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บทคัดย่อ

survey, in order to know the right under the personal status
quickly, by using the principle of decision tree based on terms
of the law. Moreover, the system can display the summary
results of the surveyed people in the forms of graph, table,
map, and family hierarchy. The evaluation result of the system
in the aspects of ability to use and the analysis performed by
the responsibility staffs shows that it has a good level.

ในปั จ จุ บั น บุ ค คลไร้ รัฐ ไร้ ั ญ ชาติ ที่ อ า ั ย อยู่ ในประเท ไทย
ามารถได้รับการพัฒนา ถานะกลุ่มบุคคลเพื่อใ ้ได้รับ ิทธิตามจริงได้ โดย
อา ัย น่ ยงานที่รับผิดชอบเป็นผู้ดาเนินการ าร จพื้นที่และพัฒนา ถานะ
กลุ่ ม บุ ค คลใ ้ ต ามข้ อ ตกลงและเงื่อ นไขของกฎ มาย อย่ า งไรก็ ดี การ
ดาเนินการนี้จะใช้เ ลานาน ประกอบกับบางครั้งบุคคลเ ล่านั้นถูกพัฒนา
กลุ่มไปโดยที่ตนเองไม่ทราบ ทาใ ้ไม่รู้ ิทธิที่แท้จริงของตนในเ ลาปัจจุบัน
ดังนั้ น การ ึ ก าในครั้งนี้ จึ งมี ัต ถุ ป ระ งค์ เพื่ อ พั ฒ นาระบบออนไลน์
า รับ จั ดการข้ อ มู ล บุ ค คลไร้รัฐไร้ ั ญ ชาติ ที่ ได้ จ ากการลงพื้ น ที่ าร จ
กรณี ึ ก าในเขตพื้ น ที่ จั ง ั ด เชี ย งใ ม่ แ ละเชี ย งราย ร มทั้ ง ามารถ
ิเคราะ ์ ก ลุ่มบุ คคลไร้รัฐไร้ ัญ ชาติ ลังจากลงพื้นที่ าร จใ ม่ เพื่ อ ใ ้
ทราบ ิทธิตาม ถานะบุ คคลอย่างร ดเร็ โดยอา ัย ลักการของต้นไม้
ตัด ินใจตามเงื่อนไขทางกฏ มาย นอกจากนี้ ระบบ ามารถแ ดงผล รุป
จาน นผู้ถูก าร จออกมาในรูปแบบกราฟ ตาราง แผนที่ และผังครอบครั
ผลการประเมินค าม ามารถในการใช้งานและการ เิ คราะ ์ของระบบ โดย
เจ้า น้าที่ที่รับผิดชอบในการปรับเปลี่ยน ถานะกลุ่มบุคคลไร้รัฐไร้ ัญชาติ
พบ ่าระบบ ามารถทางานได้ในระดับดี
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1. คานา
ประเท ไทยมีคนต่างด้า รือที่เรียก ่า บุคคลไร้รัฐไร้ ัญชาติ
เข้ ามาอา ัย อยู่ภ ายในประเท เป็ นจาน นมาก แต่ละคนเข้ ามาอยู่ด้ ย
ถานการณ์ ที่แ ตกต่างกัน ทาใ ้ ถู กจัดอยู่ใน ถานะที่แตกต่างกัน ไป คน
เ ล่านี้ยังขาด ิทธิในการอา ัยอยู่ในประเท ไทย ในลัก ณะต่างๆ ขึ้นอยู่
กับ ถานะบุคคลตามกฎ มาย ซึ่งปัญ าในเรื่องของ ถานะบุคคลนั้นอาจมี
ค ามผิ ดพลาดไปจากค ามเป็ น จริงของบุ ค คลนั้ น ๆ ด้ ย าเ ตุ ลาย
ประการ เช่น ไม่ได้รับการแจ้งเกิด ตก ล่นการ าร จข้อมูล ไม่มีการบันทึก
ชื่อ ในทะเบี ย นรา ฎร ไม่ ได้ รับ การรับ รอง ถานะบุ ค คลตามกฎ มาย
ทะเบี ย นรา ฎร กฎ มาย ั ญ ชาติ กฎ มายคนเข้ า เมื อ ง รือ กรณี ถู ก
รับรอง ถานะบุคคลผิดไปจาก ถานะที่ถูกต้องตามกฎ มาย เป็นต้น และ
ประการ าคัญคือ ปัญ าจาก ถานะบุคคลตามกฎ มายของบิดามารดาที่
นาไป ู่ปัญ า ถานะบุคคลตามกฎ มายของบุตร
ทั้ ง นี้ มี น่ ยงานต่ า งๆ เข้ า ไปช่ ยเ ลื อ กลุ่ ม บุ ค คลไร้ รั ฐ ไร้
ัญ ชาติ ได้แ ก่ มูลนิธิก ระจกเงา [1] โดยการ ่งเจ้ า น้า ที่เข้ าไปลงพื้ นที่
าร จข้อมูลบุคคลไร้รัฐไร้ ัญชาติเพื่อนามาพัฒนา ถานะกลุ่มบุคคล โดย
เจ้ า น้า ที่ ที่ มีค ามรู้ท างด้ านกฎ มายเป็ นผู้ ิเคราะ ์ ก ลุ่ม บุ ค คลใ ้ กั บ
บุ ค คลไร้ รัฐ ไร้ ั ญ ชาติ เ ล่ า นั้ น ตามข้ อ ตกลงและเงื่ อ นไขของกฎ มาย
อย่างไรก็ดี การดาเนินการจะใช้เ ลาค่อนข้างนาน มีเจ้า น้าที่ที่เชี่ย ชาญ
น้อย รือมีการพัฒนากลุ่ม ถานะบุคคลไปโดยที่พ กเขาไม่ทราบ ทาใ ้ไม่
ทราบ ิทธิปัจจุบันของตนในเ ลาปัจจุบัน ซึ่ง ากมีเครื่องมือช่ ยเ ลือใน

คา าคัญ: การตัด ินใจ, กลุ่ม ถานะบุคคล, ต้นไม้ตัด ินใจ, บุคคลไร้รัฐไร้
ัญชาติ

Abstract
Currently, the stateless persons who are residents in
Thailand can get the development of status of a people group
to get true privilege. It is operated by the responsible
authorities to explore area and develop status of people
group based on terms of the law. However, this process will
take long times. Moreover, sometimes these people were
developed their groups with self-unknown, so they don't know
true right at the present time. The objective of this study is to
develop an online system for managing information of
stateless persons get from the survey area. The case studies
are in the area of Chiang Mai and Chiang Rai. The system can
also analyze the group of the stateless persons after a new
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2.3 กลุ่มรา ฎรไทยที่เป็นต่างด้า ที่เกิดในไทย

การ ิ เคราะ ์ ก ลุ่ ม ถานะบุ ค คลไร้ รั ฐ ไร้ ั ญ ชาติ และผู้ ถู ก พั ฒ นากลุ่ ม
รับทราบข้อมูลอย่างร ดเร็ ก็จะเป็นการลดปัญ าต่างๆ ลงได้
ด้ ยเ ตุนี้ทีมผู้ ิจัย จึงเกิดแน คิดในการจัดทาระบบออนไลน์
า รับจัดการข้อมูล และ ิเคราะ ์ กลุ่มของบุ คคลไร้รัฐไร้ ัญชาติ โดยใช้
ข้อ มูลบุคคลจากการลงพื้นที่ าร จ ซึ่งการ ิเคราะ ์ กลุ่มบุคคลจะอา ัย
ลักการตัด ินใจด้ ยโครง ร้างของต้นไม้ ตัด ินใจ (Decision tree) [3]
ตามเงื่อนไขทางกฎ มาย เพื่อใ ้ระบบ ิเคราะ ์กลุ่ม ถานะบุคคล เพื่อทั้ง
น่ ยงานที่รับผิดชอบและผู้มี ่ นเกี่ย ข้องได้ทราบ ิทธิตาม ถานะบุคคล
อย่าง ะด กและร ดเร็

คนกลุ่มนี้คือลูกที่เกิดมาจากบิดาและมารดาที่เป็นคนต่างด้า ที่
เกิดในรัฐไทย และได้รับการบันทึกชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนรา ฎร
ของรัฐไทย เช่น ใน ท.ร.13, ท.ร.38/1, ท.ร.38ก, ท.ร.14, รือถือใบ าคัญ
ถิ่นที่อยู่และใบ าคัญประจาตั คนต่างด้า ดังนั้นคนกลุ่มนี้ มีเลขประจาตั
ประชาชน 13 ลัก

2.4 กลุ่มรา ฎรไทยที่เป็นต่างด้า ที่เกิดนอกไทย
คนกลุ่มนี้เป็นคนที่เกิดนอกรัฐไทย แต่เข้ามาอา ัยลง ลักปั ก
ฐานในประเท ไทย มีทั้งแบบเข้ามาโดยถูกกฎ มายและผิดกฎ มาย
- กรณี เ ข้ า มาในไทยแบบถู ก กฎ มาย มี เลขประจ าตั
ประชาชน 13 ลัก ขึ้นต้นด้ ย 8 พร้อมทั้ง นัง ือ าคัญประจาตั คนต่าง
ด้า และ ทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) ประจาตั บุคคลซึ่งไม่มี ัญชาติไทย จะ
ได้รับ ิทธิการอา ัยอยู่แบบถา ร
- กรณี เ ข้ า มาในไทยแบบผิ ด กฎ มาย มี เลขประจ าตั
ประชาชน 13 ลัก ขั้นต้นด้ ย 6, 00, 0 พร้อมบัตรผู้ไม่มี ัญชาติไทย และ
ทะเบีย นบ้ านลัก ณะชั่ ครา (ท.ร.13, ท.ร.38) จะได้รับ ิทธิก ารอา ัย
แบบชั่ ครา เท่านั้น

2. บุคคลไร้รัฐไร้ ัญชาติ
บุคคลไร้รัฐไร้ ัญ ชาติ มายถึง บุคคลที่ไม่ ามารถระบุได้ ่า
เป็นผู้มี ถานะที่เป็น มาชิกของประเท ใด รือไม่มีประเท ใดรับ ่าเป็น
มาชิก รือเคยเป็น มาชิกของประเท ซึ่งอาจจะมีทั้งคนต่างด้า จริงๆ
และผู้ที่มีฐานะทางกฎ มายที่เป็นผู้มี ัญชาติไทย เพียงแต่ยังไม่มีการพิ ูจน์
รือไม่มีโอกา พิ ูจน์ รือไม่มีพยาน ลักฐานในการพิ ูจน์ โดยบุคคลไร้รัฐ
ไร้ ัญชาติ ามารถแบ่งได้เป็น 5 กลุ่ม [1][2][4] ดังนี้

2.1 กลุ่มคนไร้เอก ารพิ ูจน์ทราบตั บุคคล
คนกลุ่ ม นี้ เป็ น คนที่ ไม่ เคยถู ก บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ่ นบุ ค คลไ ้ ใ น
ทะเบียนรา ฎร์ของรัฐใดในโลกเลย ไม่มีเอก ารพิ ูจน์ทราบตั บุคคลที่
ออกโดยรัฐใดเลย ไม่มีบัตร รือเอก ารพิ ูจน์ทราบตั บุคคลที่ออกโดยรัฐ
ใดเลย ไม่มีเลขประจาตั ประชาชน 13 ลัก ดังนั้น จึงถือเป็นคนไร้รัฐทาง
ทะเบียนรา ฎร ถานะบุคคลตามกฎ มายที่ตามมาคือ คนกลุ่มนี้ถูกถือ ่า
เป็นคนต่างด้า และคนเข้าเมืองผิดกฎ มายในรัฐไทย (มาตรา 57 พ.ร.บ.
คนเข้าเมือง 2522)

2.5 กลุ่มรา ฎรไทยที่เป็นแรงงานต่างด้า

2.2 กลุ่มคน ัญชาติไทยที่ถูกบันทึกเป็นต่างด้า

การจะจัดบุคคลไร้รัฐไร้ ัญชาติ ่าอยู่ในกลุ่ม ถานะใด เงื่อนไข
ที่ใช้ในการจัดกลุ่มบุคคล ามารถจาแนกได้ 7 เงื่อนไข ดังนี้
1) มีเลขประจาตั ประชาชน 13 ลัก รือไม่
2) การที่เลข องตาแ น่งแรกของเลขประจาตั ประชาชน เป็น
เลข 7, 6, 00 รือ 0 รือไม่1) มีเลขประจาตั ประชาชน 13 ลัก รือไม่
3) มีเอก าร ลักฐาน ท.ร.13, ท.ร.38ก รือ ท.ร.38/1 รือไม่
4) มี นัง ือประจาตั คนต่างด้า และทะเบี ยนบ้าน (ท.ร.14)
และประจาตั บุคคลซึ่งไม่มี ัญชาติไทย
5) จัง ัดที่เกิดอยู่ในประเท ไทย รือไม่
6) ัน ที่ เกิ ด นั้ น เกิ ด ก่ อ น ั น ที่ 26 กุม ภาพั น ธ์ 2535 รือ ไม่
รือเกิด ลัง ันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2535 ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2551 รือไม่
7) บิดา รือมารดาเกิดในประเท ไทย รือไม่

คนกลุ่มนี้เป็นคนที่เกิดนอกรัฐไทย เดินทางเข้ามาในประเท
ไทยด้ ยต้ อ งการที่ จ ะมาท างานในประเท ไทย รื อ กรณี นี ภั ย การ
ประ ั ตประ าร รือ การละเมิด ิทธิมนุ ยชนอย่า งร้ายแรงเข้ ามา และ
เพื่อที่จะ ามารถมี ถานะอย่างใดอย่าง นึ่งในประเท ไทย โดยพ กเขา
เลือกที่จะขึ้นทะเบียนเป็นแรงงานต่างด้า ัญชาติพม่า ลา รือกัมพูชา

3. การ ิเคราะ ์กลุ่มบุคคลไร้รัฐไร้ ัญชาติด้ ยตารางตัด ินใจ

คนกลุ่มนี้เป็นคนที่มี ัญชาติไทยอาจโดย ายโล ิต รือโดยผล
ของกฎ มายที่บังคับใช้ในแต่ละช่ งเ ลา ท ่ากลับถูกบันทึกและกา นด
เลขประจาตั ในเอก ารทะเบียนรา ฎร ่าเป็นคนต่างด้า าเ ตุนั้นอาจ
เป็นเพราะไม่ได้ไปแจ้งเกิด ขาด ลักฐานการแจ้งการเกิด คนต่างด้า ที่มี
ิท ธิอ า ัย อยู่ถ า ร (ท.ร. 14) เมื่อ มีก ารจั ดท าทะเบี ย นประ ัติแ ละบั ต ร
ประจ าตั ัญ ชาติ คนกลุ่มนี้จ ะมีชื่อในทะเบี ย นบ้ านคนต่างด้า ที่มี ิทธิ
อา ัย ชั่ ครา (ท.ร.13) รือทะเบี ย นประ ัติแ รงงาน าม ัญ ชาติ (ท.ร.
38/1) รือแบบพิมพ์ป ระ ัติบุคคลที่ไม่มี ถานะทางทะเบีย น (ท.ร.38ก)
และถือบัตรประจาตั คนซึ่งไม่มี ัญชาติไทย มีเลขประจาตั ประชาชน 13
ลัก อาจขึ้นต้นด้ ย 6, 7, 00, รือ 0
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รูปที่ 1 การ ิเคราะ ์กลุ่ม ถานะบุคคลไร้รัฐไร้ ัญชาติ

4. การร บร มข้อมูลและแน ทางการพัฒนาระบบ
4.1 การร บร มข้อมูล

เงื่อ นไขเ ล่ า นี้ ถู ก น ามาจั ด ใ ้ อ ยู่ ในรูป โครง ร้ า งของต้ น ไม้
ตัด ินใจ (Decision Tree) [3] ซึ่งเป็นเครื่องมือ นับ นุนการตัด ินใจที่ใช้
โครง ร้างของผังต้นไม้ ได้มีการประยุกต์ใช้ในงาน ิจั ย ลายเรื่อง [5][6]
โดยต้ นไม้ ตัด ิน ใจประกอบไปด้ ยเซตของกฎต่ างๆ แบบ ถ้ า -แล้ (ifthen) เพื่อใ ้คนเรา ามารถอ่านแล้ เข้าใจการตัด ินใจของต้นไม้ได้ ผล
ของการตร จ อบเงื่อนไขและตัด ินใจคือ การบอก ่าเป็นบุคคลไร้รัฐไร้
ั ญ ชาติ ในกลุ่ ม ถานะบุ ค คลใด โดย ามารถน าผั งต้ น ไม้ ม าเขี ย นตาม
ลักการของคอมพิ เตอร์โดยใช้ผังงาน แ ดงไ ้ดังรูปที่ 1

การ ึก าในครั้งนี้ ข้อมูลที่ใช้ได้รับค ามอนุเคราะ ์จากมูลนิธิ
กระจกเงา จัง ัดเชียงราย ซึ่งประกอบด้ ยข้อมูลพื้นที่ าร จในเขตพื้นที่
จัง ัดเชียงใ ม่และเชียงราย ข้อมูลผู้ถูก าร จ ข้อมูล ถานะกลุ่มบุคคล
ข้อมูลการกา นด ถานะบุคคล และข้อมูลกฎ มายด้านทะเบียนรา ฎร์
และ ัญชาติ
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4.2 แน ทางการพัฒนาระบบ
ในการพัฒนาระบบการจัดการและ ิเคราะ ์กลุ่มของบุคคลไร้
รัฐไร้ ัญ ชาติ นั้น ที มผู้ ิจั ย ได้ท าการ ิเคราะ ์ เงื่อ นไขต่ างๆ ที่ ใช้ ในการ
ิเคราะ ์กลุ่ม ถานะบุคคลของคนไร้รัฐไร้ ัญชาติ และจัดทาเป็นเ ็บแอป
พลิ เคชัน ด้ ยภา า php ใช้ MySQL เป็ น ระบบการจั ดการฐานข้ อ มู ล
ร มถึงการใช้ Google Map API า รับ ร้างแผนที่ าร จ โดยออกแบบ
ใ ้ระบบแบ่งการทางานตามลัก ณะผู้ใช้งานและฟังก์ชันการทางาน ไม่ ่า
จะเป็นการจัดการข้อมูลพื้นฐาน การ ิเคราะ ์กลุ่ม ถานะบุคคล ร มทั้ง
การ ืบค้นและดูข้อมูลต่างๆ เกี่ย กับบุคคลไร้รัฐไร้ ัญชาติ

รูปที่ 4 น้าจอการจัดการข้อมูลพื้นที่ทถี่ ูก าร จ

5. ผลการพัฒนาและการประเมินระบบ
จากการ ึก าและพัฒนาระบบจัดการและ ิเคราะ ์บุคคลไร้รัฐ
ไร้ ัญชาติออนไลน์ในพื้นที่จัง ัดเชียงใ ม่และเชียงราย น้าจอ ลักของ
ระบบแ ดงดังรูปที่ 2 ที่ประกอบด้ นเมนูการทางานต่างๆ ได้แก่ การเข้า ู่
ระบบเพื่อเข้าไปจัดการข้อมูลพื้นฐานและ ิเคราะ ์กลุ่ม ถานะบุคคลใ ้กับ
บุ ค คลผู้ ถู ก าร จ ่ นของเมนู ต าราง รุ ป กลุ่ ม ถานะ แผนที่ แ ดง
ตาแ น่งพื้นที่ าร จ กราฟแ ดง ถานะ และผังรายละเอียดครอบครั

รูปที่ 5 น้าจอการจัดการข้อมูลกฎ มายบุคคลไร้รัฐไร้ ัญชาติ

รูปที่ 2 น้าจอ ลักของระบบ

5.1 ่ นการจัดการข้อมูลพืน้ ฐานและ ิเคราะ ์กลุ่ม ถานะ
บุคคลใ ้กับผู้ถูก าร จ
่ นการจัดการข้อมูลพื้นฐาน เป็น น้าที่ของผู้ดูแลระบบ รือผู้
ที่มี น้าที่รับผิดชอบดูแลข้อมูล ามารถเข้าไปจัดการ (เพิ่ม/ลบ/แก้ไข) กับ
ข้อมูลต่างๆ ได้แก่ ข้อมูล ถานะบุคคลไร้รัฐไร้ ัญชาติ ข้อมูลพื้นที่ าร จ
ข้อมูลกฎ มายบุคคลไร้รัฐไร้ ัญชาติ และข้อมูลผู้ถูก าร จ เป็นต้น
รูปที่ 6 น้าจอตั อย่างรายการข้อมูลกฎ มายบุคคลไร้รัฐไร้ ัญชาติ
า รับการจัดการข้อมูลผู้ถูก าร จ ดังรูปที่ 7 มีรายละเอียด
เกี่ย กับ เลขที่แบบ าร จ, ร ั ครอบครั , ลาดับที่ของตนเองในการเป็น
มาชิกในครอบครั , ข้อมูลประ ัต ่ นตั ทั่ ไป โดยเฉพาะที่ขาดไม่ได้คือ
ข้อมูลเกี่ย กับเลขประจาตั 13 ลัก ันเดือนปี และ ถานที่เกิด, ข้อมูล
บิดามารดา, ข้อมูลเอก าร ลักฐานที่มี เป็นต้น
รูปที่ 3 น้าจอการจัดการข้อมูลกลุ่ม ถานะบุคคล
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่ นกรณี ที่ ต้อ งการ ิเคราะ ์ ก ลุ่ม ถานะบุ คคล ระบบจะใช้
ข้ อ มูล าร จทั้ ง มดที่ เป็ นปั จ จุ บั น ล่า ุ ดที่อ ยู่ ในฐานข้ อ มูลมาใช้ในการ
ิเคราะ ์ ผลที่ได้จะเป็ นการแ ดง ่าผู้ถูก าร จนั้น จัดอยู่ในกลุ่มบุคคล
ระดับ ใด พร้อ มแ ดงข้ อ มู ลลั ก ณะประจ ากลุ่ ม คาแนะนาการพั ฒ นา
ถานะ และกฎ มายที่เกี่ย ข้อง ดังรูปที่ 8

รูปที่ 8 น้าจอการ ิเคราะ ก์ ลุ่ม ถานะบุคคล

5.2 ่ นการแ ดงผลข้อมูลบุคคลไร้รัฐไร้ ัญชาติ
า รับผู้ถูก าร จ รือผู้ใช้ทั่ ไป ามารถ ืบ ค้นและดูข้อมูล
ต่างๆ จากเมนู ลัก อันได้แก่ แผนที่แ ดงตาแ น่งพื้นที่ าร จ กราฟแ ดง
ถานะ ตาราง รุปกลุม่ ถานะบุคคล และผังรายละเอียดครอบครั

รูปที่ 9 น้าจอแผนที่บอกตาแ น่งพื้นทีข่ องผู้ถูก าร จ

รูปที่ 7 น้าจอการจัดการข้อมูลผู้ถูก าร จ

รูปที่ 10 น้าจอกราฟแ ดง ถานะบุคคล
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ประเมินในด้านค าม มบู รณ์ ข องเงื่อ นไขที่ใช้แ ละค าม ามารถในการ
ิเคราะ ์กลุ่ม ถานะบุคคล ร มทั้งด้านค ามน่าเชื่อถือได้ของระบบ

5. รุปและอภิปรายผล
จากการ ึก าข้ อ มูล และแน ทางการจั ดกลุ่ม ถานะบุ คคล
และพั ฒ นาโปรแกรมจนได้ ระบบการจั ดการและ ิเคราะ ์ ก ลุ่ ม ถานะ
บุคคลไร้รัฐไร้ ัญชาติออนไลน์ ลักการโครง ร้างของต้นไม้ตัด ินใจได้ถูก
นามาใช้ า รับ ร้างเป็นเงื่อนไขการตัด ินใจในการ ิเคราะ ์กลุ่ม ถานะ
บุคคลตามกฎ มาย ระบบที่ได้ ามารถอาน ยค าม ะด กใ ้กับ ผู้ใช้ ที่มี
น้าที่ในการจัดการข้อมูลบุคคลไร้รัฐไร้ ัญชาติ ได้ในระดับดี ทั้งข้อมูลกลุ่ม
บุคคล ถานะบุคคล พื้นที่ าร จ กฎ มายบุคคลไร้รัฐไร้ ัญชาติ และข้อมูล
ผู้ถูก าร จ ช่ ยเจ้า น้าที่ในการ ิเคราะ ์กลุ่ม ถานะบุคคลไร้รัฐไร้ ัญชาติ
ได้อ ย่า ง ะด กและร ดเร็ โดยไม่ต้อ งเ ียเ ลารอคอยใ ้ เจ้ า น้าที่ที่ มี
ค ามรู้ทางด้านกฎ มายบุคคลไร้รัฐไร้ ัญชาติโดยเฉพาะที่มีอยู่น้อย เป็นผู้
ิเคราะ ์ใ ้ ซึ่งจะทาใ ้คนรัฐไร้ ัญชาติได้รับการพัฒนากลุ่ม ถานะบุคคล
ได้ร ดเร็ ขึ้ น อั น เป็ น การลดปั ญ าการไม่ได้ รับ ิ ท ธิ ทางกฎ มายตาม
ถานะที่แท้จริงลงได้ อาน ยค าม ะด กในเรื่องรายงาน ถิติ กราฟ ผัง
ครอบครั ของผู้ถูก าร จที่เป็ น บุ คคลไร้รัฐไร้ ัญชาติ ร มทั้งพิ กัดที่ตั้ง
พื้นที่ าร จ อย่างไรก็ดี การ ึก าในครั้งนี้ใช้ข้อมูลผู้ถูก าร จในเขตพื้นที่
จัง ัดเชียงใ ม่และเชียงรายเท่านั้นเป็นกรณี ึก า การขยายข้อมูลใ ้ใช้
กั บ กลุ่ ม บุ ค คลไร้ รั ฐ ไร้ ั ญ ชาติ ทั้ ง ประเท จะท าใ ้ ไ ด้ เกิ ด ประโยชน์
ครอบคลุมบุคคลไร้รัฐไร้ ัญชาติมากขึ้น

รูปที่ 11 น้าจอ รุปกลุ่ม ถานะบุคคล

รูปที่ 12 น้าจอผังครอบครั

เอก ารอ้างอิง

5.3 ผลการประเมิน

[1] มูล นิ ธิก ระจกเงา านั ก งานเชี ย งราย, โครงการคุ้ ม ครองเด็ ก ไร้รัฐไร้
ัญชาติ, เชียงราย: มูลกระจกเงา.
[2] พันธ์ทิพย์ กาญจนะ และจิตรา าย ุนทร, การขจัดปัญ าค ามไร้รัฐไร้
ัญชาติของมนุ ย์ที่เกิดบนแผ่นดินไทย, 2554.
[3] ทิ พ ย์ ั ล ย์ ี จั น ทร์ , การคิ ด และการตั ด ิ น ใจ, กรุ ง เทพฯ: คณะ
ิทยา า ตร์และเทคโนโลยี, ม า ิทยาลัยราชภัฏ นดุ ิต, 2548.
[4] ดรุณี ไพ าลพาณิชย์กุล, ้าคูณ ก: ูตรคูณค ามคิดและปฏิบัติการ
เพื่อการพัฒนา ถานะบุคคลตามกฎ มายไทย, บทค าม ิชาการเพื่อ
น าเ นอแน คิ ด ด้ า น ิ ธี ิ ท ยาเกี่ ย กั บ การจั ด การประชากรตาม
กฎ มายไทย า รับคนทางานเพื่อคนไร้รัฐคนไร้ ัญชาติบนฝั่งทะเล
อันดามัน ฉบับ ันที่ 14 เม ายน 2552.
[5] ชนนิ ก านต์ รอดมรณ์ มธุ ร ผ่ า นเมื อ ง และพยุ ง มี ั จ , เทคนิ ค ที่
เ มาะ ม า รับ จ าแนกประเภทข้ อ มู ล ลูก ค้า ในการตั ด ิ น ใจใช้
บริก ารบั ตรเครดิต , การประชุม ิชาการระดับ ชาติด้านเทคโนโลยี
าร นเท ครั้งที่ 6 (NCIT2014), น้าที่ 298-303, 2557
[6] ชัดชัย แก้ ตา และอัจ ฉรา ม า ีร ัฒ น์ , การ ินิ จฉั ยคดีด้ ยเทคนิค
ต้นไม้ตัด ินใจ, การประชุมทาง ิชาการระดับชาติด้านคอมพิ เตอร์
และเทคโนโลยี าร นเท ครั้งที่ 6, น้าที่ 308-313, 2553.

ระบบที่พัฒนา ได้นาไปทด อบการทางานโดยผู้ใช้ที่ทา น้าที่
ิเคราะ ์กลุ่ม ถานะบุคคลไร้รัฐไร้ ัญชาติและผู้ที่มีค ามรู้ด้านกฎ มาย
จาน น 3 คน ร มถึ งผู้ใช้ทั่ ไปเป็ นตั แทนกลุ่มคนไร้รัฐไร้ ัญ ชาติ ผู้ถู ก
าร จจาน น 10 คน โดยใช้ระดับคะแนนการประเมินเป็น 1-น้อยที่ ุด 2น้อย 3-ปานกลาง 4-มาก และ 5-มากที่ ุด ผลการประเมินประ ิทธิภาพ
ของระบบ แ ดงไ ้ในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินประ ิทธิภาพของระบบ
ั ข้อประเมิน
x̄
4.62
1. ค ามง่ายและเ มาะ มต่อการใช้งาน
4.38
2. ค าม มบูรณ์เงื่อนไขที่ใช้และ
ค าม ามารถในการ ิเคราะ ก์ ลุ่ม ถานะ
4.85
3. ตรงต่อค ามต้องการของผู้ใช้
4.23
4. ค ามน่าเชื่อถือได้ของระบบ
5.ค ามพึงพอใจในภาพร มต่อการใช้งาน 4.48
ระบบ

S.D

ผล

0.51
0.65

ดีมาก
ดี

0.38
0.60
0.61

ดีมาก
ดี
ดี

ผลจากการประเมินประ ิทธิภ าพการทางานของระบบ โดย
เฉลี่ ย มี ค่ า 4.48 ซึ่ ง จั ด ่ า ามารถท างานได้ อ ยู่ ใ นระดั บ ดี โดย ั ข้ อ
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