทำาให้ได้จำานวนผูป้กครอง
ไม่ครบตามจำานวนเด็ก	
	 ในการศึกษาครั้งนี้	มีจำานวนกลุ่มเป้าหมาย	แบ่งตามภาษาที่ใช้สัมภาษณ์เด็ก	ดังนี้

ภาษาที่ใช้ในการท�าแบบประเมิน จ�านวนเด็กในศูนย์การเรียนรู้
เด็กข้ามชาติ

จ�านวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนไทย

พม่า 169 24

กะเหรี่ยโปว์ 2 6

กะเหรี่ยงสะกอ 34 26

ไทย 0 157

รวม 205 213

ภาษาท่ีใช้ในการท�าแบบประเมินสากลด้านพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน	 ในศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติ	
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	และจ�านวนเด็กที่ท�าแบบประเมิน

ตารางที่	
1

2	International	Development	and	Early	Learning	Assessment	(IDELA)	อ้างอิงจาก	https://idela-network.org/
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	 อย่างไรก็ตาม	 ในการสัมภาษณ์ผู้ปกครองเด็ก	 ได้มีการปรับเปลี่ยนแบบสอบถาม	 โดยเลือกใช้ภาษาตามความ
ถนัดของผู้ปกครองแต่ละท่าน	จึงส่งผลให้ตัวเลขในตารางแตกต่างจากชุดสัมภาษณ์ของเด็ก	ดังที่เห็นในตารางที่	2

ภาษาที่ใช้ในการท�าแบบประเมิน จ�านวนเด็กในศูนย์การเรียนรู้
เด็กข้ามชาติ

จ�านวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	
และโรงเรียนไทย

พม่า 112 15

กะเหรี่ยวโปว์ 13 8

กะเหรี่ยงสะกอ 25 33

ไทย 2 90

ไทยเหนือ 0 13

ม้ง 0 18

อื่น	ๆ 1 3

รวม 153 180

ภาษาท่ีใช้ในการท�าแบบประเมินสากลด้านพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน	 ในศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติ	
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	และจ�านวนเด็กที่ท�าแบบประเมิน

จ�านวนศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติ	(MLC)	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนไทย	แบ่งตามอ�าเภอ

ตารางที่	

ตารางที่	

2

3

อ�าเภอ จ�านวนศูนย์การเรียนรู้
เด็กข้ามชาติ

จ�านวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนไทย

แม่สอด 13 12

พบพระ 5 5

ท่าสองยาง 2 1

รวม 20 18

พื้นที่ในการศึกษา
	 ศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติ	 (Migrant	 Learning	 Centres	 -	 MLC)	 20	 แห่ง	 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนไทยที่ใกล้เคียงจำานวน	18	แห่ง	แบ่งตามอำาเภอ	ดังนี้
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	 ผลจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง	พบว่า	อายุเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ	5	ขวบ	เพศหญิงและชายมีจำานวนเท่ากัน	
ดังแผนภาพ

ภาพที่	

2	 แผนภาพแสดงอายุเฉลี่ยของเด็กในศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติ	 (สีส้ม)	 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนไทย	(สีฟ้า)

แผนภาพแสดงสัดส่วนเพศหญิง	(สีส้ม)	:	เพศชาย	(สีฟ้า)

ภาพที่	

3	
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จำานวนและสัดส่วนจำาแนกตามเพศ	
(n=418)
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แบบประเมินสากลด้านพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน	(IDELA)

	 แบบประเมินสากลด้านพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน	แบ่งออกเป็น	5	ด้านหลัก	ได้แก่	1)	การเคลื่อนไหวร่างกาย	
2)	ทักษะด้านตัวเลขและการคิดคำานวณเบื้องต้น	3)	ทักษะด้านการเรียนรู้ภาษาและตัวอักษร		4)	พัฒนาการด้านอารมณ์
สังคม	และ	5)	ด้านอื่น	ๆ	เช่น	ความจำาระยะสั้น	ซึ่งแต่ละด้านยังมีประเด็นย่อยอีกประมาณ	4-5	ประเด็น

แบบสัมภาษณ์ผู้ปกครอง	

	 แบบสัมภาษณ์ผู้ปกครอง	แบ่งออกเป็น	6	ด้านหลัก	ได้แก่	1)	ข้อมูลทั่วไปของครอบครัว	2)	ประสบการณ์ของ
เด็กท่ีโรงเรียนและความคาดหวังทางการศึกษา	 3)	 การเข้าถึงส่ือปฐมวัยและของเล่นท่ีช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กท่ีบ้าน	
4)	 บทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก	 5)	 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ	 สังคมของครอบครัว	 6)	 ความรู้	
ทัศนคติ	และบทบาทของผู้ปกครอง	ซึ่งแต่ละด้านยังประกอบด้วยข้อย่อยอีกจำานวนมาก



6

	 การอธิบายผลการศึกษา	แบ่งออกเป็น	3	ส่วน	ได้แก่	
	 1.	พัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียนด้านต่าง	ๆ	(ผลจาก	IDELA)	
	 2.	ข้อมูลพื้นฐานของครอบครัวเด็ก	(ได้จากแบบสอบถามผู้ปกครอง)	
	 3.	ความสัมพันธ์ระหว่างพัฒนาการของเด็กและปัจจัยพื้นฐานของครองครัวเด็ก	
	 ทั้งนี้	 ได้มีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหา	 และปัจจัยที่ขาดหายไป	 เพื่อวางแผนให้การสนับสนุนเด็กและ
สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

ผลการศึกษา	พัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน

 ผลการศึกษาพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนสามารถกล่าวโดยภาพรวมคือ	คะแนนของเด็กทั้งหมดใน	4	ด้าน	เป็น
ดังแผนภาพ	ซึ่งพบว่า	คะแนนด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย	(Motor)	สูงกว่าด้านอื่น	ๆ	และคะแนนด้านอารมณ์สังคม			
(social-emotional)	ตำ่ากว่าด้านอื่น	ๆ	ดังแสดงในแผนภาพ	

ภาพที่	

4	 แผนภาพแสดงพัฒนาการแต่ละด้านของเด็กก่อนวัยเรียน	(n=418)

ผลการศึกษา
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แผนภาพแสดงคะแนนเป็นเปอร์เซ็นต์ในด้านพัฒนาการการเคลื่อนไหวร่างกายในแต่ละประเด็นย่อย

ภาพที่	

5	

	 พฒันาการด้านการเคลือ่นไหวร่างกาย	หากแยกออกเป็นประเดน็ย่อย	จะมข้ีอท่ีได้คะแนนตำา่	คอื	การพบักระดาษ	
(Folding	paper)	ซึ่งทั้งศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติ	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนไทยได้คะแนนไม่ถึง	50%	ดังแสดง
ในแผนภาพ
	 สีส้มคือเด็กท่ีเรียนในศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติ	 ส่วนสีฟ้าคือเด็กท่ีเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนไทย	
ประเด็นที่ได้คะแนนสูงสุดคือ	การกระโดด	ซึ่งได้คะแนนพอ	ๆ	กันทั้งเด็กในศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติ	ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและโรงเรียนไทย
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74%
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~ = p < 0.10
* = p < 0.05
** = p < 0.01 
*** = p < 0.001
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	 ทักษะด้านภาษาและตัวอักษร	มีประเด็นย่อยอยู่	6	ข้อ	ผลการศึกษาพบว่า	การรับรู้และเข้าใจเสียง	ได้คะแนน
ตำา่สุด	ประเดน็น้ีเป็นเรือ่งยากสำาหรบัเดก็ก่อนวยัเรยีน	อาจจะยงัไม่เข้าใจเรือ่งนี	้เนือ่งจากเสยีงเป็นนามธรรมไม่ใช่รปูธรรม	
ส่วนการเขียนชื่อได้คะแนนสูงสุด	ประเด็นที่น่าสนใจคือ	การระบุตัวอักษร	เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนไทยได้
คะแนนสูงกว่าเด็กในศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติที่	p	<	0.05	และการเขียนชื่อ	 เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
ไทยได้คะแนนสูงกว่าเด็กที่เรียนในศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติที่	p	<	0.10	ดังแสดงในแผนภาพ

ภาพที่	

6	
แผนภาพแสดงคะแนนทักษะด้านภาษาและตัวอักษร	ในแต่ละประเด็นย่อย	

42%

73%~

60%

45%

60%

21%

25%

200 40 60 80 100

54%

52%

49%

57%*

61%

42%

66%

~ = p < 0.10
* = p < 0.05
** = p < 0.01 
*** = p < 0.001
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ภาพที่	

7	 แผนภาพแสดงคะแนนเป็นเปอร์เซ็นต์
ในด้านพัฒนาการด้านอารมณ์สังคม	ในประเด็นย่อยต่าง	ๆ

	 ทักษะด้านตัวเลขและการคิดคำานวณเบื้องต้น	มีประเด็นย่อย	7	ข้อ	ส่วนที่ได้คะแนนสูงสุดคือ	การเปรียบเทียบ
ขนาดและความยาว	 ซึ่งไม่มีความแตกต่างระหว่างเด็กที่เรียนในศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติ	 และเด็กที่เรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนไทย	ส่วนข้ออื่น	ๆ	คะแนนไม่ค่อยแตกต่างกัน	สิ่งที่น่าสนใจคือ	การระบุรูปทรงต่าง	ๆ	และ
การต่อจิ๊กซอว์	 ผลการศึกษาพบว่า	 เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนไทยได้คะแนนสูงกว่าเด็กที่เรียนในศูนย์การ
เรียนรู้เด็กข้ามชาติที่	p	<	0.01

52%

54%

90%

90%

48%

50%
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40%

42%

45%

56%**

57%**

57%

47%

54%

54%

54%

~ = p < 0.10
* = p < 0.05
** = p < 0.01
*** = p < 0.001
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	 พัฒนาการด้านอารมณ์	 สังคม	 มีประเด็นย่อย	 5	 ข้อด้วยกัน	 ผลการศึกษาพบว่า	 การรับรู้เกี่ยวกับตนเอง	 เช่น							
รู้ว่าตนเองเป็นเพศหญิงหรือชาย	 ได้คะแนนสูงสุดทั้งเด็กที่เรียนในศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติ	 และเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียนไทย	 สิ่งที่น่าสนใจคือ	 ด้านความรู้สึกเห็นใจ	 การแบ่งปันและแก้ปัญหาความขัดแย้ง	 เด็กที่เรียนใน
ศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติได้คะแนนมากกว่าเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนไทย	 แม้จะไม่มีนัยสำาคัญเชิงสถิติ
ก็ตาม	แต่เป็นประเด็นสำาคัญที่ควรแก้ไข

ภาพที่	

8	 แผนภาพแสดงคะแนนเป็นเปอร์เซ็นต์ในด้านทักษะด้านตัวเลขและคิดค�านวณเบื้องต้น	
ในประเด็นย่อยต่าง	ๆ

66%

49%

48%

67%

200 40 60 80 100

41%

46%

47%

47%

39%

35%

34%

52%

~ = p < 0.10
* = p < 0.05
** = p < 0.01 
*** = p < 0.001
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	 ทักษะด้านอื่น	ๆ	เช่น	ความจำาระยะสั้นของเด็กที่เรียนในศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติ	ได้คะแนนพอ	ๆ	กับเด็กที่
เรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนไทย	 ส่วนความสามารถในการแสดงออกทางร่างกายหรือการควบคุมตัวเอง						
(inhibitory	 function)	 ได้คะแนนตำ่าสุด	 และที่น่าสนใจคือในประเด็นนี้	 เด็กที่เรียนในศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติได้
คะแนนสูงกว่าเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนไทยที่	p	<	0.01

ผลการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง	
	 จากผลประเมินสากลด้านพฒันาการเดก็ก่อนวยัเรยีน	(IDELA)	โดยรวมพบว่า	มคีวามแตกต่างกนัเลก็น้อยระหว่าง
เด็กที่เรียนในศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติ	 กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนไทย	 แต่ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ปกครองมี
ความแตกต่างกนัอย่างมากทางด้านพืน้ฐานครอบครัวของเดก็	กล่าวคอื	เดก็ทีเ่รยีนในศนูย์การเรยีนรูเ้ดก็ข้ามชาต	ิมปัีจจยั
ด้านลบเกีย่วกบัพืน้ฐานครอบครวัมากกว่าเดก็ทีเ่รยีนในศนูย์พฒันาเดก็เลก็และโรงเรยีนไทยอย่างมนียัสำาคญั	ซึง่ส่งผลให้
เด็กกลุ่มนี้ขาดปัจจัยเสริมบางอย่างไป	และอาจมีผลต่อความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กได้

ภาพที่	

9	
แผนภาพแสดงคะแนนเป็นเปอร์เซ็นต์ในทักษะด้านอื่น	ๆ	(n=418)	
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ลักษณะทางครอบครัวและภาษา

 
  แสดงข้อมูลพื้นฐานของผู้ปกครองและภาษาที่ใช้ในบ้าน

ตารางที่	

4

ศูนย์การเรียนรู้
เด็กข้ามชาติ

ศูนย์พัฒนา			
เด็กเล็กและ
โรงเรียนไทย

แตกต่างอย่างมี		
นัยส�าคัญหรือไม่

จ�านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม

อายุของแม่ 35.0 32.2 * 331

อายุของพ่อ 37.5 36.1 No 331

แม่อ่านออกเขียนได้ 66% 80% * 330

พ่ออ่านออกเขียนได้ 75% 90% * 327

แม่จบชั้นประถมศึกษา 62% 76% ~ 319

พ่อจบชั้นประถมศึกษา 65% 84% * 307

จำานวนเด็กในบ้าน 3.2 2.4 ** 332

ภาษาที่ใช้ในบ้าน

กะเหรี่ยงสะกอ 24% 24% No 333

กะเหรี่ยงโปว์ 15% 8% No 333

พม่า 78% 12% *** 333

อังกฤษ 1% 1% No 333

ไทย 6% 64% *** 333

ภาษาอื่น	ๆ 2% 21% * 333

จากตารางอธิบายได้ดังนี้
	 1.		 ภาษาที่ใช้ในบ้าน	 แน่นอนเด็กที่เรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนไทยใช้ภาษาไทยเป็นส่วนใหญ่	 ส่วน
เด็กที่เรียนในศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติใช้ภาษาพม่าเป็นส่วนใหญ่
	 2.		 พ่อแม่ของเดก็ในศนูย์พฒันาเดก็เลก็และโรงเรยีนไทยมกีารศกึษาสงูกว่าพ่อแม่เดก็ในศนูย์การเรยีนรูเ้ดก็ข้ามชาติ
และมีความสามารถอ่านออกเขียนได้ดีกว่า
	 3.		 เด็กทีเ่รยีนในศูนย์การเรยีนรู้เด็กข้ามชาตมิาจากครอบครวัท่ีมขีนาดใหญ่กว่าเดก็ทีเ่รยีนในศนูย์พฒันาเดก็เลก็	
และโรงเรียนไทย	ซึ่งหมายถึงผู้ปกครองมีเวลาดูแลเด็กน้อยกว่าเด็กที่เรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนไทย
	 4.		 ครอบครวัเด็กทีม่าจากประเทศพม่าทัง้ทีเ่รยีนในศนูย์การเรยีนรูเ้ดก็ข้ามชาต	ิศนูย์พฒันาเดก็เลก็	และโรงเรยีน
ไทย	 เห็นความสำาคัญในเร่ืองของการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ	 ผู้ปกครองของเด็กเหล่านั้นเติบโตมาโดยไม่ได้รับ									
การศึกษาเท่าที่ควรจะได้รับ	 จึงเข้ามาในประเทศไทยเพื่ออนาคตที่ดีของลูก	 ดังนั้นครอบครัวและสังคมจึงเน้นยำ้าให้							
ความสำาคัญกับการศึกษาของเด็กและสนับสนุนให้เด็กได้เรียน	 แม้ว่าผู้ปกครองของเด็กเหล่านั้นจะมีการศึกษาน้อยและ
ไม่ค่อยเข้าใจระบบการศึกษาก็ตาม	สถานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวเป็นสิ่งสำาคัญต่อการศึกษาของเด็ก
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ตารางที่	

5 ตารางคะแนนเป็นเปอร์เซ็นต์แสดงการมีส่วนร่วมและทัศนคติต่อการศึกษาของผู้ปกครอง

ประสบการณ์ในการเข้ารับการศึกษาระดับปฐมวัยและการดูแลพัฒนาเด็ก		รวมถึงความมุ่งม่ันทางการศึกษา
 
	 ข้อมูลส่วนน้ีเกี่ยวข้องกับความเห็นของผู้ปกครองเก่ียวกับเด็กท่ีอยู่ในความดูแล	 รวมถึงความคาดหวังของ											
ผู้ปกครองต่อลูกหลานของพวกเขา

ศูนย์การเรียนรู้
เด็กข้ามชาติ

ศูนย์พัฒนา				
เด็กเล็กและ
โรงเรียนไทย

แตกต่างอย่างมี
นัยส�าคัญหรือไม่

จ�านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม

เด็กไปเรียนทุกวัน 93% 86% ~ 333

ท�าไมท่านจึงส่งลูกไปโรงเรียน

เด็กชอบวิชาเรียน 25% 17% No 333

เด็กจะได้ไม่ไปเล่นซน	 15% 29% * 333

เด็กจะได้เรียนภาษาไทย 25% 51% ** 333

เด็กจะได้มีอาหารรับประทาน 12% 18% No 333

เด็กจะได้เรียนรู้เรื่องวัฒนธรรม 34% 48% ~ 333

เด็กจะได้รู้จักนั่งให้เรียบร้อยและตั้งใจฟัง 33% 37% No 333

เด็กในละแวกบ้านเข้าเรียนด้วย 22% 26% No 333

เด็กจะได้เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน
ชั้นประถมศึกษา

59% 63% No 333

เด็กจะได้เรียนภาษาแม่ 33% 12% ** 333

เด็กได้เรียนรู้อะไรบ้างจากโรงเรียน

การดูแลสุขอนามัย 48% 75% ** 333

ตัวอักษร 87% 89% No 333

ทักษะการอ่านเขียนเบื้องต้น 42% 85% *** 333

การนับเลข 52% 87% *** 333

ทักษะคณิตศาสตร์ระดับปฐมวัยอื่น	ๆ 27% 69% *** 333

ทักษะทางสังคม 36% 66% *** 333

ภาษาท่ีใช้ในศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติ/	
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนไทยเป็น
ภาษาเดียวกับที่เด็กใช้ที่บ้านหรือไม่

93% 65% ** 328

ท่านคาดหวังว่า	ลูกหลานของท่านจะเรียน
จบโรงเรียนประถมหรือไม่

100% 98% No 321

ท่านคาดหวังว่า	ลูกหลานของท่านจะเรียน
จบโรงเรียนมัธยมหรือไม่

99% 94% * 320
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จากตาราง	ผลการศึกษาพบว่า
	 1.	 เดก็ทีเ่รยีนในศูนย์การเรยีนรูเ้ด็กข้ามชาตไิปเรียนทกุวนัในเปอร์เซน็ทีสู่งกว่าเดก็ทีเ่รียนในศนูย์พฒันาเดก็เลก็
และโรงเรียนไทย
	 2.	 เหตผุลทีส่่งลกูไปเรยีนทีศู่นย์การเรยีนรู้เดก็ข้ามชาติ	 หรอืศนูย์พฒันาเดก็เลก็และโรงเรยีนไทย	 เพราะโรงเรยีน	
นั้นใช้ภาษาเดียวกับที่เด็กใช้ที่บ้าน
	 3.	 ผู้ปกครองเด็กท่ีเรียนในศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติให้ข้อมูลว่า	 เด็กเรียนรู้ตัวอักษรจากโรงเรียนมากท่ีสุด	
ส่วนเรื่องความรู้ด้านอื่น	 ๆ	 ได้เรียนรู้น้อย	 ซึ่งต่างจากผู้ปกครองของเด็กในโรงเรียนไทย	 ที่ให้ข้อมูลว่า	 เด็กเรียนรู้ด้าน
คณิตศาสตร์	 การอ่านเขียน	 การดูแลสุขอนามัย	 และทักษะทางสังคม	 ซ่ึงผู้ปกครองของเด็กท่ีเรียนในศูนย์การเรียนรู้							
เด็กข้ามชาติไม่ให้ให้ข้อมูลส่วนนี้	 แสดงให้เห็นถึงช่องว่างบางอย่าง	 ว่าเกิดอะไรข้ึนในศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติ	 และ
ความรู้ของผู้ปกครอง	 หรือกิจกรรมในศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติท่ีจำากัด	 ซ่ึงมีความเป็นไปได้ท่ีศูนย์การเรียนรู้เด็กข้าม
ชาติไม่ได้จัดกิจกรรมการเรียนอย่างสมำ่าเสมอ	 หรือผู้ปกครองไม่รู้เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนของเด็ก	 เนื่องจากศูนย์การ
เรียนรู้เด็กข้ามชาติส่วนใหญ่สอนตามหลักสูตรและครูปฐมวัยได้รับการฝึกอบรมท่ีจำากัด	 ผู้ปกครองของเด็กต้องทำางาน
และมีเวลาว่างน้อยจึงไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติได้

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่บ้าน

	 เนื่องจากในช่วงวัยดังกล่าว	เด็กเล็กใช้เวลาส่วนใหญ่ที่บ้าน	มีการศึกษาหลายชิ้นที่แสดงให้เห็นว่า	สภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ที่บ้านเป็นสิ่งสำาคัญที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กก่อนวัยเรียน	 และจากผลการศึกษาครั้งนี้ก็ได้แสดงให้เห็น
ถึงความแตกต่างเป็นอย่างมากระหว่างเด็กที่เรียนในศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติและเด็กที่เรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนไทย	ดังแสดงในตาราง
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   ตารางคะแนนเป็นเปอร์เซ็นต์แสดงสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่บ้าน

ตารางที่	

6
ศูนย์การเรียนรู้
เด็กข้ามชาติ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนไทย

แตกต่างอย่างมี				
นัยส�าคัญหรือไม่

จ�านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม

ท่านมีหนังสืออ่านประเภทใดดัง
ต่อไปน้ีหรือประเภทอ่ืน	ๆ	ในบ้าน	
บ้างหรือไม่

หนังสือนิทาน 39% 56% ~ 327

หนังสือเรียน 57% 82% ** 330

นิตยสาร 10% 31% ** 324

หนังสือพิมพ์ 13% 24% * 320

หนังสือศาสนา 33% 49% * 324

สมุดระบายสี 56% 89% *** 330

หนังสือการ์ตูน 28% 61% *** 325

จำานวนหนังสือนิทานที่มีในบ้าน 2.1 4.3 No 327

ในบ้านท่านมีของเหล่านี้หรือไม่

ของเล่นทำามือที่ทำาขึ้นที่บ้าน 61% 63% No 327

ของเล่นที่ซื้อจากร้านค้า 73% 86% * 326

ของใช้ในบ้านที่เป็นของเล่นได้ 78% 71% No 324

ของใช้นอกบ้านที่เป็นของเล่นได้ 75% 86% * 320

อุปกรณ์ของเล่นที่ใช้วาดรูป 75% 90% * 328

จิ๊กซอว์ 31% 44% No 320

ของเล่น	 2	 หรือ	 3	 ชิ้นที่ต้องใช้
ทักษะในการมองและสัมผัสร่วม
กันหรือไม่	 (เช่น	 ใช้มือและตา
พร้อม	ๆ	กันตอนเล่น)

33% 70% *** 316

ของเล่นที่สอนเรื่องสี	 ขนาด	 หรือ
รูปร่างหรือไม่

36% 58% * 323

ของเล่นหรือเกมที่ช่วยสอนเรื่อง
ตัวเลข/การนับจำานวนหรือไม่

39% 57% * 326

จำานวนของเล่นทั้งหมดในบ้าน 5.0 6.2 * 333
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   ตารางคะแนนเป็นเปอร์เซ็นต์แสดงสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่บ้าน

ตารางที่	

7

จากตารางสรุปได้ดังนี้
	 1.	 ส่วนใหญ่แล้ว	 ไม่ว่าจะเป็นหนังสือหรือของเล่นที่ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กก่อนวัยเรียน	 เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนไทยมีจำานวนหนังสือหรือของเล่นที่บ้านมากกว่าเด็กที่เรียนในศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติ						
ที่	p	<	0.001		โดยเฉพาะหนังสือการ์ตูน	หนังสือระบายสี	และของเล่นที่ใช้ทักษะการมองและการสัมผัสร่วมกัน	ส่วน
หนังสือเรียนและนิตยสารมีความแตกต่างที่	p	<	0.01	ซึ่งหากคิดเป็นสัดส่วนแล้วเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
ไทยมีของเหล่านี้มากกว่าเด็กที่เรียนในศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติถึง	2	เท่า
	 2.	 ถึงแม้ว่าสื่อการเรียนการสอน	 หนังสือ	 ของเล่นในบ้านที่มีความแตกต่างกันมาก	 แต่ผู้ปกครองให้ข้อมูลเกี่ยว
กับเรื่องกิจกรรมที่ทำากับเด็กเกี่ยวกับการเรียนรู้ที่บ้าน	ผลคือไม่มีความแตกต่างกัน	แต่มีกิจกรรมเฉพาะบางกิจกรรมที่ได้
สอบถามผู้ปกครองแล้วพบว่ามีความแตกต่างกันเล็กน้อย	ดังในตาราง

ศูนย์การเรียนรู้	
เด็กข้ามชาติ	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนไทย

แตกต่างอย่างมี
นัยส�าคัญหรือไม่

จ�านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม

ในช่วงสัปดาห์ทีผ่่านมา		ท่านหรือ
สมาชกิในครอบครวัคนอืน่ทีม่อีายุ
มากกว่า	15	ปีได้เข้าร่วมกิจกรรม
เหล่านี้กับลูก/หลานบ้างหรือไม่?

วาดรูป	กับเด็ก 66% 75% No 330

พาลูก/หลานไปเที่ยว 87% 92% No 333

กอดลูก/หลาน 95% 94% No 331

เล่นกับลูก/หลาน 65% 62% No 329

อ่านหนังสือกับลูก/หลาน 68% 78% No 330

ร้องเพลงกับลูก/หลาน 72% 68% No 326

สอนหนังสือให้ลูก/หลาน 71% 82% No 329

สอนเรื่องใหม่	ๆ	ให้กับลูก/หลาน 72% 76% No 328

เล่านิทานให้ลูก/หลานฟัง 61% 63% No 329

จำานวนครั้งที่ทำากิจกรรม 7.2 7.6 No 333

จำานวนครั้งที่ทำากิจกรรมกับพ่อ 0.6 0.5 No 333

จำานวนครั้งที่ทำากิจกรรมกับแม่ 2.2 2.5 No 333

จำานวนครั้งท่ีทำากิจกรรมกับผู้ดูแล
คนอื่น

1.5 1.7 No 333
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ตารางที่	

8 ตารางคะแนนเป็นเปอร์เซ็นต์แสดงการใช้เวลาแต่ละวันของเด็ก

ความรู้	ทัศนคติ	และการปฏิบัติของผู้ปกครอง

	 ผลการศึกษา	พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญระหว่าง	ความรู้	ทัศนคติ	และการปฏิบัติของผู้ปกครองของเด็ก
ท่ีเรียนในศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติกับเด็กท่ีเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนไทย	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงวินัยเชิงลบ	
การศึกษานี้ใช้แบบสอบถามที่ให้ผู้ปกครองแสดงความคิดเห็นว่า	 เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมที่ใช้วินัยเชิงบวก
กับเด็ก
	 ผลการศึกษายังแสดงให้เห็นว่า	 เด็กที่เรียนในศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติใช้เวลาอยู่กับผู้ปกครองน้อยกว่าเด็กที่
เรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนไทย	เด็กจึงใช้เวลาอยู่กับตนเองมากกว่า	ดังในตาราง

ศูนย์การเรียนรู้		
เด็กข้ามชาติ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนไทย

แตกต่างอย่างมี				
นัยส�าคัญหรือไม่

จ�านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม

เด็กใช้เวลาแต่ละวันอย่างไรบ้าง

ในวันธรรมดา	 เด็กอยู่ในการดูแล
ของแม่กี่ชั่วโมง

3.5 4.9 * 333

ในวันธรรมดา	 เด็กอยู่ในการดูแล
ของพ่อกี่ชั่วโมง

2.3 3.5 * 333

ในวันธรรมดา	 เด็กอยู่ในการดูแล
ของเด็กอื่นกี่ชั่วโมง

2.2 1.8 No 333

เด็กอยู่คนเดียว 1.6 0.8 ~ 333
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	 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นความแตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญ	 เก่ียวกับเรื่องพฤติกรรมของผู้ปกครองต่อเด็ก	พบว่า				
ผู้ปกครองของเด็กที่เรียนในศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติ	ส่วนใหญ่ใช้วินัยทางกายภาพโดยผู้เป็นแม่มากกว่าเด็กที่เรียนใน
ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็และโรงเรยีนไทย	 ได้แก่	 การตี	 การตะคอก	ดวุ่า	 โดยแม่ของเดก็ทีเ่รยีนในศนูย์การเรียนรูเ้ดก็ข้ามชาต	ิ										
มีพฤติกรรมเหล่านี้มากกว่าเด็กท่ีเรียนในโรงเรียนไทย	 อย่างมีนัยสำาคัญที่	 p	 <	 0.001	 ส่วนพ่อของเด็กที่เรียนในศูนย	์								
การเรียนรู้เด็กข้ามชาติจะใช้วินัยเชิงลบกับลูกมากกว่าเด็กที่เรียนในโรงเรียนไทยอย่างมีนัยสำาคัญที่	 p	 <	 0.001	 เช่นกัน	
ดังในตาราง

ตารางที่	

9 ตารางคะแนนเป็นเปอร์เซ็นต์แสดงการใช้วินัยเชิงลบกับเด็ก

ศูนย์การเรียนรู้
เด็กข้ามชาติ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนไทย

แตกต่างอย่างมี				
นัยส�าคัญหรือไม่

จ�านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม

ในสัปดาห์ท่ีผ่านมามีพฤติกรรม
เหล่านี้หรือไม่

1.	ตีเด็กที่ก้น 79% 73% No 329

ผู้ดูแล 10% 15% No 329

พ่อ 22% 19% No 329

แม่ 63% 57% No 329

2.	ตีเด็ก	 76% 45% *** 329

ผู้ดูแล 10% 9% No 329

พ่อ 19% 11% ~ 329

แม่ 61% 32% *** 329

3.	ตะคอก	ดุเด็ก 82% 66% ** 327

ผู้ดูแล 10% 15% No 327

พ่อ 16% 19% No 327

แม่ 69% 48% *** 327

จ�านวนคร้ังของการใช้วินัยเชิงลบ
ประเภทต่าง	ๆ 

2.4 1.8 *** 333

โดยแม่ 0.6 0.5 No 333

โดยพ่อ 1.9 1.3 *** 333

โดยผู้ดูแลคนอื่น 30% 37% No 333

	 ผลการศกึษานีส้อดคล้องกบัการทำางานขององค์การช่วยเหลอืเดก็ระหว่างประเทศทีพ่ยายามให้ความรู้ผูป้กครอง
ของเดก็ข้ามชาต	ิเพือ่ลดความรนุแรงในครอบครวั	ซึง่ผูป้กครองของเดก็เหล่านีม้คีวามรูน้้อย	ในเรือ่งการเลีย้งดเูดก็	เพราะ
ผู้ปกครองเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่รู้หนังสือ	 จึงมีโอกาสน้อยท่ีจะเข้าถึงความรู้ในการเลี้ยงดูเด็กอย่างถูกต้อง	 ใช้ประสบการณ์
ของตนเองในการถูกเลี้ยงดูมา	ซึ่งเป็นประสบการณ์ด้านลบที่เขาเคยประสบ	เช่น	ฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี	สถานภาพทาง
ด้านกฎหมาย	 การทำางานที่ไม่ได้รับรองทางกฎหมาย	 การต้องคอยหลบหนีตำารวจ	 จึงเกิดความเครียด	 สิ่งเหล่านี้อาจ							
ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจของผู้ปกครอง
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	 หากพิจารณาเชิงพื้นที่ใน	3	อำาเภอที่เป็นพื้นที่ในการศึกษานี้	พบว่า	อำาเภอพบพระ	ผู้ปกครองมีวินัยเชิงลบน้อย
กว่าอีก	2	อำาเภอ	คือ	แม่สอด	และท่าสองยาง	ดังในตาราง

ตารางที่	

10

แม่สอด	
(n=181)

พบพระ			
(n=45)

ท่าสองยาง		
(n=12)

ในสัปดาห์ที่ผ่านมามีพฤติกรรม	
เหล่านี้หรือไม่

ตีก้นเด็ก 81% 65% 92%

ตีเด็ก 79% 66% 83%

ตะคอก	ดุว่าเด็ก 92% 83% 75%

จำานวนครั้งของการใช้วินัยเชิงลบ
ประเภทต่าง	ๆ

2.4 2.2 2.5

ตารางคะแนนเป็นเปอร์เซ็นต์แสดงการใช้วินัยเชิงลบของผู้ปกครองในสามอ�าเภอ
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ตารางที่	

11

สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

	 ผลการศึกษา	 แสดงให้เห็นชัดเจนว่า	 ครอบครัวของเด็กท่ีเรียนในศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติมีสถานะทาง
เศรษฐกจิตำา่กว่าครอบครวัของเด็กทีเ่รยีนในศูนย์พฒันาเดก็เลก็และโรงเรยีนไทย	มทีรัพย์สนิ	เครือ่งใช้น้อยกว่า	เช่น	จำานวน
ห้องในบ้าน	มีบ้านเป็นของตนเอง	ห้องนำ้าห้องส้วมอยู่นอกบ้าน	เป็นต้น	ดังในตาราง

ตารางคะแนนเป็นเปอร์เซ็นต์แสดงตัวชี้วัดสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

ศูนย์การเรียนรู้	
เด็กข้ามชาติ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนไทย

แตกต่างอย่างมี				
นัยส�าคัญหรือไม่

จ�านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม

จำานวนห้องในบ้าน 3.6 4.2 *** 333

จำานวนครอบครัวที่มีบ้านเป็นของ
ตนเอง

4.3 6.8 *** 333

เมือ่ประสบปัญหา	ท่านมเีพือ่นหรอื
ญาติพี่น้องที่ท่านสามารถขอความ
ช่วยเหลือได้หรือไม่

65% 79% * 333

ประสบปัญหากับเจ้าหน้าที่ในท้อง
ถิ่น	(เช่น	เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า
เมือง)

9% 12% No 333

ท่านได้ทำากิจกรรมอื่นเพื่อเพิ่มราย
ได้นอกเหนือจากงานประจำาหรือ
ไม่

27% 38% * 329

ในเดือนที่ผ่านมา	ท่านไม่มีเงินซื้อ

อาหารให้ลูก/หลาน

52% 25% ** 326

	 ถึงแม้ว่าการหาเลี้ยงครอบครัวค่อนข้างลำาบาก	 แต่มักพบว่าเด็กที่เรียนในศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาตินำาอาหาร
กลางวันจากบ้านมารับประทาน	 เพราะศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติไม่มีสวัสดิการด้านนี้	 ซึ่งแตกต่างจากศูนย์พัฒนา						
เด็กเล็กและโรงเรียนไทย	ในส่วนนี้อาจเป็นช่องว่างอีกประเด็นหนึ่งที่องค์กรที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาให้ความช่วยเหลือ

ความสัมพันธ์ระหว่างผลการประเมินสากลด้านพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน	 (IDELA)	 กับสภาพแวดล้อม	
พื้นฐานที่บ้าน	
 
	 การวิเคราะห์ตัวแปรต่าง	ๆ 	ระหว่างผลการประเมินสากลด้านพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน	ทั้ง	4	ด้านและคะแนน
รวมของผลการประเมินสากลด้านพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน	 (IDELA)	 กับข้อมูลพื้นฐานของเด็กจากแบบสอบถามผู้
ปกครอง	เพื่อดูความสัมพันธ์ว่าเป็นอย่างไรบ้าง

ตัวแปรแรก	คืออายุของเด็กและเพศ
 
	 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า	พัฒนาการของเด็กจะแปรเปลี่ยนตามอายุของเด็ก	กล่าวคือ	พัฒนาการทุกด้านของ
เด็กจะได้คะแนนมากขึ้นเมื่อเด็กอายุมากขึ้น	 อายุที่เพิ่มขึ้น	 1	 ปีส่งผลต่อพัฒนาการทุกด้านเพิ่มขึ้นประมาณ	 9.2%	 ซึ่ง
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ภาพที่	

10	 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างพัฒนาการเด็กกับอายุ	(n=319)

	 ตัวแปรเรื่องเพศ	 ผลการศึกษาพบว่า	 คะแนนรวมทุกด้านจะไม่พบความแตกต่างระหว่างเพศหญิงกับเพศชาย	
แต่ถ้าพิจารณาแต่ละด้านจะพบว่า	มีด้านการเคลื่อนไหวร่างกายที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญที่	p	<	0.001	กล่าว
คือ	 เพศหญิงมีคะแนนสูงกว่าเพศชายอย่างเด่นชัด	คิดเป็นอัตรา	7.9%	ซึ่งเทียบได้กับอายุที่มากกว่าประมาณ	9	 เดือน	
หมายความว่า	ในอายุที่เท่ากัน	เพศหญิงจะมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวร่างกายเร็วกว่าเพศชาย	ดังในตาราง

พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวร่างกายเพิ่มขึ้นมากกว่าพัฒนาการด้านอื่น	ๆ	โดยมีอัตราเพิ่มขึ้นถึง	12.4%	ต่ออายุที่เพิ่ม
ขึ้น	1	ปีและพัฒนาการด้านอารมณ์สังคมเพิ่มน้อยสุด	คือเพิ่มขึ้นเพียง	4.4%	ต่ออายุที่เพิ่มขึ้น	1	ปี	ดังแสดงในแผนภาพ
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ตารางคะแนนเป็นเปอร์เซ็นต์ของพัฒนาการด้านต่าง	ๆ	กับเพศของเด็ก	(n=319)

ตารางที่	

12

ตัวแปร เพศชาย เพศหญิง แตกต่างอย่างมี								
นัยส�าคัญหรือไม่

คะแนนรวมด้านการเคล่ือนไหว
ร่างกาย

63% 71% ***

คะแนนรวมทักษะด้าน
การเรียนรู้ภาษาและตัวอักษร		

51% 55% No

คะแนนรวมด้านทักษะตัวเลข
และคิดคำานวณเบื้องต้น

57% 58% No

คะแนนรวมด้านอารมณ์สังคม 49% 47% No

คะแนนรวมทุกด้าน 55% 58% No

ภาษาและกลุ่มชาติพันธุ์ของเด็ก

	 หากพิจารณาโดยทั่วไปแล้ว	 ไม่พบความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างผลรวมพัฒนาการของเด็กกับกลุ่มชาติพันธุ์	
ประเภทของโรงเรียน	และสถานภาพของเดก็ข้ามชาต	ิแต่เมือ่พจิารณาพฒันาการแต่ละด้าน	กลบัพบสิง่ทีน่่าสนใจคอื	เดก็
ที่พูดภาษาพม่าและเด็กที่พูดภาษาไทย	จะมีคะแนนแต่ละด้านพอ	ๆ 	กัน	(ไม่มีความแตกต่าง)	แต่เด็กที่พูดภาษากะเหรี่ยง
มีคะแนนที่ตำ่ากว่าอย่างมีนัยสำาคัญ	ด้านอารมณ์สังคม	เด็กที่พูดภาษากะเหรี่ยง	(ทั้งกะเหรี่ยงโปว์และกะเหรี่ยงสะกอ)	ได้
คะแนนตำ่ากว่าเด็กที่พูดภาษาไทยและพม่าถึง	10%	และด้านทักษะการรู้หนังสือและตัวอักษรตำ่ากว่าถึง	4%	โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งประเด็นย่อยเรื่องการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง

แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างพัฒนาการทักษะด้านการเรียนรู้ภาษาและตัวอักษร	
ด้านอารมณ์สังคม	กับเด็กที่พูดภาษากะเหรี่ยงและเด็กที่ไม่พูดภาษากะเหรี่ยง	(n=319)

ภาพที่	

11	

~ = p < 0.10  
* = p < 0.05  
** = p < 0.01  
*** = p < 0.001
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ความรู้	ทัศนคติ	การปฏิบัติ	และการศึกษาของผู้ปกครอง

	 แบบสอบถามผู้ปกครองเรื่องความรู้	ทัศนคติ	และการปฏิบัติต่อเด็กที่บ้าน	ทำาให้เข้าใจจิตใจของผู้ปกครอง	และ
สถานการณ์ของเด็กเมื่ออยู่ที่บ้านว่าเป็นอย่างไร
	 จากข้อค้นพบมีบางส่วนที่ทำาให้แปลกใจว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญ	ได้แก่	ประเด็น	จำานวนกิจกรรม
การเรียนรู้ที่บ้านที่ผู้ปกครองปฏิบัติกับเด็ก	ไม่มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการของเด็ก	อีกประเด็นหนึ่งคือ	ทัศนคติและการ
ปฏิบัติเรื่องวินัยของผู้ปกครอง	ก็ไม่มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการของเด็ก	แต่มีประเด็นที่น่าสนใจ	คือ	พัฒนาการทักษะ
ด้านตัวเลขและคิดคำานวณเบื้องต้น	มีความสัมพันธ์กับความรู้เรื่องวินัยเชิงบวกของผู้ปกครอง	กล่าวคือ	เด็กที่ผู้ปกครอง	
มีคะแนนความรู้เรื่องวินัยเชิงบวกสูง	 จะได้คะแนนพัฒนาการ	 ทักษะด้านตัวเลขและคิดคำานวณเบื้องต้น	 สูงกว่าเด็กท่ี										
ผู้ปกครองได้คะแนนความรู้เรื่องวินัยเชิงบวกตำ่ามากถึง	8%	ดังแสดงในแผนภาพ

ภาพที่	

12	 แผนภาพแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนแสดงเป็นเปอร์เซน็ต์ของ	พฒันาการทกัษะด้านตวัเลข	และ
คิดค�านวณเบื้องต้น	กับความรู้เรื่องวินัยเชิงบวกของผู้ปกครอง	(n=319)

	 ส่วนตัวแปรเร่ืองการศึกษาของผู้ปกครองนั้น	 ก็มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการทักษะด้านตัวเลขและคิดคำานวณ
เบื้องต้นของเด็ก	 เช่น	 แม่ที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษามีส่วนทำาให้เด็กได้คะแนนด้านพัฒนาการทักษะตัวเลขและ
คิดคำานวณเบื้องต้น	สูงกว่าแม่ที่ไม่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาอย่างมีนัยสำาคัญที่	p	<	0.05	ดังแสดงในแผนภาพ
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ภาพที่	

13	 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษาของแม่	 และคะแนนด้านพัฒนาการทักษะ										
ด้านตัวเลขและคิดค�านวณเบื้องต้นของเด็ก	(n=319)
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สถานะทางเศรษฐกิจ	สังคม	และสุขภาพของผู้ปกครอง

	 ผลการศึกษาพบว่า	 สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของครองครัวเด็ก	 มีความสัมพันธ์กับคะแนนพัฒนาการ
ทกัษะด้านตวัเลขและคดิคำานวณเบือ้งต้นของเดก็	กล่าวคอื	ครอบครวัเดก็ทีม่สีถานะทางเศรษฐกจิด	ี(มทีรพัย์สนิเป็นของ
ตนเอง)	 เด็กจะมีคะแนนทักษะด้านตัวเลขและคิดคำานวณเบื้องต้นสูงกว่าครอบครัวเด็กที่มีสถานะทางเศรษฐกิจไม่ดี	
ประมาณ	1.3%	ดังแสดงในแผนภาพ

แผนภาพแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างจ�านวนทรพัย์สนิทีค่รอบครองในบ้าน	กบัคะแนนพัฒนาการทกัษะ
ด้านตัวเลขและคิดค�านวณเบื้องต้นของเด็ก	(n=319)

ภาพที่	

14	



26

ภาพที่	

15	 แผนภาพแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างสขุภาพของผูป้กครอง	 กบัคะแนนพัฒนาการด้านการเคล่ือนไหว
ร่างกายของเด็ก	(n=319)

	 	 นอกจากนี้	 ผลการศึกษายังแสดงให้เห็นว่า	 ผู้ปกครองที่มีสุขภาพดีมาก	 จะมีความสัมพันธ์กับพัฒนาการด้าน
การเคลื่อนไหวร่างกาย	กล่าวคือ	เด็กที่มีผู้ปกครองสุขภาพดีมากจะได้คะแนนส่วนนี้สูงกว่า	เด็กที่มีผู้ปกครองสุขภาพไม่
ค่อยดีถึง	6.1%	ซึ่งมีนัยสำาคัญที่	p	<	0.05	ดังแสดงในแผนภาพ
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	 จากผลการศึกษาพบว่า	พัฒนาการโดยทั่วไประหว่างเด็กที่เรียนในศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติกับเด็กที่เรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนไทยนั้น	ไม่มีความแตกต่างที่ชัดเจน	แต่พบว่าสภาพแวดล้อมด้านที่อยู่อาศัยมีความแตก
ต่างกันอย่างชัดเจน	 ซึ่งเป็นช่องว่างที่แสดงให้เห็นว่า	 เด็กจากครอบครัวแรงงานข้ามชาติมีข้อเสียเปรียบเรื่องสิ่งอำานวย
ความสะดวกในด้านที่อยู่อาศัยมากกว่าเด็กที่เรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนไทย	รวมถึงสื่อที่ส่งเสริมการเรียนรู้
ก็มีน้อย	ด้านการดูแลจากผู้ปกครองก็มีความเคร่งครัดกว่า	 เช่น	มักถูกดุว่า	ตี	 เมื่อเด็กทำาผิด	ผลการศึกษาแสดงให้เห็น
ด้วยว่า	การศึกษาของผู้ปกครองของเด็กจากศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติตำ่ากว่าผู้ปกครองของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนไทย
	 สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือ	ภาษาแม่มีความสำาคัญต่อการเรียนรู้	 เนื่องจากผลการศึกษาแสดงให้
เห็นว่า	 ทั้งศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติใช้ภาษาพม่าในการสอนในห้องเรียน	 ส่วนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนไทยใช้
ภาษาไทยในการสอนในชั้นเรียน	 เด็กที่พูดภาษาพม่า	 และเด็กที่พูดภาษาไทยจะได้คะแนนจากแบบประเมินพอ	 ๆ	 กัน	
ไม่มีความแตกต่างกนัมากนกั	แต่เด็กทีพ่ดูภาษากะเหรีย่งสะกอเป็นภาษาแม่ทัง้ทีเ่รยีนในศนูย์การเรียนรูเ้ดก็ข้ามชาต	ิศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก	และในโรงเรียนไทยมีคะแนนตำ่ากว่าอย่างมีนัยสำาคัญ
	 ผลการศึกษายังพบว่า	นักเรียนหญิงมีทักษะบางอย่างดีกว่านักเรียนชาย	เช่น	ทักษะด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย
ซึ่งมีความสัมพันธ์กับผู้ปกครองที่มีสุขภาพดี	ทักษะด้านตัวเลขซึ่งมีความสัมพันธ์กับผู้ปกครองที่มีวินัยเชิงบวกกับเด็ก

สรุปภาพรวม
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	 จากผลการศึกษาที่กล่าวมาทั้งหมด	 แสดงให้เห็นว่า	 เด็กท่ีเรียนในศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติมีข้อเสียเปรียบ
มากกว่าเดก็ในศนูย์พฒันาเดก็เลก็และโรงเรยีนไทย	เนือ่งจากพืน้ฐานทางครอบครวัทีด้่อยกว่า	เช่น	ผูป้กครองมกีารศกึษา
ตำา่กว่า	ขนาดครอบครวัใหญ่กว่า	และมสีิง่สนับสนุนการเรยีนรูท้ีบ้่านน้อยกว่าเดก็ทีเ่รยีนในศนูย์พฒันาเดก็เลก็และโรงเรยีน
ไทย	 รวมทั้งเวลาที่เด็กอยู่กับผู้ปกครองก็น้อยกว่า	ประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกับผู้ปกครองก็น้อยกว่า	 ส่วนการใช้วินัย
เชงิลบทีต่ะคอก	ดวุ่า	พบทัง้เดก็ทีเ่รยีนในศนูย์การเรยีนรู้เดก็ข้ามชาติ	ศนูย์พฒันาเดก็เลก็	และในโรงเรยีนไทย	ซึง่อาจเป็น
เรื่องที่พบได้ทั่วไปสำาหรับเด็กที่เรียนในศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติ
	 ทั้ง	ๆ	ที่มีความแตกต่างด้านพื้นฐานครอบครัวระหว่างเด็กทั้งสองกลุ่มอย่างชัดเจน	แต่ผลการวิเคราะห์คะแนน
พัฒนาการด้านต่าง	ๆ 	ของเด็กไม่มีความแตกต่างอย่างชัดเจน	จะมีเพียงประเด็นย่อยบางประเด็นเท่านั้นที่ต่างกันอย่างมี
นัยสำาคัญ
	 ปัจจัยทีม่ผีลต่อพฒันาการเด็กทีเ่ป็นไปตามความคาดหมายของผูศ้กึษา	เช่น	ครอบครวัทีม่ฐีานะดกีว่า	ผูป้กครอง
ที่มีการศึกษาสูงกว่า	ส่งผลต่อคะแนนรวมของแบบการประเมินสากลด้านพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน	(IDELA)	
	 ด้านความเสมอภาค	พบว่า	 เด็กท่ีเรียนในศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติกับเด็กท่ีเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนไทย	ได้คะแนนพอ	ๆ	กัน	ผลการศึกษาพบว่า	เด็กที่พูดภาษากะเหรี่ยง	(ทั้งกะเหรี่ยงโปว์และกะเหรี่ยงสะกอ)	ได้
คะแนนพฒันาการตำา่กว่า	เด็กทีพู่ดภาษาพม่าและไทยในช้ันเรยีนเดยีวกัน	(แต่ในการศกึษานี	้จำานวนเดก็ท่ีพดูภาษาต่าง	ๆ	
มีจำานวนไม่เท่ากัน	อาจทำาให้ผลการวิเคราะห์คลาดเคลื่อนได้)	อย่างไรก็ตาม	การศึกษาครั้งนี้	พบว่า	ถึงแม้จะมีช่องว่าง
อย่างมากในเรื่องพื้นฐานทางครอบครวัของเด็กทัง้สองกลุ่ม	แต่ไม่สง่ผลต่อเรื่องการเรยีนรู้และพัฒนาการของเด็กมากนัก
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	 ข้อจำากัดของการศึกษานี้	 เรื่องแรกคือ	 กลุ่มตัวอย่างของเด็กในการศึกษาครั้งนี้	 เป็นตัวแทนของเด็กข้ามชาติที่
เรียนในศนูย์การเรยีนรูเ้ด็กข้ามชาติ	และเด็กทีเ่รยีนในระบบโรงเรยีนไทย	ในพืน้ทีท่ีอ่งค์การช่วยเหลอืเดก็ระหว่างประเทศ
ทำางานอยู่	 แต่ไม่สามารถยืนยันได้ว่า	 สามารถเป็นตัวแทนเด็กข้ามชาติทั้งชุมชน	หรือส่วนอื่น	 ๆ	 ของประเทศ	หรือเด็ก	
ข้ามชาติที่พ่อแม่ไม่ได้ส่งเด็กไปเรียนที่ไหนเลยได้
	 ข้อจำากัดเรื่องจำานวนกลุ่มตัวอย่างที่ค่อนข้างน้อย	(เด็ก	418	คน	และผู้ปกครอง	333	คน)	การวิเคราะห์เชิงสถิติ
ในประเด็นต่าง	ๆ	ส่วนใหญ่ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญที่ชัดเจน		จึงไม่สามารถตัดสินได้ว่า	 เป็นเพราะจำานวน
กลุ่มตัวอย่างน้อย	หรือว่าเป็นเพราะไม่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรบางตัวที่ควรจะเป็น

ข้อเสนอแนะส�าหรับการให้ความช่วยเหลือ	สนับสนุน	และการศึกษาต่อไป	ดังนี้
	 1)		องค์การช่วยเหลอืเด็กระหว่างประเทศควรจดัหาสิง่สนับสนนุการเรียนรูเ้รือ่งตวัเลขและการคดิคำานวณเบือ้งต้น	
เช่น	จิ๊กซอว์	รูปทรงเรขาคณิตต่าง	ๆ	ให้กับศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติ	และครอบครัวของเด็กข้ามชาติ
	 2)	 ครูที่ศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติควรปรับปรุงคุณภาพ	หรือเพิ่มสื่อการสอนที่เกี่ยวกับตัวอักษรในชั้นเรียน
	 3)		ควรทำาการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ	 เด็กข้ามชาติว่า	 ได้รับสารอาหารที่เพียงพอหรือไม่	 และค้นหาวิธีการท่ี
ครอบครัวเด็กข้ามชาติสามารถบริโภคอาหารได้เพียงพอเหมาะสม
	 4)		ควรเพิ่มความรู้	 ทำาความเข้าใจ	 และหาแหล่งเรียนรู้เรื่องวินัยเชิงบวกให้กับครูในศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาต	ิ
เพื่อนำาไปใช้ในการทำากิจกรรมในห้องเรียน	รวมทั้งถ่ายทอดให้กับผู้ปกครองของเด็ก	เพื่อลดพฤติกรรมการใช้วินัยเชิงลบ
ของผู้ปกครองต่อเด็ก
	 5)		ทำาความเข้าใจกับครูและผู้ปกครอง	 เรื่องพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวร่างกายของเด็กที่มีความต่างระหว่าง
เพศหญิงและชาย
	 6)		ควรตระหนักรู้ความจำาเป็นในการเพิ่มทักษะการเรียนรู้การใช้วินัยเชิงบวกให้แก่ผู้ปกครอง	และการสนับสนุน
พัฒนาการของเด็ก	โดยเฉพาะด้านการคิดคำานวณตัวเลขเบื้องต้น	และทักษะการรู้หนังสือ	ตัวอักษร
	 7)	 ควรทำาความเข้าใจความต้องการที่แตกต่างกันระหว่างเด็กหญิงกับเด็กชายจากผลการศึกษานี้ให้มากขึ้น	และ
หากมีโครงการให้ความช่วยเหลือต่อไปควรคำานึงถึงเรื่องเพศของเด็ก	 เพื่อออกแบบกิจกรรมให้มีความเหมาะสมต่อกลุ่ม
เป้าหมาย
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	 การศกึษาเกีย่วกบัความเสมอภาคทางการศกึษาครัง้นี	้พบช่องว่างระหว่างเดก็ท่ีเรยีนในศนูย์การเรยีนรูเ้ดก็ข้ามชาติ
กบัเดก็ทีเ่รียนในศนูย์พฒันาเด็กเลก็และโรงเรยีนไทย	มีความซบัซ้อน	ซึง่ไม่เหน็เป็นรปูแบบท่ีสมำา่เสมอจากผลการประเมนิ
สากลด้านพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน	 (IDELA)	 อย่างไรก็ตาม	 สิ่งที่เห็นชัดเจนจากการศึกษานี้	 คือปัจจัยพื้นฐานของ
ครอบครัวเด็ก	 ซึ่งไม่ต้องสงสัยเลยว่าเด็กที่เรียนในศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติมีข้อเสียเปรียบมากกว่าเด็กท่ีเรียนใน										
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนไทยเป็นอย่างมาก	องค์การช่วยเหลือเด็กระหว่างประเทศ	จะพยายามใช้ผลการศึกษานี้	
โน้มน้าวให้เกดิการพฒันาหลกัสตูรของศูนย์การเรยีนรู้เดก็ข้ามชาต	ิและจดัการอบรมพิเศษ	เพือ่ลดช่องว่างด้านเศรษฐกิจ
สังคม	ภาษา	และทักษะอื่น	ๆ	ให้มั่นใจว่าเด็กพร้อมที่จะเข้าสู่วัยเรียนต่อไป
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