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เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะเชิงลึกของเด็กและเยาวชนนอกระบบ
การศึกษา 2) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนออกนอกระบบการศึกษา 3) เพื่อนาเสนอแนว
ทางการจัดการศึกษาสาหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา โดยใช้ทฤษฎีระบบนิเวศวิทยาเป็น
กรอบแนวคิดของงานวิจัย ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็น
เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาจานวน 38 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ ผลการวิจัยพบว่า
1) คุณลั กษณะเชิงลึ กพบว่า เด็ก และเยาวชนนอกระบบการศึกษาส่ ว นใหญ่ อยู่ร่ว มกับบิด า
มารดาแต่ไม่มีความผูกพันภายในครอบครัว ขาดการสื่ อสารในครอบครัว ระดับ การศึกษาของสมาชิก
ภายในครอบครัว วิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมของคนในชุมชนมีอิทธิพลกับการตัดสินใจออกนอก
ระบบการศึกษา และส่งผลต่อการประกอบอาชีพภายหลังออกนอกระบบการศึกษา ปัจจุบันเด็กและ
เยาวชนนอกระบบการศึกษาทุกคนมีครอบครัวและทางาน ด้านอนาคตทางการศึกษาเด็กและเยาวชนส่วน
ใหญ่จะไม่กลับไปศึกษาต่ออีก
2) ปัจจัยที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนออกนอกระบบการศึกษาแบ่งเป็น 2 ปัจจัยคือ 1) ปัจจัยจาก
กลุ่มเป้าหมาย เช่น ทัศนคติที่มีต่อการเรียน การปรับตัว การแต่งงาน และ 2) ปัจจัยจากครอบครัว ชุมชน
และสิ่งแวดล้อม เช่น ทัศนคติของครอบครัวที่มีต่อการศึกษา ปัญหาด้านเศรษฐกิจของครอบครัว ความ
ลาบากในการเดินทางไปโรงเรียน
3) แนวทางการจัดการศึกษาสาหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษามีแนวทางที่สาคัญ
คือ 1) การจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นตามบริบทของผู้เรียน 2) การจัดการศึกษาที่เน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู้เรียน 3) การจัดการศึกษาเพื่อการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพ 4) การมีส่วนร่วม
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ของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 5) การจัดการศึกษาทางเลือกเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ผู้เรียน
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Abstract
This research aims to 1) study the in-depth characteristics of out of
school children (OOSC) 2) to analyze the factors that influence their dropouts and 3) to
propose educational provision guidelines for out-of-school children. The
Bronfenbrenner's ecological theory of human development was applied as a conceptual
framework for this research. Purposive sampling technique was employed and the
snowball technique was used to select the subjects. Data were collected by in-depth
interviews of 38 secondary school dropouts, their family representatives, and community
representatives, and professional at Tak Province. The results were as follows.
1) The in-depth characteristics of the subjects were that most of them lived
with their parents. However, lacks of communication were common among their
families. In addition, the level of family members' education, their way of life, the beliefs
and culture of the people in the community also influenced their choices of whether to
remain in the schooling system or to drop out school. At the time of study, all of the
subjects were married, had a family and work and affect to the career after their out of
the education system. As for their education in the future, most of them would not
return to school. However, if they wanted to continue their study, they would resort to
both the Office of Non-Formal and Informal Education.
2) As for the factors affecting their dropout decisions, it was found that
there were divided into two factors: (1) their personal factors, for example, their

จ

attitudes toward education, adjustability, marriage, etc., and (2) their family, community,
and environmental factors, for example, their parental attitudes towards the target
group, family economic condition, and difficulties in traveling to school.
3) The proposed educational provision guidelines for out of school children
are the following: 3.1) educational management should be flexible based on the context
of the learners; 3.2) educational management should emphasize individual differences
among learners; 3.3) educational provision should aim for the development of life skills
and careers; 3.4) participation of all sectors in educational management is required; and
3.5) alternative education should be provided to promote lifelong learning.
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กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จั ย เรื่ อ ง “แนวทางการจั ด การศึ ก ษาส าหรั บ เด็ ก และเยาวชนนอกระบบการศึ ก ษา :
กรณี ศึ ก ษาจั ง หวั ด ตาก” เรื่ อ งนี้ ส าเร็ จ ลงได้ ด้ ว ยดี จ ากการสนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย ของศู น ย์ บ ริ ก ารวิ จั ย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผู้วิจัยต้องขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
งานวิจัยจะสาเร็จมิได้ หากมิได้รับความอนุเคราะห์และการให้ความร่วมมือในการให้สัมภาษณ์เชิง
ลึกของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ตัวแทนครอบครัว และตัวแทนชุมชนของเด็กและเยาวชน
นอกระบบการศึกษาในเขตพื้น ที่อาเภอเมือง อาเภอสามเงา และอาเภอแม่ส อด จังหวัดตาก รวมถึง
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ข้อเสนอแนวทางการจัดการศึกษาสาหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ผู้วิจัย
ขอขอบคุณในความเป็นกันเอง และมิตรภาพที่ได้รับจากคนในพื้นที่ทั้งผู้นาชุมชนและผู้ใหญ่บ้าน เมื่อผู้วิจัย
ลงพื้นที่เก็บข้อมูล และการแนะนาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในเขตพื้นที่ให้กับผู้วิจัย
ขอขอบคุณ ดร.วรินทร์ทิพย์ หมี้แสน ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วน จังหวัดตาก ที่ให้
ความอนุ เ คราะห์ ใ นการติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ เด็ ก และเยาวชนนอกระบบการศึ ก ษา ขอขอบคุ ณ
ครูจารุวัฒน์ พูนทรัพย์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการติดต่อ
ประสานงานกับคนในพื้นที่ และนาผู้วิจัยลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล ขอขอบคุณผู้ช่วยนักวิจัยที่ลงพื้นที่เก็บ
ข้อมูลไปพร้อมกับผู้วิจัย ผู้วิจัยขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณกาลังใจจากบิดา มารดา และครอบครัวที่ ให้กาลังใจผู้วิจัยในการทางาน
วิจัยเรื่องนี้มาโดยตลอด รวมถึงความห่วงใยที่มีต่อผู้วิจัยทุกครั้งที่ต้องลงพื้นที่เก็บข้อมูลงานวิจัย
ประโยชน์ ใดๆ ที่ เกิด ขึ้น จากการวิ จัยเรื่องนี้ ผู้ วิจัย ขอมอบให้ กับ เด็ก และเยาวชนนอกระบบ
การศึกษาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากเดิม
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
จากวาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. 2015 (The Post-2015 Development Agenda) ที่ริเริ่ม
โดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาติ (United Nations General Assembly) ปี 2010 ซึ่งเป็นการดาเนินการ
ต่อเนื่องจากแถลงการแห่งสหัสวรรษ (Millennium Declaration) เพื่อประเมินเป้าหมายการพัฒนาแห่ง
สหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs) และกระตุ้นให้ประเทศต่างๆ พัฒนาประเทศ
เพื่อขจั ดความยากจน ความหิ วโหย ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียม เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับ
สิ่ ง แวดล้ อ ม ดู แ ลสิ่ ง แวดล้ อ ม และพร้อ มรั บ มื อ ต่ อการเปลี่ ย นแปลงภู มิ อ ากาศ (United Nation
Development Programme, 2016)
ปัจจุบันเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษได้สิ้นสุดลงแล้ว และในที่ประชุมสมัชชาใหญ่องค์การ
สหประชาชาติ ณ นครนิ ว ยอร์ ก ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าได้ ก าหนดเป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
(Sustainable Development Goals: SDGs) ซึ่งริเริ่มจากการประชุม Rio+20 (United Nation
Development Programme, 2016) เป็นเป้าหมายหลักของการประชุม โดยมีวาระร่วมกันคือการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (Sustainable Development Goals: SDGs) ซึ่งถือเป็นทิศทางร่วมกันของโลก
อนาคตโดยเริ่ มต้นในปี ค.ศ. 2015 ถึง ค.ศ. 2030 หรือตรงกับปีพ.ศ. 2558 – 2573 ประกอบด้วย
เป้าหมายหลัก (goals) 17 ประการ และเป้าประสงค์ (targets) อีกจานวน 169 ข้อ ทั้งเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนและเป้าประสงค์นี้จะครอบคลุมไปด้วย 3 เสาหลักคือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมใน
การพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้เนื้อหาการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ครอบคลุมจะยึดถือหลักสาคัญว่า “No one left
behind” หรือจะไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง และประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 193 ประเทศที่เข้าร่วมการพัฒนาที่
ยั่งยืนด้วยเช่นกัน
การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ทั่วถึง และเป็นธรรม เป็นหนึ่งในเป้าหมายสาคัญของการพัฒนาที่
ยั่งยืนของโลก โดยเป้าหมายด้านการศึกษาจัดเป็นเป้าหมายที่ 4 ของการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป้าหมายที่ 4
มีสาระสาคัญคือ การได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้
ตลอดชีวิตแก่ทุกคน (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559) ทั้งนี้การวางเป้าหมายการศึกษาเพื่อการ
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พัฒนาที่ยั่งยืนของโลกในอีก 15 ปีข้างหน้า เด็กและเยาวชนหญิงชายในทุกคนทุกกลุ่มในสังคมต้องได้รับ
ความเสมอภาคทางการศึกษา ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียมกัน สร้างโอกาส ทางการศึกษาเพิ่มขึ้ นในระดับอุดมศึกษาทั้งสายสามัญและสายอาชีพ
ครอบคลุมไปจนถึงการจัดการเรียนรู้กับประชากรนอกเหนือวัยเรียนให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong
learning)
ภายหลั ง จากการสิ้ น สุ ด ลงของการด าเนิ น งานตามเป้ า หมายการพั ฒ นาแห่ ง สหั ส วรรษ
(Millennium Development Goals) ในปี พ.ศ. 2558 ด้านการศึกษาผลพบว่าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ข้างต้น โดยยั งคงมีเด็ก และเยาวชนวัยเรียนมากกว่า 59 ล้ านคนทั่วโลกที่ยังอยู่นอกระบบการศึกษา
(Out-of-school children) และเด็ก 18 ล้านคนอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งผลการสารวจดังกล่าว
สอดคล้องกับการประชุมที่จัดโดยองค์การยูเนสโกร่วมกับองค์การยูนิเซฟในเรื่อง “Asia summit on
flexible learning strategies for Out-of-school children: นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อเด็กและเยาวชน
นอกระบบการศึกษาแห่งเอเชีย ” ซึ่งข้อมูลขององค์การยูเนสโกปี พ.ศ. 2556 พบว่า เด็กวัยประถมศึกษา
ของไทยที่หลุดจากระบบการศึกษาเกือบ 300,000 คน ส่งผลต่อความเสียหายทางเศรษฐกิจของไทยทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม คิดเป็นมูลค่าร้อยละ 1-3 ของจีดีพีในทุกปี ส่งผลให้ประเทศไม่ สามารถหลุดจากกับ
ดักประเทศรายได้ปานกลางไปอย่างน้อย 25-30 ปี เช่น ประเทศติมอร์ เลสเต ที่พบปัญหาเด็กและเยาชน
นอกระบบการศึกษาฉุดอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงถึงร้อยละ 4 ต่อปี (ปารัชญ์, 2559) ดังนั้น
องค์การสหประชาชาติจึงประกาศให้เป้าหมายการลดจานวนเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับ
ก่อ นวั ย เรี ย น ประถมศึ ก ษา และมัธ ยมศึ ก ษาตอนต้ นเป็ น ศู น ย์เ ปอร์ เ ซนต์ ภ ายในปี พ.ศ. 2573 เพื่ อ
ตอบสนองเป้าหมายข้อที่ 4 ใน 17 ข้อของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีสถิติเด็กไทยหลุดออกจากระบบการศึกษา (Out-of-school
children) เป็นจานวนมาก ดังจะเห็นได้จากปี พ.ศ. 2549 พบว่ามีนักเรียนชั้น ป1 เข้าสู่ระบบการศึกษา
จานวน 633,852 คน และเมื่อเข้าสู่ระดับชั้นประถมศึกษาในปีการศึกษา 2555 พบว่าจานวนผู้เรียนเหลือ
624,911 คน และเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2557 พบว่าเหลือนักเรียนที่จบการศึกษา
เพียง 536,318 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 84.65 จากตัวเลขดังกล่าวจะพบว่าจานวนนักเรียนที่เข้าเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 และจบถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หายไปจากระบบการศึกษาจานวน 97,534 คน
(ณัฐพงษ์ เพลาแก้ว, มปป.)
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จากปั ญหาเด็กหลุ ดออกจากระบบการศึกษาที่มีจานวนมาก ประเทศไทยได้ตอบรับกับแนว
ทางการแก้ปัญหาดังกล่าวดังจะเห็นได้จากการเข้าร่วมปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการสร้างความเข้มแข็งด้าน
การศึกษาให้กับเด็กที่ตกหล่น โดยสาระสาคัญของปฏิญญามี 3 ประการคือ ประการที่หนึ่ง การให้คา
นิยามของเด็กตกหล่น (Out-of-school children) ว่าหมายถึงเด็กที่อายุต่ากว่า 18 ปีประกอบด้วยเด็กที่
ไม่ได้เข้าเรียน เด็กที่ไม่มีโอกาสเข้าเรียน เด็กที่เสี่ยงต่อการออกจากโรงเรียนกลางคัน และเด็กที่ออกจาก
โรงเรียนกลางคัน ประการที่สอง คือ ความสอดคล้องและการจัดกิจกรรมแบบยื ดหยุ่น เพื่อให้มั่นใจว่าทุก
คนสามารถเข้าถึงการศึกษาและสามารถพัฒ นาตนเองให้ เป็นประชาคมโลกที่มีประสิ ทธิภ าพได้ และ
ประการสุดท้ายคือ การมีรูปแบบกิจกรรมเพื่อให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และ
เป้าหมายของปฏิญญาอาเซียนคือ การให้ความช่วยเหลือดูแลนั กเรียนที่ออกกลางคันทุกสภาพปัญหารวม
8,814 คน และกาหนดมาตรการช่วยเหลือดูแลให้กลุ่มดังกล่าวกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา
จั งหวั ดตาก เป็ น หนึ่ งในห้ า จังหวัดที่ ถูกจั ดเป็ นพื้นที่ เขตเศรษฐกิ จพิเ ศษ ประชากรส่ ว นใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 80 ของพื้นที่ แยกการปกครองออกเป็นตาบล รวม 14 ตาบล
มีประชากรหลากหลาย ได้แก่ ชาวไทยบนพื้นที่สูง (ม้ง) ประชากรพื้นราบ ผู้อพยพย้ายถิ่น และคนต่างด้าว
ซึ่งอยู่อาศัยกระจัดกระจายและมีบริบทแตกต่างกัน สภาพชุมชนโดยส่วนใหญ่เป็นชุมชนเมือง สภาพทาง
เศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ดี มีสถานศึกษารวมจานวน 110 แห่ง มีจานวนผู้เรียนในสถานศึกษาตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษา 2558 รวมจานวนทั้งสิ้น 79,352 คน และ
มี จ านวนผู้ เ รี ย นที่ อ อกนอกระบบการศึ ก ษาจ านวนทั้ ง สิ้ น 777 คน (ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1, 2559)
จานวนผู้เรียนที่ออกนอกระบบการศึกษาจานวน 777 คนดังกล่าว เมื่อจาแนกผู้เรียนที่ออกนอก
ระบบการศึกษาตามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่าเป็นผู้เรียนระดับประถมศึกษาที่ออกนอกระบบ
การศึกษาจานวน 179 คน ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาจานวน 598 คน ซึ่งจาแนกออกเป็นระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นที่ออกนอกระบบการศึกษาจานวน 125 คน และผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ออกนอก
ระบบการศึกษาจานวน 473 คน (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1, 2559) จาก
ข้อมูลดังกล่าวพบว่าจานวนผู้เรียนที่ออกนอกระบบการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพบในระดับชั้น
มัธยมศึกษามากที่สุด โดยเมื่อคิดเป็นร้อยละของผู้เรียนที่ออกนอกระบบการศึกษาในระดับประถมศึกษา
พบว่าคิดเป็นร้อยละ 23.03 ขณะที่ระดับมัธยมศึกษาคิดเป็นร้อยละ 76.97
จากสถิติจานวนผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาที่ออกนอกระบบการศึกษาสูงถึงร้อยละ 76.97 นั้นจะ
ส่งผลในระยะยาวต่ อการพัฒนาความรู้ความสามารถของทรัพยากรบุคคลที่จะเป็นกาลังสาคัญในการ
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พัฒนาประเทศรวมถึงส่งผลการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต ทั้งนี้เพราะประเทศไทยกาลังก้าวเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ (aging society) ภายในปี พ.ศ. 2568 แต่ในขณะเดียวกันประเทศไทยมีสถิติเด็กเกิด
น้อยลง และเด็ก ที่เกิดน้อยลงเมื่อถึงวัยเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐานกลับออกนอกระบบการศึกษาเป็น
จานวนมาก ซึ่งการที่เด็กและเยาวชนออกนอกระบบการศึกษาทั้งที่กาลังอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนถือเป็น
ความด้อยโอกาสในรูปแบบหนึ่งที่จะส่งผลให้อนาคตประเทศไทยขาดแคลนกาลังแรงงานที่สาคัญที่จะใช้ใน
การพัฒนาประเทศและจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาว
จากสภาพปัญหาผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาออกนอกระบบการศึกษาข้างต้น ประกอบกับความ
หลากหลายทางคุณลักษณะของประชากร รวมถึงการเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทย ผู้วิจัย
จึงเลือกศึกษาจังหวัดตากเป็นจังหวัด นาร่องในการศึกษาปัญหาเรื่องของเด็กตกหล่นหรือเด็กที่อยู่นอก
ระบบการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์สามประการคือเพื่อศึกษาคุณลักษณะเชิงลึกของเด็กและเยาวชนนอก
ระบบการศึกษา วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนออกนอกระบบการศึกษา และนาเสนอแนว
ทางการจัดการศึกษาสาหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ทั้งนี้เพื่อทราบถึงข้อมูลเชิงลึกและ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนออกนอกระบบการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางการป้องกันและแก้ไขเด็ก
และเยาวชนนอกระบบ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะเชิงลึกของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา
2. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนออกนอกระบบการศึกษา
3. เพื่อนาเสนอแนวทางการจัดการศึกษาสาหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา
นิยามศัพท์เฉพาะในงานวิจัย
เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา (Out-of-school children-OOSC) หมายถึง บุคคลที่
เคยศึ ก ษาในระบบการศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาแต่ อ อกจากระบบการศึ ก ษากลางคั น โดยยั ง ไม่ จ บ
มัธ ยมศึ กษาตอนต้ น หรื อมั ธ ยมศึก ษาตอนปลาย และปัจ จุ บั น ไม่ ไ ด้ เ รีย นหรื อเข้ า รั บการศึ กษาต่ อ ทั้ ง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดตาก
คุณ ลักษณะเชิงลึก หมายถึง รายละเอียดข้อมูล ส่ ว นบุคคลของเด็กและเยาวชนนอกระบบ
การศึกษา ซึ่งได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ตัวแทนครอบครัว และ
ตัวแทนชุมชนของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา จังหวัดตาก โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ชื่อ -
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สกุล ชื่อเล่ น เพศ อายุ ระดับการศึกษาชั้นปีสุ ดท้ายที่ศึกษา เกรดเฉลี่ ย จานวนสมาชิกในครอบครัว
สถานภาพครอบครัว บุคคลที่พักอาศัยอยู่ร่วมในปัจจุบัน ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว อายุและอาชีพ
บิดามารดาหรือผู้ปกครอง สภาพฐานะของครอบครัว ผู้หารายได้หลักของครอบครัว อาชีพหรืองานที่ทา
ในปัจจุบัน รายได้จากอาชีพที่ทาในปัจจุบัน สาเหตุที่ออกจากระบบการศึกษา จานวนปีที่ออกจากระบบ
การศึกษา เหตุการณ์หรือบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการออกจากระบบการศึกษา ผลกระทบที่เกิดขึ้นภายหลัง
ออกจากสถานศึกษา ทัศนคติและมุมมองด้านการศึกษา การให้ความสาคัญกับการศึกษา ความสัมพันธ์
ภายในโรงเรียน การให้ความสาคัญกับการศึกษาต่อ การวางแผนทางการศึกษาต่อในอนาคต เป็นต้น
ปัจจัยที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนออกนอกระบบการศึกษา หมายถึง สาเหตุหรือความจาเป็นที่
ทาให้ เด็กและเยาวชนตัดสิน ใจออกนอกระบบการศึกษาในขณะที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา
จังหวัดตาก
การจัดการศึกษา หมายถึง การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
แนวทางการจั ด การศึกษา หมายถึง รูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยที่เหมาะสมกับบริบทของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาที่เคยศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษา จังหวัดตาก
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตการวิจัยเรื่อง “แนวทางการจัดการศึกษาสาหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบ
การศึกษา: กรณีศึกษาจังหวัดตาก” มีรายละเอียดขอบเขตการวิจัย ดังนี้
ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยเป็นบุคคลที่เคยศึกษาในระบบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
จังหวัดตาก แต่ออกจากระบบการศึกษากลางคัน และปัจจุบันไม่ได้เข้ารับการศึกษาต่อทั้งการศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ในจังหวัดตาก รวมถึงตัวแทนครอบครัว และ
ตัว แทนชุมชนของกลุ่มเป้าหมาย โดยกลุ่ มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยเป็นการเลื อกแบบเฉพาะเจาะจง
(purposive sampling) จากข้อมูลของสถานศึกษาที่เด็กและเยาวชนออกจากระบบการศึกษาให้ข้อมูล
กับ ผู้ วิจั ย ภายหลั ง ได้ข้ อมู ล จากกลุ่ มเป้า หมายดั งกล่ าวแล้ ว ผู้ วิจัย ใช้ การสุ่ ม ตัว อย่า งแบบสโนว์ บอล
(snowball sampling) จากกลุ่ มเป้า หมายที่ได้ จากการเลื อกแบบเฉพาะเจาะจงในข้างต้ น ซึ่ ง
กลุ่มเป้าหมายที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบสโนว์บอลจะต้องออกจากระบบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
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และไม่ได้ศึกษาต่อทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยเช่นเดียวกัน กับ
กลุ่มเป้าหมาย
ทั้งนี้ผู้วิจัยเก็บข้อมูลกับ กลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งตัวแทนครอบครัว และตัวแทนชุมชน
ของกลุ่มเป้าหมายโดยกลุ่มเป้าหมายต้องมีความพร้อมในการให้ข้อมูลกับผู้วิจัย ผู้วิจัยเลือกกลุ่มเป้าหมาย
จากสถานศึกษาที่เคยศึกษาในระดับคือมัธยมศึกษาแต่ออกกลางคัน และไม่ได้ศึกษาต่อทั้งการศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย รวมจานวน 38 คน เพื่อใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับ
คุณลักษณะเชิงลึกของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา และปัจจัยที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนออก
นอกระบบการศึกษา
ขอบเขตด้านเนื้อหา
งานวิจัยเรื่องนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์
ในการศึ ก ษาที่ ส าคั ญ สามประการคื อ เพื่ อ ศึ ก ษาคุณ ลั ก ษณะเชิ ง ลึ ก ของเด็ ก และเยาวชนนอกระบบ
การศึกษา เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนออกนอกระบบการศึกษา และเพื่อนาเสนอแนว
ทางการจัดการศึกษาสาหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา
ขอบเขตด้านระยะเวลา
9 เดือน (พฤศจิกายน 2559 – กรกฎาคม 2560)
ขอบเขตด้านพื้นที่
จังหวัดตาก
กรอบแนวคิดการวิจัย
งานวิ จั ย เรื่ อ ง “แนวทางการจั ด การศึ ก ษาส าหรั บ เด็ ก และเยาวชนนอกระบบการศึ ก ษา:
กรณีศึกษาจังหวัดตาก” มีกรอบแนวคิดการวิจัยที่สาคัญดังนี้
1. ทฤษฎีที่ใช้เป็ นกรอบแนวคิดในการวิจัยคือทฤษฎีระบบนิเวศวิทยาของบรอนเฟนเบรนเนอร์
(Bronfenbrenner’s ecological system theory) กล่าวคือ ระบบสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อคุณลักษณะ
พื้นฐานของเด็กและเยาวชน และมีผลต่อตัดสินใจในด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชนคือครอบครัว
โรงเรียน และชุมชน (ระบบ microsystem) ซึ่งการตัดสินใจศึกษาต่อทั้งในรูปแบบการศึกษาในระบบ
การศึก ษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธ ยาศัย หรือ การตั ดสิ นใจไม่ศึก ษาต่อ และออกนอกระบบ
การศึกษา ระบบสิ่งแวดล้อมของเด็กและเยาวชนเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีผลต่ อการตัดสินใจทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม รวมถึงเมื่อเด็กและเยาวชนออกนอกระบบการศึกษาแล้วการตัดสินใจกลับเข้ามาศึกษาต่ออีกครั้ง
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ในการศึกษารู ปแบบใดๆ ทั้งการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย หรือการประกอบอาชีพใน
อนาคต ระบบสิ่งแวดล้อมเช่น ครอบครัว โรงเรียน และชุมชนย่อมมีผลโดยตรงต่อเด็กและเยาวชน
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและการดูแลเด็กและเยาวชน เช่น สภาพความเป็นอยู่
สวัสดิการในด้านต่างๆ เป็นต้น ทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชนจะเป็นเสมือนระบบ macrosystem
ที่ดูแลภาพใหญ่ทั้งหมดของเด็กและเยาวชนทั้งที่อยู่ในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา ดังนั้นการ
นาเสนอแนวทางการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาเพื่อให้เกิดผลจริง
และเป็นรูปธรรมจึงจาเป็นต้องมีบุคคลที่เป็นตัวแทนในหน่วยงานดังกล่าวมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและ
วางแนวทางร่วมกันกับผู้วิจัย จากแนวคิดดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีกรอบแนวคิดในการวิจัยแสดงดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย
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ข้อจากัดของการวิจัย
1. จานวนที่แน่นอนของกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากงานวิจัยในเรื่องนี้กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย
เป็นเด็กและเยาวชนที่ออกจากระบบการศึกษา ซึ่งมีความเป็นพลวัตสูง ทาให้การเก็บข้อมูล และค่าสถิติ
ต่างๆ ที่ได้เป็นค่าตัวเลขโดยประมาณการจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมตากเขต 1
2. ความยากในการเข้าถึงกลุ่ มเป้าหมาย เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายไม่ใช่ผู้ เรียนที่เป็นเด็กและ
เยาวชนในระบบการศึกษา แต่กลุ่มเป้า หมายเป็นเด็กและเยาวชนที่อยู่นอกระบบการศึกษา และยังไม่
ทราบข้อมูลที่แน่ชัดว่าปัจจุบันกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวทาอะไร อยู่ที่ไหน และมีสภาพความเป็นอยู่อย่างไร
ดังนั้นการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) จากข้อมูล
ของสถานศึกษาที่เคยมีเด็กและเยาวชนออกจากระบบการศึกษาให้ข้อมูลกับผู้วิจัย และใช้การเทคนิคการ
โนว์บอล (snowball sampling technique) จากกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติม ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายและ
ครอบครัว ต้องมีความพร้อมในการให้ข้อมูลกับผู้วิจัย ซึ่งผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (indepth interview) กับกลุ่มเป้าหมาย ตัวแทนครอบครัว และตัวแทนชุมชน ทาให้กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ใน
งานวิจัยเรื่องนี้มีจานวนเพียง 38 คน ที่เป็นตัวแทนของกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ออกนอกระบบการศึกษาใน
จังหวัดตาก แต่ข้อมูลดังกล่ าวอาจจะไม่สามารถสะท้อนภาพรวมของเด็กและเยาวชนที่ออกนอกระบบ
การศึกษาของประเทศไทยได้
ข้อตกลงเบื้องต้น
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ผู้วิจัยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (purposive
sampling) จากข้อมูลของครูอาจารย์ในสถานศึกษาที่เด็กและเยาวชนออกจากระบบการศึกษาให้ข้อมูล
กับผู้วิจัย และกลุ่มเป้าหมายและครอบครัวมีความพร้อมในการให้ข้อมูลเชิงลึกกับผู้วิจัย และการ เลือก
ตัวอย่างแบบสโนว์บอล (snowball sampling technique) จากกลุ่มเป้าหมายที่ได้จากการเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจงในข้างต้น ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบสโนว์บอลจะต้องออกจากระบบ
การศึกษาในระดั บ มัธ ยมศึกษา และไม่ได้ ศึกษาต่ อทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยเช่นเดียวกันกับกลุ่มเป้าหมาย
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัยเรื่องนี้ มีดังนี้
1. ทราบข้อมูลคุณลักษณะพื้นฐานเชิงลึก และปัจจัยที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนออกนอกระบบ
การศึกษาในจังหวัดตาก รวมถึงเป็นแนวทางให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน เช่น กระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย นาข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการวางนโยบายใน
การช่ว ยเหลื อ ดูแล และป้ องกัน เด็กและเยาวชนที่ออกนอกระบบการศึกษา รวมถึงการจัดการด้า น
สวัสดิการอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนออกนอกระบบการศึกษา
2. ได้แนวทางในการจัดการศึกษาสาหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา และเป็นแนวทาง
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เช่น กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 เป็นต้น นาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในการวาง
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเรื่อง “แนวทางการจัดการศึกษาส าหรับเด็กและ
เยาวชนออกนอกระบบการศึ ก ษา : กรณี ศึ ก ษาจั ง หวั ด ตาก” ผู้ วิ จั ย เรี ย งล าดั บ เอกสารและงานวิ จั ย
ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา
1.1 ความหมายของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา
1.2 คุณลักษณะพื้นฐานของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา
1.3 ปัจจัยของการออกนอกระบบการศึกษาของเด็กและเยาวชน
1.4 ปฏิญญาอาเซียน
1.5 เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs 2030)
1.6 แนวปฏิบัติในการติดตามเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา
ตอนที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
2.1 หลักการจัดการศึกษา
2.2 รูปแบบของการจัดการศึกษา
2.3 แนวทางการจัดการศึกษา
2.4 การจัดการศึกษาสาหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา
ตอนที่ 3 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีระบบนิเวศวิทยาของบรอนเฟนเบรนเนอร์
3.1 ทฤษฎีระบบนิเวศวิทยาของบรอนเฟนเบรนเนอร์
3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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ตอนที่ 1 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา
ผู้วิจัยแบ่งเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาออกเป็น 6
ด้าน เรียงตามลาดับดังต่อไปนี้
1.1 ความหมายของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา
(ร่าง) ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการสร้างความเข้มแข็งด้านการศึกษาให้แก่เด็กตกหล่น
(Out-of-school children) ได้ ใช้คาว่า “เด็กตกหล่ น ” แทนคาว่า “เด็กและเยาวชนนอกระบบ
การศึกษา” และให้คานิยามของเด็กตกหล่นไว้ว่าหมายถึง เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี ประกอบด้วยเด็กที่ไม่ได้
เข้าเรียน (children who do not have access to a school in their community) เด็กที่ไม่มีโอกาส
เข้าเรียน (children who do not yet enroll at a school despite the availability of a school)
เด็กที่เสี่ยงต่อการออกจากโรงเรียนกลางคัน (children who have enrolled but do not attend
school or are at risk of dropping out) และเด็กที่ออกจากโรงเรียนกลางคัน (children who drop
out of the education system)
The Right to Education Act หรือ RTE Act (UNESCO Institute for statistics,
2016) กล่าวถึงความหมายของเด็กและเยาวชนที่ออกนอกระบบการศึกษาไว้ว่า หมายถึงเด็กที่ไม่เข้าเรียน
นับจาก 45 วันทาการภายหลังเปิดภาคการศึกษา ซึ่งครูควรจะติดตามเพื่อหาสาเหตุของการขาดเรียนด้วย
UNICEF (2015) ได้ให้คานิยามไว้ว่า การออกนอกระบบการศึกษามีความหมาย 3
ประการ ประการแรกคือ การไม่ได้เข้าเรียน (not enrolled) ทั้งการที่ไม่มีโอกาสเข้าเรียนในโรงเรียนใน
ชุมชน (เช่นการเป็นชนกลุ่มน้อย) และไม่มีโอกาสเข้าถึงในโรงเรียนถึงแม้จะเป็นโรงเรียนที่มีโอกาสที่จะ
เรียน ประการที่สอง คือ การไม่ได้เรียนรู้ (not learning) เป็นการที่เด็กได้เข้าเรียนในโรงเรียนแต่โรงเรียน
ไม่มีความพร้อมและอุปกรณ์อานวยความสะดวกในการเรียน เช่น ไม่มีครู และประการสุดท้ายคือ การ
ออกกลางคัน (dropping out) หมายถึงการออกจากระบบการศึกษา หรืออาจจะหมายถึงการสมัครเข้า
เรียนแต่ไม่ได้เรียน
ขณะที่ในประเทศไทย สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2548) ได้ใช้คาว่า “เด็กด้อย
โอกาส” แทนคาว่า “เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา” โดยให้คาจากัดความของเด็กด้อยโอกาสไว้ว่า
เด็กที่มีอายุต่ากว่า 18 ปี (เว้นแต่กรณีที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ ให้ขยายอายุเป็น 24 ปี) ที่ประสบปัญหาหรือ
ตกอยู่ในภาวะยากลาบากหรืออยู่ในสถานภาพที่ด้อยกว่าเด็กทั่วไป จาเป็นต้องให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
เพื่อให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีพัฒนาการที่ถูกต้องและเหมาะสมกับวัยสามารถบรรลุถึงศักยภาพ
สูงสุดของตนเองได้
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นอกจากนี้สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2548) ยังได้แบ่งประเภทของเด็กด้อย
โอกาสตามแผนการแก้ปัญหาเด็กในภาวะยากลาบาก พ.ศ. 2545-2549 ไว้ออกเป็น 6 กลุ่ม คือ 1) เด็กถูก
ปล่อยปละละเลย 2) เด็กถูกละเมิดสิทธิ 3) เด็กประพฤติตนไม่เหมาะสม 4) เด็กพิการทางกายและทาง
จิตใจ อารมณ์และทางสติปัญญาและการเรียนรู้ 5) เด็กขาดโอกาสและยากจนเข้าไม่ถึงการบริการ และ 6)
เด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์
ศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร (2556) ให้
ความหมายของเด็กนอกระบบ ว่าหมายถึง เด็กที่ไม่มีโอกาสได้เรียนในระบบการศึกษา ซึ่งเด็กกลุ่มนี้อาจ
เป็นเด็กที่เรียนไม่เก่ง หัวไม่ดี มีปัญหาครอบครัว เป็นเด็กยากจน มีปัญหาเรื่องการตั้งครรภ์ ฯลฯ จนเป็น
เหตุให้ไม่สามารถเข้าสู่ระบบการศึกษาได้
การแก้ปัญหานักเรียนออกกกลางคัน (ม.ป.ป.) ให้นิยามของเด็กออกกลางคันว่าหมายถึง
เด็กวัยเรียนภาคบังคับที่เคยเขาเรียนในสถานศึกษาแลว แตออกจากสถานศึกษาระหว่างระหว่างปีไปโดย
ไมไปเรียนตอสถานศึกษาอื่นใด และไมกลับเขามาเรียนตามปกติได กอนที่จะจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ป
จากนิยามของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้วิจัย
จึงสรุปความหมายของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาได้ว่า หมายถึง บุคคลที่ไม่ได้รับการศึกษาใน
ระบบการศึกษา ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ บุคคลที่ไม่เคยได้เข้าเรียนในระบบการศึกษา
ตั้งแต่เริ่มต้นการศึกษาขั้นพื้นฐาน และบุคคลที่ เคยเข้ารับการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบ
การศึ ก ษาและออกนอกระบบการศึ ก ษาด้ ว ยสาเหตุ ต่ า งๆ เช่ น การตั้ ง ครรภ์ การมี ค ดี ความ สภาพ
เศรษฐกิจ การอพยพย้ายที่อยู่ การออกกลางคัน ความไม่พร้อมทางร่างกายและสติปัญญาของผู้เรียน
เป็ น ต้น ซึ่งในงานวิจั ย เรื่ อง แนวทางการจัดการศึกษาส าหรับ เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา :
กรณีศึกษาจังหวัดตาก จะให้นิ ยามของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในความหมายที่สอง คือ
บุคคลที่เคยเข้ารับ การศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบการศึกษา แต่อ อกนอกระบบการศึกษากลางคันด้ว ย
สาเหตุต่างๆ เช่น การตั้งครรภ์ การอพยพย้ายถิ่นฐาน การมีฐานะยากจน เป็นต้น
1.2 คุณลักษณะพื้นฐานของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา
จากการวิเคราะห์ ขององค์กรการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาติ
หรือองค์กรยูเนสโก (UNESCO) เพื่อประเมินการเข้าถึงการศึกษาตามแนวคิดการศึกษาเพื่อปวงชน
(Education for all) ในปี ค.ศ. 2000 พบว่ามีเด็กจานวน 113 ล้านคนทั่วโลกที่ไม่ได้เข้าเรียนหนังสือใน
โรงเรียนหรือคิดเป็นอัตราส่วน 1 ต่อ 5 คนที่ไม่ได้เรียนหนังสือในปี ค.ศ. 1998 ซึ่งเด็กหนึ่งในห้าคนนั้นจะ
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มีอายุประมาณ 6-11 ปี และร้อยละ 60 ของเด็กกลุ่มดังกล่าวเป็นเด็กผู้หญิง และร้อยละ 87 ของเด็กทั่ว
โลกที่ออกนอกระบบการศึกษาจะอาศัยอยู่ในสามภูมิภาคคือ ทวีปแอฟริกาและอยู่ใต้ทะเลทรายซาฮารา
(sub-saharan Africa) เอเชียใต้และเอเชียตะวันตก และสาธารณรัฐ อาหรับและแอฟริกาเหนือ
(Children out of school, n.d.)
ข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาขององค์กรยูเนสโกในประเทศอินเดีย (UNESCO
Institute for statistics, 2016) ซึ่งกล่าวไว้ในรายงานของ The India report ว่าจากการเก็บข้อมูลทาง
สถิติทางการศึกษาพบว่าสถิติเด็กอายุ 6-13 ปี เป็นช่วงอายุที่เด็กออกจากระบบการศึกษามากที่สุด และ
เมื่อมีการเก็บข้อมูลซ้าในปี ค.ศ. 2011 พบว่ามีจานวนเด็กถึง 20% ที่อยู่ในช่วงอายุดังกล่าว
ขณะที่ยูเนสโก (UNESCO Institute for statistics, 2015) พบว่า ในปีค.ศ. 2011 มี
จานวนเด็กและเยาวชนที่ออกนอกระบบการศึกษาเป็นจานวน 122 ล้านคน และเพิ่มขึ้นสูงถึง 124 ล้าน
คนในปี ค.ศ. 2013 และเด็กอายุ 6-15 ปี ไม่เคยเข้าเรียนในโรงเรียนหรือออกจากการเรียนกลางคัน
ระหว่างเรียน และเมื่อนาข้อมูลในปี ค.ศ. 2013 มาพิจารณาพบว่า เด็กในระดับมัธยมศึกษาที่มีช่วงอายุ
ระหว่าง 12-15 ปี มีสถิติออกนอกระบบการศึกษาสูงเป็นสองเท่าของเด็กในระดับ ประถมศึกษา และมีเด็ก
ที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาคิดเป็นร้อยละ 17 ไม่ได้เข้าเรียนต่อระดับมัธยมศึกษา เมื่อเปรียบเทียบ
ด้านเพศ พบว่ามีอัตราส่วนการออกนอกระบบการศึกษาของเพศหญิงมากกว่าเพศชาย กล่าวคือ เป็น
อัตราส่วนเด็กผู้หญิงออกนอกระบบการศึกษา 1:8 และเป็นเด็กผู้ชายออกนอกระบบการศึกษา 1:9
เมื่อเทียบกับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในอาเซียน ในประเทศไทยมีสถิติเด็ก
และเยาวชนนอกระบบการศึกษาในระดับประถมศึกษาสู งเป็น ล าดับที่ 2 จากทั้งหมด 8 ประเทศ
(Miyazawa, I., n.d). โดยประเทศในอาเซียนที่มีเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาสูงที่สุดเป็น ลาดับที่
1 คือประเทศอินโดนีเซีย มีจานวนประมาณ 2,008,214 คน รองลงมาคือประเทศไทย มีจานวนประมาณ
454,421 คน และฟิลิปปินส์ มีจานวนประมาณ 402,182 คน และประเทศที่มีจานวนเด็กและเยาวชน
นอกระบบการศึกษาน้อยที่สุดคือ ลาว มีจานวนประมาณ 55,667 คน
เมื่อพิจารณาในประเทศไทย มีการศึกษาสถิติจานวนเด็กและเยาวชน (เฉพาะสังกัด
ส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้นฐาน) ที่อ อกกลางคันในระหว่ างปี พ.ศ. 2546-2558 โดย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้รวบรวมข้อมูล ผลการศึกษาพบว่าในปี พ.ศ. 2551 มี
สถิติเด็กและเยาวชนออกกลางคันสูงที่สุด เป็นจานวน 244,260 คน รองลงมาเป็นปี พ.ศ. 2550 เป็น
จานวน 221,762 คน และปี พ.ศ. 2552 เป็นจานวน 218,844 คนตามลาดับ และหลั งจากปี พ.ศ. 2552
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เป็นต้นมาจานวนเด็กและเยาวชนที่ออกกลางคันมีจานวนลดน้อยลงทุกปี โดยปี พ.ศ. 2558 มีจานวนเด็ก
และเยาวชนออกกลางคันน้อยที่สุด เป็นจานวน 17,628 คน รายละเอียดแสดงดังภาพที่ 2-1

ภาพที่ 2-1 แสดงจานวนและอัตราการออกกลางคันของนักเรียนเฉพาะสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2546-2558 (แหล่งที่มา:
http://social.nesdb.go.th/SocialStat/StatBarChart_FullScreen.aspx?reportid=1199&templat
e=1R1C&yeartype=M&subcatid=19&filter=1&showlabel=True&Is3D=False&swap=)
นอกจากข้อมูล ข้างต้น ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550) ได้มีการศึกษา
คุณลั กษณะส่ว นบุคคลของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาจากงานวิจัย โดยใช้คาว่า “เด็กด้อย
โอกาส” แทนคาว่า “เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา” ซึ่งผลการศึกษาสภาพปัญหาของเด็กด้อย
โอกาสทั้งสี่ภูมิภาคมีลักษณะแตกต่างกันตามสภาพทางภูมิศาสตร์ สังคม และเศรษฐกิจ โดยในภาคเหนือ
เด็กด้อยโอกาสมักเป็ น เด็ กไร้ สั ญชาติ ที่อพยพเข้ามาเป็นเด็กเร่ ร่อนเป็นส่ ว นใหญ่ ภาคกลางและภาค
ตะวันออกเป็นเขตเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ปัญหาเด็กด้อยโอกาสจึงเป็นเรื่องแรงงานเด็ก แรงงาน
ต่างชาติ แรงงานผิดกฎหมายและความยากจน สาหรับภาคใต้ เป็นผลจากการเกิดคลื่นยักษ์สึนามิถล่ม
ภาคใต้ปี พ.ศ. 2547 โดยเฉพาะเด็กกาพร้า/ยากจน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เด็กด้อยโอกาสจะเป็น
เด็กยากจน เด็กเร่ร่อน และเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อเอดส์
ขณะที่ปริวัฒน์ ช่างคิด (2554) ศึกษารูปแบบการพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบ
การศึกษาที่เหมาะสมสาหรับ จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบลักษณะส่วนบุคคลของเด็กและเยาวชนนอก
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ระบบของชายแดนภาคใต้คือ เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายในอัตราส่วน 2 ต่อ 1 ผู้ตอบแบบสอบถาม 4
ใน 5 นับถือศาสนาอิสลาม และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตนอกเทศบาลจังหวัดยะลา
นราธิวาส และสงขลา
ศูน ย์ วิจั ย และติด ตามความเป็น ธรรมทางสุ ขภาพ มหาวิ ทยาลั ยนเรศวร (2556) ได้
แบ่งกลุ่มของเด็กด้อยโอกาสนอกระบบและเด็กกลุ่มเสี่ยงในระบบการศึกษาออกเป็น 14 ประเภทคือ เด็ก
ไร้สัญชาติ กลุ่มแม่วัยรุ่น เด็กยากจนพิเศษ เด็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล เด็กพิการและเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางร่างกายและสมอง เด็กในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เด็กเยาวชนที่ถูกดาเนินคดีในสถานพินิจ เด็ก
เร่ร่อน เด็กติดเชื้อ HIV เด็กกาพร้าถูกทอดทิ้ง เด็กติดยาเสพติด เด็กถูกบังคับให้ค้าประเวณี เด็กถูกบังคับ
ใช้แรงงาน และเด็กลูกแรงงาน
จิรมล แก้วฉิมพลี (2555) ได้ศึกษาสภาพปัญหา สาเหตุ กระบวนการแก้ไขปัญหา และ
แนวทางปูองกันการออกกลางคันของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อาเภอ
แว้ง จังหวัดนราธิวาส ผลการศึกษาสภาพปัญหาและลักษณะของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ที่ออกกลางคันพบว่า
ภายหลั งนั ก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ กษาปี ที่ 1-3 ออกกลางคั นนักเรียนไม่ได้รั บการพัฒ นาคุณภาพชีวิ ตด้า น
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนักเรียนบางส่วนออกไปทางานช่วยเหลือครอบครัว บางคนอยู่บ้าน
เลี้ยงน้อง บางคนอยู่บ้านเฉยๆ บางคนรวมกลุ่มมั่วสุมในทางที่ไม่ดี เป็นต้น
นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้สารวจร้อยละของนักเรียนต่อประชากรในวัย
เรียน ปีการศึกษา 2544-2549 (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, ม.ป.ป.) พบว่า ระหว่างปีการศึกษา 25472549 ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาในช่วงชั้นที่ 1-2 (ป.1-ป.6) มากที่สุด ร้อยละ 100 แต่เมื่อเข้าสู่
ช่วงชั้นที่ 3 หรือมัธยมต้น (ม.1-ม.3) ได้ลดจานวนลงทุกปีการศึกษา เหลือประมาณร้อยละ 90 และยิ่ง
ลดลงมากขึ้น เมื่อเข้าสู่ช่วงชั้นที่ 4 หรือมัธยมปลาย (ม.4-ม.6) เหลือประมาณร้อยละ 60 หมายความว่า
ทุกปีมีนั กเรียนจานวนหนึ่งออกจากระบบการศึกษา และเด็กที่ออกกลางคันมีแนวโน้มเข้าสู่วงจรของ
ปัญหาสังคม เช่น ยาเสพติด ก่ออาชญากรรม
จากข้ อ มูล ทั้ ง ของในต่ างประเทศและในประเทศไทย รวมถึง งานวิจั ย พบว่า ในด้ า น
คุณลักษณะพื้น ฐานของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา พบว่าคุณลั กษณะพื้นฐานของเด็กและ
เยาวชนนอกระบบการศึกษามักเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย และออกนอกระบบการศึกษาในช่ว ง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมากที่สุด และสภาพของการออกนอกระบบการศึกษายังมีความแตกต่างกัน
ในแต่ละภูมิภาค สาหรับ คุณลักษณะพื้นฐานอื่นๆ อาทิ วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ภายหลังออกจากระบบ
การศึกษา ข้อมูลส่วนบุคคลและครอบครัว ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว การศึกษาต่อและการประกอบ
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อาชีพภายหลังออกจากระบบการศึกษา เป็นต้น ยังไม่มีผู้ที่ได้ศึกษาเท่าใดนัก โดยส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูล
ทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับจานวนเด็กและเยาวชนที่ออกนอกระบบการศึกษา ดังนั้นในรายงานวิจัยเล่มนี้
ผู้วิจัยจึงให้ความสนใจศึกษาคุณลักษณะพื้นฐานเชิงลึกของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาเพื่อให้ได้
เข้าใจคุณลั กษณะเชิงลึ กของเด็ก และเยาวชนนอกระบบการศึกษา รวมถึงมี แนวทางจัด การศึ กษาที่
เหมาะสมกับคุณลักษณะของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษามากยิ่งขึ้น
1.3 ปัจจัยของการออกนอกระบบการศึกษาของเด็กและเยาวชน
ปัจจัยของการออกนอกระบบการศึกษาของเด็กและเยาวชน มีหลายปัจจัย ผู้วิจัยได้
ศึ ก ษาและรวบรวมข้ อ มู ล ปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งจากแหล่ ง ข้ อ มู ล ต่ า งๆ ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น แหล่ ง ข้ อ มู ล
อิเล็คทรอนิกส์จากต่างประเทศ ทั้งนี้ผู้วิจัยนาเสนอข้อมูลตามลาดับ ดังนี้
UNESCO Institute for statistics (2016) กล่าวถึงปัจจัยของการออกนอกระบบ
การศึกษาของเด็กและเยาวชน กรณีศึกษาประเทศอินเดีย พบว่ามีเหตุผลหลักสี่ประการคือ 1) อพยพตาม
พ่อแม่ 2) ปัญหาด้านสุขภาพ 3) วิกฤติในครอบครัว และ 4) เหตุผลจากครอบครัว
จากปัจจัยข้างต้น สอดคล้องกับรายงานของยูนิเซฟ (2015) ในประเทศกานา ที่พบว่า
ปัจจัยด้านความบกพร่องหรือความพิการ (disability) ในด้านต่างๆ ส่งผลต่อการออกนอกระบบการศึกษา
ของเด็กและเยาวชนสูงถึง 14% ตัวอย่างของความบกพร่องหรือพิการ อาทิ ด้านการมองเห็น การได้ยิน
การพูด ทางร่างกาย ทางสติปัญญา และทางอารมณ์ โดยความบกพร่องทางการพูดพบเป็นจานวนสูงที่สุด
รองลงมาคือ ทางสติปัญญา และด้านที่พบน้อยที่สุดคือ การมองเห็น
นอกจากปั จ จั ย ด้ านความบกพร่ อ งหรื อ ความพิ ก ารในด้ า นต่ า งๆ แล้ ว รายงานของ
Global Partnership for Education (n.d.) ยังพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกนอกระบบการศึกษาของ
เด็กและเยาวชนยังมีอีกหลายประการคือ 1) ความยากจน จากการสารวจของเด็กและเยาวชนนอกระบบ
การศึกษาทั่วโลกพบว่าประเทศที่ยากจนมากพิเศษหรือประเทศที่มีความขัดแย้ง ภายในประเทศสูงจะมี
อัตราส่วนของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึ กษาเป็นจานวนมาก 2) เพศ มีผลต่อการเข้าถึงการศึกษา
โดยพบว่าอัตราส่วนของเพศหญิงที่ออกนอกระบบการศึกษาจะสูงกว่าในเพศชาย และเพศหญิงจะออก
จากโรงเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาสูงถึง 53% และในระดับมัธยมศึกษาสูงถึง 52% 3) การอพยพถิ่น
ฐานตามครอบครัว 4) การไม่สามารถเข้าถึงโอกาสในการศึกษา เช่น โรงเรียนอยู่ห่างไกลจากบ้าน หรือมี
อันตรายระหว่างการเดินทางไปโรงเรียน 5) การขาดวัสดุ อุปกรณ์และความพร้อมของโรงเรียนที่จะรองรับ
กับเด็กที่มีความบกพร่องหรือพิการ เช่น ห้องน้า โต๊ะเรียน และ 6) วัฒนธรรม อาทิ การได้รับการศึกษา
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ของเพศหญิงไม่ใช่ค่านิยมหลักในบางประเทศ หรือ การที่เพศชายได้รับการคาดหวังให้เป็นผู้หารายได้หลัก
ของครอบครัวจึงได้รับการสนับสนุนให้เรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาแทนที่จะเป็นเพศหญิง เป็นต้น
ขณะที่ในประเทศไทย อภิชาติ เลนะนันท์ (2554) ศึกษาโมเดลเชิงสาเหตุของการออก
กลางคัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สั งกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผล
การศึกษาพบโมเดลเชิงสาเหตุการออกกลางคันที่สาคัญ 4 ประการคือ
1. ความคาดหวังของผู้ปกครอง มีอิทธิพลทางตรงต่อความผูกพันต่อสถาบัน มีอิทธิพล
เชิงผกผันโดยตรงต่อการออกกลางคัน กล่าวคือ ถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองมีความคาดหวังต่อนักเรียนสูง โอกาส
ของนักเรียนที่จะออกกลางคันกลับมีแนวโน้มลดลง เพราะการที่พ่อแม่ผู้ปกครองมีความคาดหวังเช่นนี้
ย่อมจะทาให้บุตรหลานเห็นว่า ผู้ปกครองให้ความสนใจและคาดหวังให้ตนเองประสบความสาเร็จ ส่งผลให้
ตัวนักเรียนเองตั้งใจตามไปด้วย
2. สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม มีอิทธิพลทางอ้อมผ่านความหวังต่อผู้ปกครอง ผ่าน
การบูรณาการทางสังคม และความผูกพันกับสถาบัน นาไปสู่การออกกลางคัน กล่าวคือ ผู้ปกครองของ
นักเรียนที่มีระดับการศึกษาต่าส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีเวลาในดูแลการเรีย นของบุตรหลาน และมีเจตคติไม่
ค่อยเห็นความสาคัญต่อการศึกษา ส่งผลให้นักเรียนมีผลการเรียนไม่ดี ซึ่งผลการเรียนต่าเป็นปัจจัยเสี่ยง
ปัจจัยหนึ่งของการขาดเรียนและออกกลางคันในที่สุด นอกจากนี้ สถานะทางเศรษฐกิจและครอบครัวยัง
ส่งผลต่อการบูรณาการทางสังคม และความผูกพันกับสถาบันอีกด้วย
3. การบูรณาการทางสังคมมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านทางความผูกพันทางสถาบันไปสู่การ
ออกกลางคัน งานวิจัยชี้ว่า การบูรณาการทางสังคม มี 3 องค์ประกอบคือ 1) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร งานวิจัยพบว่า การรับรู้ของนักเรียนว่าเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนมีอิทธิพลต่อการจบการศึกษา
2) ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนักเรียน มีงานวิจัยหลายชิ้นพบว่า อิทธิพลกลุ่มเพื่อนส่งผลต่อพฤติกรรมทั้งทางดี
และไม่ดีของนักเรียน (ประมาณครึ่งหนึ่งของนักเรียนที่ออกกลางคันทั้งหมดมีเพื่อนที่ออกกลางคันอย่าง
น้อยหนึ่งคน และประมาณหนึ่งในสามของนักเรียนที่ออกกลางคันทั้งหมดมีเพื่อนที่ออกกลางคันอย่างน้อย
สองคน หรือเพื่อนที่สนใจทางวิชาการ จะช่วยกระตุ้นเพื่อนให้มีพฤติกรรมสนใจทางวิชาการ และเตือนให้
เพื่อนห่างจากการปฏิบัติที่ไม่ถูกทาง และ 3) การติดต่อสื่อสารกับครู งานวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ทั้ง
อย่างเป็นทางการและไม่เป็ นทางการกับครูสามารถช่วยแก้ปัญหาส่วนตัวและขัดเกลาทางสังคมอย่างไม่
เป็นทางการได้
4. ความผูกพันกับสถาบันมีอิทธิพลต่อการออกกลางคันในเชิงผกผัน จากงานวิจัยพบว่า
นักเรียนที่มีความผูกพันกับโรงเรียนก่อให้เกิดความเต็มใจที่จะเรียนจนสาเร็จการศึกษา เป็นความต้องการ
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ภายในของนั ก เรี ย น ซึ่ ง ความผู ก พั น กั บ สถาบั น นี้ เ กิ ด จากปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งครู กั บ นั ก เรี ย น และ
สภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่สะอาด สะดวก และปลอดภัย
นอกจากการศึกษาโมเดลเชิงสาเหตุการออกกลางคันข้างต้น ผลสารวจจานวนนักเรียน
ชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 1 ถึงมัธ ยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสั งกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) ที่ออกกลางคัน ปีการศึกษา 2549 (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, ม.ป.ป.) ข้ อมูลเบื้องต้น
พบว่า มีนักเรียนออกกลางคันจานวน 108,803 คน จากจานวนนักเรียนทั้งหมด 7,421,684 คน สาเหตุ
มาจากความยากจน การอพยพตามผู้ ปกครอง ปัญหาครอบครัว ปัญหาการปรับตัว การต้องหาเลี้ยง
ครอบครัว การแต่งงานก่อนวัยอันควร การเจ็บปุวยหรืออุบัติเหตุ รวมถึงการต้องคดีหรือถูกจับ ฯลฯ
สอดคล้องกับ การศึกษาของ จิรมล แก้มฉิมพลี (2555) ที่ศึกษาสภาพปัญหา สาเหตุ
กระบวนการแก้ไขปัญหา และแนวทางปูองกันการออกกลางคันของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ในโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา อาเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ผลการศึกษาพบว่าสาเหตุการออกกกลางคันเกิดจาก
ปัจจัย 5 ด้าน คือ 1) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ เช่น การมีรายได้ไม่แน่นอน มีรายจ่ายมากกกว่ารายรับ 2)
ปัจจัยด้านครอบครัว เช่น ครอบครัวหย่าร้าง กาพร้าบิดามารดา ผู้ปกครองตามใจลูก ผู้ปกครองไม่ให้
ความสาคัญกับการศึกษาของลูก 3) ปัจจัยทางด้านสังคม เช่น การปรับตัว การได้รับการยอมรับจากครู
และเพื่อน การทะเลาะวิวาท 4) ปัจจัยทางด้านศาสนาและวัฒนธรรม เช่นการให้ความสาคัญกับการเรียน
ด้านสามัญน้อยเกินไป การประพฤติผิดจารีตด้านชู้สาว และ 5) ปัจจัยด้านเหตุการณ์ความไม่สงบ เช่น
ความวิตกกังวลของผู้ปกครองในความปลอดภัยของลูก
ใกล้เคียงกับการศึกษาของ สุปราณี เทศนาเรียง สุภกร หาญสูงเนิน พชรวิทย์ จันทร์ศิริ
สิร (2557) ที่ศึกษารูปแบบการลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่าสาเหตุสาคัญที่นักเรียน นักศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกกลางคัน คือ ครอบครัว
ยากจน ปัญหาชู้สาว ท้องในวัยเรียน ติดเกมส์และยาเสพติด
เช่ น กั น กั บ ผลการส ารวจการออกกลางคั น ของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 ถึ ง
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2549 (เกรียงศักดิ์
เจริญวงศ์ศักดิ,์ ม.ป.ป.) ซึ่งข้อมูลเบื้องต้นพบว่านักเรียนที่ออกกลางคันจานวน 108,803 คน ออกกลางคัน
เพราะความยากจน การอพยพตามผู้ ปกครอง ปัญหาครอบครัว ปัญหาการปรับตัว การต้องหาเลี้ ยง
ครอบครัว การแต่งงานก่อนวัยอันควร การเจ็บปุวยหรืออุบัติเหตุ และการต้องคดีหรือถูกจับ
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เมื่อศึกษาการออกกลางคันในระดับอุดมศึกษา พบว่ามีสาเหตุปัจจัยการออกกลางคัน
ใกล้ เ คี ย งกั น กั บ ในระดั บ ประถมศึ ก ษาและมั ธ ยมศึ ก ษาแต่ จ ะมี ค วามแตกต่ า งในส่ ว นของปั จ จั ย จาก
สถานศึกษาและอาจารย์ ดังเช่นงานวิจัยของ สรรค์ชัย กิติยานันท์ (2553) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การออกกลางคันของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ประจาปีการศึกษา
2551 - 2553 ผลการศึกษาพบว่า ด้านปัจจัยส่วนตัวของนักศึกษา โดยที่ปัจจัยย่อยที่ส่งผลมากที่สุดได้แก่
เรื่อง ผลการเรียน เข้าเรียนมาแล้วมีผลคะแนนไม่ดี ปัจจัยในลาดับรองลงมาได้แก่ ปัจจัยด้านครอบครัว
โดยที่ปัจจัยย่อยที่ส่งผลมากที่สุดได้แก่เรื่อง ไม่ค่อยมีเวลาเรียนเพราะภาระหน้าที่ทางครอบครัว ปัจจัย
ด้านอาจารย์ผู้สอน โดยที่ปัจจัยย่อยที่ส่งผลมากที่สุดได้แก่เรื่อง ท่านคิดว่าอาจารย์ไม่มีเทคนิคการสอนที่
น่าสนใจ ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอน โดยที่ปัจจัยย่อยที่ส่งผลมากที่สุดได้แก่เรื่อง ท่านคิดว่าการ
สอนของหลักสูตรไม่สอดคล้อ งกับความต้องการของตลาดแรงงาน ปัจจัยด้านสังคม โดยที่ปัจจัยย่อยที่
ส่งผลมากที่สุดได้แก่เรื่อง ท่านทะเลาะกับเพื่อนในชั้นเรียน ปัจจัยด้านการบริการและการสนับสนุนที่เอื้อ
ต่อการเรียนการสอน โดยที่ปัจจัยย่อยที่ส่งผลมากที่สุดได้แก่เรื่อง ท่านคิดว่าอุปกรณ์การเรียนการสอนไม่
เพียงพอ ปัจจัยด้านอาจารย์ที่ปรึกษา โดยที่ปัจจัยย่อยที่ส่งผลมากที่สุดได้แก่เรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าใจ
นักศึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆได้
เมื่อมีการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลในการออกกลางคันในแต่ละด้านของ
นั ก ศึ ก ษา พบว่ า ค่ า สหสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปรปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การออกกลางคั น ของนั ก ศึ ก ษา มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญในเกือบทุกคู่ โดยตัวแปรที่มีความสัมพันธ์สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้าน
ปัจจัยส่วนตัวของนักศึกษาจะสัมพันธ์กับปัจจัยทางด้านครอบครัวมากที่สุด ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ใน
ระดับรองลงมาได้แก่ ปัจจัยด้านตัวผู้สอนจะสัมพันธ์กับปัจจัยทางด้านสังคมและอันดับสามได้แก่ ปัจจัย
ส่วนตัวของนักศึกษาจะสัมพันธ์กับปัจจัยด้านสังคม
เช่นกันกับการศึกษาของโกมล จันทวงษ์ (2558) ที่ปัจจัยสาเหตุการออกกลางคันของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์สระแก้ว ผลการศึกษาพบว่า
ปัจจัยด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน เป็นสาเหตุการออกกลางคันมากที่สุด ซึ่งแตกต่างจากสาเหตุ
การออกกลางคันของนักเรียนระดับชั้นการศึกษาขั้นพื้นฐาน รองลงมาได้แก่ ด้านสถานศึกษา และด้าน
สภาพแวดล้อม ตามลาดับ
นอกจากนี้ การแก้ปัญหานักเรียนออกกลางคัน (ม.ป.ป) ได้สรุปถึงสาเหตุของการออก
กลางคันของนักเรียนว่าเกิดจากสาเหตุหลายประการ อาทิ ฐานะยากจน การมีปญหาครอบครัว การสมรส
การมีปญหาการปรับตัว การตองคดีหรือถูกจับ ความเจ็บปวยหรืออุบัติเหตุ และการอพยพตามผูปกครอง
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จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้สรุปปัจจัย ของการออกนอกระบบการศึกษาของเด็กและ
เยาวชนในระดับมัธยมศึกษาออกเป็น 2 ปัจจัยหลักคือ ปัจจัยอันเกิดจากเด็กและเยาวชน เช่น ปัญหาการ
ปรับตัว การแต่งงานก่อนวัยอันควร ปัญหาชู้สาว ปัญหาการทะเลาะวิวาท การมีคดีความ เป็นต้น และ
ปัจจัยอันเกิดจากครอบครัว ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เช่น ปัญหาครอบครัว สภาพเศรษฐกิจ การ
อพยพตามผู้ปกครอง เป็นต้น
1.4 ปฏิญญาอาเซียน
ปฏิ ญ ญาอาเซี ย น (ASEAN Declaration) หรื อ ปฏิ ญ ญากรุ ง เทพฯ (Bangkok
Declaration) เกิดขึ้นเพื่อจัดตั้งสมาคมความร่วมมือกันในการเพิ่มอัตราการเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาสังคม การพัฒนาวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิก และการธารงรักษาสันติภาพและความ
มั่นคง ในพื้น ที่และเป็น การเปิ ดโอกาสให้ คลายข้อพิพาทระหว่างประเทศสมาชิกอย่างสั นติของระดับ
ภูมิภ าคของประเทศต่ างๆ ในเอเชี ย ในเวลาต่อ มาได้มี บู รไนดารุ ส ซาราม (เข้ าเป็น สมาชิ กตั้ งแต่ 8
มกราคม 2527) สาธารณรั ฐ สั ง คมคมนิ ย มเวี ย ดนาม (เข้ า เป็ น สมาชิ ก ตั้ ง แต่ 28 กรกฎาคม 2538)
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (เข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่ 23 กรกฎาคม 2540) สหภาพพม่า (เข้า
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 23 กรกฎาคม 2540) ราชอาณาจักรกัมพูชา (เข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่ 30 เมษายน 2542)
ตามลาดับทาให้อาเซียนมีสมาชิกครบ 10 ประเทศ
โดยวัตถุป ระสงค์ห ลักของปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Declaration) ได้ระบุ
วัตถุประสงค์สาคัญ 7 ประการของการจัดตั้งอาเซียน ได้แก่
1. ส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ และการบริหาร
2. ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงส่วนภูมิภาค
3. เสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจพัฒนาการทางวัฒนธรรมในภูมิภาค
4. ส่งเสริมให้ประชาชนในอาเซียนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
5. ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ซึ่ง กัน และกั น ในรู ปของการฝึ กอบรมและการวิ จัย และ
ส่งเสริมการศึกษาด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
6. เพิ่มประสิทธิภาพของการเกษตรและอุตสาหกรรม การขยายการค้า ตลอดจน
การปรับปรุงการขนส่งและการคมนาคม
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7. เสริมสร้างความร่วมมืออาเซียนกับประเทศภายนอก องค์การ ความร่วมมือแห่ง
ภูมิภาคอื่นๆและองค์การระหว่างประเทศ
สืบเนื่องจากประเทศไทยได้รับเกียรติจากยูเนสโกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดทาบันทึก
ปฏิญญาอาเซียนเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางด้านการศึกษาให้กับเด็กตกหล่น ให้กลับเข้ามารับการศึกษา
โดยนาย อิชิโร มิยาซาว่า ผู้แทนองค์การยูเนสโก กรุงเทพมหานคร ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับปฏิญญาอาเซียน
ไว้ว่า ส านั กงานยู เนสโก กรุ งเทพฯ ได้จัดทาร่ างปฏิญญาระดับภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการสร้างความ
เข้มแข็งด้านการศึกษาให้แก่เด็กตกหล่น ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประเทศกลุ่มอาเซียนในการเสริมสร้าง
ศักยภาพด้านระบบการศึกษา ทั้งในด้านการศึกษาวิจัย ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์การเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น และ
ด้านงบประมาณ เพื่อรองรับความต้องการและโอกาสทางการศึกษาของกลุ่มเด็กตกหล่น โดยไม่แบ่งแยก
ประเทศและเชื้อชาติ ซึ่งมีการร่วมมือกับหลายหน่วยงานในการริเริ่มจัดทาร่างปฏิญญาฯ ดังกล่าว เพื่อ
สร้างความเชื่อมั่นให้กับรัฐบาลในกลุ่มประเทศอาเซียนที่จะกาหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในการแก้ไข
สถานการณ์ของเด็กตกหล่นให้ได้รับโอกาสกลับเข้าไปเรียนในโรงเรียน
จากที่มาของปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการสร้างความเข้มแข็งด้านการศึกษาให้แก่เด็กตก
หล่นข้างต้น ประเทศไทยจึงได้กาหนด (ร่าง) ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการสร้างความเข้มแข็งด้านการศึกษา
ให้ แ ก่เด็ กตกหล่ น เป็ น ข้ อหนึ่ งภายใต้ แผน 5 ปี ด้านการศึก ษาของอาเซี ยน พ.ศ. 2559-2563 ซึ่ง มี
สาระสาคัญคือ มุ่งเน้นการส่งเสริมการศึกษาที่ครอบคลุมและทั่วถึง (inclusive education) สาหรับเด็ก
ตกหล่นอายุต่ากว่า 18 ปี ด้วยการพัฒนาโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบต่างๆ เพื่อลดความเหลื่อมล้า
ระหว่างกันทั้งในด้านสังคมและเศรษฐกิจ รวมทั้งลดภาระในอนาคตที่รัฐอาจจะต้องดูแลหากบุคคลเหล่านี้
ไม่สามารถพัฒนาตนเองเป็นแรงงานฝีมือของประเทศได้ (สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ, 2559)
โดยหลักพื้นฐานทางการศึกษาของปฏิญญาอาเซียน 7 ประการ (Miyazawa, I., n.d)
เพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมการศึกษาที่ครอบคลุมและทั่วถึงมีหลักการที่สาคัญ คือ
1) การเข้าถึงการศึกษาสาหรับเด็กและเยาวชนทุกคน (Accessibility) โดยปราศจาก
เรื่องเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ การไร้ความสามารถ ความห่างไกลของพื้นที่ ศาสนา ความเชื่อ วัฒนธรรม
สังคม และปัจจัยอื่นๆ
2) การจัดการศึกษาต้องมีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย และยืดหยุ่น (Flexibility) ทั้ง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การให้ความรู้ทั้งในด้านวิชาการและทักษะอาชีพ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกับกลุ่มคนชายขอบหรือไม่สามารถเข้าถึงการศึกษา เช่น กลุ่มเปูาหมายในพื้นที่ห่างไกลในจังหวัด
ตาก เป็นต้น
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3) การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ (Quality) โดยครูที่มีประสิทธิภาพ หลักสูตร วิธีการ
สื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล สิ่งอานวยความสะดวก และการมีส่วนร่วมของครอบครัว
และชุมชนของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา
4) สิทธิขั้นพื้นฐานในการเข้าถึงการศึกษาและโอกาสทางการศึกษาสาหรับประชาชนทุก
คนโดยไม่แบ่งแยก (Inclusive)
5) การจัดการศึกษาโดยเสมอภาค (Equity) มีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนการแก้ไข
ปัญหาการกีดกันทางการศึกษาทุกรูปแบบ ความเหลื่อมล้า ความไม่เสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษา
รวมถึงการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และผลการเรียนรู้
6) การศึกษาจะต้องเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Continuity) และจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้เด็ก
และเยาวชนเข้าถึงโรงเรียน และทาให้เด็กอยู่ในระบบโรงเรียนได้ โดยไม่ออกจากโรงเรียน
7) การจัดการศึกษาต้องเป็นสิ่งที่ต่อเนื่อง และเป็นกลไกที่เกิดขึ้ นอย่างตลอดชีวิตเพื่อ
พัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์จึงจะทาให้เกิดความยั่งยืน (Sustainability) ในการจัดการศึกษา
แนวทางทั้ง 7 ข้อข้างต้นจึงเป็นแนวทางหลักที่สาคัญในการจัดการศึกษาสาหรับเด็กและ
เยาวชนนอกระบบการศึกษา เพราะเป็นแนวทางที่ถือเป็นข้อปฏิบัติส าหรับประเทศไทยที่ล งนามใน
ปฏิญญาอาเซียน
1.5 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs 2030)
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development: SD) เริ่มต้นจากการประชุม
สหประชาชาติ ครั้งที่ 2 ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ในปี 1992 (2535) ประเทศสมาชิกต่างๆ
ได้ประชุมร่วมกันในหัวข้อว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (Environment and Development) และ
ได้เห็นชอบให้ประกาศหลักการแห่งสิ่งแวดล้อม และแผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21) สาหรับทศวรรษ
1991–1999 และศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นแผนแม่บทของโลกสาหรับการดาเนินงานที่จะทาให้เกิดการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม และในเวลาต่อมาได้มีการจัดทาเปูาหมาย
การพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs) จานวน 8 เปูาหมาย ครอบคลุม
ระยะเวลา 15 ปี (พ.ศ. 2543 -2558) อาทิ การขจัดความยากจนและความหิวโหย การส่งเสริมความเท่า
เทียมทางเพศและบทบาทสตรี และการรักษาและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เป็นต้น
ต่อมาเปูาหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals –
MDGs) ได้สิ้นสุดลงในปี พ.ศ. 2558 องค์การสหประชาชาติหรือ UN จึงได้ริเริ่มกระบวนการหารือเพื่อ
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กาหนดวาระการพัฒนาภายหลังปี พ.ศ. 2558 (post-2015 development agenda) ตามกระบวนทัศน์
“การพัฒนาที่ยั่งยืน ” โดยประเด็นสาคัญของวาระการพัฒนาภายหลังปี พ.ศ. 2558 คือ การจั ดทา
เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals–SDGs (United Nations
Thailand, 2015)
สาหรับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (Sustainable Development Goals:
SDGs 2030) ประเทศต่างๆ จานวน 193 ประเทศได้ลงมติรับรองในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่ ง
สหประชาชาติในปี พ .ศ. 2558 โดยจะใช้เป็นวาระในการพัฒ นาโลกใน 15 ปีข้า งหน้า ตั้งแต่เดือ น
กันยายน ปี 2558 ที่ผ่านมาถึงเดือนสิงหาคม 2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี โดยประกอบไปด้วย 17
เปูาหมาย (Goals) 169 เปูาประสงค์ (Targets) โดยเปูาหมายต่างๆ ประกอบด้วย
เปูาหมายที่ 1 ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ ทุกที่
เปูาหมายที่ 2 ขจัดความหิวโหย บรรลุเปูาความมั่นคงทางอาหาร ปรับปรุงโภชนาการ
และสนับสนุนการทาเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน
เปูาหมายที่ 3 สร้างหลักประกันให้คนมีชีวิตที่มีคุณภาพ และส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคน
ทุกเพศทุกวัย
เปูาหมายที่ 4 สร้างหลักประกันให้การศึกษามีคุ ณภาพอย่างเท่าเทียมและครอบคลุม
และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตสาหรับทุกคน
เปูาหมายที่ 5 บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรี
และเด็กหญิง
เปูาหมายที่ 6 สร้างหลักประกันให้มีน้าใช้ และมีการบริหารจัดการน้าและการสุขาภิบาล
อย่างยั่งยืนสาหรับทุกคน
เปู าหมายที่ 7 สร้ างหลั กประกันให้ ทุกคนสามารถเข้าถึงพลั งงานสมัยใหม่ในราคาที่
ย่อมเยา และยั่งยืน
เปูาหมายที่ 8 ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน และครอบคลุม และการ
จ้างงานเต็มอัตรา และงานที่มีคุณค่าสาหรับทุกคน
เปูาหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความต้านทานและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง
ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
เปูาหมายที่ 10 ลดความไม่เท่าเทียมทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
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เปูาหมายที่ 11 ทาให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ความต้านทาน
และยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างครอบคลุมและยั่งยืน
เปูาหมายที่ 12 สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
เปู าหมายที่ 13 ดาเนินการอย่างเร่งด่ว นเพื่อต่อสู้ กับสภาวะการเปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและผลกระทบ
เปูาหมายที่ 14 อนุรักษ์และใช้มหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอื่นๆ อย่าง
ยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เปูาหมายที่ 15 ปกปูอง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน การ
บริหารจัดการปุาไม้ที่ยั่งยืน การต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย หยุดยั้งการเสื่อมโทรมของดินและ
ฟื้นฟูสภาพดินและหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
เปูาหมายที่ 16 สนับสนุนสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมสาหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน จัดให้
มีการเข้าถึงความยุติธรรมสาหรับทุกคน และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและมีความ
ครอบคลุมในทุกระดับ
เปูาหมายที่ 17 เสริมสร้างความแข่งแกร่งของกลไกการดาเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่ว น
ความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
จากเปูาหมายทั้ง 17 ประการ งานวิจัยเรื่องนี้ มุ่งเน้นไปที่เปูาหมายที่ 4 คือ การสร้าง
หลักประกันให้การศึกษามีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและครอบคลุม และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอด
ชี วิ ต ส าหรั บ ทุ ก คน โดยมี เ ปู า หมายหลั ก คื อ เด็ ก ผู้ ห ญิ ง และเด็ ก ผู้ ช ายทุ ก คนจะได้ รั บ การศึ ก ษาฟรี ใ น
ระดับประถมและมัธยมศึกษา รวมถึงการจัดฝึกอบรมอาชีพในราคาที่เหมาะสมอย่างเท่าเทียมกัน ขจัด
ความไม่เสมอภาคทางเพศและความเหลื่อมล้าเพื่อประสบผลสาเร็จในการเข้าถึงหลักสากลเพื่อการศึกษาที่
สูงขึ้นอย่างมีคุณภาพ โดยเด็กปฐมวัยทุกคนจะได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนประถมศึกษา ทุก
คนส าเร็ จ การศึก ษาระดับ ประถมศึ กษาและมัธ ยมศึ กษาที่ มีคุ ณภาพ และมีผ ลลั พธ์ ทางการเรี ยนที่ มี
ประสิทธิผล ซึ่งงานวิจัยเรื่อง “แนวทางการจัดการศึกษาสาหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา:
กรณีศึกษาจังหวัดตาก” มุ่งเน้นเด็กและเยาวชนที่อยู่นอกระบบการศึกษาเพราะการออกกลางคัน (drop
out) โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยที่สาคัญคือมุ่งหวังให้ได้แนวทางการจัดการศึกษาสาหรับเด็กและเยาวชน
กลุ่มดังกล่าว สามารถเข้าถึงการศึกษาได้ อย่างเท่าเทียมและครอบคลุม สามารถเรียนรู้ได้อย่างตลอดชีวิต
ถึงแม้จะออกนอกระบบการศึกษาไปแล้วก็ตามเพื่อตอบเปูาหมายที่ 4 ของเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ดังกล่าว
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1.6 แนวปฏิบัติในการติดตามเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา
ส านั ก นโยบายและแผนการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (ม.ป.ป.) ส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้กาหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตามเด็กเข้าเรียนไว้เป็น
สองกรณี คือ กรณีผู้ปกครองไม่ส่งเด็กเข้าเรียนกับกรณีเด็กนักเรียนขาดเรียน โดยงานวิจัยเรื่องนี้มุ่งเน้นที่
กรณีที่สองเป็นสาคัญ สาหรับรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติของทั้งสองกรณี แสดงรายละเอียดดังนี้
กรณีที่ 1. กรณีผู้ปกครองไม่ส่งเด็กเข้าเรียน
เมื่อสถานศึกษาตรวจสอบพบว่าผู้ปกครองไม่ส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาค
บังคับ เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หรือไม่ส่งเด็กที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากสถานศึกษา
ที่มิได้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามที่คณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กาหนด ในวันเปิดเรียนภาคต้น มีแนวทางดาเนินการ
ติดตามเด็กเข้าเรียน ดังนี้
1.1 ให้ ส ถานศึ ก ษาที่ รั บ ผิ ด ชอบเขตพื้ น ที่ บ ริ ก ารของเด็ ก ตรวจสอบ ติ ด ตาม ให้
ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียน
1.2 ภายในเจ็ดวันนับแต่วันเปิดเรียนภาคต้น ถ้าผู้ปกครองยังไม่ส่งเด็กเข้าเรียนให้
สถานศึกษาแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองทราบ เพื่อนาเด็กมาเข้าเรียนโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับ หรือให้ผู้ปกครองลงชื่อรับหนังสือโดยตรง พร้อมทั้งรายงานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณีทราบ
1.3 คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งเป็นหนังสือ
ส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนตอบรับ เตือนให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนโดยพลัน
1.4 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประสานกับ
สถานศึกษาเพื่อติดตามผลการส่งเด็กเข้าเรียน
1.5 ภายหลังจากผู้ปกครองได้รับหนังสือแจ้งเตือนให้ส่งเด็กเข้าเรียนของคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษาหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ผู้ปกครองยังไม่ส่งเด็กเข้าเรียนให้คณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
รายละเอียดขั้นตอนแสดงดังภาพที่ 2-2
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ภาพที่ 2-2 แสดงขั้นตอนการติดตามเด็กเข้าเรียนกรณีผู้ปกครองไม่ส่งเด็กนักเรียน (สานักนโยบายและ
แผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ม.ป.ป.)
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2. กรณีเด็กนักเรียนขาดเรียน
2.1 เมื่อนักเรียนหยุดเรียนติดต่อกันเกิน 5 วัน หรือหยุดเรียนเกิน 7 วัน ในหนึ่ง
เดือนให้สถานศึกษาแจ้งเป็นหนังสือเตือนให้ผู้ปกครองนาเด็กมาเข้าเรียนโดยพลัน โดยส่งทาง ไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับหรือให้ผู้ปกครองลงชื่อรับหนังสือโดยตรง
2.2 ถ้าผู้ปกครองไม่ส่งเด็กเข้าเรียนภายหลังจากได้รับแจ้งเป็นหนังสือตามข้อ 2.1 แล้ว
สถานศึกษารายงานให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วแต่กรณี
ทราบ
2.3 คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
ตรวจสอบติดตามเพื่อให้เด็กได้เข้าเรียน หรือดาเนินการตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
ภาคบังคับ พ.ศ. 2545
รายละเอียดขั้นตอนแสดงดังภาพที่ 2-3

ภาพที่ 2-3 แสดงขั้นตอนการดาเนินการกรณีนักเรียนที่ขาดเรียน
(สานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ม.ป.ป.)
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ตอนที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
2.1 หลักการจัดการศึกษา
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2574 (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ,
2560) ได้กาหนดแนวคิด และหลั ก การในการจั ดการศึ กษาโดยยึ ดหลั ก การจัด การศึ กษาที่ส าคั ญ 4
ประการประกอบไปด้วย
2.1.1 หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for all)
เป็นการจัดการศึกษาเพื่อให้ประชาชนทุกคน ทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัย วัยเรียน
วัยทางาน และผู้สูงวัยมีโอกาสในการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้แต่ละบุคคลได้พัฒนาตาม
ความพร้อมและความสามารถให้บรรลุขีดสูงสุด มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการ
ดารงชีวิต และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม รวมทั้งมีสมรรถนะในการทางานเพื่อประกอบอาชีพตามความ
ถนัดและความสนใจสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ อันจะนาไปพัฒนาตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติจึงต้อง
กาหนดเปูาหมายการจัดการศึกษาที่ครอบคลุมโดยไม่ปล่ อยปละละเลยหรือทิ้งใครไว้ข้างหลัง (No one
left behind)
2.1.2 หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive education)
เป็นการจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนทุกกลุ่มเปูาหมายไม่ว่าจะเป็นผู้เรียนกลุ่ม
ปกติ กลุ่มด้อยโอกาสที่มีความยากลาบากและขาดโอกาสเนื่ องด้วยสภาวะทางเศรษฐกิจและภูมิสังคม ซึ่ง
รัฐต้องดูแลจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษาสนับสนุนผู้เรียนกลุ่มนี้ให้ได้รับการศึกษาตามศักยภาพและ
ความพร้อมอย่างเท่าเทียม กลุ่มที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ ซึ่งหมายรวมกลุ่มผู้มีความบกพร่องทาง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา สังคม อารมณ์ การสื่อสาร และการเรียนรู้ หรือร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ
รวมทั้งบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้หรือไม่มีผู้ดูแล รัฐต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับ
การศึกษาร่ว มกับ เด็กปกติในกรณีที่ส ามารถเรียนได้ เพื่อให้ เขาได้มีโอกาสเรียนรู้ แลกเปลี่ ยนความรู้
ความคิด และปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นในสังคม หรือจัดให้เป็นพิเศษตามระดับความบกพร่อง
นอกจากนี้ บุ ค คลซึ่ ง มี ค วามสามารถพิ เ ศษ รั ฐ ต้ อ งจั ด รู ป แบบการศึ ก ษาที่
เหมาะสมโดยคานึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น ด้วยเหตุผลสาคัญคือบุคคลที่มีความสามารถพิเศษเป็น
ทรัพยากรที่สาคัญของประเทศ หากจัดการศึกษารูปแบบปกติ อาจทาให้ไม่สามารถพัฒนาบุคคลดังกล่าว
ให้มีความรู้ความสามารถตามศักยภาพของเขาได้ รัฐจึงมีหน้าที่ลงทุนพิเศษสาหรับบุคคลเหล่านี้ และถือ
เป็นสิทธิของบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษที่จะได้รับบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมสาหรับการพัฒนา
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ศักยภาพของตน แผนการศึกษาแห่งชาติจึงต้องกาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่ครอบคลุม
การดูแลและพัฒนาบุคคลทุกกลุ่มเปูาหมายอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง
2.1.3 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแนวทางการดารงชีวิตและการประพฤติปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับ
เพื่อการดารงชีวิตในสังคมอย่างพอเพียง เท่าทัน และเป็นสุข การศึกษาจึงต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบ
รู้ มีทักษะที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอก โดยยึดหลัก
ความพอประมาณ ที่เป็นความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น มี
การตัดสินใจที่มีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจาก
การกระทานั้นๆ อย่างรอบคอบ และมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ซึ่งเป็นการเตรียมตัว ให้พร้อมรับผลกระทบ และ
การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคาถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ในอนาคคตทั้งใกล้และไกล โดยใช้ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน มีความ
รอบคอบที่จะนาความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวัง
ในขั้นปฏิบัติ มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต อดทน พากเพียร และใช้สติปัญญาในการ
ดาเนินชีวิต
2.1.4 หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม (All for education)
การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีประสิท ธิภาพให้กับประชาชนทุกคนเป็น
พันธกิจที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของสังคมทุกภาคส่วน เนื่องจากรัฐต้องใช้ทรัพยากรจานวนมากในการ
จัดการศึกษาที่ต้องครอบคลุมทุกช่วงวัย ทุกระดับการศึกษาและทุกกลุ่มเปูาหมาย ด้วยรูปแบบวิธีการที่
หลากหลาย สนองความต้องการและจาเป็นของแต่ละบุคคลและสนองยุทธศาสตร์ชาติและความจาเป็นใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รัฐจึงต้องให้ความสาคัญและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นในการจัดการศึกษา โดยบุคคล กลุ่มบุคคลหรือ
องค์กรต่างๆ จะได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมจัดการศึกษา เสนอแนะ กากับติดตาม และสนับสนุนการจัด
การศึกษาในรูปแบบต่างๆ ตามความพร้อมเพื่อประโยชน์ของสังคมโดยรวม
2.2 รูปแบบของการจัดการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้กล่าวถึงระบบการศึกษาของไทยไว้ที่หมวด 3 มาตรา 15 ว่ามีรูปแบบการ
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จัดการศึกษาสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมี
รายละเอียดของการจัดการศึกษา คือ
2.2.1 การศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาที่กาหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร
ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการสาเร็จการศึกษาที่แน่นอน โดย
การศึกษาในระบบมีสองระดับ คือ การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา การศึกษาขั้น
พื้นฐานประกอบด้วย การศึกษาซึ่งจัดไม่น้อยกว่าสิบสองปีก่อนระดับอุดมศึกษา การแบ่งระดับและ
ประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง และการศึกษาระดับอุดมศึกษา
แบ่งเป็นสองระดับ คือ ระดับต่ากว่าปริญญา และระดับปริญญา
2.2.2 การศึกษานอกระบบ เป็น การศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกาหนดจุดมุ่งหมาย
รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวั ดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขสาคัญของ
การสาเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหา และ
ความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม
2.2.3 การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความ
สนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ
หรือแหล่งความรู้อื่น ๆ
ทั้งนีส้ ถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้งสามรูปแบบก็ได้
2.3 แนวทางการจัดการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กาหนดหลักการจัดการศึกษาที่สาคัญ
สามประการคือ เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับประชาชน ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และ
การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 กาหนดแนวทางการจัดการศึกษาของชาติไว้ในหมวดที่ 4 ตั้งแต่มาตรา 22 ถึงมาตรา 30
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, ม.ป.ป.) โดยมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
2.3.1 การจัดการศึกษาต้องเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน/ประสบการณ์การเรียนรู้ยึดหลักดังนี้
2.3.1.1 ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ดังนั้นจึงต้อง
จัดสภาวะแวดล้อม บรรยากาศรวมทั้งแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ให้หลากหลาย เพื่อเอื้อต่อความสามารถของแต่
ละบุคคล เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติที่สอดคล้องกับความถนัดและความสนใจ เหมาะสม
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แก่วัย และศักยภาพของผู้เรียน เพื่อให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่และเป็นการเรียนรู้กันและ
กัน อันก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ชุม ชน สังคมและ
ประเทศชาติ โดยการประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง บุคคล ชุมชนและทุกส่วน
ของสังคม
2.3.1.2 ผู้ เรียนมีความส าคั ญที่สุ ด การเรียนการสอนมุ่ง เน้นประโยชน์ ของ
ผู้เรียนเป็นสาคัญ จึงต้องจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึก ปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น มี
นิสัยรักการเรียนรู้ และเกิดการใฝุรู้ใฝุเรียนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
2.3.2 มุ่งปลูกฝังและสร้างลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับผู้เรียน
โดยเน้นความรู้ คุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและบูรณาการความรู้ในเรื่องต่าง ๆ
อย่ า งสมดุ ล รวมทั้ ง การฝึ กทั ก ษะและกระบวนการคิ ด การจัด การ การเผชิญ สถานการณ์ และการ
ประยุกต์ใช้ความรู้โดยให้ผู้เรียนมีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
2.3.2.1 ความรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ได้แก่
ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสังคมไทยและ
ระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2.3.2.2 ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ความ
เข้าใจและประสบการณ์เรื่องการจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน
2.3.2.3 ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และ
การรู้จักประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
2.3.2.4 ความรู้และทักษะด้านคณิตศาสตร์และด้านภาษา เน้นการใช้ภาษาไทย
อย่างถูกต้อง
2.3.2.5 ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ และการดารงชีวิตอย่างมี
ความสุข
2.3.3 กระบวนการเรียนรู้
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ได้กาหนดแนวทางในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ของสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้
2.3.3.1 จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัด
ของผู้เรียน โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
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2.3.3.2 ให้มีการฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์
และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหา
2.3.3.3 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้
ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝุรู้อย่างต่อเนื่อง
2.3.3.4 จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้
สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา
2.3.3.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมสื่อ
การเรียนและอานวยความสะดวก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การ
วิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้
2.3.3.6 ผู้เรียนและผู้สอนเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่ง
วิทยาการประเภทต่าง ๆ
2.3.3.7 การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือ
กับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝุาย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
2.3.4 การส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ ได้กาหนดบทบาทในการส่ งเสริมการ
เรียนรู้ของรัฐ และสถานศึกษาต่าง ๆ ดังนี้
2.3.4.1 รัฐต้องส่งเสริมการดาเนินงาน และการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูล และแหล่ งการเรียนรู้
อย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ
2.3.4.2 ให้ค ณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดหลั กสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองดีของชาติ การดารงชีวิตและการประกอบอาชีพ
ตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ
2.3.4.3 ให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่จัดทา สาระของหลักสูตรในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อเป็นสมาชิก
ที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
2.3.4.4 หลักสูตรการศึกษาระดับต่าง ๆ ต้องมีลักษณะหลากหลายเหมาะสมกับ
แต่ละระดับ โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล สาระของหลักสูตร ทั้งที่เป็นวิชาการ วิชาชีพ ต้องมุ่ง
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พัฒนาคนให้มีความสมดุล ทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อ
สังคม
2.3.4.5 ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุม ชน องค์กรชุมชนองค์กร
ปกครองส่ว นท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิช าชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอื่น ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมี
การจัดการศึกษาอบรมการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และรู้จักเลื อกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการ
ต่างๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มีการ
เปลี่ยนแปลงประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชน
2.3.4.6 ให้ ส ถานศึ กษาพัฒ นากระบวนการเรี ยนการสอนที่ มีประสิ ท ธิภ าพ
รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับ
การศึกษา
2.3.5 การประเมินผลการเรียนรู้
ในพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ได้ ร ะบุ ถึ ง วิ ธี ก ารประเมิ น ผลการจั ด
กระบวนการเรียนรู้ไว้ว่า ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผลผู้เรียน โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน
ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการ
เรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา นอกจากนั้นการประเมินผล
ผู้เรียนยังต้องเกี่ยวข้องกับหลักการสาคัญคือ
2.3.5.1 ใช้วิธีการที่หลากหลายในการประเมินผู้เรียน
2.3.5.2 ใช้วิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อ
2.3.5.3 ใช้การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน
2.3.5.4 มุ่งการประกันคุณภาพ โดยสถานศึกษาทา การประเมินผลภายในทุกปี
และรายงานผลการประเมินต่อต้นสังกัดและสาธารณชน
2.3.5.5 สถานศึกษาได้รับการประเมินภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้ง ทุก 5 ปี
จากแนวทางการจัดการศึกษาดังกล่าว เมื่อพิจารณาถึงการจัดการศึกษาสาหรับเด็กและเยาวชน
นอกระบบการศึกษาจะพบว่าแนวทางการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ มีจะมีกระบวนการที่แตกต่าง
จากการศึ ก ษาในระบบ เช่ น ครอบครั ว ชุ ม ชน องค์ ก รชุ ม ชน องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น สถาน
ประกอบการ และสถาบันทางสั งคมอื่นๆ จะมีบทบาทในการจัดกระบวนการเรียนรู้ภ ายในชุมชนเพื่อ
พัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของคนในชุมชนซึ่งรวมถึงเด็กและเยาวชน
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นอกระบบการศึก ษา รวมถึงการวัดและประเมินผลที่ต้องมีความยืดหยุ่นแตกต่างไปจากการวัดและ
ประเมิ น ผลเด็ กและเยาวชนในระบบการศึ ก ษา ซึ่ งการจัด การศึ ก ษากั บ เด็ ก และเยาวชนนอกระบบ
การศึกษา ผู้วิจัยได้กล่าวถึงในหัวข้อถัดไป
2.4 การจัดการศึกษากับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทย พบว่ามีรูปแบบ
การจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาดังต่อไปนี้
องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization) หรือยูเนสโก (UNESCO) ได้ร่วมมือกับบริษัท
True และบริษัท Microsoft ในการให้การศึกษาขั้นพื้นฐาน (basic education) สาหรับเด็กต่างด้าวใน
ประเทศไทยผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ในรูปแบบต่อไปนี้ 1) การใช้ eBooks และ หลักสูตร
โรงเรียนสองภาษา (Bilingual school curriculum) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กต่างด้าวที่ต้องอพยพ
ระหว่างชายแดนประเทศไทยและพม่าในเขตพื้นที่จังหวัดตาก เชียงราย และระนอง รวมจานวน 60 คนได้
มีความรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และทักษะเกี่ยวกับตัวเลข 2) อุปกรณ์การเรียนการสอน (teaching
materials) โดยมีวัตถุประสงค์หลักสามประการคือ เพื่อ ใช้แท็บเล็ต (tablets) เป็นอุปกรณ์การเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อหาสามภาษาคือ ภาษาไทย ภาษาพม่า และภาษากะเหรี่ยง ผ่านการ
เรี ย นการสอนรายการโทรทั ศ น์ ช่ อ งทรู ป ลู ก ปั ญ ญา เพื่ อ เป็ น แหล่ ง การเรี ย นรู้ แ บบเปิ ด ผ่ า นเว็ บ ไซต์
www.emescn.net และเพื่อพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลกรภาครัฐจานวน 100 คนในการใช้อุปกรณ์
ICT และสร้างเครือข่ายทางการศึกษากับครู
ขณะทีก่ องทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ UNICEF มีโครงการที่ชื่อว่า “นาเด็กกลับ
สู่โรงเรียน” (Back-To-School; BTS) โครงการดังกล่าวเป็นกลยุทธ์ในการจัดสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้
ให้กับเด็กและเยาวชนที่ออกนอกระบบการศึกษาเพราะผลกระทบจากความขัดแย้งทางการเมืองและภัย
ธรรมชาติ (Smith, 2011) ซึ่งรัฐบาล 55 ประเทศ อาทิ ยูกันดา ศรีลังกา ซูดาน ได้นาโครงการ BTS มา
เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การศึกษาของรัฐบาลให้กับเด็กหญิงและเด็กชายขอบเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของเด็กและเยาวชนที่ออกจากการเรียนกลางคัน โดยโครงการมี 4 ระยะ คือ 1) Back-ToSchool; BTS 2) Go-To-School; GTS 3) Stay-in-School; SIS และ 4) Welcome-To-School; WTS
วิธีการนาเด็กกลับสู่โรงเรียนดาเนินการโดยใช้ หลักการที่สาคัญ 4 ประการผ่านวิธีการที่หลากหลายคือ
1) การดาเนินโครงการอย่างรวดเร็ว (quick) ผ่านการให้ทุนสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การศึกษาให้กับโรงเรียน
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การดาเนินการเพื่อให้ชุมชนรวมตัวในการจัดการศึกษา และการมีส่วนร่วมของเขตพื้นที่การศึกษา 2)
สามารถเข้าถึงเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาได้ทุกคนอย่างมีประสิทธิภาพ (effectiveness) ผ่าน
ทุนสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการของรัฐบาลและยูนิเซฟ การให้ความร่วมมือในการดาเนินงานกับเขต
พื้น ที่การศึกษาและผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย (stakeholders) ทั้งหมด การวางแผนและการติดตามการ
ดาเนินงานอย่างใกล้ชิด เตรียมความพร้อมของครูผ่านการอบรมทั้งเนื้อหาวิชาและอุปกรณ์ทางการศึกษา
3) มีการติดต่อสัมพันธ์ (relevance) และพบกับเด็กและเยาวชนเพื่อสอบถามถึงความต้องการ ผ่านการ
เข้าพบชุมชน จัดการศึกษาที่เหมาะสมและเพียงพอกับครูและนักเรียน ให้ความรู้กับครูและชุมชนผ่านการ
ฝึกอบรมที่มีความเหมาะสมกับ บริ บทของชุมชนและ และ 4) ความยั่งยืน (sustainability) ในการ
ดาเนินงาน ผ่านการประชาสัมพันธ์ให้กับภาครัฐเพื่อให้เกิดการสนับสนุนพื้นที่ที่จัดโครงการ โดยใช้รูปแบบ
การจัดการศึกษาที่หลากหลาย เช่น การเรียนรู้ทางเลือก (alternative learning) เป็นต้น พัฒนาบุคลากร
และระบบการบริหารจัดการ มุ่งเน้นคุณภาพของการสอนและการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียนเพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการเข้าเรียนให้นักเรียนคงอยู่ในโรงเรียน
ขณะที่ด้านการจัดการเรียนการสอนในระบบโรงเรียนก็มีความสาคัญต่อความสนใจใน
การเรียนของผู้เรียนที่จะสามารถดึงดูดให้ผู้เรียนอยากเรียนต่อในระบบการศึกษาได้ ดังเช่นผลการศึกษา
ของประเทศสหรัฐอเมริกา (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักด์ , ม.ป.ป) โดยในประเทศสหรัฐอเมริกามีการศึกษา
วิจัยในประเทศสหรัฐอเมริกาหลายเรื่องได้พบว่าสาเหตุหลักที่ทาให้เด็กต้องออกกลางคัน คือ เด็กรู้สึกเบื่อ
หน่ายกับการเรียนในโรงเรียน โรงเรียนในอเมริกาจึงได้นาระบบ Accelerated Schools plus มาใช้ ซึ่ง
เป็นระบบหนึ่งของการปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ทาให้เด็กทุกคนสามารถเข้าถึงสิ่งที่
เรียกว่าพลังแห่งการเรียนรู้ (Powerful Learning) ระบบนี้มีหลักการสาคัญ คือ ให้โรงเรียนจัดหาแนวทาง
ที่ทาให้เด็กได้รู้พัฒนาศักยภาพของตัวเอง
ระบบ Accelerated Schools plus เป็นการให้ครูผู้สอนเปิดโอกาสได้ทางานและศึกษา
ค้นคว้าตามความสนใจของผู้เรียน นาผู้เรียนออกสู่การเรียนรู้นอกห้องเรียน เปิดโอกาสให้เด็กได้ปะทะ
สังสรรค์ทางความคิด เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะคิดเชิงวิพากษ์ และประการสาคัญ คือ ครูผู้สอนต้องเป็นนัก
เรียนรู้ แสวงหาองค์ความรู้ใหม่ ๆ รวมทั้งทาวิจัย ขณะที่ผู้เรียน ผู้เรียนจะได้รับการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิง
ทักษะการคิดและลักษณะชีวิต ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง โดยผู้เรียนทุกคนต้องทาผลงานที่สร้างสรรค์ตาม
ความสนใจ ประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์จริง และเรียนรู้ความผิดพลาดของตน มีทักษะการอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่น และบริหารชีวิต เช่น บริหารเวลา การใช้เงิน ฯลฯ
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ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น จั ด แสดงผลงานของนั กเรี ย นทั่ว บริ เ วณโรงเรี ยน จั ด นิ ทรรศการ
แสดงผลงานของผู้เรียนให้ครอบครัวและชุมชนได้เข้าชม ซึ่งทาให้เด็กเห็นคุณค่าตัวเองมากขึ้น นอกจากนี้
ยังนาเอาความสนใจของผู้เรียนมาทาเป็นแผนดาเนินงานในโรงเรียน และกาหนดเป็นหลักสูตรการเรียน
การสอนภายในโรงเรียน
สาหรับมาตรการรองรับผู้เรียนออกกลางคัน แม้ว่าโรงเรียนในอเมริกาหลายแห่ง จะ
ประสบความสาเร็จในการปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ แต่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาการออกกลางคันได้ ทั้งหมด
จึ ง มีม าตรการรองรั บ ผู้ เรี ย นที่อ อกกลางคัน โดยเชื่ อมโยงกั บโรงเรี ยนทางเลื อ กที่ เรี ยกว่า Affiliated
Alternatives เป็นกลุ่มอาสาสมัคร ที่เกิดจากการรวมตัวของนักสังคมสงเคราะห์ ครู พยาบาล ผู้เชี่ยวชาญ
การให้คาปรึกษา และผู้ประกอบการ ฯลฯ โดยมีสถานที่จัดโปรแกรมเฉพาะ สอดคล้องปัญหาและความ
ต้องการของผู้เรียน มี 4 โปรแกรม ดังนี้
1) Alternative Education Resource Option (AERO) เป็นโปรแกรมสาหรับผู้เรียน
ที่ตกซ้าชั้นเกรด 8 หรือเสี่ยงต่อการซ้าชั้นในเกรด 9 ซึ่งระดับเกรด 9 ถือเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อสาคัญ หากไม่
ผ่านเกรด 9 มีความเสี่ยงต่อการออกกลางคันอย่างมาก อาสาสมัครที่จัดโปรแกรมจะเป็นครูสอนในวิชา
ต่าง ๆ ตามหลักสูตรปกติ ผู้เรียนที่ตกซ้าชั้นในเกรด 8 สามารถจบหลักสูตรและเรียนต่อเกรด 9 ส่วน
ผู้เรียนเกรด 9 สามารถเรียนจบและศึกษาต่อในระดับมัธยมปลายได้
2) Cluster Program เป็นโปรแกรมที่ให้ความช่วยเหลือผู้เรียนระดับมัธยมต้นที่เสี่ยง
ต่อการออกกลางคัน เพราะมีปัญหาด้านการเรียนและพฤติกรรม โปรแกรมนี้จะเพิ่มความรู้ตามหลักสูตร
ระดับชั้นมัธยมต้น
3) School-Age Parent Program (SAPAR) โปรแกรมเฉพาะสาหรับผู้เรียนที่ตั้งครรภ์
หรื อแต่ง งานเมื่อ อายุ ยั ง น้ อ ย ภายใต้รู ป แบบการจัด การศึ กษาโดยครอบครัว ผู้ เ รีย นจะได้เ รีย นตาม
หลักสูตรปกติ ทั้งที่เรียนในห้องเรียน และผ่านระบบออนไลน์ อีกทั้ง ยังได้รับความรู้เกี่ยวกับการตั้งครรภ์
การเกิดของเด็ก การดูแลเด็ก การรักษาสุขภาพ การจัดการด้านการเงิน เป็นต้น
4) Work and Learn Center (WLC) เป็นโปรแกรมสาหรับผู้เรียนที่เรียนในปีสุดท้าย
ของชั้นมัธยมปลาย แต่ต้องการทางานไปพร้อมเรียน และผู้เรียนที่ออกกลางคันไปแล้ว สามารถเข้ามา
เรียนได้เช่นเดียวกัน มี 4 ภาคเรียน ภาคเรียนแรก เป็นอาสาสมัครในโรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนประถม
ภาคเรียนที่สอง ทางานในบ้านพักคนชรา โรงพยาบาล หรือเป็นอาสาสมัครในที่ต่าง ๆ ภาคเรียนที่สาม
ทางานเป็นช่างซ่อมหรือสร้างบ้าน โดยมีอาสาสมัครจากสถานประกอบให้คาแนะนา ภาคเรียนที่สี่ ผู้เรียน
สามรถเลือกทางานในสถานประกอบการ หรือเลื อกเข้าเรียนในหลั กสู ตรของวิทยาลั ยเทคนิคมิล วอกี
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(Milwaukee Area Technical College) ผู้เรียนที่เรียนจบจะได้รับประกาศนียบัตรภายใต้รูปแบบการจัด
การศึกษาโดยครอบครั ว และสามารถเทียบโอนชั่ว โมงเรียนเป็นหน่วยกิตเข้าเรียนในวิทยาลั ยเทคนิค
มิลวอกีได้
กรณีประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีมาตรการ
รองรับผู้เรียนที่เสี่ยงออกกลางคัน คือ ใช้กระบวนการพัฒนาทักษะชีวิต ในกรณีที่ผู้เรียนหนีเรียนเพราะไม่
มีความสุขกับการเรียน ส่วนผู้เรียนที่จาเป็นต้องออกกลางคัน โรงเรียนจะรับผิดชอบดูแลจนกว่าจะเข้า
โรงเรียนใหม่
มาตรการที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สามารถเพิ่มเข้าไปได้
คือ จัดโปรแกรมสอนพิเศษภาคฤดูร้อน และคิดเป็นชั่วโมงเรียนสาหรับผู้เรียนที่มีปัญหาด้านการเรียน ติด
ศูนย์ ติด “ร” ติด “มส” จนอาจทาให้ตัดสินใจออกกลางคัน มีการเทียบโอนหน่วยกิตไปเรียนในหลักสูตร
ประกาศนียบัตร ในกรณีที่พบว่าผู้เรียนไม่สามารถศึก ษาต่อในระดับมัธยมปลายได้ เช่น ผู้เรียนที่ตั้งครรภ์
ควรให้มีการโอนหน่วยกิตไปเรียนในสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
หรือในสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรการสอนตามอัธยาศัย ซึ่งผู้เรียนสามารถนาผลการเรียนไป
เทียบโอนการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาที่ต่ากว่าระดับปริญญาได้ นอกจากนี้ควรร่วมมือกับนักสังคม
สงเคราะห์ เพื่อช่วยเหลือและให้คาแนะนาผู้เรียนในเรื่องการประกอบอาชีพ การจัดการด้านการเงิน การ
ดูแลบุตร ฯลฯ
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ยังได้กล่าวถึงการจัดการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนทั้งในระบบ
การศึกษา และนอกระบบการศึกษาในหมวดที่ 2 สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา มาตราที่ 10 ถึงมาตราที่
12 โดยมีสาระที่สาคัญคือ
มาตราที่ 10 การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์
สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้
หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็น
พิเศษ
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การศึกษาสาหรับคนพิการ ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
และให้ บุ คคลดั งกล่ าวมีสิ ทธิไ ด้รั บ สิ่ งอานวยความสะดวก สื่ อ บริการ และความช่ว ยเหลื ออื่นใดทาง
การศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสม
โดยคานึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น
มาตรา 11 บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีหน้าที่จัดให้บุต รหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแล
ได้รั บ การศึ กษาภาคบั ง คับ ตามมาตรา 17 และตามกฎหมายที่เกี่ย วข้องตลอดจนให้ ได้รั บการศึกษา
นอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับ ตามความพร้อมของครอบครัว
มาตรา 12 นอกเหนื อ จากรั ฐ เอกชน และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ให้ บุ ค คล
ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอื่น มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
จากการศึก ษาเอกสารเกี่ยวกับ การจัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบ
การศึกษาข้างต้น ผู้เขียนสรุปได้ว่า หลักการจัดการศึกษาสาหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาที่
สาคัญคือต้องไม่ใช่การจัดการศึกษาผ่านการศึกษาในระบบโรงเรียนเพียงอย่างเดียว แต่ต้องเป็นการจัด
การศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัว และชุมชน รวมถึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐบาลและ
ภาคเอกชน รวมถึงองค์กรเอกชนจึงจะสามารถทาให้การจัดการศึกษาเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมและ
ยั่งยืน
ตอนที่3 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีระบบนิเวศวิทยาของบรอนเฟนเบรนเนอร์
3.1 ทฤษฎีระบบนิเวศวิทยาของบรอนเฟนเบรนเนอร์
ยูริ บรอนเฟนเบรนเนอร์ (Urie Bronfenbrenner) (1917-2005) เป็นนักจิตวิทยา
พัฒนาการผู้พัฒนาทฤษฎีระบบนิเวศวิทยา (the ecological systems theory) เพื่อใช้ในการอธิบาย
พฤติ กรรมเด็ก โดยทฤษฎีนี้ เชื่ อว่า สิ่ งแวดล้ อมจะมีอิท ธิพลต่อ การเติบ โตและพัฒ นาการของเด็ก ซึ่ ง
Bronfenbrenner ได้แบ่ง “ชั้น”(layers) ของสิ่งแวดล้อม และเชื่อว่าแต่ละชั้นของสิ่งแวดล้อมจะส่งผลต่อ
พัฒนาการของเด็ก ตามลาดับ ทฤษฎีนี้ถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “bioecological systems theory” เพื่อ
แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความส าคั ญ ของระบบทางชี ว ภาพซึ่ ง ถื อ ได้ ว่ า เป็ น สิ่ ง แวดล้ อ มขั้ น ต้ น ( primary
development) ที่มีผลต่อพัฒนาการของเด็ก
แนวคิดในการเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมไว้ บรอน
เฟนเบรนเนอร์ เรียกว่า ecological approach ในแนวคิดนี้ได้แบ่งสิ่งแวดล้อมออกเป็นระบบต่อเนื่องกัน
แต่ละระบบมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล และมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
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ทั้ ง นี้ บรอนเฟนเบรนเนอร์ ไ ด้ แ บ่ ง ระดั บ ชั้ น ของสิ่ ง แวดล้ อ มที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
พัฒนาการของเด็กไว้เป็น 5 ระดับชั้น (Santrock, J, W., 2011); (Bronfenbrenner, 2005);
(Bronfenbrenner, 1994) ดังนี้
1. The microsystem
เป็นรูปแบบของกิจกรรม บทบาททางสั งคม ความสั มพันธ์ระหว่าง
บุคคลในระดับที่บุคคลสามารถเผชิญหน้าซึ่งกันและกันได้ (face-to-face) เป็นสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ชิดกับ
บุคคลที่สุด เป็นระบบสิ่งแวดล้อมหน่ว ยแรกที่ซึ่งบุคคลอาศัยอยู่ และให้ประสบการณ์โดยตรง ระบบนี้
ได้แก่ การเป็นสมาชิกในครอบครัว ที่พ่อแม่และลูก มีปฏิสัมพันธ์กัน นอกจากนี้ยังมีหน่วยอื่นอีก เช่น
ครอบครัวของญาติ ศูนย์เลี้ยงดูแลเด็ก ห้องเรียน ที่โรงเรียน กลุ่มเพื่อน กลุ่มศาสนา เพื่อนบ้าน บุคคลใน
สถานที่ทางาน รวมถึงบุคคลที่สามารถมีปฏิสัมพันธ์ได้โดยตรง เป็นต้น ระบบนี้เป็นระบบที่บุคคลสามารถ
มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลในสังคมได้มากที่สุดและปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อมในระบบนี้
จะสร้างและพัฒนาประสบการณ์ให้กับตัวตนของบุคคล ดังนั้นระดับ microsystem จึงมีความสาคัญมาก
ที่สุดในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อม
ในระบบนี้พฤติกรรมของบุคคลจะกระทบต่อคนอื่น ๆ ซึ่งพฤติกรรม
ของบุ คคลอื่นในระบบนี้ก็จะส่งผลกระทบต่อบุคคลได้เช่นกัน แม้แต่ทารกในครรภ์ก็อาจมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของมารดา แล้ว ส่งผลย้อนกลั บต่ออนาคตของทารกได้ สิ่งแวดล้อมใดที่คนทุกคนในนั้น
สามารถมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันได้ทั่วถึงจัดเป็นระบบ microsystem นอกจากนี้การที่เด็กมีลักษณะแตกต่าง
กันอันเนื่องมาจากผลทางพันธุกรรมและลักษณะทางชีวภาพแล้ว การที่เด็กจะมีลักษณะบุคลิกภาพหรือ
อารมณ์เป็นเช่นใด ยังคงขึ้นอยู่กับระบบสิ่งแวดล้อมในระบบนี้เป็นสาคัญ
ตัวอย่างระบบ microsystem ในงานวิจัย เช่น ความสัมพันธ์ระหว่าง
เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษากับครอบครัว และชุมชน
2. The mesosystem
ระบบนี้เป็นระบบสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงระบบ microsystems ต่าง ๆ
ตั้งแต่สองระบบหรือมากกว่าให้สัมพันธ์กัน ซึ่งความเชื่อมโยง และความสัมพันธ์ที่ เกิดขึ้นระหว่างบ้านและ
โรงเรียนจะส่งผลต่อการรับรู้ และการมีปฏิสัมพันธ์ของเด็กกับสภาพแวดล้อม เช่น ความสัมพันธ์ระหว่าง
ญาติพี่น้องกับครอบครัว ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้านและครอบครัว ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว
และโรงเรีย น ความสั มพัน ธ์ระหว่างโรงเรียนและที่ทางาน ความสั มพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน
ความสัมพันธ์ที่โรงเรียนที่สัมพันธ์กับที่โบสถ์ โดยเด็กที่มีปัญหาที่บ้านจะไปสร้างปัญหาที่โรงเรียน เด็กจาก
ครอบครัวอุ่น มักจะเป็นเด็กเรียบร้อยที่โรงเรียน หรือหากเด็กรับรู้ว่าแม่กับครูประจาชั้นมีความขัดแย้งกัน
เด็กอาจไม่อยากมาโรงเรียน อาจหลีกเลี่ยงที่จะปฏิสัมพันธ์กับครู เป็นต้น ระบบนี้จะมีบทบาทที่สาคัญใน
การช่วยสร้างประสบการณ์ให้กับบุคคล
ตัวอย่างระบบ mesosystem ในงานวิจัย เช่น ความสัมพันธ์ระหว่าง
ครอบครัวของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษากับครูในโรงเรียน
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3. The exosystem
เป็นระบบที่ห่างจากตัวบุคคลอีกชั้นหนึ่ง เป็น สภาพทางสังคมที่บุคคล
ไม่ได้รับประสบการณ์โดยตรง แต่มีผลกระทบต่อพฤติกรรม หรือ พัฒนาการของบุคคลได้ โดยเป็นการ
เชื่อมโยงและตอบสนองของบุ คคลที่ไม่มีความใกล้ ชิดสนิทสนมตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ระบบนี้จะมีความ
ใกล้ เ คี ย งกั บ ระบบ mesosystem แต่ ร ะดั บ ความใกล้ ชิ ด ของบุ ค คลในระบบนี้ จ ะน้ อ ยกว่ า ในระบบ
mesosystem ความสั ม พั น ธ์ ใ นระบบนี้ จ ะมี ทั้ ง แบบที่ เ ป็ น ทางการและไม่ เ ป็ น ทางการ ตั ว อย่ า งของ
ความสัมพันธ์ในระบบนี้ เช่น ทักษะทางสังคม ความสาเร็จในหน้าที่การงานของพ่อแม่มีส่วนในการจัด
ประสบการณ์ที่เหมาะสมให้ลูก การที่พ่อแม่ถูกออกจากงานจะส่งผลโดยตรงกับสภาพเศรษฐกิจการเงิน
ของครอบครัว และระดับความเครียดภายในบ้าน สภาพทางเศรษฐกิจของประเทศที่ส่งผลต่อหน้าที่การ
งานของพ่อแม่และกระทบต่อการใช้เวลาหรือการปฏิสัมพันธ์ระหว่างแม่กับเด็ก ความสัมพันธ์ระหว่าง
พนักงานกับญาติของเพื่อนร่วมงาน ความสัมพันธ์ระหว่างลูกจ้างกับพนักงานของหัวหน้า หรือนโยบาย
ของรัฐบาล ข้อกาหนด และเครือข่ายทางสังคมระหว่างกลุ่มคน จัดเป็นสิ่งแวดล้อมประเภทนี้
ตัวอย่างระบบ exosystem ในงานวิจัย เช่น ทัศนคติของพ่อแม่ และ
คนในชุมชนที่มีต่อการศึกษาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียน และการตัดสินใจศึกษาต่อหรือไม่ศึกษาต่อของ
เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา
4. The macrosystem
ระบบใหญ่ที่สุดของระบบนิเวศน์ที่มีผลต่อพัฒนาการของมนุษย์ ซึ่ง
เป็นที่รวมทุกระบบที่กล่าวมาให้เกี่ยวเนื่องกัน เป็นวัฒนธรรมใหญ่ นั่นคือ วัฒนธรรม ความเชื่อ หรือ ่
“พิมพ์เขียวทางสังคม” ที่กาหนดความเป็นอยู่ ระบบ ่ ความคิด โอกาส ทรัพยากร การแลกเปลี่ยนต่างๆ
ของสังคม เช่น นโยบายของรัฐบาล นโยบายสาธารณะ และ วัฒนธรรมย่อยของสังคม เป็นการปฏิบัติและ
แนวดาเนินชีวิต ซึ่งยอมรับกันในสังคม และสืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง ระบบนี้ได้รับอิทธิพล
โดยวัฒนธรรม และสังคมที่บุคคลอาศัยอยู่ ตัวอย่างเช่น ระบบการเมือง ความเป็นประชาธิปไตย ระบบทุน
นิยม ระบบศาสนา การศึกษา และวัฒนธรรม ระบบ macrosystem จะสะท้อนให้ เห็นถึงทุกระบบที่
เกี่ ย วข้ องและมีอิ ท ธิพ ลพัฒ นาการของมนุ ษ ย์ตั้ ง แต่ ระบบ microsystem mesosystem และ
exosystem ผ่านคุณลักษณะทางสังคม และคุณลักษณะทางจิตวิทยาของสังคมนั้นๆ
ในแต่ละวัฒนธรรมก็มีการพัฒนา ไปตามกาลเวลา มีเหตุการณ์สาคัญ
ในประวัติศาสตร์ของสังคม เช่น ภาวะสงคราม สภาพเศรษฐกิจ ภัยพิบัติจากธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี ซึ่งไม่สามารถสรุปได้ว่าคนในสังคมเดียวกันจะมีพฤติกรรมเหมือนกันหมดเพราะคนที่เกิด
และมีผ่านประสบการณ์ต่างยุคสมัยกันจะได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมระดับมหภาคที่แตกต่างกัน
ตัวอย่างระบบ macrosystem ในงานวิจัย เช่น นโยบายของภาครัฐ
และเอกชนที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา เช่น การช่วยเหลือด้านสวัสดิการและ
สังคม การช่วยเหลือด้านการศึกษา เป็นต้น
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5. the chronosystem
เป็นระบบสิ่งแวดล้อมที่ บรอนเฟนเบรนเนอร์ ได้พัฒนาระบบขึ้นมาใน
ภายหลัง เป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบของสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนไปของสิ่งแวดล้อม ตลอดช่วง
ชีวิต ของบุคคล และรวมถึงเหตุการณ์ซึ่งเป็นประวัติของบุคคลผู้นั้นด้วย หรืออาจกล่าวได้ว่า ระบบนี้เป็น
องค์ประกอบทางเวลา ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ เวลาจุลภาค ( Microtime) หมายถึง ความ
ต่ อ เนื่ อ งและไม่ ต่ อ เนื่ อ งของเหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในกระบวนการที่ ใ กล้ ตั ว เด็ ก เวลาระหว่ า งกลาง
(Mesotime) หมายถึง ความสม่าเสมอของเหตุการณ์ในช่วงเวลาที่ยาวนานขึ้น เช่น หลายวันหรื อหลาย
อาทิตย์ และเวลามหภาค (Macrotime) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของความคาดหวัง และเหตุการณ์ใน
สังคมที่ใหญ่ขึ้นที่ส่งผลและได้รับผลกระทบจากกระบวนการและผลของพัฒนาการมนุษย์ในช่วงชีวิตหนึ่ง
ระบบนี้แสดงให้เห็นว่าเมื่อระยะเวลาผ่านไปไม่ได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงเพียงด้ านคุณลักษณะทาง
จิตวิทยาของบุคคลเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมที่บุคคลอาศัยอยู่ด้วยเช่นกัน เช่น การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างของครอบครัว สถานภาพทางด้านการเงิน เศรษฐกิจ และสังคม (socioeconomic status)
การจ้างงาน สถานที่อยู่อาศัย
ประสบการณ์ที่สาคัญที่เกิดขึ้นในระบบนี้เป็นประสบการณ์ที่เคยเกิด
ขึ้นกับบุคคลในช่วงชีวิตที่ผ่านมา ได้แก่ เหตุการณ์ทางสิ่งแวดล้อม การแต่งงาน การหย่าร้าง การมีบุตร
เป็ น ต้ น ระบบนี้ เ ป็ น ระบบสุ ด ท้ า ยที่ บ รอนเฟนเบรนเนอร์ พั ฒ นาขึ้ น เป็ น ระบบที่ เ ป็ น ผลมาจาก
ประสบการณ์ของบุคคลในทั้งชีวิตที่ผ่านมาและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบุคคลในชีวิตประจาวัน
ระดับชั้นของสิ่งแวดล้อมตามแนวคิดของบรอนเฟรนเบนเนอร์ แสดงได้ดังภาพที่ 2-4
Macrosystem
Exosystem
Mesosystem
Microsystem

chronosystem

ภาพที่ 2-4 แสดงระดับชั้นของสิ่งแวดล้อมตามแนวคิดของบรอนเฟรนเบนเนอร์
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องค์ ป ระกอบทั้ ง สี่ ที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น เชื่ อ มโยงสั ม พั น ธ์ แ ละมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ กั น และกั น
กล่าวคือ องค์ประกอบหนึ่งส่งผลและได้รับผลจากอีกองค์ประกอบหนึ่ง เช่น การเลือกเวลาในการจัด
กิจกรรมของโรงเรียนกับลักษณะหน้าที่การงานของผู้ปกครองส่งผลต่อการเข้าร่วม กิจกรรมนั้นๆ ของ
ผู้ปกครอง เป็นต้น ทฤษฎีเชิงนิเวศมองว่า พัฒนาการในทุกด้านของเด็กได้รับอิทธิพลจากระบบทุกระบบ
ในบริบทกระบวนการการอบรมเลี้ ยงดูในครอบครัว สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานศึกษา ล้วนต้องการการ
สื่ อสารสองทางการแลกเปลี่ ย นข้ อมูล การร่ ว มมื อ และความไว้ ใจระหว่ างกั น การทางานกั บเด็ กใน
ห้องเรียนหรือบ้านเพียงอย่างเดียวอาจไม่ส่งผลทางบวกที่ยังยืนได้ ดังนั้นจึงควรจัดระบบในการสนับสนุน
ให้ เกิดลั กษณะของความสัมพัน ธ์ทางบวกดังกล่าวระหว่างครอบครัวกับสถาบันอื่นที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัว โรงเรียน หรือสถานรับเลี้ยงเด็กที่เป็นสถาบันที่มีความใกล้ชิดกับตัว
ดั ง นั้ น แต่ ล ะระบบของสิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ สนอโดยบรอนเฟนเบรนเนอร์ จึ ง มี ส่ ว นสร้ า ง
พฤติกรรมของบุคคล และอาจถูกเปลี่ยนแปลงได้จากคนในระบบนั้น ๆ ด้วย มนุษย์ที่พัฒนาหรือเติบโตมา
จากสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน ย่อมมีพฤติกรรม และลั กษณะนิสัยที่แตกต่างกันไป นอกจากนี้ระบบ
สิ่งแวดล้อมทั้งหมดนี้ บรอนเฟนเบรนเนอร์เชื่อว่าจะมีกฎ ปทัสถาน (norms) และบทบาทที่เหมือนกันใน
ช่วงเวลาเดียวกันในการพัฒนาความเป็นมนุษย์ของบุคคล
ต่อมาเขาได้ศึกษาทั้งในด้านชีววิทยา จิตวิทยา และพฤติกรรม เพื่อนาไปสู่รูปแบบในการ
อธิบ ายพัฒ นาการของมนุ ษย์ ทั้งในระดับชีว วิทยาจนถึงระดับระบบนิเวศวิทยา และใช้ชื่อทฤษฎีนี้ว่า
“bioecological system theory”
จากทฤษฎี ดั ง กล่ า วสะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า ปั จ จั ย ที่ แ วดล้ อ มเด็ ก และเยาวชนนอกระบบ
การศึกษาล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน การที่เด็กและเยาวชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ต่างกันทาให้
เด็กมีพัฒนาการที่แตกต่างกันไปทั้งทางร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญา ดังเช่นการตัดสินใจศึกษา
ต่อและไม่ศึกษาต่อและออกนอกระบบการศึกษาของเด็กและเยาวชน สิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็กและเยาวชน
ย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจในด้านการศึกษาต่อเช่นกัน
3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยที่เกี่ย วข้องกับแนวคิดและทฤษฎีระบบนิเวศวิทยาของบรอนเฟนเบรนเนอร์
ได้แก่
วรรณรัตน์ ลาวัง และรัชนี สรรเสริญ (2558) ศึกษา PPCT Model: รูปแบบชีวนิเวศ
วิทยาเพื่อพัฒนาสุขภาพผู้มีภาวะเจ็บปุวยเรื้อรังในชุมชน โดยใช้ทฤษฎีชีวนิเวศวิทยาของบรอนเฟนเบรน
เนอร์ เป็นแนวคิดหลักของงานวิจัย ซึง่ PPCT Model มี 4 องค์ประกอบหลักที่สาคัญทีเ่ รียกว่า ‘ProcessPerson-Context-Time Model (PPCT Model)’ โดย ‘กระบวนการ’ สะท้อนการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลที่เป็นศูนย์กลางของระบบกับบริบทแวดล้อมรอบตัว สาหรับ ‘บุคคล’ ถูกวางให้เป็นศูนย์กลางของ
ระบบ ส่วน ‘บริบทแวดล้อม’คือ สิ่งแวดล้อมที่อยู่ล้อมรอบ‘บุคคล’มี 4 ระบบ ได้แก่ ระบบเล็ก ระบบ
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กลาง ระบบนอก และระบบใหญ่ และ ‘เวลา’ เป็นองค์ประกอบสุดท้ายที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพัฒนา
ของบุคคลได้ตลอดระยะเวลาภายใต้ส ภาพแวดล้อมที่มีรอบตัว ซึ่งผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดนี้ในการอธิบาย
ปรากฏการณ์ที่ซับซ้อน และพัฒนากลยุทธ์การดูแลสุขภาพผู้มีภาวะเจ็บปุวยเรื้อรัง
นิพาวรรณ์ แสงพรม, และสุภาพร ชินสมพล (2558) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม
การเลี้ ย งดู บุ ต รของมารดาที่ ม ารั บ บริ ก ารแผนกกุ ม ารเวชกรรม โรงพยาบาลคายสุ ร นารี จั ง หวั ด
นครราชสีมา การวิจัยเชิงส ารวจมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านพื้นฐานด้านสังคมวิทยาที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรของมารดา และเพื่อศึกษาพฤติกรรมและความสัมพันธ์เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ
การเลี้ ย งดูบุ ต รของมารดาที่เ ข้ามารั บบริการแผนกกุม ารเวชกรรม โรงพยาบาลค่า ยสุ รนารี จัง หวั ด
นครราชสีมา ทฤษฎีหลักที่ใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยทางสังคมวิทยาคือ ทฤษฎีของบรอนเฟนเบรนเนอร์
กลุ่มตัวอย่ าง ที่ใช้เลือกแบบเจาะจง คือมารดาที่มารับบริการแผนกกุมารเวช ในช่วงเดือนเมษายน –
พฤษภาคม จานวน 109 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยโปรแกรม PSPP สถิติที่ใช้คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความสัมพันธ์
โดยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
ผลการวิจัย พบว่า ส่ ว นใหญ่เป็นหญิงอายุระหว่าง 21-25 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรีมีรายได้ระหว่าง 9,000-12,999 บาทต่อเดือน นับถือศาสนาพุทธ มีสถานภาพสมรส มีบุตร
จานวน 1 คน ประกอบอาชีพแม่บ้าน ปัจจัยพื้นฐานด้านสังคมวิทยาอยู่ระดับพอใช้ และค่าเฉลี่ยด้าน
พฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรของมารดาอยู่ในระดับพอใช้ และปัจจัยพื้นฐานด้านสังคมวิทยามีความสัมพันธ์ใน
เชิงบวกกับพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรของมารดา
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีระบบนิเวศวิทยาของบรอนเฟนเบรนเนอร์ พบว่ามีจานวน
ไม่มากแต่เมื่อวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกนอกระบบการศึกษาของเด็กและเยาวชน ผู้วิจัย
พบว่าสาเหตุการออกนอกระบบการศึกษามีความเกี่ยวข้องกับครอบครัว โรงเรียน และชุมชน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งความสัมพันธ์ภายในครอบครัว และความสัมพันธ์กับครูและเพื่อ นในโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ
ทฤษฎีระบบนิเวศวิทยาของบรอนเฟนเบรนเนอร์ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2-1
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ตารางที่ 2-1 แสดงรายชื่อ งานวิจั ยที่เกี่ ยวข้องกับความสั มพันธ์ ระหว่างการออกกลางคั น และความ
เกี่ยวข้องกับครอบครัว โรงเรียน และชุมชน
ชื่อผู้วิจัย
ชื่องานวิจัย และ พ.ศ.
บริบทที่เกี่ยวข้อง
ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน
พิมพ์สาย
การรับรู้เกีย่ วกับบทบาทและพฤติกรรมการ /
/
น้าทิพย์, อรุณี มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง ผู้ ป ก ค ร อ ง ใ น ก า ร จั ด
หรดาล, และ กา รศึ กษ าป ฐ ม วั ย ใ นโ รง เรี ยน สั ง กั ด
ประพนธ์
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
เจียรกูล (2556) พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ปรัศนียา
ปัญหาการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
/
วณิกสัมบัญ
เพื่ อ ลดการออกกลางคั น ของนั ก เรี ย นชั้ น
(2552)
มัธ ยมศึก ษาตอนต้ นสั ง กัดส านัก งานพื้น ที่
การศึกษาลพบุรีเขต 2
โกมล จั น ทวงษ์ ปัจจัยสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษา /
(2558)
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ศูนย์สระแก้ว
สรรค์ชัย
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออกกลางคันของ /
กิติยานันท์
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
(2553)
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี

สถาบันวิจัยและ การศึกษาสาเหตุการออกกลางคันของ
พัฒนา
นักศึกษาสถาบันราชภัฏนครสวรรค์ปี
มหาวิทยาลัย
การศึกษา 2544-2546
ราชภัฎ
นครสวรรค์
(2548)

/

/

/

/

/
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ชื่อผู้วิจัย
นิพนธ์ แก้วเกิด
(2555)

สุปราณี เทศนา
เรียง, สุภกร
หาญสูงเนิน,
และ พชรวิทย์
จันทร์ศิริสิร.
(2557)
จรัญ ยินยอม
(2552)
รุ่งโรจน์ อาริยะ
(2552)

ชื่องานวิจัย และ พ.ศ.

บริบทที่เกี่ยวข้อง
ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน
การพัฒนาระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียน
/
/
เพื่อลดจานวนการออกกลางคันของ
นักเรียนอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพสังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
รูปแบบการลดปัญหาการออกกลางคันของ
/
/
นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จังหวัดกาฬสินธุ์

การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการออก
กลางคันของนักศึกษา
บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาในการลดการ
ออกกลางคันของนักเรียนวิทยาลัยการ
อาชีพเชียงคา จังหวัดพะเยา
จาเนียร
การศึ ก ษาสาเหตุ ก ารออกกลางคั น ของ
สุ ม า ริ ธ ร ร ม นั ก เรี ย นระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ
(2550)
(ปวช.) ในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา จั ง หวั ด
ร้อยเอ็ด
วัชรี ตระกูลงาม ปัจจั ยที่ส่งผลกระทบต่อการออกกลางคัน
อ า ไ พ อิ น ท ร ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ประเสริฐ, จิรา
พ ร ร อ ด พ่ ว ง ,
และสิริภิญญ์

/

/
/

/

/

/

/
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ชื่อผู้วิจัย

ชื่องานวิจัย และ พ.ศ.

อิ น ทรประเสริ ฐ
(2550)
ชี ว รั ต น์ ดุ ษ ณี ย์ การศึกษาสาเหตุการออกกลางคันสาหรับ
(2546)
นักเรียนในสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเมอร์ซี่
ในความดูแลของมูลนิธิส่งเสริมการพัฒนา
บุคคล
เชาวรัตน์
การศึกษาสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อ
เ มื อ ง แ ม น การออกกลางคั น ของนั ก เรี ย นระดั บ
(2552)
ประกาศนี ย บั ตรวิ ช าชี พ วิ ทยาลั ยสารพั ด
ช่างสุราษฎร์ธานี
ภุ ม ริ น บุ ญ ท วี ปั จ จั ย ทางครอบครั ว และพฤติ ก รรมทาง
(2548)
สั ง คมที่ มี ผ ลต่ อ การออกกลางคั น ของ
นักศึกษาโรงเรียนอาชีวะเอกชนในจังหวัด
เชียงใหม่
วิทิตา
บทเรี ย นที่ ไ ด้ จ ากการสะท้ อ นคิ ด ของ
สุ ข ทั่ ว ญ า ติ นักเรียนหญิงที่ออกกลางคันเนื่องจากการ
(2553)
ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
สิ ง ข์ จี น พ ง ษ์ การออกกลางคั น ของนั ก เรี ย นโรงเรี ย น
(2553)
สามัคคีพัฒนา อาเภอแม่ฟูาหลวง จังหวัด
เชียงราย
สุ ภ าภรณ์ ปิ น ะ การออกกลางคันของนักเรียนโรงเรียนบ้าน
กาโน (2553)
หนองเขีย ว ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชียงใหม่ เขต 3
ชิ ส าพั ช ร์ โกสี ย์ การศึ ก ษาปั ญ หาการออกกลางคั น ของ
รัตนาภิบาล
นักเรียนโรงเรียนบ้านจันทเขลม สานักงาน

บริบทที่เกี่ยวข้อง
ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

47

ชื่อผู้วิจัย

ชื่องานวิจัย และ พ.ศ.

เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาจั น ทบุ รี
เขต 2
พิ ม พ์ ว า ส น า การพั ฒ นาตั ว บ่ ง ชี้ ภ าวะเสี่ ย งการออก
(2555)
กลางคันของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงรายเขต 2
ธงชาติ สอนค า ศึกษาปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน
(2554)
โรงเรี ย นบ้ านกล้ อ ทอสั งกัด ส านั กงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

บริบทที่เกี่ยวข้อง
ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน

(2555)

/

/

/

/

/

/

จากทฤษฎีของบรอนเฟนเบรนเนอร์ ที่ให้ความสาคัญกับระดับชั้นสิ่งแวดล้อมซึ่งเชื่อว่ามี
ผลต่ อ พั ฒ นาการของเด็ ก โดยสิ่ ง แวดล้ อ มชั้ น แรกที่ ใ กล้ ตั ว เด็ ก มากที่ สุ ด ก็ คื อ ระดั บ microsystem
ประกอบไปด้วยสิ่งแวดล้อมของ ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน และจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การออก
กลางคันข้างต้น แสดงให้เห็ นว่าสิ่งแวดล้อมด้านครอบครัว โรงเรียน และชุมชน จะเป็นปัจจัยเงื่อนไขที่
ส าคัญ ที่มีผ ลต่อการตัด สิ น ใจศึ กษาต่ อหรือ ไม่ศึก ษาต่อ ของเด็กและเยาวชน ดังนั้น ในงานวิจัย เรื่องนี้
สิ่งแวดล้อมด้านครอบครัว โรงเรียน และชุมชน และความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว โรงเรียน และชุมชน
จึงเป็นปัจจัยเงื่อนไขที่มีบทบาทและความสาคัญต่อการออกนอกระบบการศึกษาของเด็กและเยาวชน
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิ จั ย เรื่ อ ง “แนวทางการจั ด การศึ ก ษาส าหรั บ เด็ ก และเยาวชนนอกระบบการศึ ก ษา :
กรณีศึกษาจังหวัดตาก” มีรายละเอียดของระเบียบวิธีวิจัยดังแสดงต่อไปนี้
ระเบียบวิธีวิจัย
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยแบ่งตามวัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังนี้
วัตถุประสงค์ข้อ 1 เพื่อศึกษาคุณลักษณะเชิงลึกของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา
และวัตถุประสงค์ข้อ 2 เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนออกนอกระบบการศึกษา
ผู้ วิ จั ย เลื อ กกลุ่ ม เป้ า หมายที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ด้ ว ยวิ ธี ก ารเลื อ กแบบเฉพาะเจาะจง
(purposive sampling) จากข้อมูลของสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจังหวัดตาก ที่เด็กและเยาวชน
ออกจากระบบการศึกษาให้ข้อมูลกับผู้วิจัย และการสุ่มตัวอย่างแบบสโนว์บอล (snowball sampling
technique) จากกลุ่มเป้าหมายที่ได้จากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจงในข้างต้น ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่ได้จาก
การสุ่มตัวอย่างแบบสโนว์บอลจะต้องออกจากระบบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา และไม่ได้ศึกษาต่อทั้ง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยเช่นเดียวกันกับกลุ่มเป้าหมาย โดย
กลุ่มเป้าหมายและครอบครัวมีความพร้อมในการให้ข้อมูลกับผู้วิจัย
ผู้วิจัยศึกษาคุณลักษณะเชิงลึก และวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนออกนอก
ระบบการศึกษาโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) กับเด็กและเยาวชนที่ออกจากระบบ
การศึกษา และตัวแทนของครอบครัว โดยกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยเป็นเด็ก และเยาวชนที่ออกจาก
ระบบการศึกษา ตัวแทนของครอบครัว และตัวแทนชุมชนของเด็กและเยาวชนที่ออกจากการศึกษาใน
ระบบในระดับมัธยมศึกษา และไม่ได้เข้ารับการศึกษาต่อทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดตาก
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา รวมจานวน 38 คน (กลุ่มเป้าหมายที่ออกนอกระบบ
การศึกษา 1 คน ผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ทั้งกลุ่มเป้าหมาย 1 คน และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลกับ
ตัวแทนครอบครัวของกลุ่มเป้าหมาย 1 คน และตัวแทนชุมชนของกลุ่มเป้าหมาย 1 คน) ซึ่งผู้วิจัยจะเลือก
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สถานศึกษาที่มีต้นสังกัดแตกต่างกัน เพื่อให้มีความหลากหลายและเป็นตัวแทนของเด็กและเยาวชนนอก
ระบบการศึกษามากที่สุด
ทั้งนี้ผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ครู - อาจารย์ที่เป็นครูประจาชั้นของเด็กและเยาวชนที่ออกนอก
ระบบการศึกษาถึงคุณลักษณะพื้นฐาน และปัจจัยที่เป็นสาเหตุของเด็กและเยาวชนที่ออกนอกระบบ
การศึกษาเพื่อตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (data triangulation) อีกครั้ง
วัตถุประสงค์ข้อ 3 เพื่อนาเสนอแนวทางการจัดการศึกษาสาหรับเด็กและเยาวชนนอก
ระบบการศึกษา
ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) กับบุคคลที่ทางานเกี่ยวข้องในด้าน
การวางแผน หรือวางนโยบาย หรือมีประสบการณ์โดยตรงกับการจัดการศึกษาสาหรับเด็กและเยาวชนทั้ง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และเด็กที่ออกนอกระบบการศึกษา ใน
หัวข้อเรื่อง “แนวทางการจัดการศึกษาสาหรับเด็กและเยาวชนที่ออกนอกระบบการศึกษา” เพื่อนาข้อสรุป
ที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกมาจัดทาเป็นข้อเสนอแนวทางการจัดการศึกษาสาหรับเด็กและเยาวชนนอก
ระบบการศึกษา โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่ทางานด้านการวางแผนและนโยบายทางการศึกษาตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของเนื้อหาอีกครั้ง สาหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายในการสัมภาษณ์เชิงลึกมีดังนี้
เกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่สัมภาษณ์เชิงลึก
1. มีประสบการณ์ในการทางานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของการวางแผนเชิงนโยบาย หรือการ
ปฏิบัติงานด้านการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอย่าง
น้อย 5 ปี หรือ
2. ตั ว แทนครู อาจารย์ ทั้ ง การศึ ก ษาในระบบ การศึ ก ษานอกระบบ และการศึ ก ษาตาม
อัธยาศัย มีประสบการณ์ทางานอย่างน้อย 5 ปี
เกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเนื้อหา
มีประสบการณ์ในการวางแผนงานด้านการศึกษาและนโยบายทางการศึกษาอย่างน้อย 5 ปี
ผู้ วิ จั ย เลื อ กกลุ่ ม เป้ า หมายที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ด้ ว ยวิ ธี ก ารเลื อ กแบบเฉพาะเจาะจง
(purposive sampling) จากเกณฑ์ข้างต้น โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่ใช้ในการสัมภาษณ์รวมจานวน 5 คน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเนื้อหาจานวน 1 คน โดยมีรายชื่อดังนี้

51

ผู้ทรงคุณวุฒิที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก
1. ดร.ประวีณา อัสโย
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2. ดร.สุรพงษ์ ไชยวงศ์
ผู้ อ านวยการส านั ก งานส่ ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย
จังหวัดตาก
3. นางกนกพร สบายใจ
รองเลขาธิการสมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย เครือข่ายบ้านเรียน
4. นางสาวทองพูล บัวศรี
ผู้ดูแลโครงการศูนย์เด็กก่อสร้าง มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
5. นางสาวโศวิรินทร์ ชวนประพันธ์
Project officer; Section for Educational Innovation and Skills Development
องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO Bangkok)
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเนื้อหา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิณสุดา สิริธรังศรี
วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีรายละเอียดแสดงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
วัต ถุป ระสงค์ข้ อ 1 เพื่ อศึ กษาคุณ ลั กษณะเชิง ลึ กของเด็ก และเยาวชนนอกระบบการศึ กษา และ
วัตถุประสงค์ข้อ 2 เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนออกนอกระบบการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 และข้อที่ 2 ในการศึกษาคุณลักษณะเชิงลึก
และปัจจัยที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนออกนอกระบบการศึกษาคือ แบบบันทึกการสัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัยมี
ขั้นตอนการพัฒนาเครื่องมือดังนี้
1) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะพื้นฐานและปัจจัยที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนออก
นอกระบบการศึกษาจากเว็บไซต์ และเอกสารที่เป็นที่เชื่อถือได้จากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนทั้งใน
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ประเทศและต่างประเทศ จากนั้นวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) ข้อมูลที่สาคัญและเกี่ยวข้องกับ
คุณลักษณะเชิงลึก และปัจจัยที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนออกนอกระบบการศึกษา
2) นาข้อมูลที่สาคัญและเกี่ยวข้อง (key word) ดังกล่าวมาสร้างเป็นข้อคาถามเพื่อใช้ในการ
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง โดยข้อคาถามจะครอบคลุมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะเชิงลึกของเด็ก
และเยาวชน ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพบิดามารดาหรือผู้ปกครอง สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ครอบครัว ที่อยู่อาศัย อาชีพหรืองานที่ทาในปัจจุบัน สาเหตุและปัจจัยที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนออกนอก
ระบบการศึกษา (รายละเอียดของแบบบันทึกการสัมภาษณ์เชิงลึกสาหรับวัตถุประสงค์ข้อ 1 และ ข้อ 2
แสดงในภาคผนวก ก)
วัตถุประสงค์ข้อ 3 เพื่อนาเสนอแนวทางการจัดการศึกษาสาหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา
ส าหรั บ แบบสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก ที่ ใ ช้ สั ม ภาษณ์ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิ จั ย ข้ อ 3
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจากการสังเคราะห์ผลการวิจัยที่ไ ด้จากข้อ 1 และข้อ 2 ของงานวิจัยประกอบกับแนวคิด
และทฤษฎีระบบนิเวศวิทยาของบรอนเฟนเบรนเนอร์ที่ใช้ในงานวิจัย และพัฒนาเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางการจัดการศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการในการจัด
การศึกษาสาหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้มากที่สุด อีกทั้งเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตภาย
หลังจากเด็กและเยาวชนออกนอกระบบการศึกษา โดยรายละเอียดของแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแสดงใน
ภาคผนวก ข
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ใช้ในการวิจัย ดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ข้อ 1 เพื่อศึกษาคุณลักษณะเชิงลึกของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา
และวัตถุประสงค์ข้อ 2 เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนออกนอกระบบการศึกษา
1) ผู้วิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะพื้นฐานของเด็กและเยาวชนนอก
ระบบการศึกษา และปัจจัยที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนออกนอกระบบการศึกษาจากเว็บไซต์ และเอกสารที่
เป็นที่เชื่อถือได้จากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น สานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา องค์การยูเนสโก เป็นต้น เพื่อศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา
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2) ติดต่อประสานงานกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เพื่อติดต่อข้อมูล
สถานศึกษาที่มีผู้เรียนออกนอกระบบการศึกษา จากนั้นผู้วิจัยติดต่อสถานศึกษาเพื่อขอเก็บข้อมูลพื้นฐาน
ของเด็กและเยาวชนที่ออกนอกระบบการศึกษาในระดับ มัธยมศึกษาโดยการสัมภาษณ์จากครู -อาจารย์ที่
เคยสอนหรือเป็นครูประจาชั้นเด็กที่ออกนอกระบบการศึกษา เช่น ข้อมูลที่อยู่อาศัยปัจจุ บัน สาเหตุที่
ผู้เรียน (เด็กและเยาวชน) ออกจากระบบการศึกษา
3) ติ ด ต่ อ เด็ ก และเยาวชนที่ อ อกนอกระบบการศึ ก ษา และครอบครั ว จากข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ าก
สถานศึกษา เพื่อสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับคุณลักษณะพื้นฐานของเด็กและเยาวชน และครอบครัว รวมถึง
ปัจจัยที่ทาให้ออกจากระบบการศึกษา และตรวจสอบข้อมูลซ้าจากตัวแทนเพื่อนบ้านหรือชุมชนที่ใกล้เคียง
จากนั้นใช้เทคนิคการสโนว์บอล (snowball sampling technique) กับกลุ่มเป้าหมายที่สัมภาษณ์ เพื่อ
ค้นหาเด็กและเยาวชนที่ออกนอกระบบการศึกษาเพิ่มเติม รวมจานวนบุคคลที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก
ทั้งสิ้น 38 คน ซึ่งอยู่อาศัยในอาเภอเมือง อาเภอสามเงา และอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
4) นาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก และการศึกษาเอกสารมาตรวจสอบความสอดคล้อง
ของข้อมูลแบบสามเส้า (data triangulation) จากนั้นจัดทาข้อสรุปเกี่ยวกับคุณลักษณะเชิงลึกของเด็ก
และเยาวชนนอกระบบการศึกษา และปัจจัยที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนออกนอกระบบการศึกษา
วัตถุประสงค์ข้อ 3 เพื่อนาเสนอแนวทางการจัดการศึกษาสาหรับเด็กและเยาวชนนอก
ระบบการศึกษา
1) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนในการวางแผนงาน หรือนโยบาย
หรื อ มีป ระสบการณ์ใ นการจั ดการศึ กษาทั้ งการศึ กษาในระบบ การศึ กษานอกระบบ การศึก ษาตาม
อัธยาศัย และการจัดการศึกษาสาหรับ เด็กและเยาวชนที่ออกนอกระบบ โดยคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็น
ตัวแทนในการจัดการศึกษาหรือวางนโยบายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาจากภาครัฐบาล
และภาคเอกชน อาทิ สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย องค์ ก รพั ฒ นาเอกชน รวมจ านวน 5 คน เพื่ อ สั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (in-depth
interview)
2) ภายหลังจากได้ข้อสรุปเกี่ยวกับคุณลักษณะเชิงลึกของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึ กษา
และปัจจัยที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนออกนอกระบบการศึกษาแล้ว ผู้วิจัยนาเสนอข้อมูลดังกล่าวพร้อมทั้ง
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สัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) กับผู้ทรงคุณวุฒิในประเด็นเรื่อง “แนวทางการจัดการศึกษา
สาหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา”
3) นาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาจัดทาข้อสรุป และให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่ทางานเกี่ยวข้องกับการ
วางนโยบายและแผนงานด้านการศึกษา ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเนื้อหาอีกครั้ง ก่อนนาเสนอเป็นแนว
ทางการจัดการศึกษาสาหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา
การตรวจสอบข้อมูล
ผู้วิจัยใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลสามเส้า (data triangulation) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้อง
ของข้อมูลคุณลักษณะเชิงลึก และปัจจัยที่เด็กและเยาวชนออกนอกระบบการศึกษาจากการสัมภาษณ์เชิง
ลึกกับเด็กและเยาวชนที่ออกนอกระบบการศึกษา ตัวแทนครอบครัว ตัวแทนชุมชน และครูที่เคยสอนเด็ก
และเยาวชนนอกระบบการศึกษา
ในขณะที่การตรวจสอบข้อมูลการนาเสนอแนวทางการจัดการศึกษาสาหรับเด็กและเยาวชนนอก
ระบบการศึ ก ษาผู้ วิ จั ย ใช้ วิ ธี ก ารตรวจสอบสามเส้ า ด้ า นวิ ธี ร วบรวมข้ อ มู ล ( methodological
triangulation) โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในการวางแผนงานด้านการศึกษาและนโยบาย
ทางการศึกษาตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์ผลการสัมภาษณ์ อีกครั้งว่ามีความ
เหมาะสมหรือไม่
การวิเคราะห์ข้อมูล
ภายหลังจากผู้วิจัยใช้วิธีการแบบสามเส้า (data triangulation) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้อง
ของข้อมูลแล้ว ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก กับกลุ่มเป้าหมายด้วยการวิเคราะห์
ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุป ทั้งในวัตถุประสงค์ข้อที่ 1-3 ของการวิจัย
จากข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยสรุปวิธีดาเนินการวิจัยโดยเรียงตามวัตถุประสงค์ได้ดังตารางที่ 3-1
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ตารางที่ 3-1 แสดงวิธีดาเนินการวิจัยเรื่อง “แนวทางการจัดการศึกษาสาหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา: กรณีศึกษาจังหวัดตาก”
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะเชิงลึก
ของเด็กและเยาวชนนอกระบบ
การศึกษา

2. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผล
ให้ เ ด็ ก และเยาวชนออกนอก
ระบบการศึกษา

3. เพื่อนาเสนอแนวทางการจัด
การศึ ก ษาส าหรั บ เด็ ก และ
เยาวชนนอกระบบการศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย

เครื่องมือที่ใช้
การเก็บรวบรวม
ในการวิจัย
ข้อมูล
เด็ ก และเยาวชนที่ อ อก แ บ บ บั น ทึ ก ก า ร การสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก
จ า ก ร ะ บ บ ก า ร ศึ ก ษ า สัมภาษณ์
(in-depth interview)
ตั ว แทนของครอบครั ว
และตั ว แทนชุ ม ชน และ
ครูของเด็กและเยาวชนที่
ออกจากระบบการศึกษา
รวมจานวน 38 คน
เด็ ก และเยาวชนที่ อ อก แ บ บ บั น ทึ ก ก า ร การสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก
จ า ก ร ะ บ บ ก า ร ศึ ก ษ า สัมภาษณ์
(in-depth interview)
ตั ว แทนของครอบครั ว
และตั ว แทนชุ ม ชน และ
ครูของเด็กและเยาวชนที่
ออกจากระบบการศึกษา
รวมจานวน 38 คน
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ านวน 5 แ บ บ บั น ทึ ก ก า ร การสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก
คน
สัมภาษณ์
(in-depth interview)

การตรวจสอบข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล

วิธีการตรวจสอบข้อมูล การวิเคราะห์ ข้อมู ล
ส า ม เ ส้ า ( data แบบสร้างข้อสรุป
triangulation)

วิธีการตรวจสอบข้อมูล การวิเคราะห์ ข้อมู ล
ส า ม เ ส้ า ( data แบบสร้างข้อสรุป
triangulation)

วิ ธี การตรวจสอบสาม การวิเคราะห์ ข้อมู ล
เส้ า ด้ า นวิ ธี ร วบรวม แบบสร้างข้อสรุป
ข้อมูล
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัยเรื่อง “แนวทางการจัดการศึกษาสาหรับเด็กและเยาวชนที่
ออกนอกระบบการศึกษา: กรณีศึกษาจังหวัดตาก” ผู้วิจัยนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล เชิงคุณภาพ
(Qualitative data) จากการลงพื้นที่จังหวัดตาก และสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) กับ
กลุ่มเป้าหมาย ครอบครัว และชุมชน รวมจานวนทั้งสิ้น 38 คน เพื่อศึกษาคุณลักษณะเชิงลึก และ
ปัจจัยที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนออกนอกระบบการศึกษา ผู้วิจัยตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า ด้าน
ข้อมูล (data triangulation) และวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุป และนาข้อมูลที่ได้มานาเสนอกับ
บุคคลที่ทางานเกี่ยวข้องในด้านการวางแผน หรือวางนโยบาย หรือมีประสบการณ์โดยตรงกับการจัด
การศึกษาสาหรับเด็กและเยาวชนทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย
และเด็กที่ออกนอกระบบการศึกษา ในหัวข้อเรื่อง “แนวทางการจัดการศึกษาสาหรับเด็กและเยาวชน
ที่ออกนอกระบบการศึกษา” รวมจานวนทั้งสิ้น 5 คน เพื่อนาข้อสรุปที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกมา
จัดทาเป็นข้อเสนอแนวทางการจัดการศึกษาสาหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยนาเสนอตามลาดับวัตถุประสงค์ของงานวิจัยจานวน 3
ข้อ คือ
วัตถุป ระสงค์ ข้อที่ ห นึ่ ง คือ เพื่อศึก ษาคุณลั กษณะเชิง ลึ กของเด็กและเยาวชนนอกระบบ
การศึกษา
วัตถุประสงค์ข้อที่สอง คือ เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนออกนอกระบบ
การศึกษา
วัตถุประสงค์ข้อที่สาม คือ เพื่อนาเสนอแนวทางการจัดการศึกษาสาหรับเด็กและเยาวชนนอก
ระบบการศึกษา รายละเอียดแสดงตามลาดับวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาคุณลักษณะเชิงลึกของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา
ผู้วิจัย สรุปคุณลักษณะเชิงลึกของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาจากการสัมภาษณ์
กลุ่มเป้าหมาย ครอบครัว และชุมชน รวมจานวนทั้งสิ้น 38 คน และนาเสนอผลการศึกษาออกเป็น 2
ตอน
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ตอนที่หนึ่ง ผลการศึกษาเชิงลึกโดยสรุปรายกรณี
ตอนที่สอง คุณลักษณะเชิงลึกของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ผู้วิจัยสังเคราะห์และ
แบ่งคุณลักษณะเชิงลึกออกเป็น 2 คุณลักษณะ คือ
1. ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว และชุมชนของกลุ่มเป้าหมาย
2. วิถีชีวิตภายหลังออกจากระบบการศึกษา และแนวโน้มการศึกษาต่อในอนาคต
รายละเอียดแสดงดังต่อไปนี้
ตอนที่หนึ่ง ผลการศึกษาเชิงลึกโดยสรุปรายกรณี
ข้อมูล ในตอนที่ห นึ่งจะประกอบไปด้วยข้อมูล ส่ว นบุคคล คือ ชื่อ (นามสมมติ) เพศ อายุ
ระดับการศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ศึกษา เกรดเฉลี่ย จานวนสมาชิกในครอบครัว สถานภาพครอบครัว
บุคคลที่พักอาศัยอยู่ร่วมในปัจจุบัน ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว อายุและอาชีพบิดามารดาหรือ
ผู้ปกครอง สภาพฐานะของครอบครัว ผู้หารายได้หลักของครอบครัว อาชีพหรืองานที่ทาในปัจจุบัน
รายได้ จ ากอาชี พ ที่ ท าในปั จ จุ บั น สาเหตุ ที่ อ อกจากระบบการศึ ก ษา จ านวนปี ที่ อ อกจากระบบ
การศึกษา เหตุการณ์ห รื อบุ คคลที่มีอิทธิพลต่อการออกจากระบบการศึกษา ผลกระทบที่เกิดขึ้ น
ภายหลังออกจากสถานศึกษา ทัศนคติและมุมมองด้านการศึกษา การให้ความสาคัญ กับการศึกษา
ความสัมพันธ์ภายในโรงเรียน การให้ความสาคัญกับการศึกษาต่อ การวางแผนทางการศึกษาต่อใน
อนาคต ซึ่ ง ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วในแต่ ล ะกรณี มี ข้ อ มู ล ที่ ม ากน้ อ ยไม่ เ ท่ า กั น ขึ้ น อยู่ กั บ การให้ ข้ อ มู ล ของ
กลุ่มเป้าหมาย ตัวแทนครอบครัว และตัวแทนชุมชนเป็นสาคัญ ผู้วิจัยสรุปการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย
ตัวแทนครอบครัว และตัวแทนชุมชนเป็นรายกรณีรายละเอียดแสดงตามลาดับดังนี้
กรณีศึกษาที่ 1
นายเอ (นามสมมติ) ภูมิลาเนาจังหวัดปทุมธานี มีพี่น้องทั้งหมด 3 คน โดยนายเอเป็นบุตรคน
กลาง มีพี่สาวและน้องสาวต่างบิดาทุกคน (มารดาคนเดียวกัน) พี่สาวคนโต อายุ 23 ปี ปัจจุบันอาศัย
อยู่ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี แต่ไม่ได้ติดต่อกันนานหลายปี และน้องสาวคนเล็กอายุ 19 ปี ปัจจุบัน
ทางานที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแถวคลอง 3 จังหวัดปทุมธานี น้ องสาวเป็นมารดาเลี้ยงเดี่ยว มีบุตร 1
คน นายเอได้ติดต่อน้องสาวคนเล็กนานๆ ครั้ง
มารดาของนายเอ อายุ 52 ปี บิดาประกอบอาชีพเป็นช่างเหล็ก นายเอไม่ได้อยู่กับบิดาตั้งแต่
อายุ 3 ขวบ เนื่องจากมารดามีสามีใหม่ และบิดาติดสุราหนัก ปัจจุบันมารดาทาอาชีพขายอาหารตาม
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สั่งที่จังหวัดปทุมธานี และอยุธยาร่วมกับบิดาเลี้ยง นายเอไม่ถูกกับบิดาเลี้ยง ทุกครั้งที่เจอต้องทะเลาะ
มีปั ญหากัน และนายเอถูก บิ ดาเลี้ย งตี และมารดาเข้าข้างบิดาเลี้ยง เมื่อเกิดปัญหามารดาจะส่งเอ
กลับมาอยู่กับบิดาแท้ๆ แต่บิดาแท้ๆ ชอบกินเหล้า เมา และโวยวาย ทาให้เอไม่ชอบ และตัดสินใจหนี
ออกจากบ้านรวมทั้งสิ้น 4 ครั้งตั้งแต่อายุ 12 ปีถึง 14 ปี
บุคคลที่นายเอสนิทมากที่สุดในครอบครัวคือยาย (ยายพักอยู่แถวคลอง 14 จังหวัดปทุมธานี)
เอจะชอบไปหายาย ซึ่งยายอยู่กับตาแค่สองคน ตาประกอบอาชีพเก็บของเก่าขาย และยายประกอบ
อาชีพทากระถาง แต่มารดาของเอไม่ถูกกับตา (บิดาเลี้ยงของมารดา) และคนในครอบครัวของเอไม่มี
ใครถูกกัน
นายเอหนี อ อกจากบ้ า นครั้ ง สุ ด ท้ า ยเมื่ อ อายุ 14 ปี และเริ่ ม ติ ด รุ่ น พี่ ผู้ ช ายที่ เ รี ย น
วิทยาลัยเทคนิคแห่งหนึ่งช่วงกลางคืนได้ขับรถมอเตอร์ไซด์แข่งกันจึงโดนตารวจจับและต้องไปอยู่สถาน
พินิจ (บ้านปทุมฯ) เป็นเวลา 3 เดือน เมื่ออายุ 15 ปี จึงได้ย้ายไปอยู่ในมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก ต่อมา
มูลนิธิฯ ได้ส่งนายเอให้เข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23
จังหวัดพิษณุโลก (นายเอจบประถมศึกษาปีที่ 6 ที่โรงเรียนสุทธิสะอาด แถวนิมิตรใหม่) และได้ศึกษา
จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 นายเอถูกส่งตัวมาเรียนที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์
55 จังหวัดตาก โดยนายเอให้เหตุผลว่าสาเหตุที่ต้องออกจากโรงเรียนกลางคันเพราะมีปัญหากับเพื่อน
นักเรียนด้วยกันที่เป็นม้ง รวมถึงไม่ถูกชะตากับผู้อานวยการโรงเรียน และมีเรื่องราวจนเป็นคดีความ
(แต่นายเอไม่ขอบอกว่าเป็นคดีความเรื่องใด ขณะที่ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ครูที่เคยสอนนายเอให้
ข้อมูลว่านายเอมมีคดีความเรื่องการลักขโมยเงินของครูและเพื่อนในโรงเรียน)
ขณะที่เรียนที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 ได้เพียง 2-3 อาทิตย์ นายเอเริ่มไม่ถูกชะตา
กับเพื่อนในโรงเรียนที่เป็นม้ง และไม่ถูกกับลูกชายของผู้อานวยการโรงเรียน นายเอจึงได้ออกจาก
โรงเรียนอีกครั้งเมื่อเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 โดยนายเอให้เหตุผลว่าสาเหตุที่ออก
จากโรงเรียนเป็นเพราะมีปัญหากับเพื่อน มีปัญหาครอบครัว มีความรักในวัยเรียน และในระหว่าง
เรียน นายเอติดเที่ยว แอบหนีออกจากโรงเรียนประจา ไปดื่มสุรานอกโรงเรียน จนสุดท้ายนายเอ
ละอายใจตนเอง รู้สึกผิดกับเพื่อนและทาให้เพื่อนที่ไว้ใจผิดหวังจึงตัดสินใจออกจากโรงเรียน

59

ภายหลังเอออกจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จัง หวัดตาก (เมื่อตอนอายุประมาณ
18-19 ปี) เอย้ายมาเรียนที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ ในระหว่างเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 เทอม 2 เอเรียนประมาณ 4 เดือน ได้มีหมายศาลส่งมาที่โรงเรียน ซึ่งเป็นผลสืบ
เนื่องมาจากคดีที่เกิดขึ้นระหว่างเอเรียนอยู่ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 ส่งผลให้เอต้องออกจาก
การเรียนกลางคัน และต้องโทษจาคุกนาน 2 ปี ซึ่งนายเอออกจากเรือนจามาเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน
2559 ที่ผ่านมา
เมื่อเอออกจากเรือนจา เอได้ไปพักอาศัยอยู่กับครูที่โรงเรียนเก่าสมัยมัธยมเป็นเวลาประมาณ
1 สัปดาห์ ต่อมาครูแนะนาให้เอหางานทา เอจึงเดินทางมาหางานทาที่กรุงเทพมหานคร และได้งาน
เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งย่านปทุมธานี แต่เอทางานได้ไม่นาน เอก็ลาออก
และมาทางานที่ใหม่ด้วยเหตุผลว่าโดนบริษัทโกงเงินค่าตัวไปเป็นจานวน 2,000 บาท
ปัจจุบันเอทางานอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งย่านสะพานพุทธในกรุงเทพมหานคร โดยเริ่มงานตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2559 ที่ผ่านนมาในตาแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัยและมีรายได้ต่อวันๆ ละ 480
บาท
อนาคตเอตั้งใจจะบวชให้กับครูท่านหนึ่งในสมัยมัธยมศึกษาที่เอรักและเคารพเหมือนมารดา
คนหนึ่ง และหลังเดือนเมษายน 2559 เอวางแผนไว้ว่าจะเข้าเรียนต่อการศึกษานอกระบบโรงเรียน
เพื่ อ ให้ ต นเองจบการศึ ก ษาระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 และอยากเรี ย นต่ อ ด้ า นการเกษตรที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตจังหวัดตาก
กรณีศึกษาที่ 2
ผู้วิจัยได้รับข้อมูลจากเขตพื้นที่ว่าออกกลางคันเพราะนางสาวบี (นามสมมติ) สมรส แต่เมื่อลง
พื้นที่แล้วพบว่านางสาวบี ไม่ได้แต่งงานแต่ออกกลางคันเพราะช่วยบิดามารดาทางาน วันที่ลงพื้นที่
ผู้วิจัยไม่พบกลุ่มเป้าหมายและครอบครัวแต่ได้พบ และได้ข้อมูลจากเพื่อนบ้าน เนื่องจากนางสาวบี
และครอบครัวย้ายไปอยู่ต่างจังหวัด และไม่ทราบข้อมูลว่าย้ายไปจังหวัดใด
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กรณีศึกษาที่ 3
นางสาวซี (นามสมมติ) ปัจจุบันย้ายไปอยู่กรุงเทพฯ และไม่ทราบถึงลักษณะงานที่ทา โดย
นางสาวซีไม่ได้กลับบ้านนานมากแล้วนับตั้งแต่ออกจากโรงเรียน (ผู้ให้สัมภาษณ์เป็นมารดา) มารดาได้
คุยกับนางสาวซีบ้างนานๆ ครั้ง สาหรับสาเหตุทนี่ างสาวซีออกจากโรงเรียนมารดาไม่ทราบ และมารดา
ไม่สนิทกับนางสาวซี ซึ่งนางสาวซีสนิทกับบิดาแต่บิดาเสียชีวิต ปัจจุบันมารดาผู้ให้สัมภาษณ์ตอนนี้อยู่
กับ ลูก และไม่มีญาติ ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป และเลี้ ยงลู กจานวนทั้งสิ้น 7 คน (ผู้ ชาย 5 คน
ผู้หญิง 2 คน โดยนางสาวซีเป็นลูกคนที่ 3)
ปัจจุบันนางสาวซีแต่งงานแล้ว แต่มารดาไม่รู้ข้อมูลว่าไปอยู่ที่ไหนกับใคร และทาอะไร
กรณีศึกษาที่ 4
นางสาวยา (นามสมมติ) ปัจจุบันอายุ 16 ปี สาหรับเหตุผลที่ไม่เรียนต่อคือ ไม่อยากเรียน
ขี้เกียจไปเรียน ตอนเรียนจาผลการเรียนตัวเองไม่ได้ ด้านครอบครัวมีพี่น้อง 2 คน (นางสาวยาเป็น
น้อง และมีพี่สาวค้าขายอยู่จังหวัดลาปาง นางสาวยาไม่ทราบอายุพี่ มีการติดต่อคุยกับพี่บ้างผ่านทาง
โทรศัพท์)
ปัจจุบันแต่งงานแล้ว (แต่งงานไม่ถึงปี) แฟนเป็นคนมูเซออยู่ต่างหมู่บ้าน อาชีพปัจจุบันคือ อยู่
บ้าน ทาไร่ อนาคตไม่คิดจะกลับไปเรียนอีกเพราะขี้เกียจไป อนาคตวางแผนว่าจะทาไร่ต่อไปเรื่อยๆ
และไม่คิดจะมีลูก เพราะขี้เกียจเลี้ยง จานวนสมาชิกในครอบครัวมีด้วยกันทั้งหมด 5 คน มารดา บิดา
เลี้ ย ง นางสาวยา น้ อง ลู กติด บิ ด า (อายุ 12 ปี กาลั ง เรียนอยู่ชั้นประถมศึ กษาปีที่ 6) สถานภาพ
ครอบครัวดั้งเดิม บิดามารดาหย่าร้างกัน ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ มารดา และบิดาเลี้ยง อาชีพบิดาเลี้ยง
และมารดา คือ ทาไร่ มารดาอายุ 40 กว่า บิดาเลี้ยงอายุมากกว่าแต่ไม่ทราบอายุที่แท้จริง
อนาคตด้านการเรียน จะไม่กลับไปเรียนอีก ถึงแม้จะมีครูมาสอนให้ที่บ้านก็จะไม่เรียน ขี้เกียจ
เรียน ขี้เกียจเขียนหนังสือ (ขณะเรียน ครูใจดี)
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กรณีศึกษาที่ 5
นางสาวน้า (นามสมมติ) ปัจจุบันอายุ 17 ปี มีพี่น้องจานวน 3 คน (น้าเป็นคนกลาง) มีพี่ชาย
1 คน (ไม่ทราบอายุ) และน้องคนเล็ก (อยู่กับบิดา) อายุประมาณ 11 ปี บิดามารดาเสียชีวิตหมดแล้ว
โดยมารดากินยาฆ่าหญ้าฆ่าตัวตาย (มารดามีอาการทางจิตและเสียชีวิตไป 3-4 ปี และบิดาเสียไปเมื่อ
2 ปีกว่า) ปัจจุบันอาศัยอยู่กับลูกชาย 1 คน (ลูกอายุ 3 ขวบ) มานาน 2 ปีกว่า เมื่อก่อนอาศัยอยู่รวม
กับบ้านน้าสาวก่อนแยกย้ายมาอยู่ตามลาพังกับลูก
น้าเป็นมารดาเลี้ยงเดียว เคยแต่งงานและปัจจุบันเลิกกับแฟนแล้ว (แฟนเป็นมูเซอส้มป่อย)
ตอนนี้รับจ้างทั่วไป และช่วยน้าสาวเกี่ยวข้าว การทาไร่เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล เช่น หน้าหน่อ ไม้ ก็
ไปหาหน่อไม้ ทาไร่ข้าวโพด ข้าว ผัก (รายได้ต่อวันประมาณ 250-300 บาทต่อครั้ง แต่ไม่ได้ประจา
แล้วแต่ว่ามีใครจ้างหรือไม่)
เมื่อตอนเด็กภายหลังน้าคลอดมาได้ 1 เดือนมารดามีอาการทางจิต น้าเป็นผู้เลี้ยงดูสลับกับ
มารดา แต่บิดาไม่ได้เลี้ยง
น้าออกจากโรงเรียนขณะเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 สาเหตุที่ออกจากการ
เรียนเพราะไม่มีคนส่งเรียน เนื่องจากน้าสาวมีลูก น้าสาวจึงต้องดูแลลูก น้าจึงต้องออกจากโรงเรียน
เพราะไม่มีคนส่งและไม่มีข้าวกิน ก่อนหน้านี้น้าพยายามแบ่งเวลาไปทางานและหาเงินซื้อข้าวกิ นเพื่อ
ไปเรียนด้วยตนเอง แต่ก็ต้องขาดเรียนบ่อย สุดท้ายจึงต้องออกจากการเรียน เพราะต้องเลี้ยงหลาน
(ลูกของน้า) หากไม่เลี้ยงหลานจะไม่มีข้าวกิน และมารดามีแฟนใหม่ แต่แฟนใหม่ไม่ถูกกับน้า ภายหลัง
มารดาเสียชีวิต บิดาเลี้ยงจึงย้ายไปสร้างบ้านอีกหลังซึ่งปัจจุบันไม่คุยกันแต่ยังเจอกัน
เกรดเฉลี่ยล่าสุด น้าจาไม่ได้ ปัจจุบันเพื่อนที่เรียนรุ่นเดียวกันยังเรียนอยู่ เมื่อกล่าวถึงโอกาส
การเรียนในอนาคต น้าให้สัมภาษณ์ว่าถ้ามีโอกาสก็จะเรียน แต่ตอนนี้ยังเรียนไม่ได้เพราะมีลูกไม่มีใคร
เลี้ยงลูก ถ้าเป็นไปได้อยากรอให้ลูกไปเรียน และไปเรียนพร้อมลูก เคยไปเรียนที่สานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน) แถวบ้าน แต่คนไปเรียนและสอบตกเยอะ ครู
เลยหมดกาลังใจและกลับไปอยู่ในเมือง ทาให้ใครที่อยากเรียนต้องตามไปเรียนในเมือง น้าไม่มีเงินซื้อ
ชุดนักศึกษาจึงไม่ได้ไปเรียน ดังนั้ นโอกาสที่จะเรียนต่อในอนาคตคือการเรียนที่ สานักงานส่ งเสริม
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การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพราะโรงเรียนให้ข้อสอบมาทาที่บ้าน ทาให้มีเวลามา
ทาที่บ้าน คนในชุมชนไม่มีใครรู้หนังสือ และคนรู้หนังสือจะเข้าไปอยู่ในเมือง
ด้านการวางแผนในอนาคต น้าให้สัมภาษณ์ว่า ถ้าลูกโตขึ้นจะให้ลูกเข้าเรียนศูนย์เด็กเล็ก เมื่อ
โตประมาณ 7-8 ปีจะให้ลูกไปเรียนที่ศึกษาสงเคราะห์ (เพราะเรียนฟรี ให้ชุดนักเรียน) และจะเรียนไป
พร้อมลูก
จากการสั มภาษณ์น้ าของน้า และคนในชุมชนให้ข้อมูล ที่ส อดคล้องกับ น้า คือน้ามีอาการ
ซึมเศร้าเหมือนมารดา
กรณีศึกษาที่ 6
นางสาวมี่ (นามสมมติ) ปัจจุบันอายุ 17 ปี มีพี่น้องทั้งหมด 4 คน โดยมี่เป็นพี่สาวคนโต มี
น้องชายคนรอง และมีน้องสาวอีก 2 คน ซึ่งน้องสาวทั้งสองคนกาลังเรียนหนังสืออยู่ โรงเรียนแห่งหนึ่ง
ในอาเภอวังเจ้า ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และน้องสาวคนเล็กเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 สมาชิก
ในครอบครัวมีทั้งหมด 8 คน บิดามารดาไม่ได้ทางาน อยู่บ้านเพื่อดูแลลูกหลาน (จานวน 2 คน) แต่
หากวันไหนว่างก็จะไปรับจ้างทั่วไป (เป็นเกษตรกรผู้เช่า) สมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครัวไม่ได้ทางาน อยู่
บ้านทางานบ้าน และดูแลลูกหลาน รายรับของสมาชิกในครอบครัวได้จากการทางานของมี่ ลูกชายคน
รอง และ ลูกสะใภ้ ซึ่งทาอาชีพก่อสร้าง ลูกชายและลูกสะใภ้มีรายได้เฉลี่ยทั้ งสองคนรวมกันต่อเดือน
โดยประมาณ 10,000 บาท และให้บิดามารดาต่อเดือนไม่เกิน 4,000 บาท
มี่เคยศึกษาจนถึงระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง ระหว่างปิดเทอมขณะที่กาลัง
เรียน มีไ่ ปทางานเป็นเด็กปั๊มที่จังหวัดลพบุรี พักอาศัยอยู่กับพี่ ต่อมาไปเจอสามี (อายุ 23 ปี ขณะนั้นมี่
อายุ 16 ปี) ซึ่งคุยแล้วถูกคอ และคบกันได้ 1 ปี จึงตัดสิ นใจแต่งงาน (การแต่งงานของม้ง ไม่มีพิธี
แต่งงานเป็นเพียงแค่การผูกข้อมือ) และมีลูกชาย 1 คน มี่จึงตัดสินใจออกจากโรงเรียน ระหว่างเรียน
มีเ่ รียนดี ตั้งใจเรียน (แต่จาเกรดเฉลี่ยหรือผลการเรียนล่าสุดก่อนออกไม่ได้)
ภายหลังการออกจากการเรียน มี่ ประกอบอาชีพทาไร่ จนแต่งงานมี่ จึงย้ายไปอยู่กับสามีที่
จังหวัดเพชรบูรณ์นาน 2 ปี ต่อมามีลูก จึงเอาลูกมาให้มารดาเลี้ยงที่จังหวัดตาก แล้วย้ายไปทางานที่
จังหวัดสระบุรีได้นาน 5 เดือนจนถึงปัจจุบัน (มี่ไม่ได้กลับมาบ้านนาน 5 เดือนนับตั้งแต่ย้ายไปทางานที่
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สระบุรี) ระหว่างนี้มี่ มีการติดต่อครอบครัวผ่านทางโทรศัพท์เพื่อสอบถามข่าวคราวของลูกโดยเฉลี่ย
1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ ทั้งนี้มไี่ ด้ส่งเงินกลับมาบ้านเดือนละ 2,000 – 3,000 บาท
ด้านอาชีพ ปัจจุบันมี่ ทางานบริษัทแห่งหนึ่งอยู่ที่จังหวัดสระบุรี มีรายได้ต่อเดือนประมาณ
8,000 บาท
บิดาให้ข้อมูลว่ามี่ อยากเรียนต่อ แต่ต้องออกจากโรงเรียนเพราะมีลูก มีครอบครัว แล้ว จึง
อยากทางานเพื่อให้มีรายได้ระหว่างที่ลูกโตและดูแลลูกส่งลูกเข้าเรียนต่อในอนาคต
ด้านความรู้สึกของบิดาที่มีต่อการตัดสินใจออกจากโรงเรียนของมี่ บิดาอยากให้เรียนต่อให้จบ
แต่มมี่ ีลูกมีครอบครัวแล้ว อยากจะสร้างครอบครัว เลยไม่อยากกลับมาเรียนอีก มี่ไม่ต้องการเรียนด้วย
ตัวของมานีเอง และประเพณีของม้ง เมื่อแต่งงานมีครอบครัว ลูกสาวจะต้องย้ายไปอยู่กับสามี แต่ลูก
ชายจะแต่งงานและให้ลูกสะใภ้มาอยู่บ้าน และมานีแต่งงานมีครอบครัวแล้วจึงไม่ สามารถห้ามได้ เพื่อ
อนาคตของลูกสาวเอง ซึ่งมี่มีความคิดเป็นของตนเอง และบิดาห้ามไม่สามารถห้ามความคิดได้ ถึงแม้
จะเตือนแล้วก็ตามเพราะมีการทาพิธีแต่งงานแล้ว
ด้านความรู้สึกของน้องชายมี่ที่มีต่อการตัดสินใจออกจากการเรียนเพื่อไปแต่งงาน น้องชายไม่
อยากให้มี่ไปแต่เมื่อมีเ่ จอเนื้อคู่ ก็ต้องยอมปล่อยให้ไป
ด้านการศึกษาของบิดามารดามี่ ไม่เคยเรียนหนังสือ
สาหรับลูกสองคนสุดท้องของมี่ ถ้ามีโอกาสก็อยากให้เรียนให้จนจบปริญญาเพื่อที่จะทางาน
และมีรายได้ บิดามารดาจะได้ไม่ลาบากยามแก่ อาชีพที่ลูกคนที่สามอยากเป็นคือ เป็นหมอ และลูกคน
สุดท้องอยากเป็นครู แต่ก็ไม่รู้ว่าจะสามารถทาได้อย่างที่ตั้งใจไว้หรือไม่
กรณีศึกษาที่ 7
เน้ง (นามสมมติ) ปัจจุบันอายุ 16 ปี (น้องชายคนรองของมี่) เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เทอม 2 และระหว่างเรียนก็มีแฟน ซึ่งขณะนั้นแฟนกาลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แต่แฟนก็
เรียนต่อจนจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก็ออกจากการเรียนเพื่อมาแต่งงาน
สาเหตุที่เน้งออกจากการเรียนเพราะมองว่าตนเองเรียนไม่ เก่ง (เน้งให้สัมภาษณ์ว่า ผลการ
เรียนได้เกรดประมาณ 3.00-4.00) จึงออกมาช่วยบิดามารดาทางาน ทาไร่ ซึ่งขณะที่ออกจากการเรียน
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บิดามองว่าอยากให้เน้งเรียนต่อให้จบ แต่เน้งยืนยันว่าหัวสมองไปไม่ได้ เรียนไม่เก่ง (แต่น้องสาวอีก
สองคนยังเรียนตามปกติ)
ปัจจุบันเน้งแต่งงานมา 4 ปี มีบุตรสาว 1 คน อายุ 2 ขวบ เน้ง ทางานก่อสร้ างกับแฟนที่
จังหวัดลพบุรี เน้งกล่าวถึงโอกาสในการเรียนต่อในอนาคตว่า ถ้ามีโอกาสก็อยากจะเรียนแต่ตอนนี้
แต่งงานมีครอบครัวแล้วเลยต้องดูแลครอบครัว ปัจจุบันไปลงชื่อลงเรียนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
(ที่อาเภอวังเจ้า) เพื่อเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาไว้แล้ว และจะลงเรียนต่อในอนาคตหลังปีใหม่ (เน้ง
ให้สัมภาษณ์ในเดือนพฤศจิกายน 2559)
ด้านรายรับจากการทางาน เน้งได้รับค่าแรงวันละ 300 บาท และให้เงิน บิดามารดาใช้เดือน
ละ 2,000-3,000 บาท รายรับต่อเดือนไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับจานวนวันที่เข้าทางานและวันที่ขาดงาน
บิดาเป็นเกษตรกรผู้เช่า ทาไร่ เช่น ข้าวโพด มันสับปะหลัง ทานา แต่ปีนี้ทานาเพราะทาไร่ไม่
ทัน ด้านน้องสาวทั้งสองคนอยากจะเรียนต่อให้ถึงระดับปริญญาตรีแต่ติดปัญหาที่สัญชาติเป็นม้ง และ
ทางราชการยังไม่ทาเรื่องเปลี่ยนสัญชาติให้
กรณีศึกษาที่ 8
ประวัติครอบครัวของโบว์ (นามสมมติ) โบว์มีมารดาอายุ 51 ปี บิดา มารดาประกอบอาชีพทา
เฟอร์นิเจอร์ (บิดาอายุ 54 ปี) อยู่จังหวัดนครปฐม โบว์มีพี่น้องทั้งหมด 3 คน โดยโบว์คือลูกสาวคนเล็ก
ของบ้าน โบว์มีพี่ชายคนโต (จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปัจจุบันแต่งงานแล้ว ทาอาชีพ
ตกแต่งภายในในรีสอร์ท) พี่สาวคนกลาง (ปัจจุบันแต่งงานแล้ว จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 ประกอบอาชีพทาไร่อยู่กับสามี) พี่ชายคนโตและพี่สาวคนกลาง ปัจจุบันอาศัยที่จังหวัดพิษณุโลก
ขณะทีป่ ัจจุบันโบว์ประกอบอาชีพทาบ้านน๊อคดาวน์ร่วมกับแฟน (อายุ 20 ปี) ทีจ่ ังหวัดกาแพงเพชร
โบว์ออกจากการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดย
ภายหลังจากการสอบปลายภาคเรียนเสร็จสิ้นเมื่อต้นเดือนตุลาคม 2559 และปิดเทอม โบว์ได้ให้แฟน
มารับที่โรงเรียนและย้ายไปอยู่กับแฟนที่จังหวัดกาแพงเพชร ไม่ได้กลั บมาเรียนอีกในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2559 ที่ผ่านมา โดยมารดารับทราบข้อมูลว่าโบว์ไม่ได้กลับบ้านไปอยู่กับพี่ชายเมื่อตอนที่
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โบว์ไปอยู่กับแฟนแล้ว 10 วัน เพราะเพื่อนที่โรงเรียนของโบว์โทรตามหาเนื่องจากโบว์ไม่ได้ไปเรียนเมื่อ
เปิดเทอมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา
ภายหลังจากเพื่อนที่โรงเรียนของโบว์โทรตามหา มารดาจึงโทรหาลูกชายคนโต (ซึ่งตามปกติ
เมื่อปิดเทอมพี่ชายจะเป็นคนไปรับโบว์มาจากโรงเรียน) แต่ปรากฏว่าลูกชายคนโตไม่ได้ไปรับ จึงทราบ
ว่าโบว์ออกจากโรงเรียนไปกับแฟน ซึง่ มารดาไม่เคยทราบมาก่อนว่าโบว์มีแฟน
ต่อมาโบว์ได้ติดต่อกลับมาหามารดา และมารดาได้พยายามเกลี้ยกล่อมให้โบว์กลับมาเรียน
หนังสืออีกครั้งเนื่องจากเหลือเพียงภาคการศึกษาสุดท้ายโบว์จะจบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แต่เมื่อ
มารดากล่าวถึงเรื่องนี้โบว์จะไม่คุยด้วยและวางสายโทรศัพท์ ซึ่งมารดาสันนิษฐานเองว่าน่าจะเป็น
เพราะโบว์กลัวถูกมารดาบังคับให้เลิกกับแฟนจึงไม่กล้ากลับบ้านและกลับมาเรียนอีกครั้ง
ด้านความรู้สึกของบิดามารดาของโบว์ ภายหลังจากทราบว่าลูกสาวไม่ยอมเรียนต่อ บิดา
ผิดหวังมากเนื่องจากโบว์เป็นบุตรคนเดียวที่เรียนสูงกว่าพี่น้องทุกคน และบิดาคาดหวังจะเรียนจนจบ
ในระดับ ชั้น ที่สู งที่สุด เพราะตอนที่โบว์ยังเรียนหนังสื อโบว์มีความตั้งใจเรียนดีแต่สมองช้า (คาให้
สัมภาษณ์ของมารดา) โบว์มีผลการเรียนล่าสุดประมาณ 2.9
ขณะนี้ทางครอบครัวโบว์กาลังเกลี้ยกล่อมให้โบว์กลับมาเรียนอีกครั้งแต่ยังไม่ทราบว่าโบว์ จะ
ยอมกลับมาเรียนอีกหรือ่ไม่เนื่องจากเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 มาหลายวันแล้ว และเมื่อ
พูดถึงเรื่องการกลับมาเรียนต่อ โบว์จะไม่คุยทางโทรศัพท์ด้วย
กรณีศึกษาที่ 9
การ์ฟิลด์ (นามสมมติ) อายุ 17 ปี มีพี่น้องทั้งหมด 3 คน การ์ฟิลด์เป็นคนกลาง พี่สาวคนโต
อายุ 22 ปี ทางานขายผ้าที่จังหวัดปทุมธานี ยังไม่มีครอบครัว น้องคนเล็กอายุ 11 ปี กาลังศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแห่งหนึ่งในอาเภอแม่สอด การ์ฟิลด์สนิทกับมารดามากที่สุดใน
ครอบครัว โดยมารดาอายุ 52 ปี ประกอบอาชีพรับจ้างตัดเส้นด้ายจากเสื้อผ้า (เสื้อผ้า 100 ชิ้นได้เงิน
30 บาท) บิดาอายุ 62 ปีทาอาชีพรับจ้างก่อสร้าง โดยรายได้หลักมาจากบิดาประมาณ 10,000 บาท
ต่อเดือน ปัจจุบันสมาชิกในครอบครัวอยู่ร่วมกันทั้งหมด 4 คน (บิดา มารดา การ์ฟิลด์ และน้องคน
เล็ก) ทีอ่ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก
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การ์ฟิลด์เรียนจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เทอม 1 เมื่อเดือนกรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา
ก่อนที่จะออกจากการเรียน สาหรับ เหตุผลที่ออกจากการเรียนคือขี้เกียจเรียน และขณะเรียนก็โดด
เรียนตลอดกับเพื่อน เหตุผลอีกประการหนึ่งคือ ฐานะทางบ้านยากจน มารดาไม่มีงานทาที่เป็นรายได้
หลัก ตอนไปเรียนมีค่าใช้จ่ายค่ากิน แต่ไม่เสียเงินค่าเทอม สาหรับค่าใช้จ่ายขณะเรียนมาจากพี่สาวซึ่ง
ทางานเปิดร้านขายเสื้อผ้าที่รังสิต ซึ่งการ์ฟิลด์อยากไปทางานกับพี่สาวมากกว่าที่จะเรียนหนังสือต่อ
ปัจจุบันการ์ฟิลด์อยู่บ้านช่วยมารดาทางานตัดเย็บเส้นด้ายจากเสื้อผ้าที่มีคนนามาส่ง
สาหรั บอนาคตทางด้านการศึกษา การ์ฟิลด์จะไม่กลับไปเรียนอีกเพราะพี่สาวจบเพียงแค่
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และน้องคนเล็กเมื่อศึกษาถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก็ตั้งใจจะให้ออก
จากการเรี ยน (มารดาให้ข้อมูล) เนื่องจากไม่มีเงิน แต่หากกลุ่มเป้าหมายมีโอกาส มีเงินก็จะเลือก
ทางาน ไม่เรียนต่ออีกเช่นกัน
กรณีศึกษาที่ 10
บิ๊ก (นามสมมติ) อายุ 16 ปี มีพี่น้อง 3 คน บิ๊กเป็นคนสุดท้อง มีพี่ชาย 1 คนอายุ 23 ปี แต่ไม่
ทราบว่าพี่ทางานอะไร ทราบเพียงว่าพี่ชายแต่งงานมีครอบครัวแล้ว และมีลูกพักอาศัยอยู่ที่ริมเมย
อาเภอแม่สอด พี่ชายคนกลางอายุ 17 ปี กาลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พักอาศัยอยู่กับย่าที่บ้าน
เกิ ด สถานภาพของบิ ด ามารดาคื อ หย่ า ร้ า ง มารดามี ส ามี ใ หม่ แต่ บิ ด าเสี ย ชี วิ ต (ประมาณ 5 ปี
เนื่องจากเลือดคั่งในสมอง ตอนอายุ 48 ปี) มารดาไม่ได้ทางาน รายรับมาจากสามี แต่บิ๊กไม่สนิทกับ
สามีใหม่ของมารดา
บุคคลที่สนิทที่สุดในบ้านคือลูกพี่ลูกน้อง (ซึ่งมีอายุใกล้เคียงกัน) ในบ้านจะประกอบไปด้วยตา
ยาย ลูก และหลานของยาย ค่าใช้จ่ายในบ้านได้มาจากลูกสาวของยายที่อยู่ที่กรุงเทพฯ ส่งเงินมาให้
ปัจจุบันบิ๊กย้ายมาอยู่ที่บ้านเกิด และเช่าห้องพัก อาศัยอยู่กับแฟน 2 คนเช่าบ้านอยู่ด้วยกัน แฟนเป็น
พนั กงานต้อนรั บ ที่โ รงแรม อายุ 18 ปี และเมื่อ บิ๊กว่างจะแวะมาเยี่ยมยายก็จะเจอมารดาทุกครั้ง
ปัจจุบันพักอาศัยที่อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
บิ๊กเรียนถึงระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนแห่งหนึ่งในอาเภอแม่สอด และไปเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้เพียงหนึ่งเดือนก็ออกจากโรงเรียน สาหรับสาเหตุที่ออกจากโรงเรียน
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เพราะมีปัญหาทะเลาะวิว าทกับเพื่อนที่โรงเรียน และถูกทาร้ายที่โรงเรียนทุกวัน จึงขอพี่ชายย้าย
โรงเรียน (ขณะเรียนพี่ชายเป็นคนส่งเสียให้เรียน) แต่พี่ไม่ให้ย้ายจึงไม่ยอมไปเรียนอีก เมื่อพี่ชายทราบ
จึงทาร้ายร่างกายที่ไม่ยอมไปเรียน แต่บิ๊กก็ยอมให้ทาร้ายร่างกายแต่ไม่ยอมกลับไปเรียนอีก
อนาคตถ้ า มี โ อกาส อยากกลั บ ไปเรี ย นต่ อ ส านั ก งานส่ ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อเรียนด้านอาชีวะ อยากเรียนด้านคอมพิวเตอร์ แต่ยังไม่รู้ว่าอนาคตต้องการ
ทางานอะไร
ปัจจุบันทางานเป็นพนักงานเสริฟอยู่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในอาเภอแม่สอด โดยทางานตั้งแต่
15.30-24.00 น. มีรายได้โดยประมาณ 6,300 บาทต่อเดือน (หากขาดงานจะถูกหักเงิน 200 บาทต่อ
วัน)
กรณีศึกษาที่ 11
เฟิส ปัจจุบันอายุ 18 ปี มีพี่น้องทั้งหมด 3 คน เฟิสเป็นพี่ชายคนโต และมีน้องชายอีกสองคน
น้องชายคนกลาง (กรณีศึกษาที่ 12) ทาอาชีพรับจ้าง และน้องชายคนเล็กกาลังเรียนอยู่ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง ปัจจุบันเฟิสอาศัยอยู่กับบิดามารดา บิดาประกอบอาชีพทา
ประมง เลี้ยงวัว และรับจ้างทั่วไป (บิดาเป็นผู้หารายได้หลักของครอบครัว) มารดาไม่ได้ทางาน แต่หาก
มีงานก็จะรับจ้างทั่วไป ปัจจุบันเฟิสประกอบอาชีพประมง เลี้ยงวัวร่วมกับ บิดา และรับจ้างทั่วไป หาก
ไม่มีงานก็อยู่บ้านดูโทรทัศน์
เฟิสเรียนจบประถมศึกษาปีที่ 6 และเข้าเรียนต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแห่ง
หนึ่งในอาเภอสามเงา และออกจากการเรียนตั้งแต่เทอมแรกที่เข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ด้วยเหตุผลคือ ไม่อยากเรียนต่อ หัวไม่ดี เรียนไม่เก่ง เมื่อสัมภาษณ์ มารดาถึงสาเหตุที่ลูกไม่ยอมเรียน
มารดาให้เหตุผลว่าลูกจะชอบปวดหัว ปวดท้อง ไม่ยอมไปโรงเรียน เมื่อ มารดาสอบถามว่าจะไปเรียน
หรือไม่ ลูกบอกไม่ไป มารดาจึงบอกว่าถ้าไม่ไปก็ไม่ต้องไปเรียน
สาหรับความรู้สึกที่ลูกไม่เรียนต่อ มารดากล่าวว่าแรกๆ เสียใจที่ลูกไม่เรียน ไม่อยากให้ลูก
ลาบากเหมือนบิดามารดา อยากให้ลูกมีฐานะ แต่ในเมื่อลูกไม่ยอมเรียนก็ตามใจ มารดาส่งเงินให้เรียน
แต่ลูกเกเรไม่อยากเรียนก็ให้ออกมาทาแพ เพราะที่นี่ไม่มีงานให้ทา หากมีคนจ้างก็ทางาน ถ้าไม่มีคน
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จ้างก็อยู่บ้านดูโทรทัศน์ ซึง่ บิ๊กให้สัมภาษณ์ว่าอยากเรียนที่สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน) แต่ไม่สามารถไปเรียนได้เนื่องจากไม่มีครูมาสอนเพราะมาลาบาก
ภายหลังผู้วิจัยให้เพื่อนที่เรียนในโรงเรียนเดียวกันกับเฟิสพูดคุยเกี่ยวกับสาเหตุการออกจาก
โรงเรียนกลางคันอีกครั้ง พบว่าข้อมูลที่ได้มีความสอดคล้องกัน โดยสาเหตุของการไม่ศึกษาต่อ คือ อ่าน
หนังสือไม่ออก เรียนไม่ค่อยได้ จึงไม่อยากเรียนต่อ ตอนที่ออกจากโรงเรียนใหม่ๆ เคยไปทางานกับป้า
ที่จังหวัดชัยนาทได้ประมาณ 1 ปี จากนั้นกลับมาอยู่บ้านและทางานรับจ้างทั่วไปจนถึงปัจจุบัน
กรณีศึกษาที่ 12
ฟอร์ด (นามสมมติ) อายุ 16 ปี เป็นลูกชายคนกลาง มีพี่ชาย และน้องอีก 1 คน ออกจาก
โรงเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เทอม 1 จากโรงเรียนแห่งหนึ่งในอาเภอเมืองตาก โดยมีอายุ
14 ปีในขณะนั้น มีเกรดเฉลี่ยประมาณ 1.98 ปัจจุบันมีอาชีพประมง และรับจ้างทั่วไป
เมื่อสอบถามถึงสาเหตุที่ตัดสินใจไม่เรียนต่อ มารดาเป็นผู้ตอบคาถามแทนว่า ลูกชายไม่อยาก
เรียน อยากอยู่บ้าน รับจ้างกับบิดา (เนื่องจากฟอร์ดไม่ตอบคาถาม แต่เงียบและน้าตาคลอ)
จากการสอบถามถึงสาเหตุการออกจากโรงเรียนจากเพื่อนร่วมชั้นเรียนที่เคยเรียนกับฟอร์ดใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อนให้ข้อมูลว่า ฟอร์ดน่าจะน้อยใจจากคาพูดและการกระทาของครู
(บางท่าน) ที่โรงเรียนในขณะนั้นเนื่องจากครูมักจะตาหนิ และต่อว่าเพื่อนเป็นประจา
ภายหลังผู้วิจัยให้เพื่อนที่เรียนในโรงเรียนเดียวกันกับฟอร์ดพูดคุยเกี่ยวกับสาเหตุการออกจาก
โรงเรียนกลางคันอีกครั้ง พบว่าข้อมูลที่ได้ไม่สอดคล้องกันกับคาตอบของมารดา โดยในครั้งนี้ฟอร์ด
เป็ น ผู้ ให้ สัมภาษณ์ด้วยตนเองถึงสาเหตุของการไม่ศึกษาต่อคือ ขณะที่กาลั งศึกษาต่อในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้เกิดคดีทะเลาะวิวาทภายในโรงเรี ยนทาให้ฟอร์ดถูกพักการเรียน ภายหลังการ
ออกจากโรงเรียนก็ไม่อยากกลับไปโรงเรียนอีกแล้วจึงออกมาทางานอยู่ที่บ้าน และรับจ้างเป็นบางวัน
กรณีศึกษาที่ 13
เจมส์ (นามสมมติ) อายุ 19 ปี มีพี่น้อง 2 คน เป็นลูกคนสุดท้อง มีพี่ชาย 1 คน (กรณีศึกษาที่
14) จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแห่งหนึ่งในอาเภอสามเงา สาเหตุที่ออกจาก
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การเรียนเพราะฐานะทางบ้านไม่ดี ปัจจุบันอาศัยอยู่กับย่า ป้า และพี่ชาย บิดามารดาเสียชีวิตหมดแล้ว
ตอนอายุ 14 ปี โดยบิดาเสียชีวิตเพราะดื่มเหล้าเยอะ มารดาจมน้าเสียชีวิต ช่วงที่ยังเรียนหนังสือบิดา
มารดาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเรียน เมื่อบิดามารดาเสียชีวิตจึงเลิกเรียน
ปัจจุบันอยู่บ้านเฉยๆ ทางานหาปลา (ประมง) รายได้จึงได้จากการทางานนี้ อนาคตหากมี
โอกาสทางการเรียนก็จะไม่กลับ ไปเรียนอีก เลือกที่จะทางาน และไม่เลื อกที่จะกลับไปเรียนอี กใน
รูปแบบใดๆ ก็ตาม
ช่วงการเรียนเป็นการเรียนที่โรงเรียนประจา เพราะไม่สามารถเดินทางไปกลับระหว่างบ้าน
และโรงเรียนได้
ภายหลังผู้วิจัยให้เพื่อนที่เรียนในโรงเรียนเดียวกันกับเจมส์พูดคุยเกี่ยวกับสาเหตุการออกจาก
โรงเรียนกลางคันอีกครั้ง พบว่าข้อมูลที่ได้มีความสอดคล้องกัน โดยสาเหตุของการไม่ศึกษาต่อคือ ไม่
อยากเรียน และบิดามารดาไม่มีเงินส่ง พอออกจากโรงเรียนได้ประมาณ 4-5 ปี บิดามารดาได้เสียชีวิต
ทาให้ต้องพักอาศัยอยู่กับยายที่หาเช้ากินค่า ปัจจุบันทาอาชีพประมง
กรณีศึกษาที่ 14
เอม (นามสมมติ) อายุ 22 ปี จบการศึกษาสูงสุดชั้ นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแห่งหนึ่งใน
อาเภอสามเงา และลาออกระหว่างเรียนต่อในภาคเรียนแรกของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตอนอายุ
12 ปี ซึ่งขณะที่ลาออกจากการเรียนบิดามารดายังมีชีวิตอยู่ สาเหตุที่ไม่เรียนต่อเพราะฐานะทางบ้าน
ไม่ดี และเรียนไม่เก่ง (เอมจาเกรดเฉลี่ยล่าสุดที่เรียนไม่ได้)
อาชีพที่ทาในปัจจุบันคือ หาปลา (ประมง) และรับจ้างทั่วไป เช่น ทาถนน แบกฟาง เป็นต้น
ซึ่งงานรับจ้างจะมีเป็นบางช่วงเช่น เดือนละ 2 ครั้ง และได้ค่าแรงวันละ 300 บาท ปัจจุบันพักอาศัย
อยู่บ้านเดียวกันกับน้องชาย (กรณีศึกษาที่ 13) หากมีโอกาสทางการศึกษาต่อในอนาคต ก็เลือกที่จะไม่
เรียนต่อ แต่เลือกที่จะทางานแบบในปัจจุบันเพราะต้องดูแลป้า และยายซึ่งไม่ได้ประกอบอาชีพ
ภายหลังผู้วิจัยให้เพื่อนที่เรียนในโรงเรียนเดียวกันกับเอมพูดคุยเกี่ยวกับสาเหตุการออกจาก
โรงเรียนกลางคันอีกครั้ง พบว่าข้อมูลที่ได้มีความสอดคล้องกัน โดยสาเหตุของการไม่ศึกษาต่อคือ ไม่
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อยากเรียนเพราะไม่มีเงินพอสาหรับศึกษาต่อ เรียนหนังสือไม่ได้ และบิดามารดาเสียชีวิตภายหลังไม่ได้
เรียนต่อประมาณ 7-8 ปี ทาให้ต้องใช้ชีวิตอยู่กับตายาย
กรณีศึกษาที่ 15
อั๋น (นามสมมติ) อายุ 13 ปี มีพี่น้อง 3 คน อั๋นเป็นคนโต น้องสาวคนกลาง อายุ 8 ขวบ กาลัง
ศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนแห่งหนึ่งในอาเภอสามเงา น้องชายคนสุดท้อง อายุ 1 ขวบ 3
เดือน อั๋นพักอาศัยอยู่กับบิดามารดา โดยมารดาอายุ 30 ปี ปัจจุบันเป็น แม่บ้าน ไม่ได้ทางาน บิดา
ประกอบอาชีพทาประมง และรับจ้างทั่วไป (โดยบิดาเป็นผู้หารายได้หลักของครอบครัว) รายได้ต่อวัน
ประมาณ 300 – 500 บาท
อั๋นจบการศึกษาชั้นสูงสุดเมื่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยอั๋นไปเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ที่โรงเรี ยนแห่งหนึ่งในอาเภอเมืองได้เพียงวันเดียว (เดือนพฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา) โดย
มารดาให้เหตุผลว่าไม่สบาย และไม่อยากไปโรงเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ทั้งนี้อั๋นเคยบอก
กับมารดาว่าจะเรียนจนจบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และจะไม่ไปเรียนอีก โดยอั๋นให้เหตุผลกับ
มารดาว่าไม่อยากไปเรียนหนังสือ ไม่เห็นถึงความสาคัญของการไปเรียนเพราะเรียนแล้วกลับมาก็ต้อง
อยู่บ้านหรือไม่ก็ต้องแต่งงาน อั๋นอยากไปทางานกับบิดา ปัจจุบันอั๋นไปทางานกับบิดา งานที่ทากับบิดา
เช่น เก็บเห็ด
มารดาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าอั๋นเป็นเด็กปัญญาอ่อน เรียนได้ลาดับที่สุดท้ายของห้อง (มีนักเรียน
จานวน 5 คน) ความรู้สึกของมารดาที่มีต่ออั๋นที่ไม่ยอมไปเรียน คือมารดารู้สึกเฉยๆ เพราะรู้อยู่แล้วว่า
ลูกไม่อยากไปเรียน และไม่อยากบังคับลูก กลัวลูกไม่สบาย มารดาเล่าว่าลูกเคยไม่สบายอาเจียนเยอะ
ตอนที่ลูกไปเรียนแต่ครูให้ไปพักที่ห้องพยาบาลอยู่คนเดียว ภายหลัง บิดาติดต่อไปที่โรงเรียนจึงทราบ
เรื่อง จึงไปตามลูกที่โรงเรียนและรับกลับมาอยู่บ้าน เมื่อกลับมาอยู่บ้านก็นอนพักทั้งวันและนอนไป
หลายวัน ทาให้มารดาเป็นห่วงไม่อยากให้ไปโรงเรียน นอกจากนี้อั๋น เป็นคนไม่ค่อยพูด มีอะไรไม่ยอม
บอกครู มารดาจึงกลัวเพื่อนแกล้งอั๋น
ก่อนหน้านี้ลุงเคยมาชวนอั๋นไปเรียนที่กรุงเทพฯ แต่ อั๋นไม่ยอมไป เมื่อไม่ยอมไปมารดาก็ไม่
บังคับ และญาติก็ให้ตามใจอั๋นโดยให้อั๋นทางานกับบิดา
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เมื่อถามถึงการเรียนต่อในอนาคต มารดาให้ข้อมูลว่า ถ้ามีโอกาสก็อยากให้ อั๋นไปเรียน แต่ก็
ยังคงกังวล และเป็นห่วง ไม่อยากให้ไปเรียน เพราะอั๋นป่วยบ่อย สาหรับอนาคตอั๋นคงไม่ได้ไปทางานที่
อื่น น่าจะทางานอยู่ที่นี่ แต่หากอั๋นอยากไปทางานที่อื่นก็ให้ไป
ภายหลั งผู้วิจั ย ให้ เพื่อนที่เรียนในโรงเรียนเดียวกันอั๋นพูดคุยเกี่ยวกับสาเหตุการออกจาก
โรงเรียนกลางคันอีกครั้ง พบว่าข้อมูลที่ได้มีความสอดคล้องกัน โดยสาเหตุของการไม่ศึกษาต่อคือ
ขณะที่ไปเรียนได้ไม่ถึง 1 สัปดาห์ บิดาได้มารับตัวไปเรียนที่โรงเรียนใกล้บ้าน เนื่องจากมีโรคประจาตัว
ภายหลังการย้ายมาเรียนที่โรงเรียนใกล้บ้านได้ไม่นานก็ออกจากการเรียนเพราะเรียนหนังสือไม่รู้เรื่อง
อ่านหนังสือไม่ออก
กรณีศึกษาที่ 16
เมธี (นามสมมติ) อายุ 18 ปี เป็นลูกชายคนโต และมีน้องสาวอีก 1 กาลังเรียนอยู่ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแห่งหนึ่งในอาเภอสามเงา สมาชิกในครอบครัวนอกจากน้องสาว เมธีพัก
อาศั ย อยู่ กั บ บิ ด า มารดา และยายซึ่ ง ป่ ว ยเป็ น โรคอั ล ไซเมอร์ มารดาอายุ 41ปี บิ ด าอายุ 44 ปี
ประกอบอาชีพหาปลา (ไปหาปลา 2-3 คืนจึงจะกลับบ้าน)
ปัจจุบันเมธีไม่ได้เรียนหนังสือ โดยลาออกจากโรงเรียนแห่งหนึ่งในอาเภอสามเงา ขณะเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยสาเหตุที่ลาออกคือ ไม่ยอมเรียน ติดเพื่อน ติดรุ่นพี่ กินเหล้า สูบบุหรี่ ซึ่ง
ขณะนั้นครูที่โรงเรียนได้มาเยี่ยมบ้านเพื่อติดตามให้กลับไปเรียนแต่เมธีก็ไม่ยอมกลับไปเรียน รวมถึง
ทางโรงเรียนได้เรียกผู้ปกครองไปพบทุกอาทิตย์ในช่วงเวลาที่เมธียังคงเรียนหนังสือ แต่ทางเมธีก็ยัง
เที่ยวเล่น และไม่ยอมไปเรียนจนเมื่อจบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เมธีได้ลาออกจากการเรียน
ความรู้สึกของมารดาที่ลูกตัดสินใจออกจากการเรียนคือ อยากให้ลูกเรียนสูงๆ ไม่อยากให้ต้อง
มาลาบาก ทุกข์ยากเหมือนบิดามารดา อยากให้มีงานมีการทาที่ดี ซึ่งได้บอกลูกแล้วแต่ลูกไม่เชื่อ
ภายหลั งออกจากการเรีย นก็อยู่ บ้าน เที่ยวเล่น และสู บบุหรี่เยอะมากจนกลิ่ นบุหรี่ติดตัว ปัจจุบัน
ประกอบอาชีพหาปลากับเพื่อน หากวันใดมีรายได้ก็จะใช้จ่ายส่วนตัว แต่หากไม่มีรายได้ก็จะขอเงิน
มารดาใช้เป็นรายวัน เช่นวันละ 20 บาท 40 บาท เป็นต้น
มารดาพยายามชักชวนให้กลับไปเรียนอีกครั้ง แต่ลูกยังคงยืนยันจะไม่กลับไปเรียน
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กรณีศึกษาที่ 17
เอก (นามสมมติ) อายุ 16 ปี พักอาศัยอยู่กับมารดา อายุ 45 ปี และน้องชายอีก 1 คนที่กาลัง
ศึกษาอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เอกออกจากการเรียนที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในอาเภอสามเงาใน
ขณะที่กาลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพราะติดเพื่อน ติดเกม (ที่หมู่บ้านไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ท
แต่เอกก็ขี่รถมอเตอร์ไซด์ไปหมู่บ้านอื่นที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ทเพื่อเล่นโซเชียล มีเดีย) กลางคืนไป
เที่ยว กลางวันนอน ปัจจุบันเอกประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป เช่น ทาถนน
ความรู้สึกของมารดาที่มีต่อการตัดสินใจออกจากการเรียนของเอก คือ อยากให้เอกเรียนต่อ
มารดาได้พูดคุยกับเอกอยู่เป็นระยะเรื่องการกลับเข้าศึกษาต่อ แต่เอกก็ไม่คิดจะกลับไปเรียนอีก
ภายหลังผู้วิจัยให้เพื่อนที่เรียนในโรงเรียนเดียวกันกับ เอกพูดคุยเกี่ยวกับสาเหตุการออกจาก
โรงเรียนกลางคันอีกครั้ง พบว่าข้อมูลที่ได้มีความสอดคล้องกั น โดยสาเหตุของการไม่ศึกษาต่อคือ ไม่
อยากเรียน ติดเกมส์ เที่ยว เกเร และไม่เข้าเรียน
กรณีศึกษาที่ 18
เอกชัย (นามสมมติ) ปัจจุบันอายุ 18 ปี สาเหตุของการไม่ศึกษาต่อ คือขณะเรียนประพฤติตัว
ไม่ดี เกเร เที่ยว ติดเกมส์ ไม่ค่อยเข้าเรียน จึงลาออกจากโรงเรียนแล้วกลับมาอยู่บ้านทางานช่วยบิดา
มารดา
กรณีศึกษาที่ 19
ศรราม (นามสมมติ ) ปั จ จุ บั น อายุ 22 ปี สาเหตุ ข องการไม่ ศึ ก ษาต่ อ คื อ ความยากจน
จาเป็นต้องออกมาทางานหารายได้ให้กับครอบครัว เนื่องจากเป็นผู้ชายคนเดียวในบ้าน บิดาเสียชีวิต
และมีน้องกับพี่ที่เป็นผู้หญิงซึ่งกาลังศึกษาต่อจึงจาเป็นต้องลาออกเพื่อทางานส่งเสียพี่และน้องสาว
เรียน
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กรณีศึกษาที่ 20
ชัย (นามสมมติ) ปัจจุบันอายุ 19 ปี สาเหตุของการไม่ศึกษาต่อ คือ บิดามารดาแยกทางกัน
และมีฐานะยากจนทาให้ต้องออกจากการเรียนและหางานทาที่บ้าน
กรณีศึกษาที่ 21
บอล (นามสมมติ) ปัจจุบันอายุ 24 ปี บิดามารดาอาศัยอยู่ด้วยกัน บิดาอายุประมาณ 60 ปี
และมารดาอายุ 50 ปี ประกอบอาชีพเปิดร้านขายสแตนเลส ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 บอลมีพี่น้องทั้งหมด
3 คน บอลเป็นลูกชายคนเดียวและเป็นคนกลาง มีพี่สาว อายุประมาณ 32-33 ปี ปัจจุบันเป็นครูอยู่ที่
จังหวัดโคราช และน้องสาวอายุ 23 ปี กาลังเรียนอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ด้านการศึกษา บอลเรียนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เทอม 1 และออกจากการเรียนช่วง
เดือนตุลาคม 2559 สาเหตุที่ออกจากการเรียนเพราะมารดาให้ออกจากการเรียนเพื่อมาช่วยงานที่
บ้าน เนื่องจากญาติเสียหลายคน ทั้งนี้เมื่อถามความรู้สึกของบิดาที่มีต่อการออกจากการเรียน บิดาไม่
เห็นด้วยและไม่อยากให้ออกจากการเรียนเพราะอีกไม่นานจะจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว แต่มารดา
อยากให้ออกเพราะบอลย้ายโรงเรียนบ่อย รวมถึงมีพฤติกรรมเกเรไม่ยอมเรียนตั้งแต่เด็ก
โดยขณะทีบ่ อลเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 บอลติดเพื่อนไม่ยอมไปเรียน แต่ใส่ชุดนักเรียน
ออกจากบ้านทุกวันเพื่อไปเล่นเกม เล่นกีฬาอยู่บ้านเพื่อน และทาเช่นนี้ถึง 4 ปี ภายหลังมารดาทราบ
เรื่องแต่มารดาไม่ว่าและให้ ตัดสิ นใจว่าจะเรียนหรือไม่เรียน ภายหลังเพื่อนแนะนาให้กลับไปเรียน
(ขณะที่ เ พื่ อ นไปเรี ย นตามปกติ แต่ บ อลอยู่ บ้ า นเพื่ อ น และไม่ เ รี ย น) บอลจึ ง เริ่ ม กลั บ ไปเรี ย น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ใหม่อีกครั้ง และไปอยู่ที่มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก ที่จังหวัดกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ.
2545 และกลั บ ไปเรี ย นอีกครั้ ง ในปี พ.ศ. 2546 จากช่ว งเวลาดังกล่ าวทาให้ บอลเริ่มต้น เข้าเรีย น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ช้าไป 4 ปี
เมื่อบอลจบประถมศึกษาปีที่ 6 บอลเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่โรงเรียนแห่ง
หนึ่งในจังหวัดตาก จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เทอม 1 สาเหตุที่ออกเพราะมีปั ญหาเรื่องชู้สาวขณะ
เรียน โดยบอลแอบเข้าไปหอหญิ งเพื่อไปหาแฟน และแฟนก็แอบมาหาบอลที่หอชาย ภายหลังครู
ทราบเรื่องจึงให้ย้ายโรงเรียน โดยย้ายไปเรียนที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดจันทบุรี ขณะเรียนชั้น
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มัธยมศึกษาปีที่3 เทอม 2 ภายหลังเรียนได้หนึ่งเทอม บอลขอย้ายออกเพราะอยากกลับไปเรียนที่เดิม
จึงให้ครูที่รับผิดชอบดูแลที่มูลนิธิสร้างสรรค์เด็กทาเรื่องให้เพื่อกลับไปเรียนที่โรงเรียนเก่าในจังหวัดตาก
บอลกลับไปเรียนที่โรงเรียนเดิมได้เพียงหนึ่งเทอมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
และย้ายโรงเรียนอีกครั้งเมื่อเข้าภาคเรียนที่ 2 ด้วยเหตุผลเดิมคือ เรื่องชู้สาวกับแฟนคนเดิมที่โรงเรียน
บอลจึงย้ายโรงเรียนอีกครั้งขณะเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียน 2 โดยไปเรียนที่โรงเรียนแห่ง
หนึ่งในจังหวัดนนทบุรี จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 และออกจากการเรียนขณะที่เหลือเพียง
1 สัปดาห์จะสอบปลายภาคในเดือนตุลาคม 2559 ด้วยเหตุผลข้างต้น
ปัจจุ บันบอลทางานเป็ นช่างเชื่อมอยู่ในบริษัทแห่ งหนึ่งย่านรามอินทรา โดยมาทางานที่นี่
เพราะมารดาเคยทางานที่นี่มาก่อนรวมถึงมีเพื่อนทางานอยู่ใกล้กัน บอลไม่ได้ไปทางานที่ร้านขาย
สแตนเลสของบิดามารดาเพราะมีปัญหากับทางบ้าน (บอลไม่บอกว่ามีปัญหาอะไร)
สาหรับความสัมพันธ์ในครอบครัว บอลสนิทและพูดคุยกับบิดามากที่สุด ไม่สนิทกับพี่สาวและ
น้องสาว ต่างคนต่างเรียนและใช้ชีวิตของตนเอง บอลจึงใช้ชีวิตและสนิทกับเพื่อนมากกว่าครอบครัว
โดยบอลอยู่กับมารดาได้เพียง 5 เดือนก็ขอออกมาอยู่กับเพื่อนจนถึงปัจจุบัน
อนาคต (ปีพ.ศ. 2560) บอลตั้งใจว่าจะเรียนต่อสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อให้ได้วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะเรียนต่อใน
ระดับมหาวิทยาลัยหรือจะทางานและเปิดร้านเอง
กรณีศึกษาที่ 22
แอน (นามสมมติ) อายุ 21 ปี มีพี่น้องสองคน แอนเป็นคนโต และมีน้องชาย (คนละบิดา)
อายุ 15 ปี ปัจจุบันน้องชายไม่ได้เรียนหนังสือ ออกจากโรงเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพราะ
ไม่มีเงินส่งเรียน น้องชายจึงอาศัยกินข้าวที่วัดและช่วยงานพระ บิดาหย่าร้างกับมารดา ในช่วงวัยเด็ก
แอนเคยคุยและเจอกับบิดาแท้ๆ แต่หลังจากนั้นไม่เคยได้เจอหรือติดต่ออีกเลยจนถึงปัจจุบัน ภายหลัง
มารดามีสามีใหม่ ทาให้ปัจจุบันมารดาอยู่ร่วมกันกับสามีใหม่ และไม่ได้ทางานทั้งคู่ โดยบิดาเลี้ยงอายุ
ประมาณ 50 ปี ปัจจุบันป่วยเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้าย และกาลัง รักษาตัวที่โรงพยาบาลศิริราช ใน
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กรุงเทพมหานคร ขณะที่มารดาอายุประมาณ 40 กว่าปี ป่วยเป็นเนื้องอกในสมอง ทั้ง บิดาเลี้ยงและ
มารดา มีปู่ย่า น้องชาย และเพื่อนบ้านช่วยดูแล
ขณะที่แอนอยู่กับมารดาและบิดาเลี้ยงที่จังหวัดลพบุรีเมื่ออายุประมาณ 7 ขวบ บิดาเลี้ยงได้
ล่วงละเมิดทางเพศแอน โดยที่มารดาไม่รู้ เนื่องจากมารดาจะทางานตอนกลางคืนแต่เมื่อถึงเช้าก็ยังไม่
กลับบ้าน มารดาไม่เคยบอกว่าทางานอะไร บอกแค่เพียงไปทางานและจะทาเฉพาะตอนกลางคืน
มารดามี แฟนหลายคน และบิ ด าเลี้ ยงก็รู้พ ฤติก รรมของมารดา ท าให้ ยายแท้ๆ ติดต่ อไปที่มู ล นิ ธิ
สร้างสรรค์เด็กให้มารับแอนไป จึงทาแอนได้ไปอยู่ที่มูลนิธิสร้างสรรค์เด็กตั้งแต่อายุ 7 ขวบ
ภายหลั งแอนไปอยู่ มูล นิ ธิส ร้างสรรค์เด็ก แอนจึงมีโ อกาสได้เข้าเรียนหนังสื อในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เทอม 2 ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดตากโดย
ค่าใช้จ่ายระหว่างเรียนตาเป็นผู้รับผิดชอบ แอนออกจากการเรียนภายหลังเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่
5 เทอม 2 (ช่วงเดือนพฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา) สาเหตุที่แอนออกจากการเรียนเพราะหนีออกจาก
โรงเรียนและไปอยู่กับแฟน โดยนัดให้แฟนมารับที่หน้าโรงเรียน โดยแฟนที่มารับแอนรู้จักผ่านเฟสบุค
ได้ 3-4 เดือน และไม่เคยเจอกันมาก่อน จากเหตุการณ์ดังกล่าว มารดารู้ว่าแอนออกจากการเรียน แต่
มารดาไม่บังคับให้กลับไปเรียน ขณะที่ตาเคยไปคุยกับผู้อานวยการโรงเรียนเพื่อขอให้กลับไปเข้าเรียน
อีกครั้ง แต่ผู้อานวยการไม่รับเนื่องจากออกจากการเรียนนานแล้ว
เมื่อออกมาอยู่กับแฟน แอนย้ายไปอยู่กาแพงเพชรกับแฟน (แฟนเป็นคนกาแพงเพชร) และไป
ทางานตัดอ้อย แอนอยู่ร่วมกับแฟนได้ประมาณ 3 เดือนก็เลิกกับแฟน และย้ายไปอยู่สุโขทัยกับแฟน
ใหม่ แอนอยู่กับแฟนใหม่ได้ประมาณ 1 เดือน แอนทะเลาะกับ มารดาสามีจึงหนีออกมาอยู่กับเพื่อนที่
พิษณุโลกจนเจอแฟนคนปัจจุบันผ่านทางเฟซบุค จึงย้ายมาอยู่กับแฟนและครอบครัวแฟนที่จังหวัด
อุดรธานี รวมระยะเวลาที่รู้จักและคบกับแฟนคนปัจจุบันประมาณ 3 เดือน
ปัจจุบันแอนตั้งครรภ์กับแฟนคนเก่า และไม่ได้ทางาน โดยตั้งครรภ์ได้ประมาณ 4 เดือน แฟน
คนปั จ จุ บั น ทราบเรื่ อ งแต่ไ ม่ไ ด้ว่ า อะไร แฟนคนปัจ จุบั นท างานก่ อสร้า ง อายุ 17 ปี ค่ าใช้จ่ ายใน
ชีวิตประจาวันได้จากแฟน (ได้เมื่อขอจากแฟน) โดยแฟนมีรายได้ 270 บาทต่อวัน (ได้เงินทุกๆ 15 วัน)
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ด้านอนาคตภายหลังคลอดลูกแล้ว แอนจะไม่กลับไปเรียนอีกเพราะแฟนไม่ยอม และแอนต้อง
ให้นมลูก แอนตั้งใจว่าจะทางานกับบิดามารดาของแฟนที่ไร่มันสับปะหลัง และถ้ามีโอกาสที่จะเรียน ก็
คงไม่กลับไปเรียนอีก แต่อยากได้โอกาสในการทางานมากกว่า
กรณีศึกษาที่ 23
นะ (นามสมมติ) อายุ 20 ปี ระดับการศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ศึกษาคือมัธยมศึกษาปีที่ 5 เกรด
เฉลี่ยล่าสุดคือ 2.98 และลาออกขณะที่ กาลังเรียนอยู่ชั้น ม.6 ภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนที่เคยศึกษา
โรงเรียนแห่งหนึ่งในอาเภอสามเงา นะมีจานวนสมาชิกในครอบครัว รวมทั้งสิ้น 5 คน นะเป็นบุตรคน
ที่ 2 สถานภาพครอบครัว คือ บิดามารดาอยู่ด้วยกัน ปัจจุบันนะแต่งงานแล้วและพักอาศัยอยู่กับสามี
และลูกสาวอีก 2 คน ลูกสาวคนโต อายุ 4 ปี และลูกสาวคนเล็กอายุ 4 เดือน
ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว นะสนิทกับบิดามากที่สุด โดยบิดาอายุ 53 ปี ประกอบอาชีพ
เป็ น เจ้ าหน้ า ที่ในโครงการหลวง ดูแลพันธุ์พืช และสั ตว์ป่า รายได้ประมาณเดื อนละ 7,000 บาท
มารดาเป็นมารดาบ้าน และบางเดือนในช่วงฤดูฝนมีของป่าเช่น เห็ด หน่อไม้ ผักหวาน มารดาก็จะหา
ของป่าเก็บมาขายทาให้มีรายได้ แต่เป็นระยะเวลาสั้นๆ ปลูกข้าวไว้กินเองในที่นาของตนเอง ผู้หา
รายได้หลักคือ บิดา และมารดา โดยช่วยกันทางานเป็นรายได้หลักของครอบครัว
ปัจจุบันนะ มีครอบครัวและแยกออกมาสร้างบ้านใกล้กับบ้านของบิดามารดา นะเลี้ยงลูก 2
คนไม่ได้ประกอบอาชีพ ขณะที่สามีเป็นผู้หารายได้หลักของครอบครัวโดยการเป็นผู้ดูแลสัตว์ในสวน
สัตว์ที่จังหวัดเชียงใหม่ รายได้เดือนละ 7,500 บาท สามีจะให้นะเป็นผู้เก็บเงินและรับผิดชอบดูแล
ค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว
สาหรับด้านการศึกษา นะออกจากโรงเรียนมานาน 6 ปี โดยเหตุผลที่ออกจากโรงเรียนคือ
ตั้งครรภ์ขณะเรียน ทาให้อายเพื่อนเวลาที่จะไปเรียนเลยไม่ไปเรียน ความรู้สึกที่ต้องออกจากโรงเรียน
เสียใจมากเพราะทาให้ขาดโอกาสเหลือแค่เทอมเดียวจะจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สาหรับความรู้สึก
ของบิดามารดาทีม่ ีต่อการออกกลางคันของนะคือ เสียใจที่นะต้องออกจากโรงเรียน
ในช่วงออกจากการเรียน นะไม่ได้ติดต่อหรือพูดคุยกับใคร โดยในช่วงแรกของการออกจาก
การเรียนมีครูมาตามที่บ้านให้ไปเรียนต่อ แต่ก็แจ้งเหตุผลว่าตั้งครรภ์ ถึงแม้ครูจะให้โอกาสได้ศึกษาต่อ
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แต่นะเลือกที่จะไม่ไปเรียนเพราะอายเพื่อน และครูก็แนะนาให้เรียนต่อที่สานักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) แต่นะก็ไม่ได้เรียนต่อจนถึงปัจจุบันเพราะมีลูก 2 คน
แล้ว
สาหรับการศึกษาต่อในอนาคต นะไม่ต้องการศึกษาต่อในอนาคต เพราะมีครอบครัวแล้ว และ
ไม่เห็นถึงความจาเป็นในการเรียน เพราะถึงเรียนจนจบชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ก็ต้องกลับมาเลี้ยงลูกจึง
ไม่คิดจะเรียนอีก
กรณีศึกษาที่ 24
พลอย (นามสมมติ) อายุ 19 ปี ระดับการศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ศึกษาคือมัธยมศึกษาปีที่ 3
เกรดเฉลี่ย 2.79 ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในอาเภอสามเงา พลอยมีจานวนสมาชิกในครอบครัว รวมทั้งสิ้น
8 คน พลอยเป็นบุตรคนที่ 2 สถานภาพครอบครัว คือบิดามารดาอยู่ด้วยกัน ปัจจุบันพลอยแต่งงาน
แล้วและพักอาศัยอยู่กับสามี และมีลูกชาย 1 คน อายุ 4 ปี
ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว พลอยสนิทกับมารดามากที่สุด มารดาอายุ 48 ปี อาชีพของ
บิดามารดา คือ รับจ้างทั่วไป เลี้ยงวัว รายได้ประมาณเดือนละ 2,000 บาท และในช่วงฤดูฝนมีของ
ป่าเช่น เห็ด หน่อไม้ ผักหวานก็จะหาเก็บมาขายทาให้มีรายได้แต่เป็นระยะเวลาสั้นๆ ครอบครัวปลูก
ข้าวไว้กินเองในที่นาของตนเอง สาหรับรายได้ของครอบครัวได้มาจากบิดามารดาช่วยกันทางาน
ปัจจุบันพลอยมีครอบครัว และแยกออกมาสร้างบ้านใกล้กับบ้านของบิดามารดา พลอยเลี้ยง
ลูก

1

คน และไม่ได้ประกอบอาชีพ ขณะที่สามีมีอาชีพรับจ้างทั่วไปเป็นผู้หารายได้หลักของ

ครอบครัวรายได้เดือนละ 3,500 บาท สามีจะให้ผู้ตอบสัมภาษณ์เก็บเงินและรับผิดชอบดูแลค่าใช้จ่าย
ภายในครอบครัว
ด้านการออกจากโรงเรียน กลุ่มเป้าหมายออกจากโรงเรียนมานานนับตั้งแต่ขณะที่เรียนอยู่ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 สาหรับสาเหตุที่พลอยออกจากการเรียนคือ ฐานะยากจน สาหรับความรู้สึกที่ต้อง
ออกจากโรงเรียน คือ อยากเรียนต่อแต่ฐานะทางบ้านยากจน การเรียนต้องเดินทางไปเรียนในตัว
อาเภอสามเงาซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงมากจึงไม่สามารถเรียนต่อได้ นอกจากนี้ บิดามารดาอยากให้ พลอย
ออกมาช่วยทางานหาเงินมากกว่าการเรียนต่อ
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ด้านการติดต่อกับครู และเพื่อนร่วมชั้นเรียน ในช่วงที่ลาศึกษาต่อพลอยไม่ได้ติดต่อหรือพูดคุย
กับใครเลยในช่วงที่ออกจากโรงเรียน เพราะต้องออกไปทานาซึ่งอยู่ไกลจากหมู่บ้าน
สาหรับเป้าหมายด้านการศึกษาต่อในอนาคต พลอยไม่ต้องการเรียนต่อในอนาคต เพราะมี
ครอบครั ว แล้ ว และไม่ เ ห็ น ประโยชน์ ที่ จ ะศึ ก ษาต่ อ เพื่ อ ให้ จ บระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 เพราะถึงแม้เรียนจบก็ต้องกลับมาเลี้ยงลูกที่บ้าน
กรณีศึกษาที่ 25
พิม (นามสมมติ) อายุ 20 ปี ระดับการศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ศึกษา คือ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่
โรงเรียนแห่งหนึ่งในอาเภอสามเงา เกรดเฉลี่ยล่าสุดประมาณ 2.50 จานวนสมาชิกในครอบครัว รวม
ทั้งสิ้น 8 คน พิมเป็ น บุตรคนที่ 3 สถานภาพครอบครัว บิดามารดาอยู่ด้วยกัน ปัจจุบันพิมมี
ครอบครัวแล้วและพักอาศัยอยู่กับลูกสาว 1 คน ลูกสาวอายุ 3 ขวบ
พิมสนิทกับมารดามากที่สุด มารดาอายุ 48 ปีอาชีพของบิดามารดา คือ รับจ้างทั่วไป เลี้ยงวัว
รายได้ประมาณเดือนละ 2,000

บาท และในช่วงฤดูฝนมีของป่าก็จะหาเก็บมาขายทาให้มีรายได้

เพิ่มขึ้น โดยบิดามารดาช่วยกันทางานเป็นรายได้หลักของครอบครัว
ปัจจุบันพิมมีครอบครัว เลี้ยงลูก 1 คน ก่อนหน้านี้พิมไม่ได้ประกอบอาชีพ โดยรายได้หลัก
มาจากสามีที่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป รายได้หลักของครอบครัว เฉลี่ยเดือนละ 4,000 บาท แต่
ภายหลังจากสามีเสียชีวิตเมื่อปีที่แล้ว พิมก็รับจ้างทั่วไป เก็บเงินและรับผิดชอบดูแลค่าใช้จ่ายภายใน
ครอบครัวเองคนเดียว
สาหรับความรู้สึกที่ต้องออกจากการเรียน คือ พิมอยากเรียนต่อ แต่ฐานะทางบ้านยากจน
ประกอบกับการเดินทางไปเรียนมีค่าใช้จ่ายสูงมาก นอกจากนี้บิดามารดาต้องการให้พิมออกมาช่วย
ทางานที่บ้านด้วย
การติดต่อกับครูและเพื่อนร่วมชั้นเรียนขณะออกจากการเรียน พิมไม่ได้ติดต่อหรือพูดคุยกับ
ใครในช่วงที่ออกจากโรงเรียน เพราะต้องออกไปทานาซึ่งอยู่ไกลจากหมู่บ้าน
สาหรับการวางแผนด้านการศึกษาต่อในอนาคต พิมไม่ต้องการเรียนต่อในอนาคต เพราะมี
ครอบครัวและไม่เห็นถึงความจาเป็นที่จะต้องเรียนจนจบชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 และถ้าเรียนจบก็ต้อง
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กลับมาเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้าน แต่ถ้ามีโอกาสก็อยากเรียนต่อที่สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
กรณีศึกษาที่ 26
ดา (นามสมมติ) อายุ 20 ปี ระดับการศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ศึกษาคือมัธยมศึกษาปีที่ 3

ที่

โรงเรียนแห่งหนึ่งในอาเภอสามเงา เกรดเฉลี่ยล่าสุดคือ 2.98 ดามีจานวนสมาชิกในครอบครัว รวม
ทั้งสิ้น 8 คน ดาเป็นบุตรคนที่ 4 สถานภาพครอบครัว บิดามารดาอยู่ด้วยกัน ปัจจุบันพักอาศัยอยู่กับ
บิดามารดา ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์สนิทกับมารดามากที่สุด โดยมารดาอายุ 48 ปี
อาชีพของบิดามารดา คือ รับจ้างทั่วไป เลี้ยงวัว รายได้ประมาณเดือนละ 2,000 บาท โดย
บิดามารดาช่วยกันทางานเป็นรายได้หลักของครอบครัว
ปัจ จุบั น ดากลับ มาอยู่ บ้านเพื่อที่จะเตรียมตัว ไปทางานที่กรุงเทพในอนาคต ที่ผ่ านมาเคย
ทางานเป็นคนทาความสะอาดบ้านของหมอในอาเภอเมืองตาก ทาได้ประมาณ 2 ปี ต่อมามีเพื่อนรุ่น
เดียวกันมาชวนไปทางานเป็นคนดูแลบ้าน ทาความสะอาดบ้านที่กรุงเทพ รายได้เดือนละ 7,000
บาท กินอยู่กับเจ้าของบ้าน และที่สาคัญเจ้าของบ้านอนุญาตให้เรียนต่อได้เพราะมีที่เรียนอยู่ใกล้บ้านที่
ดาไปทางาน ดาจึงสนใจที่จะไปทางานด้วย
สาหรับ เหตุผลที่ดาออกจากโรงเรียนเพราะฐานะทางบ้านยากจน การเรียนต่อในระดับที่
สูงขึ้นจะมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเดินทางสูงขึ้น ดาจึงเลือกที่จะทางานแทนการเรียนต่อ ทั้งนี้ในช่วงการ
ออกจากการเรียน ดาไม่ได้ติดต่อหรือพูดคุยกับใคร เพราะต้องออกไปทางานไกลบ้าน สาหรับอนาคต
ด้านการศึกษาต่อ ดาต้องการเรียนต่อในอนาคตพร้อมทั้งทางานไปด้วย และถ้ามีโอกาสตั้งใจจะเรียน
ให้จบปริญญาตรี
กรณีศึกษาที่ 27
ชัชวาล (นามสมมติ) อายุ 21 ปี ระดับการศึกษาชั้นปีสุดท้ายคือมัธยมศึกษาปีที่ 1 มารดาอายุ
48 ปี ระดับการศึกษาของมารดาคือ ประถมศึกษาปีที่ 4 ด้านสถานภาพครอบครัว ชัชวาลมีสมาชิก
ในครอบครัวรวมทั้งสิ้น 8 คน ชัชวาลเป็นบุตรคนโตของครอบครัว และมีน้องอีก 2 คนที่ยังคงเรียน
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หนังสืออยู่ใกล้บ้าน อาชีพส่วนใหญ่ของคนในชุมชน คือ เลี้ยงวัว รับจ้าง ประมง โดยชัชวาลมีอาชีพ
รับจ้างทั่วไป และค้าขายรายได้ไม่แน่นอน ประมาณเดือ นละ 2,000-3,000 บาท สถานภาพของ
ครอบครัวตอนนี้พออยู่พอกิน
บิดามารดาเป็ น ผู้ทางานเป็นรายได้หลั กของครอบครัว มีรายได้ ประมาณเดือนละ 3,0004,000 บาท ภายหลังออกจากโรงเรียน ชัชวาลได้แต่งงาน ไปอยู่บ้านภรรยาอีกหมู่บ้านหนึ่ง โดยเมื่อ
สอบถามรายได้ของชัชวาลกับมารดา พบว่า มารดาไม่ทราบรายได้ของชัชวาลว่ามีรายได้เดือนละ
เท่าไหร่ ทั้งนี้เพราะกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของตนเอง และไม่ได้แบ่งรายได้มาให้
สาหรับสาเหตุที่ชัชวาลออกจากการเรียนเพราะครอบครัวมีฐานะยากจน และชัชวาลเป็นลูก
ชายคนโต จึงออกมาช่วยทางานเพราะมีน้องที่ต้องดูแลถึง 6 คน เมื่อออกจากการเรียนชัชวาลได้ไป
ทางานที่กรุงเทพกับเพื่อนรุ่นเดียวกันหลายคน แต่ไปได้ปีเดียวก็กลับมาทางานรับจ้าง ทานา เลี้ยงวัว
จนปัจจุบันชัชวาลได้แต่งงานและได้ไปอยูท่ บี่ ้านภรรยา ทางานสร้างเนื้อสร้างตัว
สาหรับความรู้สึกของมารดาที่ต้องให้ชัชวาลออกจากโรงเรียน คือ เสียใจ แต่เพราะฐานะ
ยากจนมีลูกเยอะเลยต้องให้ลูกคนโตออกมาช่วยทางาน สาหรับความคิดเห็นต่อการออกจากโรงเรียน
สมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครัวเห็นด้วยเพราะอยากให้ช่วยทางาน
การติด ต่ อกั บ ครู อ าจารย์ ห รื อ เพื่ อนในโรงเรี ยนในปั จ จุบั น และการออกจากการเรีย นใน
ช่ว งแรก พบว่า ชัช วาลไม่ไ ด้ติ ดต่อ ส าหรั บการพู ดคุย กับ ครูแ ละเพื่อ นร่ว มชั้ นเรี ยนก่ อนออกจาก
โรงเรียนเกี่ยวกับปัญหาหรือสาเหตุที่ออกจากโรงเรียน พบว่า ชัชวาลไม่มีการพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาที่
เกิด ขึ้น โดยภายหลั ง การออกจากโรงเรียนครู ที่ โ รงเรียนได้ แนะนาให้ เ รีย นต่อ ส านักงานส่ งเสริ ม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัย (กศน) แต่ชัช วาลไม่ต้องการเรียนต่อในอนาคต
เพราะมีครอบครัวแล้ว
สาหรับแผนการกลับเข้าศึกษาต่อในอนาคต กลุ่มเป้าหมายต้องการทางาน และเก็บเงินเพื่อ
ส่งลูกเข้าเรียนจะเหมาะสมกว่า และอยากให้ลูกได้มีโอกาสเรียนสูงๆ
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กรณีศึกษาที่ 28
ปอ (นามสมมติ) ปัจจุบันอายุ 16 ปี ระดับการศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ศึกษาคือ มัธยมศึกษาปีที่
3 และออกจากการเรียนขณะเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 เกรดเฉลี่ยล่าสุดตอนเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 คือ 1.57 ทีโ่ รงเรียนแห่งหนึ่งในอาเภอสามเงา
จานวนสมาชิกในครอบครัวรวมทั้งสิ้น 4 คน ปอเป็นบุตรคนที่ 1 สถานภาพครอบครัวปัจจุบัน
บิดามารดาอยู่ด้วยกัน ปัจจุบันพักอาศัยอยู่กับบิดา มารดา และน้องชายอีก 1 คน โดยสมาชิกใน
ครอบครัวที่ปอสนิทมากที่สุดคือ บิดา บิดาอายุ 42 ปี อาชีพของบิดาคือ รับจ้างทั่วไป เลี้ยงวัว หาปลา
รายได้ประมาณเดือนละ 5,000 บาท มารดามีอาชีพรับจ้าง เลี้ยงหมู มีโรงสีขนาดเล็กไว้รับจ้างสีข้าว
รายได้ประมาณเดือนละ 7,000 บาท ในช่วงฤดูฝนมีของป่าเช่น เห็ด หน่อไม้ ผักหวาน ก็จะหาเก็บ
มาขายทาให้มีรายได้มากขึ้น โดยบิดา และมารดาช่วยกันทางานเป็นรายได้หลักของครอบครัว
ปั จ จุ บั น ปอกลั บ มาอยู่ ที่ บ้ า นโดยช่ ว ยบิ ด า มารดาเลี้ ย งวั ว ก่ อ นหน้ า นี้ ป อเรี ย นอยู่ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแห่งหนึ่งใกล้หมู่บ้าน พอขึ้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปอได้บวชเป็นเณร
และย้ายไปเรียนโรงเรียนที่จังหวัดลาปางโดยมีหลวงพ่อ เป็นผู้ส่งเสียค่าเล่าเรียนโดยนั่งรถประจาทาง
เช้าไปเย็นกลับระหว่างโรงเรียนกับวัด เรียนอยู่ได้ประมาณ 1 ปีก็สึกจากเณรและกลับมาเข้าเรียนที่
โรงเรียนเดิมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แต่เนื่องด้วยเหนื่อยกับการเดินทางไปเรียน การบ้านเยอะต้องตื่น
เช้านอนดึก ทาให้ปอไม่อยากเรียนจึงกลับมาอยู่บ้าน
เมื่อจบระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปอได้ไปสมัครเข้าเรียนที่วิทยาลัย อีกแห่งหนึ่งในอาเภอ
สามเงา โดยเลือกที่มีวิชางานช่างร่วมด้วย คือ ต้องเรียนที่โรงเรียน 3 วัน และไปเรียนวิทยาลัย อีก
อาเภอหนึ่ง 2 วัน ระยะทางจากอาเภอสามเงาไปอีกอาเภอหนึ่งประมาณ 40 กิโลเมตร เดินทางโดยใช้
รถจักรยานยนต์ เรียนได้ประมาณ 1 เดือนก็ขอบิดาไปเรียนที่วิทยาลัย แห่งนั้นเพียงที่เดียว บิดาจึงมา
ทาเรื่องลาออกจากโรงเรียนในอาเภอสามเงาให้ และไปสมัครเรียนที่วิทยาลัย เพียงแห่งเดียว โดย
ระหว่างเรียนได้เช่าหออยู่ร่วมกับเพื่อนในหมู่บ้านโดยมีเพื่อนไปเรียนที่วิทยาลัยรวม 3 คน เรียนได้
ประมาณ 2 เดือน ปอรู้สึกเหนื่อย เบื่อ ไม่สนุก มีงาน มีการบ้านเยอะ มีค่าใช้จ่ายเยอะ ค่ากิน ค่าที่พัก
ค่าน้ามันรถ ค่าเสื้อ ค่าหนังสือ จึงทาให้ปอไม่อยากเรียน และชวนกันกลับบ้านกับเพื่อน และไม่กลับ
ลงไปเรียนอีก
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ปัจจุบันปอออกจากโรงเรียนนานประมาณ 5 เดือน เหตุผลที่ออกจากโรงเรียนเพราะ มีงานมี
การบ้านเยอะ มีค่าใช้จ่ายเยอะ จึงทาให้ตัดสินใจกลับมาอยู่ที่บ้าน สาหรับเหตุการณ์ที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสิ น ใจออกจากโรงเรี ย นคือ ไม่อยากเรียนต่อ และพูดไม่เก่ง ส าหรับ ความรู้สึ กที่ต้องออกจาก
โรงเรียน เสียใจอยู่บ้าง แต่อยากกลับมาอยู่บ้านสักพักก่อน
ด้านความรู้สึกของบิดามารดาที่มีต่อการออกจากการเรียนพบว่า เสียใจที่ปอต้องออกจาก
โรงเรียนเพราะบิดามารดาอยากให้เรียนสูงๆ จะได้ทางานที่สบาย ไม่ต้องลาบากเหมือนบิดามารดา
ในช่ว งเวลาที่ตั ดสิ นใจลาออกจากการเรียนไม่ได้ติดต่อหรือพูดคุยกับใคร โดยบิดาไปลาออกให้ ที่
โรงเรียนมัธยมที่อาเภอสามเงาเพื่อให้ปอไปเรียนที่วิทยาลัยแห่งนั้น แต่หลังจากไม่ไปเรียนที่วิทยาลัย
บิดาก็ไม่สนใจ และไม่ไปลาออกให้
หลั งจากกลั บ มาอยู่ บ้ านได้ช่ว ยบิดาเลี้ยงวัว เข้าป่า และหาปลา รู้สึ กเหนื่อย และอยาก
กลับไปเรียนใหม่ แต่บิดาบอกให้รอก่อน เพราะหมดเงินไปหลายหมื่นตอนส่งให้เรียนแต่ ปอไม่ตั้งใจ
ตอนนี้ไม่พร้อมที่จะส่งเงิน และต้องเก็บเงินไปเรียนเอง มีเมื่อไรจึงค่อยไปเรียน

กรณีศึกษาที่ 29
ที (นามสมมติ) ปัจจุบันอายุ 16 ปี ระดับการศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ศึกษา คือ มัธยมศึกษาปีที่
3 โรงเรียนแห่งหนึ่งในอาเภอสามเงา และลาออกขณะที่กาลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เทอม 1
ในโรงเรียนอีกแห่งหนึ่งในอาเภอเมืองตาก เกรดเฉลี่ยล่าสุดในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คือ 1.50
จานวนสมาชิกในครอบครัว มีทั้งสิ้น 5 คน ผู้ตอบสัมภาษณ์เป็นบุตรคนที่ 1 สถานภาพ
ครอบครัว มารดาแต่งงานใหม่ และมีน้องชายต่างบิดา 2

คน ปัจจุบันพักอาศัยอยู่กับบิดามารดา

น้องชาย 2 คน และตากับยาย กลุ่มเป้าหมายสนิทกับมารดามากที่สุด มารดาอายุ 35 ปี อาชีพของ
บิดาคือ รับจ้าง เลี้ยงวัว หาปลา รายได้ประมาณเดือนละ 4,000 บาท มารดามีอาชีพรับจ้าง เลี้ยง
หมู รายได้ประมาณเดือนละ 4,000 บาท ในช่วงฤดูฝนมีของป่าเช่น เห็ด ก็จะหาเก็บมาขายทาให้มี
รายได้มากขึ้น โดยรายได้หลักมาจากบิดาและมารดา
ปัจจุบันที กลับมาอยู่ที่บ้านโดยช่วยบิดามารดาทางาน โดยดูวัวเข้าป่า ก่อนหน้านี้ขณะเรียน
อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแห่งหนึ่งในอาเภอสามเงา พอจบก็ได้ไปสมัครเรียนที่โรงเรียนแห่ง
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หนึ่งในอาเภอเมืองตากกับเพื่อนซึ่งเป็นญาติพี่น้องกันในวิชาช่าง โดยเช่าหออยู่ที่อาเภอเมืองตากแล้ว
ขับรถจักรยานยนต์ไปเรียน แต่ไปเรียนได้ 1 สัปดาห์ก็รู้สึกเบื่อ ไม่อยากไปเรียน กลับมาบ้าน ทางบ้าน
ก็ให้ไปเรียนเลยต้องกลับไปอีก แต่เมื่อไปเรียนก็เรียนบ้างไม่เรียนบ้าง ทนได้ 2 เดือนก็กลับมาบ้านโดย
ที่ไม่กลับไปเรียนอีก
ด้านระยะเวลาที่ทีออกจากโรงเรียนนานประมาณ 6 เดือน เหตุผลที่ออกจากโรงเรียนเพราะ
เหมือนถูกบังคับ คุยไม่รู้เรื่อง คนเยอะวุ่นวาย ไม่อยากเรียน เหตุการณ์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ออกจากโรงเรียนคือ ตนเองไม่อยากเรียนด้วยตนเอง สาหรับความรู้สึกที่ต้องออกจากโรงเรียน ทีไม่
รู้สึกอะไร และสบายใจเมื่อได้กลับบ้าน
ด้านความรู้สึกของมารดาของทีที่มีต่อการออกจากโรงเรียน พบว่า มารดาเสียใจที่ทีต้องออก
จากโรงเรี ยนเพราะอยากให้ ทีมีการศึกษาสู ง จะได้ทางานที่สบาย ในช่วงระยะเวลาการออกจาก
โรงเรียน ทีไม่ได้ติดต่อหรือพูดคุยกับใครเลยเป็นการตัดสินใจของตนเองร่วมกับเพื่อน ภายหลังจาก
กลับมาอยู่บ้านทีได้ช่วยบิดามารดาเลี้ยงวัว เข้าป่า หาปลา ซึ่งทีรู้สึกดีที่ไม่ต้องโดนบังคับ ขณะที่
มารดาต้องการให้สมัครเรียนสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน)
ทีจึงคิดว่าถ้ามีโอกาสก็จะสมัครเรียน แต่จะจบหรือไม่ยังตอบไม่ได้

กรณีศึกษาที่ 30
กุ้ง (นามสมมติ) ปัจจุบันอายุ 16 ปี จบการศึกษาสูงสุดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
แห่งหนึ่งในอาเภอสามเงา และออกจากการเรียนขณะที่กาลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
แห่ งหนึ่ งในอาเภอเมืองตาก โดยเกรดเฉลี่ ยล่ าสุ ด ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คือ 1.67 กุ้งมี
จานวนสมาชิกในครอบครัวรวมจานวนทั้งสิ้น 4 คน กุ้งเป็นบุตรคนที่ 2 สถานภาพครอบครัว คือ
บิดา และมารดาอยู่ด้วยกัน ปัจจุบันกุ้งพักอาศัยอยู่กับบิดา มารดา และพี่ชาย
ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว กุ้งสนิทกับมารดามากที่สุด มารดาอายุ 37 ปี อาชีพของบิดา
คือ เลี้ยงวัว หาปลา รายได้ประมาณเดือนละ 6,000 บาท มารดามีอาชีพรับจ้าง รายได้ประมาณ
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เดือนละ 2,000 บาท ในช่วงฤดูฝนจะมีรายได้จากการเก็บของป่าเช่น เห็ด เพิ่มขึ้น โดยรายได้หลัก
ของครอบครัวได้จากบิดาและมารดา
ปัจจุบันกุ้งไม่ได้เรียนต่อ และกลับมาอยู่ที่บ้านโดยช่วยบิดามารดาดูวัว เข้าป่า ภายหลังกุ้ง
เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กุ้งได้ไปสมัครเรียนที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในอาเภอเมืองตากกับเพื่อน
(กรณี ศึ ก ษาที่ 29) ซึ่ ง เป็ น ญาติ พี่ น้ อ งกั น ในวิ ช าช่ า ง โดยเช่ า หออยู่ ที่ อ าเภอเมื อ งตากแล้ ว ขั บ
รถจักรยานยนต์ไปเรียน แต่ไปเรียนได้ เพียงหนึ่งสัปดาห์ไม่สามารถปรับตัวกับการเรียน และการใช้
ชีวิตที่ต้องดูแลตนเองได้ รวมถึง ต้องไปเรียนทุกวัน เลยทาให้กุ้งไม่อยากไปเรียน กุ้งอยู่ได้ 2 เดือนก็
กลับมาบ้านโดยที่ไม่ไปเรียนอีก
กุ้งออกจากโรงเรียนนานประมาณ 6 เดือน สาหรับความรู้สึกที่กุ้งต้องออกจากโรงเรียน กุ้งมี
ความรู้สึกเฉยๆ และสบายใจมากกว่าเมื่อได้กลับบ้าน ขณะที่บิดามารดาเสียใจที่กลุ่มตัวอย่างต้อง
ออกจากโรงเรียนเพราะอยากให้เรียนสูง จะได้มีงานทา ในช่วงที่ออกจากโรงเรียนกุ้งไม่ได้ติดต่อหรือ
พูดคุยกับใครในช่วงเวลาดังกล่าว การตัดสินใจเกิดขึ้นจากกุ้งเป็นหลัก ภายหลังจากกลับมาอยู่บ้านกุ้ง
ได้ช่วยบิดามารดาเลี้ยงวัว เข้าป่า หาปลา ขณะที่บิดา และมารดาให้สมัครเรียนที่สานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน) ซึ่งหากกุ้งมีโอกาสก็จะสมัครเรียนในอนาคต

กรณีศึกษาที่ 31
วิทย์ (นามสมมติ) อายุ 20 ปี มีสมาชิกในครอบครัวรวมทั้งสิ้น 4 คน พักอาศัยอยู่กับบิดา
มารดา และมีพี่น้องรวม 2 คน วิทย์เป็นคนโต และมีน้องชายต่างบิดาอีก 1 คน มารดาอายุ 52 ปี
ไม่ได้เรียนหนังสือ มารดาประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป มีรายได้ไม่แน่นอน ด้านรายได้ของครอบครัว
บิดากับมารดาจะเป็นผู้ทางานเป็นรายได้หลักของครอบครัว รายได้โดยเฉลี่ยประมาณเดือนละ 3,000
บาท อาชีพส่วนใหญ่ของคนในชุมชน คือ เลี้ยงวัว รับจ้าง ประมง
ระดับการศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่วิทย์ศึกษา คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภายหลังจากวิทย์ออกจาก
โรงเรียน วิทย์ได้ทางานอยู่ที่บ้าน ประกอบอาชีพรับจ้างเลี้ยงวัว โดยมีรายได้ไม่แน่นอนจะได้ก็ต่อเมื่อ
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ขายวัวได้ ถ้าขายวัวได้ก็จะให้เงินมารดาหมด โดยมารดาจะเป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายภายในบ้าน ส่วนวิทย์
จะเป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบรายได้ของตนเอง
ปัจจุบันวิทย์ออกจากโรงเรียนขณะกาลังเรียนอยู่ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นระยะเวลานาน 5
ปี โดยเหตุผลที่ออกจากโรงเรียนเพราะวิทย์ให้เหตุผลว่าตนเรียนหนังสือไม่เก่ง และไม่อยากไปเรียนต่อ
สาหรับความรู้สึกของมารดาที่ต้องให้วิทย์ออกจากโรงเรียน คือ ไม่เสียใจเพราะเคยสอบถามลูกแล้ว
และลูกไม่ต้องการเรียนต่อ ก็ไม่บังคับ และไม่มีการพูดคุยกับครูในโรงเรียนก่อนที่ลูกจะออกจากการ
เรียน
สาหรับอนาคตด้านการศึกษาทั้งมารดาและวิทย์ให้ข้อมูลที่ตรงกันคือ วิทย์ไม่ต้องการศึกษา
ต่อในอนาคต แต่จะทางานอยู่ที่บ้านไปเรื่อยๆ

กรณีศึกษาที่ 32
หนึ่ง (นามสมมติ) กรณีศึกษาของหนึ่ง ยายของหนึ่งเป็นผู้ให้สัมภาษณ์ โดยยายอายุ 67 ปี
ยายไม่เคยเรียนหนังสือมาก่อน ขณะที่หนึ่งอายุ 14 ปี ระดับการศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ศึกษาคือชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้านสถานภาพครอบครัว ของหนึ่ง บิดาของหนึ่งเสียชีวิตตั้งแต่ หนึ่งอายุได้ 3 ปี
และมารดาของหนึ่งจึงพาลูกกลับมาอยู่ที่บ้าน และมารดาก็เสียชีวิตตอนหนึ่งอายุได้ 8 ปี
ปัจจุบันหนึ่งมีสมาชิกในครอบครัวจานวน 4 คน โดยหนึ่งเป็นลูกคนแรก อาชีพส่วนใหญ่
ของคนในชุมชน คือ เลี้ ย งวัว รั บ จ้าง ประมง ขณะที่ยายของหนึ่ง มีอาชีพรับจ้างทั่ว ไป รายได้ไม่
แน่นอน สถานภาพของครอบครัวตอนนี้ลาบากมาก สามีของยายผูกคอตายเพราความเครียดเมื่อ 5
ปีที่ผ่านมา และยายของหนึ่งจะเป็นผู้ทางานเป็นรายได้หลักของครอบครัวรายได้เฉลี่ยประมาณเดือน
ละ 2,000 บาท
ภายหลังออกจากโรงเรียนหนึ่งไปทางานที่กรุงเทพมหานคร ลักษณะงานที่ทาคืองานล้างรถ
(คาร์แคร์) โดยหนึ่ งทางานดังกล่ าวได้เพราะมีพระฝากให้ ทางาน โดยยายไม่ทราบรายได้ของหนึ่ง
เพราะหนึ่ ง ไม่ เ คยส่ ง เงิ น ให้ ซึ่ ง ค่ า ใช้ จ่ า ยของหนึ่ ง ในปั จ จุ บั น เจ้ า ของร้ า นล้ า งรถเป็ น ผู้ ดู แ ล และ
รับผิดชอบ
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สาหรับสาเหตุที่หนึ่งออกจากโรงเรียน คือ ยายเป็นผู้ที่ตัดสินใจไม่ให้เรียนต่อเพราะหนึ่งเกเร
ไม่ตั้งใจเรียน ชอบลักขโมย ด้านความรู้สึกที่ต้องให้หนึ่งออกจากโรงเรียน คือไม่เสียใจเพราะต้องการ
ให้หนึ่งหางานทามากกว่าเรียน และเคยถามหนึ่งถึงอนาคตทางการศึกษาพบว่า หนึ่งไม่ต้องการศึกษา
ต่อแต่ต้องการทางาน ช่วงเวลาที่หนึ่งออกจากการเรียน หนึ่งไม่มีการพูดคุยกับครูในโรงเรียนก่อน และ
ภายหลังออกจากการเรียนก็ไม่ได้ติดต่อกับครูในโรงเรียนอีกจนถึงปัจจุบัน

กรณีศึกษาที่ 33
นุ้ย (นามสมมติ) ปัจจุบันอายุ 23 ปี ระดับการศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ศึกษาคือชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 และออกจากการเรียนขณะกาลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนแห่งหนึ่ง
ในอาเภอสามเงา เกรดเฉลี่ยล่าสุดในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คือ 1.50
จานวนสมาชิกในครอบครัว มีทั้งสิ้น 5 คน กลุ่มนุ้ยเป็นบุตรคนที่ 1 สถานภาพครอบครัว คือ
มารดาแต่งงานใหม่ และมีน้องสาวอีก 2

คน ปัจจุบันนุ้ยแต่งงานแล้วและพักอาศัยอยู่กับสามี

(กรณีศึกษาที่ 34) และมีลูกสาวอีก 2 คน อายุ 7 ปี และอายุ 1 ปี
นุ้ยสนิทกับมารดามากที่สุด มารดาอายุ 44 ปี อาชีพของมารดาคือ รับจ้างทั่วไป เก็บไม้ที่ตาย
แล้วเผาถ่านขาย รายได้ประมาณเดือนละ 2,000 บาท และในช่วงฤดูฝนจะมีรายได้เพิ่มจากการขาย
ของป่าเช่น เห็ด หน่อไม้ ผักหวาน นอกจากนี้มารดายังไปช่วยคนอื่นปลูกข้าวแล้วขอข้าวเปลือกแทน
ค่าแรง ปลูกพริก ปลูกผักขาย โดยมารดาและบิดาช่วยกันทางานเป็นรายได้หลักของครอบครัว
ปัจจุบันนุ้ยมีครอบครัวและแยกออกมาสร้างบ้านอยู่ใกล้กับบ้านของบิดามารดา และเลี้ยงลูก
2 คน พร้อมทั้งหาของป่าขายในช่วงฤดูฝน นุ้ยไม่ได้ประกอบอาชีพที่แน่นอน โดยมีสามีเป็นผู้หารายได้
หลักของครอบครัวจากการรับจ้างทั่วไป รับจ้างทานาขอข้าวเปลือกแทนค่าแรง เก็บหินทรายในห้วย
ขายในช่วงหมู่บ้านมีงานก่อสร้าง เช่น สะพาน อาคาร ถนนคอนกรีต และหาปลาในช่วงหลังทางาน
เพื่อเป็นรายได้เสริม โดยมีรายได้เฉลี่ยเดือนละประมาณ 5,000 - 7,000 บาท สามีจะให้นุ้ยเก็บเงิน
และรับผิดชอบดูแลค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว ซึ่งนุ้ยจะใช้ของที่มี เช่น ข้าวเปลือกก็มีเก็บในยุ้งข้าวพอ
กินไม่ขัดสน กับข้าวเช่น พริก ปลา ผักที่เก็บได้ตามป่าไม่ต้องซื้อหา หากต้องใช้จ่ายนานๆ ครั้งก็จะซื้อ
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เช่น ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว ส้ม แตงโม ที่แม่ค้านามาขาย แต่ไม่บ่อยนักเดือนละ 1-2 ครั้งเท่านั้น ส่วนเงิน
ก็จะเก็บไว้ให้ลูกได้ใช้ในอนาคต
สาหรับจานวนปีที่นุ้ยออกจากโรงเรียนจนถึงปัจจุบันรวมเป็นระยะเวลา 8 ปี เหตุผลที่ออก
จากโรงเรียนนุ้ยให้เหตุผลว่าเพราะเวลาเรียนหรือเขียนหนังสือมากๆ จะปวดหัว จึงไม่ค่อยอยากเรียน
หนังสือ นอกจากนี้มารดาแต่งงานใหม่และมีน้องอีก 2 คนที่ต้องช่วยเลี้ยงเวลามารดาทางาน ทาให้
ขาดเรียนบ่อย มาเรียนก็ไม่รู้เรื่อง แต่เหตุการณ์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจออกจากโรงเรียนคือ การ
ตั้งครรภ์ และอายเพื่อนเวลาที่จะไปเรียนเลยไม่ไปเรียน
ด้านความรู้สึกที่ต้องออกจากโรงเรียน นุ้ยไม่เสียใจเพราะเวลาไปเรียนแล้วปวดหัว ไม่สนุก
ไม่เรียนดีกว่า ขณะที่มารดาเสียใจที่นุ้ยต้องออกจากโรงเรียน สาหรับการติดต่อกับครูและเพื่อนร่วม
ชั้นเรียนในช่วงที่ออกจากโรงเรียน ในช่วงแรกที่ออกจากการเรียนมีครูมาตามที่บ้านให้ไปเรียนต่อ แต่ก็
บอกครูว่าตั้งครรภ์ ครูก็แจ้งว่าให้เรียนให้จบเทอม 1 ก่อนแล้วค่อยไปเรียนใหม่ให้จบมัธยมศึกษาปีที่ 3
ตอนนั้ น นุ้ ย ได้ ต อบครู ว่ าไม่ อยากไป เรีย นแล้ ว ปวดหั ว ครู ก็ แนะน าให้ เ รีย นที่ ส านั ก งานส่ ง เสริ ม
การศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน) ต่อให้จบ ซึ่งในขณะนั้นก็รับปากครูว่าจะ
เรียน แต่ก็ไม่ได้เรียนต่อจนถึงปัจจุบัน
สาหรับอนาคตทางการศึกษา นุ้ยไม่ต้องการเรียนต่อในอนาคต เพราะมีครอบครัวแล้วและไม่
รู้จะเรียนไปทาไม
กรณีศึกษาที่ 34
ไผ่ (นามสมมติ) ไผ่เป็นสามีของกรณีศึกษาที่ 35 ปัจจุบันไผ่อายุ 19 ปี ระดับการศึกษาชั้นปี
สุดท้ายที่ศึกษาคือมัธยมศึกษาปี ที่ 3 และออกจากการเรียนกลางคันในขณะที่ กาลั งเรียนอยู่ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนแห่งหนึ่งในอาเภอสามเงา เกรดเฉลี่ยล่าสุดคือ 1.57
จานวนสมาชิกในครอบครัวมีทั้งสิ้น 5 คน ไผ่เป็นบุตรคนที่ 2 สถานภาพครอบครัว คือบิดา
มารดาอยู่ด้วยกัน ปัจจุบันพักอาศัยอยู่กับภรรยา (กรณีศึกษาที่ 35) และลูกชายอีก 1 คน อายุ 2.5
ปี ไผ่สนิทกับมารดามากที่สุด โดยมารดาอายุ 46 ปี อาชีพของบิดาคือ เจ้าหน้าที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า
รายได้ประมาณเดือนละ 15,000

บาท มารดามีอาชีพค้าขาย ขายขนม ขายน้าหวาน รายได้
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ประมาณเดือนละ 6,000 บาท ในช่วงฤดูฝนจะมีของป่าเช่น เห็ด หน่อไม้ ผักหวาน ก็จะหาเก็บมา
ขายทาให้มีรายได้มากขึ้นแต่เป็นระยะเวลาสั้นๆ โดยบิดาและมารดาช่วยกันทางานเป็นรายได้หลัก
ของครอบครัว
ปัจจุบันไผ่มีครอบครัวและแยกออกมาสร้างบ้านอยู่ใกล้กับบ้านของบิดามารดา โดยการสร้าง
บ้านไผ่ได้ยืมเงินจากเจ้าของวัวที่ไผ่เลี้ยงผ่า จานวน 10,000 บาท (การเลี้ยงผ่าหมายถึง การเลี้ยงวัว
โดยเจ้าของได้ให้เลี้ยง และจะแบ่งลูกวัวที่เกิดใหม่ให้จานวนเท่าๆ กันกับเจ้าของ เช่น เลี้ยงวัว 10 ตัว
เลี้ยงไป 6 ปี วัวเพิ่มขึ้นอีก 10 ตัว ก็จะแบ่งวัว จานวนที่เพิ่มคนละ 5 ตัว) ปัจจุบันไผ่ประกอบ
อาชีพรับจ้างทั่วไป และเลี้ยงวัวรายได้ไม่แน่นอนประมาณเดือนละ 3,000 - 5,000 บาท ภรรยาเป็น
ลูกจ้างชั่วคราวของสถานีอนามัยส่งเสริมสุขภาพชุมชนเงินเดือน 4,500 บาท ไผ่จะให้ภรรยาเก็บเงิน
และรับผิดชอบดูแลค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว
ปัจจุบันไผ่ออกจากโรงเรียนมาประมาณ 3 ปีเหตุผลที่ออกจากโรงเรียนเพราะทาผู้หญิง
ตั้งครรภ์ มารดาเลยให้ออกจากโรงเรียน เหตุการณ์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจออกจากโรงเรียนคือ
การออกมาแต่งงานเพราะทาผู้ห ญิงตั้งครรภ์ สาหรับความรู้สึกที่ต้องออกจากโรงเรียน คือ เสียใจ
เพราะอยากเรียนต่อ แต่ต้องออกมารับผิดชอบโดยการแต่งงาน เช่นเดียวกันกับบิดามารดาของไผ่ที่
เสียใจที่ไผ่ต้องออกจากโรงเรียนเพราะบิดามารดาอยากให้เรียนสูงๆ จะได้ทางานที่สบาย ไม่ต้อง
ลาบากเหมือนบิดามารดา
ในช่วงที่ตัดสินใจออกจากการเรียนพบว่า ไผ่ไม่ได้ติดต่อหรือพูดคุยกับครู และเพื่อนร่วมชั้น
เรียน โดยมารดาไปลาออกให้ที่โรงเรียน ภายหลังจากกลับมาอยู่บ้านก็ได้แต่งงาน และอาศัยอยู่กับ ที่
บ้านภรรยาในช่วงแรก ภายหลังได้แยกออกมาปลูกบ้านใกล้ๆ กับบ้านบิดามารดา ปัจจุบันประกอบ
อาชีพรับจ้าง และมารดาให้สมัครเรียนที่สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึก ษาตาม
อัธยาศัยแต่เรียนไม่จบเพราะขาดสอบหลายครั้ง นอกจากนี้ในการไปเรียนต้องใช้เวลาและเงินในการ
เดินทางเลยไม่สะดวก หากพร้อมหรือมีเวลาเรียนไผ่ตั้งใจจะเรียนต่อเพื่อให้จบแค่ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 และจะไม่เรียนต่ออีก
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กรณีศึกษาที่ 35
น้า (นามสมมติ) ปัจจุบันอายุ 24 ปี ระดับการศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ศึกษาคือมัธยมศึกษาปีที่ 3
และออกจากโรงเรียนกลางคันในขณะที่ กาลังเรียนอยู่ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 โรงเรียน
แห่งหนึ่งในอาเภอสามเงา เกรดเฉลี่ยล่าสุดในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คือ 2.50
จานวนสมาชิกในครอบครัว ของน้ามีทั้งสิ้น 5 คน น้าเป็นบุตรคนที่ 3 สถานภาพของ
ครอบครัว คือบิดามารดาอยู่ด้วยกัน น้าสนิทกับมารดามากที่สุด โดยมารดามีอายุ 50 ปี อาชีพของ
บิดาคือ เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและปลูกผักขายเป็นอาชีพเสริมรายได้ประมาณเดือนละ 8,000 –10,000
บาท ในช่วงฤดูฝนมีของป่าเช่น เห็ด หน่อไม้ ผักหวาน ก็จะหาเก็บมาขายทาให้มีรายได้มากขึ้น แต่เป็น
ระยะเวลาสั้นๆ ปลูกข้าวไว้กินเอง รายได้หลักได้จากบิดาและมารดาช่วยกันทางาน
ปัจจุบันน้าแต่งงานแล้วและพักอาศัยอยู่กับสามี (น้าสร้างบ้านอยู่ใกล้กับบ้านของบิดามารดา
ของสามี) และลูกชายอีก 1 คน อายุ 2.5 ปี โดยน้าประกอบอาชีพเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่ สถานีอนามัย
ส่งเสริมสุขภาพชุมชน (สสช.) ที่ในชุมชนของน้า มีหน้าที่คือ ทาความสะอาดด้านในของอาคาร เป็น
ผู้ ช่ว ยเจ้ าหน้ าที่ส าธารณะสุ ขในการทาเอกสารเวลามีคนไข้ และหยุด วัน เสาร์ อาทิตย์ เงินเดือ น
4,500 บาท ขณะที่สามีรับจ้างทั่วไป และเลี้ยงวัว รายได้ไม่แน่นอนประมาณเดือนละ 3,000 5,000 บาท สามีจะให้น้าเก็บเงินและรับผิดชอบดูแลค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว ซึ่งน้าจะใช้จ่ายไปกับ
ค่านมและของใช้ของลูก และจะเก็บไว้ให้ลูกเป็นค่าใช้จ่ายเวลาฉุกเฉินต้องเดินทางลงไปหาหมอในตัว
เมือง
ปัจจุบันน้าออกจากโรงเรียนมานาน 7 ปี ขณะเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 น้าได้รับทุนให้
เรียนฟรีไปจนถึงจบปริญญาตรีเกี่ยวกับสาธารณสุข แต่ เหตุผลที่ออกจากโรงเรียนเพราะน้าตั้งครรภ์
และมี ปั ญ หาในการปรั บ ตั ว ตั ว อย่ า งปั ญ หาการปรั บ ตั ว เช่ น ไม่ ช อบความวุ่ น วาย ไม่ ช อบวิ ช า
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นักเรียนในโรงเรียนเยอะดูวุ่นวาย ไม่มีความสุข ต้องทาเองทุกอย่าง อยู่
หอคนเดียว เหตุการณ์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจออกจากโรงเรียนคือไม่อยากเรียน เหงา สาหรับ
ความรู้สึกที่ต้องออกจากโรงเรียน คือไม่เสียใจเพราะไม่อยากอยู่ ไม่อยากเรียน อยากกลับบ้าน ขณะที่
บิดามารดาเสียใจที่น้าต้องออกจากโรงเรียนเพราะบิดาอยากให้เรียนสูงๆจะได้ทางานที่สบายๆ
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สาหรับการติดต่อกับครูและเพื่อนร่วมชั้นเรียนในช่วงตัดสินใจออกจากการเรียนพบว่า ไม่ได้
ติดต่อหรือพูดคุยกับใครเลยในช่วงที่ออกจากโรงเรียน น้าตัดสินใจขนเสื้อผ้ากลับบ้านแล้วไม่ไปเรียน
อีกเลย ภายหลังจากกลับมาอยู่บ้านก็ได้ทางานที่ สถานีอนามัยส่งเสริมสุขภาพชุมชน (สสช.) แถวบ้าน
หน้าที่ครั้งแรก น้าเป็นคนทาความสะอาด ได้เงินเดือน 3,000 บาท เพราะเรียนจบแค่มัธยมศึกษาปี
ที่ 3 ปัจจุบันนี้จะไม่เรียนต่อแล้วเพราะถ้าเรียนต้องไปเรียนต่อที่ในอาเภอเมืองตาก ซึ่งไกลบ้านและมี
ค่าใช้จ่ายสูง
กรณีศึกษาที่ 36
ขวั ญ (นามสมมติ ) อายุ 25 ปี ระดั บ การศึ ก ษาชั้ น ปี สุ ด ท้ า ยของขวั ญ ที่ ศึ ก ษาคื อ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 สถานภาพของครอบครัวคือ มารดาอายุ 45 ปี ระดับการศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ศึกษา
ของมารดาคือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มารดาของขวัญแต่งงานใหม่ และมีลูกชายอีก 2 คนรวม
สมาชิกในครอบครัว 5 คน ขวัญเป็นบุตรคนที่ 1
อาชีพส่ว นใหญ่ของคนในชุมชน คือ เลี้ยงวัว รับจ้าง ประมง มารดามีอาชีพรับจ้างทั่ว ไป
รายได้ไม่แน่นอนเพราะไม่ค่อยแข็งแรง แต่รายรับของครอบครัวปัจจุบันนี้ดีขึ้น เพราะขวัญและน้องอีก
สองคนท างาน และมีร ายได้ ใ ห้ กั บมารดา บิด า (บิด าเลี้ ย ง) จะเป็ น ผู้ ท างานเป็น รายได้ ห ลั กของ
ครอบครัว รายได้รวมของครอบครัวประมาณเดือนละ 3,000 บาท
ภายหลังจากขวัญออกจากโรงเรียน ขวัญได้ไปทางานอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยทางาน
โรงงาน ซึ่งขวัญทางานดังกล่าวได้โดยไปกับพี่ในหมู่บ้านเดียวกันชักชวนให้ไปทางาน ด้านรายได้ของ
ผลตอบแทนที่ทา มารดาให้ข้อมูลว่า ไม่ทราบถึงรายได้ของขวัญ แต่ขวัญจะให้เงินกับทางบ้านตอน
กลับมาเที่ยวสงกรานต์ ครั้งละ 5,000 – 10,000 บาท โดยให้ปีละครั้ง สาหรับผู้รับผิดชอบดูแล
ค่าใช้จ่ายและรายได้ของขวัญเมื่อทางาน คือ ขวัญจะเป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบตนเอง
ขวัญออกจากโรงเรียนนานประมาณ 9 ปี เหตุผลที่ออกจากโรงเรียนเพราะเรียนหนังสือไม่เก่ง
เมื่อเรียนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แล้วจึงไม่อยากเรียนต่อ แต่อยากทางานมากกว่า จึงตัดสินใจ
ออกจากโรงเรียนกลางคัน สาหรับเหตุการณ์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจออกจากโรงเรียนคือ อยาก
ทางานไม่อยากเรี ย น ด้ านความรู้ สึ ก ของมารดาที่บุตรออกจากโรงเรียน มารดาให้ ข้ อมูล ว่ า เคย
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สอบถามบุตรแล้วว่าอยากเรียนต่อหรือไม่ แต่บุตรไม่อยากเรียนต่อ ตนเองจึงไม่บังคับ สาหรับความ
คิดเห็นของสมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครัว ที่มีต่อการออกจากโรงเรียนกลางคันของขวัญคือ ไม่ว่าอะไร
หากกลุ่มเป้าหมายจะไม่เรียนต่อ
การติดต่อกับครูอาจารย์หรือเพื่อนในโรงเรียนทั้งในช่วงระยะเวลาที่ออกจากโรงเรียนและใน
ปัจจุบันพบว่าขวัญไม่ได้ติดต่อกับใครในโรงเรียน สาหรับอนาคตทางด้านการศึกษาต่อ พบว่า ขวัญไม่
ต้องการเรียนต่อในอนาคตแต่ต้องการที่จะทางาน
กรณีศึกษาที่ 37
นัน (นามสมมติ) อายุ 23 ปี ระดับการศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
2 นันเป็นน้องชายของกรณีศึกษาที่ 36 และเป็นบุตรคนกลางของครอบครัว
จานวนปีที่นันออกจากโรงเรียนประมาณ 7 ปีภายหลังออกจากโรงเรียนนันได้ทางานอยู่ที่
บ้าน เช่น รับจ้าง หาปลา หาของป่า มาขาย รายได้ของผลตอบแทนที่ทาไม่แน่นอน แต่จะให้ทางบ้าน
เป็นครั้งคราว โดยมารดาจะเป็นดูแลค่าใช้จ่ายภายในบ้าน ส่ว นนันจะเป็นผู้ดูแล และรับผิดชอบ
รายได้เองโดยจะให้มารดาเป็นครั้งคราว
ส าหรั บ เหตุ ก ารณ์ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจออกจากโรงเรี ย นคื อ เรื่ อ งการปรั บ ตั ว
เนื่องจากนันเป็นคนไม่ค่อยพูด ขี้อาย เมื่อไปเจอกับเพื่อนที่มแี ต่คนพูดเยอะเลยไม่อยากไปเรียน
ความรู้สึกของมารดาที่นันออกจากโรงเรียน คือเสียใจ และเสียดายที่นันมีโอกาสเรียนแต่ไม่
อยากเรียน แต่เมื่อนันไม่อยากเรียนต่อ ก็ไม่บังคับ สาหรับความรู้สึกหรือความคิดเห็นของสมาชิกใน
ครอบครัวคนอื่นๆ เช่น บิดาที่มีต่อการออกจากโรงเรียนของนันคืออยากให้เรียนต่อ แต่ นันไม่อยาก
เรียนก็ไม่อยากบังคับ
การติดต่อกับครูอาจารย์หรือเพื่อนในโรงเรียนทั้งในช่วงระยะเวลาที่ตัดสินใจออกจากการ
เรียน และในปัจจุบัน พบว่าครอบครัวของกลุ่มเป้าหมายไม่ได้ติดต่อกับโรงเรียน ถึงแม้ครูในโรงเรียน
จะติดตามให้นันกลับไปเรียน แต่นันไม่ต้องการเรียนต่อ และจะทางานอยู่ที่บ้าน
การพูดคุยกับผู้ปกครองหรือสมาชิกในครอบครัวเกี่ยวกับแผนการกลับเข้าศึกษาต่อในอนาคต
บิดาของกลุ่มเป้าหมายเคยบอกให้นันเรียนต่อสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
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ตามอัธยาศัย (กศน) แต่นันให้เหตุผลที่จะไม่เรียนว่าต้องลงไปสอบไกลถึงอีกหมู่บ้านหนึ่ง ค่าใช้จ่ายสูง
เลยไม่ไป แต่หากมีมาเปิดสอนในหมู่บ้านก็จะไปเรียนต่อแน่นอน แต่ถ้าต้องไปเรียนไกลๆ จะไม่ไป
กรณีศึกษาที่ 38
สุภา (นามสมมติ) อายุ 19 ปี เป็นบุตรชายคนสุดท้อง (คนที่ 3) ของกรณีศึกษาที่ 36 และ
37 ระดั บ การศึ ก ษาชั้ น ปี สุ ด ท้ า ยที่ ศึ ก ษาปี ที่ 2 ปั จ จุ บั น สุ ภ าได้ ท างานอยู่ ที่ บ้ า นโดยท าอาชี พ
เช่นเดียวกับพี่ทั้งสองคน (กรณีศึกษาที่ 36-37) คือ รับจ้าง หาปลา หาของป่า มาขาย สาหรับ
รายได้ของผลตอบแทนที่ทา คือรายได้ต่อเดือนไม่แน่นอน โดยมารดาจะเป็นดูแลค่าใช้จ่ายภายในบ้าน
ส่วนสุภาจะเป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบรายได้เองโดยไม่ได้ให้มารดา
จานวนปีที่ออกจากโรงเรียนจนถึงปัจจุบันประมาณ 4 ปี เหตุผลที่ออกจากโรงเรียนเพราะ
ระหว่างเรียนได้ไปบวชเป็นเณร เพื่อเรียนต่อที่วัด แห่งหนึ่ง เมื่อเรียนไปได้ประมาณ 1 ปี มีเรื่อง
ทะเลาะกับเณรและเด็กในหมู่บ้านเลยต้องสึก และกลับมาอยู่บ้าน ความรู้สึกที่บิดามมารดาต้องให้
สุภาออกจากโรงเรียน คือ เสียใจ และเสียดายที่บุตรมีโอกาสเรียนแต่ไม่ได้เรียน
ด้านความคิดเห็นของสมาชิกในครอบครัวต่อการออกจากโรงเรียนพบว่า บิดาของสุภาอยาก
ให้เรียนต่อ แต่สุภาต้องการกลับบ้าน เลยต้องสึกและพากลับมาบ้าน ด้านการติดต่อกับครูอาจารย์
หรือเพื่อนในโรงเรียนทั้งในช่วงระยะเวลาที่ลาออกและในปัจจุบันพบว่า ไม่ได้ติดต่อ แต่ครูที่โรงเรียน
เคยแนะนาให้เรียนต่อสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน)
สาหรับแผนการศึกษาต่อในอนาคต สุภาต้องการเรียนต่อ ในอนาคตเพื่อจะสมัครทหาร จึง
ตั้งใจจะเรียนต่อสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งบิดาของสุภา
เห็ น ด้ว ย แต่ ปั จ จุ บั น ยั งไม่ไ ด้ไ ปเรี ย น โดยสุ ภ าให้ เหตุผ ลเรื่อ งการเดิ นทางไกลถึ งอี กหมู่บ้ านหนึ่ ง
ค่าใช้จ่ายสูง จึงพยายามเก็บเงินเป็นค่าใช้จ่ายเอง ซึง่ สุภาต้องการเรียนต่อให้จบ และจะไปสมัครทหาร
จากนั้นจะหาวิธีเรียนเพิ่มเติมภายหลัง
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ตอนที่สอง คุณลักษณะเชิงลึกของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา
ผู้วิจัยสังเคราะห์ผลการศึกษารายกรณีจากในตอนที่หนึ่ง และแบ่งคุณลักษณะเชิงลึกของเด็ก
และเยาวชนนอกระบบการศึกษาออกเป็น 2 คุณลักษณะ คือ
1. ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว และชุมชนของกลุ่มเป้าหมาย
2. วิถีชีวิตภายหลังออกจากระบบการศึกษา และแนวโน้มการศึกษาต่อในอนาคต
1. ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว และชุมชนของกลุ่มเป้าหมาย
จากกรณี ศึ ก ษาข้ า งต้ น เมื่ อ วิ เ คราะห์ ถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ภ ายในครอบครั ว กั บ
กลุ่ ม เป้ า หมายหรื อ เด็ ก และเยาวชนที่ อ อกนอกระบบการศึ ก ษาจ านวน 38 คนแล้ ว พบว่ า
กลุ่มเป้าหมายจานวน 25 คนคิดเป็นร้อยละ 65.79 บิดามารดาอยู่ร่วมกัน ขณะที่กลุ่มเป้าหมายที่บิดา
มารดาหย่าร้างโดยบิดาหรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายแต่งงานใหม่มีจานวนที่ใกล้เคียงกับ
บิดามารดาเสียชีวิตหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตทาให้กลุ่มเป้าหมายอาศัยอยู่กับญาติพี่น้องหรืออาศัย
อยู่ตามลาพังกับเพื่อน โดยบิดามารดาหย่าร้างจานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 18.42 และบิดามารดา
เสียชีวิตหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิต จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 21.43 ตัวอย่างของกลุ่มเป้าหมาย
ทีบ่ ิดามารดาแยกทางหรือหย่าร้าง อาทิ
“ผมเป็นลูกที่พ่อแม่รัก ทั้งพ่อและแม่ต่างเกี่ยงกันเอาผมไปอยู่ด้วย”
“ผมไม่ถูกกับบิดาเลี้ยง แม่ผมก็ไม่ถูกกับตาที่เป็นบิดาเลี้ยงของแม่ สรุปแล้ว
คนในครอบครัวผมไม่มีใครถูกกัน”
กลุ่มเป้าหมายกรณีศึกษาที่ 1 (ผู้ให้สัมภาษณ์)
“เอมาจากครอบครัวที่แตกแยก พ่อแม่แยกทางกัน แม่แต่งงานใหม่ เอไม่
ชอบและไม่ถูกกับบิดาเลี้ยง เอโดนบิดาเลี้ยงทาร้ายร่างกายเป็นประจาทั้งเตะ ต่อย
และแม่ก็เข้าข้างบิดาเลี้ยงจนสุดท้ายเอก็ตัดสินใจหนีออกจากบ้าน”
ครูของกรณีศึกษาที่ 1 (ผู้ให้สัมภาษณ์)
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ขณะที่ ใ นครอบครั ว ที่ บิ ด ามารดาอยู่ ด้ ว ยกั น แต่ ก ลั บ พบว่ า ไม่ มี ค วามผู ก พั น กั บ
กลุ่มเป้าหมาย ดังสะท้อนได้จากบิดาหรือมารดาไม่ทราบถึงสาเหตุที่กลุ่มเป้าหมายออกจากโรงเรียน
ไม่ส ามารถให้ ข้อมูล ได้ห รื อให้ ข้อมูล ไม่ตรงกับกลุ่ มเป้าหมาย

หรือการที่บิดามารดาไม่เคยรู้ถึง

พฤติ ก รรมของกลุ่ ม เป้ า หมาย เช่ น การมี แ ฟน การคบหาเพื่ อ นต่ า งเพศ ชื่ อ เพื่ อ นสนิ ท ของ
กลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น
“แม่พึ่งรู้ว่าโบว์เค้าไม่ได้ไปเรียนเพราะเพื่อนที่โรงเรียนเค้าโทรตามหาโบว์
กับแม่ แม่เลยพึ่งรู้ว่าเค้าหนีออกจากโรงเรียนไปกับแฟน แม่เองก็ไม่เคยรู้ว่าเค้ามี
แฟนมาก่อน”
มารดาของกรณีศึกษาที่ 8 (ผู้ให้สัมภาษณ์)
นอกจากนี้เมื่อกลุ่มเป้าหมายย้ายถิ่นฐานเพราะประกอบอาชี พหรือแต่งงาน บิดา
มารดาของกลุ่มเป้าหมายยังไม่ทราบว่ากลุ่มเป้าหมายมีรายรับเท่าใด มีสภาพความเป็นอยู่อย่างไร
และกลุ่มเป้าหมายบางส่วนก็เพียงแต่ส่งเงินให้บิดามารดาและครอบครัวใช้จ่าย และนานๆ ครั้งจึงจะ
กลับหรือบางครอบครัวกลุ่มเป้าหมายไม่กลับมาที่บ้านอีกเลย
“ซีย้ายไปอยู่กรุงเทพ แม่ก็ไม่รู้ว่าซีทางานอะไร อยู่ที่ไหนกับใคร ไม่ค่อย
ได้คุยกัน เพราะซีสนิทกับพ่อมากกว่าแต่พ่อเขาตายแล้ว และแม่ก็ไม่สนิทกับซี ตอนนี้
แม่ก็อยู่กับลูกๆ และญาติมารดา”
มารดาของกรณีศึกษาที่ 3 (ผู้ให้สัมภาษณ์)
จากกรณีศึกษาข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ภายในครอบครัวกลุ่มเป้าหมาย
มีความสัมพันธ์ที่ห่างเหิน ต่างคนต่างเพียงอยู่อาศัยร่วมบ้านเดียวกันแต่ไม่มีความผูกพัน ความลึกซึ้ง
ทางอารมณ์ รวมถึงการสื่อสารในครอบครัว นอกจากนี้ระดับการศึกษาของสมาชิกภายในครอบครัวยัง
ส่งผลต่อการเลือกตัดสินใจศึกษาต่อหรือการตัดสินใจออกนอกระบบการศึกษาของกลุ่มเป้าหมาย โดย
หากสมาชิกในครอบครัว อาทิ บิดา มารดา ไม่ได้เรียนหนังสือหรือมีการศึกษาน้อยกว่ากลุ่มเป้ าหมาย
พี่ ห รื อ น้ อ งออกนอกระบบการศึ ก ษา จะส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจออกนอกระบบการศึ ก ษาของ
กลุ่มเป้าหมายเช่นเดียวกัน ซึ่งผู้วิจัยพบว่าสมาชิกในครอบครัวของกลุ่มเป้าหมายทุกคนจะไม่เคยเข้าถึง
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การศึ ก ษาหรื อ มี ก ารศึ ก ษาเพี ย งแค่ ร ะดั บ การศึ ก ษาภาคบั ง คั บ (ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 ถึ ง ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3) เท่านั้น
เมื่อพิจารณาด้านชุมชน พบว่าวิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมของคนในชุมชนมี
อิทธิพลกับการตัดสินใจศึกษาต่อ ซึ่งข้อมูลจากการลงพื้นที่พูดคุยกับกลุ่มเป้าหมายและคนในชุมชน
พบว่าหากคนในชุมชนส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนหนังสือหรือเรียนแต่ออกกลางคันหรือมีการศึกษาในระดับ
ใดบุ ต รหลานของคนในชุ ม ชนนั้ น ก็ มั ก มี ก ารศึ ก ษาอยู่ ใ นระดั บ ใกล้ เ คี ย งกั น และออกกลางคั น
เช่นเดียวกัน รวมถึงการเลือกประกอบอาชีพภายหลังออกจากระบบการศึกษา โดยเฉพาะในกลุ่มชาติ
พันธุ์ที่ต่างกันเช่น ม้ง กะเหรี่ยง
“ใจก็อยากให้เค้าเรียนต่อ แต่มี่มีลูกมีครอบครัวแล้ว เค้าอยาก
สร้างครอบครัวไม่อยากกลับมาเรียน และประเพณีของม้งถ้าแต่งงานแล้วลูกสาวก็
ต้องย้ายไปอยู่กับสามี เค้าแต่งงานมีครอบครัวแล้วไม่รู้จะพูดยังไงเพื่ออนาคตของ
เค้าเอง พ่อไม่สามารถห้ามความคิดเค้าได้เพราะเค้าทาพิธีแต่งงานแล้ว”
บิดาของกรณีศึกษาที่ 6 (ผู้ให้สัมภาษณ์)
นอกจากนี้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนยังส่งผลต่อการประกอบอาชีพของ
กลุ่มเป้าหมายเมื่อออกจากระบบการศึกษา อาทิ คนในชุมชนประกอบอาชีพประมง เลี้ยงวัว หาของ
ป่า เป็นอาชีพหลัก เมื่อกลุ่มเป้าหมายออกจากระบบการศึกษา หากกลุ่มเป้าหมายไม่ออกจากพื้นที่
หรือย้ายถิ่นฐาน กลุ่มเป้าหมายก็จะเลือกประกอบอาชีพเช่นเดียวกันกับคนในชุมชน
ขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างครูในโรงเรียน พบว่าภายหลังกลุ่มเป้าหมายออกจาก
การเรียน ครูในโรงเรียนมีทั้งที่ได้ติดตาม และไม่มีการติดตามกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้กลับเข้าสู่ระบบ
การศึกษา โดยครูที่ติดตามมักจะให้ข้อเสนอแนะกับกลุ่มเป้าหมายในด้านการศึกษาต่อ เช่น การศึกษา
ต่อที่สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การดรอปเรียนชั่วคราวเมื่อ
คลอดบุตรแล้วค่อยกลับมาเรียนใหม่อีกครั้ง เป็นต้น แต่ภายหลังเมื่อกลุ่มเป้าหมายออกจากการเรียน
กลางคันเมื่อได้สอบถามถึงการติดต่อพูดคุยกับครูในโรงเรียน พบว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ไม่มีการ
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พูดคุยหรือติดต่อสัมพันธ์กับครูในโรงเรียนอีก มีกลุ่มเป้าหมายเพียง 1 คนจาก 38 คนเท่านั้นที่ยัง
ติดต่อกับครูในโรงเรียนที่เคยเรียนจนถึงปัจจุบัน
2. วิถีชีวิตภายหลังออกจากระบบการศึกษา และแนวโน้มการศึกษาต่อในอนาคต
ภายหลังกลุ่มเป้าหมายออกจากระบบการศึกษา พบว่ากลุ่มเป้าหมายทุกคนแต่งงาน
(ทั้งแบบมีพิธีการและไม่มีพิธีการ) มีครอบครัว พร้อมทั้ง ทางานหรือคิดเป็น ร้อยละ 100 ส าหรับ
สถานที่ทางานมีสองรูปแบบคือ ทางานอยู่ในถิ่นฐานเดิม ชุมชนเดิมของตนเองในจังหวัดตาก และ
ทางานต่างถิ่นฐานโดยย้ายไปทางานต่างจังหวัด และจังหวัดที่กลุ่มเป้าหมายย้ายไปประกอบอาชีพและ
อาศัยอยู่ เช่น กรุงเทพมหานคร พิษณุโลก กาแพงเพชร สระบุรี อุดรธานี
ด้านลักษณะงานที่ทาส่วนใหญ่หากกลุ่มเป้าหมายทางานในชุมชนจะประกอบอาชีพ
ที่สอดคล้องกับ วิถีชีวิตของคนในชุมชน เช่น เลี้ยงวัว ทาประมง หาของป่า แต่หากกลุ่มเป้าหมาย
แต่งงานและย้ายไปอยู่ต่างถิ่นจะประกอบอาชีพที่หลากหลายเช่น ช่างก่อสร้าง พนักงานในโรงงาน
พนักงานในร้านล้างรถ พนักงานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น
ด้านรายได้เฉลี่ยจากการทางานของกลุ่มเป้าหมาย ส่วนใหญ่จะมีรายได้ไม่แน่นอน
โดยได้รับเป็นรายวันเมื่อมีการทางานหรือจ้างงาน กลุ่มเป้าหมายที่ทางานในถิ่นฐานเดิมของตนเอง
พบว่ามีรายได้เฉลี่ยไม่แตกต่างจากการทางานต่างถิ่นฐาน โดยจะมีรายได้ทั้งแบบรายวันเช่น 200-300
บาทต่อวัน และรายเดือนซึ่งมีรายได้อยู่ระหว่าง 2,000 บาทจนถึงสูงสุด 10,000 บาทต่อเดือน ขณะที่
กลุ่มเป้าหมายที่ย้ายถิ่นฐานไปทางานต่างจังหวัดจะมีรายได้ รายวันและรายเดือนใกล้เคียงกัน แต่
รายได้รายเดือนจะน้อยกว่าคือประมาณ 7,000 บาทต่อเดือน
ด้านแนวโน้มการศึกษาต่อในอนาคตพบว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ 33 คนจาก 38
คน หรือคิดเป็นร้อยละ 86.84 จะไม่กลับไปศึกษาต่อ ทั้งนี้เพราะไม่เห็นความสาคัญของการกลับไป
ศึกษาต่อ นอกจากนี้กลับไปศึกษาต่อยังส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบัน และอนาคต เช่น เพิ่ม
ภาระค่าใช้จ่ายทั้งในการเดินทางและการเรียน เสียเวลาในการทางาน และไม่ได้ใช้ประโยชน์จากการ
เรียน
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“ฉันเคยบอกให้เขากลับไปเรียน อยากให้มีงานมีการที่ดีทา
แต่เขาก็ไม่เชื่อ เอาแต่เที่ยวเล่น สูบบุหรี่เยอะมากจนกลิ่นบุหรี่ติดตัว”
มารดาของกรณีศึกษาที่ 16 (ผู้ให้สัมภาษณ์)
“คงไม่กลับไปเรียนอีกแล้ว แฟนคงไม่ยอม เพราะหนู
ต้องให้นมลูกด้วย ถึงมีโอกาสเรียนหนูก็คงไม่กลับไปเรียนอีก
เพราะอยากทางานมากกว่า”
กรณีศึกษาที่ 22 (ผู้ให้สัมภาษณ์)
“เรียนไปก็ต้องกลับมาอยู่บ้านเลี้ยงลูกอยู่ดี”
กรณีศึกษาที่ 23 (ผู้ให้สัมภาษณ์)
“มีลูกแล้วไม่อยากเรียน เก็บเงินให้ลูกเรียนดีกว่า”
กรณีศึกษาที่ 24 (ผู้ให้สัมภาษณ์)
“ตอนนี้มีครอบครัวแล้วอยากทางานเก็บเงินเพื่อส่งลูก
เข้าเรียนจะเหมาะสมกว่า และอยากให้ลูกมีโอกาสเรียนสูงๆ”
กรณีศึกษาที่ 27 (ผู้ให้สัมภาษณ์)
ขณะที่กลุ่มเป้าหมายทีต่ ้องการจะกลับไปศึกษาต่อมีจานวนทั้งสิ้น 5 คน จาก 38 คน
คิดเป็นร้อยละ 13.16 โดยกลุ่มเป้าหมายให้เหตุผลที่ต้องการศึกษาต่อ อาทิ ต้องการเรียนเพื่อให้ได้วุฒิ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องการนาความรู้ไปประกอบอาชีพตามที่ตนเองต้องการ เช่น
ทหาร ต้องการเรียนต่อในอนาคตพร้อมทั้งทางานไปด้วยและถ้ามีโอกาสตั้งใจจะเรียนให้จบปริญญาตรี
สาหรับรูปแบบการศึกษาที่กลุ่มเป้าหมายต้องการศึกษาต่อในอนาคตคือ การศึกษา
ในสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
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วัตถุประสงค์ข้อที่สอง คือ เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนออกนอกระบบการศึกษา
จากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย ตัวแทนครอบครัว และตัวแทนชุมชนของกลุ่มเป้าหมาย
สามารถวิเคราะห์ได้ว่าปัจจัยที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนออกนอกระบบการศึกษาเกิดจาก 2 ปัจจัย คือ
1. ปัจจัยจากกลุ่มเป้าหมาย
ปัจจัยจากกลุ่มเป้าหมายมีหลายประการที่ส่งผลต่อการออกนอกระบบการศึกษา มี
ดังนี้
1.1 ทัศนคติของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อการศึกษา เช่น การไม่ให้ความสาคัญและไม่
เห็นประโยชน์ของการเรียน การไม่ชอบเรียนหนังสือ ขี้เกียจเรียน อยากทางานมากกว่าเรียน หัวไม่ดี
เรียนไม่เก่ง เรียนไม่เข้าใจ เบื่อการเรียน ไม่อยากเรียน
“ไม่รู้จะเรียนไปทาไม เรียนแล้วก็ต้องกลับมาอยู่บ้านทางานที่บ้าน
หรือไม่ก็ต้องแต่งงานอยู่ดี”
กรณีศึกษาที่ 15 (ผู้ให้สัมภาษณ์)
1.2 การปรับตัว ทั้งการปรับตัวภายในสถานศึกษา เช่น ด้านการเรียนและการเข้า
กับเพื่อนในชั้นเรียน และการปรับตัวในชีวิตประจาวันเมื่อต้องย้ายถิ่นฐานไปเรียนหนังสือต่างถิ่น
“ที่ตัวเมืองมีคนเยอะ คุยกับเค้าไม่เข้าใจ ไม่เคยรู้จัก ต้องหาข้าว
กินเองซักผ้าเอง ต้องทาเองทั้งหมด อยู่ได้หนึ่งสัปดาห์ก็รู้สึกเบื่อ ไม่สนุก
เวลาไปเรียนเหมือนถูกบังคับเลยไม่อยากไปเรียน”
กรณีศึกษาที่ 29 (ผู้ให้สัมภาษณ์)
“ไม่ ช อบความวุ่ น วาย ไม่ ช อบวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์
นักเรียนในโรงเรียนเยอะดูวุ่นวาย ไม่มีความสุข ต้องทาเองทุกอย่าง อยู่
หอคนเดียว”
กรณีศึกษาที่ 35 (ผู้ให้สัมภาษณ์)
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1.3 การมีคดีความ เช่น การทะเลาะวิวาทในโรงเรียน เรื่องชู้สาว การขโมยเงินของ
ครูและเพื่อนนักเรียน
1.4 การแต่งงานมีครอบครัว การหนีตามแฟน รวมถึงการตั้งครรภ์ขณะเรียนของ
ฝ่ายหญิง และการทาให้ผู้หญิงตั้งครรภ์ของฝ่ายชาย
1.5 สุขภาพร่างกายของกลุ่มเป้าหมาย เช่น ปวดหัว อาเจียน
2. ปัจจัยจากครอบครัว ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
2.1 ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจของครอบครัว ทาให้จาเป็นต้องออกจากการเรียน เช่น
การไม่มีคนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียนเนื่องจากบิดามารดาเสียชีวิตหรือแยกทางกัน การไม่มีเงิน
มากพอสาหรับการเรียนต่อ
2.2 ทั ศ นคติ ข องบิ ด ามารดาที่ มี ต่ อ กลุ่ ม เป้ า หมาย โดยบิ ด ามารดามี ทั ศ นคติ ว่ า
กลุ่มเป้าหมายไม่มีความสามารถหรือศักยภาพมากพอที่จะเรียนหนังสือได้ รวมถึงการให้ความห่วงใยที่
มากจนเกินไป (overprotection) กับกลุ่มเป้าหมายจนไม่สามารถไว้วางใจเมื่อกลุ่มเป้าหมายต้องไป
โรงเรียน
“อั๋นเค้าเป็นเด็กปัญญาอ่อน เรียนได้ลาดับที่สุดท้ายของห้อง อั๋น
เค้า เคยไม่ส บายอาเจียนเยอะตอนที่ ไปเรียนแต่ครูให้ ไปพักที่ห้ อง
พยาบาลอยู่คนเดียว พอพ่อเค้ารู้เรื่องเลยไปตามรับกลับมา พอเค้า
กลับมาก็นอนทั้งวัน นอนไปหลายวัน เราเลยเป็นห่วงเค้า ไม่อยากให้
เค้าไปโรงเรียนอีก”
“เค้า เป็ น คนไม่ ค่ อยพูด มี อ ะไรไม่ ยอมบอกครู แม่ ก ลั ว เพื่ อ น
แกล้งอั๋น เพราะเค้าเป็นเด็กปัญญาอ่อน”
มารดาของกรณีศึกษาที่ 15 (ผู้ให้สัมภาษณ์)
2.3 ทัศนคติด้านการให้ความสาคัญกับการศึกษาของสมาชิกในครอบครัว และคน
ในชุมชน จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่าสมาชิกในบางครอบครัว เช่น บิดา มารดา และคนในชุมชน
ไม่ให้ความสาคัญกับการศึกษา การให้กลุ่มเป้าหมายเข้าศึกษาเป็นเพราะอายุถึงเกณฑ์ที่ต้องเข้าเรียน
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และเมื่อเรียนจนจบระดับชั้นประถมศึกษา หรือ การศึกษาภาคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) ก็ควร
ออกจากการเรียนมาช่วยครอบครัวทางาน เช่นเดียวกันกับ ครอบครัวอื่นๆ ในชุมชนก็ออกจากการ
เรียนก่อนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)
2.4 สิ่งแวดล้อมของกลุ่ มเป้าหมายที่ส่ งผลต่อพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย เช่น
เพื่อนเกเร การติดรุ่นพี่ การติดเที่ยวเล่น การออกนอกระบบการศึกษาของเพื่อนของกลุ่มเป้าหมาย
และกลุ่มเป้าหมายออกนอกระบบการศึกษาตามเพื่อน
2.5 การเดินทางเพื่อไปโรงเรี ยน เนื่องจากพื้นที่ในชุมชนเป็นพื้นที่ห่ างไกล และ
ทุรกันดาร (บนภูเขาสูง บนดอย) ต้องเดินทางหลายวิธีหลายต่อ เช่น การขึ้น รถโฟวิล การต่อเรือ การ
เดินเท้า จึงจะเข้าถึงโรงเรียนทาให้ไม่สะดวกต่อการเดินทางเพื่อไปโรงเรียน ซึ่งการเดินทางแต่ละครั้ง
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์ข้อที่สาม คือ เพื่อนาเสนอแนวทางการจัดการศึกษาสาหรับเด็กและเยาวชนนอก
ระบบการศึกษา
ผู้ วิ จั ย เก็ บ ข้ อ มู ล เพื่ อ ตอบวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จั ย ในข้ อ ที่ 3 จากการสั ม ภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิเชิงลึก (in-depth interview) ที่ทางานเกี่ยวข้องในด้านการวางแผน หรือวางนโยบาย
หรื อ มี ป ระสบการณ์ โ ดยตรงกั บ การจั ด การศึ ก ษาส าหรั บ เด็ ก และเยาวชนทั้ ง การศึ ก ษาในระบบ
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย รวมจานวน 5 ท่าน จากนั้นสรุป และสังเคราะห์
คาตอบที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยมีประเด็นที่สาคัญเรียงตามลาดับ ดังนี้
3.1 บทบาทของครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ในการป้องกันการออกจากระบบการศึกษา
ของเด็กและเยาวชน
บทบาทของครอบครัว
ครอบครัวมีบทบาทสาคัญที่สุดทั้งในการพัฒนาบุตรหลานผ่านระบบการศึกษาหรือ
อาจนาไปสู่การนาบุตรหลานออกนอกระบบการศึกษาและนาพาบุตรหลานให้เป็นแรงงาน ดังนั้น
ครอบครัวควรต้องตระหนักถึงความสาคัญในการพัฒนาบุตรหลานผ่านระบบการศึกษา (ซึ่งอาจเห็น
ผลช้าเมื่อเทีย บกับ การออกนอกระบบการศึกษาและเข้าสู่ แรงงาน) ครอบครัว ควรวางแผนสร้าง
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ครอบครัวตั้งแต่ก่อนแต่งงาน เน้นการพัฒนาให้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพ โดยเฉพาะการพัฒนาเซลล์
สมองตั้งแต่แรกเกิดถึง 8 ขวบ โดยโรงเรียนต้องมีส่วนร่วม เช่น การให้ครูพูดคุยกับผู้ปกครองเพื่อทาให้
ผู้ปกครองหรือครอบครัวตระหนักถึงความสาคัญ และคุณค่าของการศึกษาและเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อ
การน าบุ ตรหลานออกนอกระบบการศึก ษา โดยครอบครัว ควรผลั กดัน ให้ บุตรหลานอยู่ ในระบบ
การศึกษาอย่างน้อยในระดับการศึกษาภาคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3)
บทบาทของโรงเรียน
ผู้อานวยการโรงเรียนและครูต้องมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณความเป็น
ครู เรี ย นรู้ แ ละใส่ ใ จผู้ เ รี ย น สร้ างความผู ก พัน ระหว่างครูกั บศิ ษย์เ พื่อป้ องกั นการออกนอกระบบ
การศึกษา รวมถึงการให้ครูพูดคุยกับครอบครัวเพื่อป้องกันการออกนอกระบบการศึกษาของเด็กและ
เยาวชน โดยทาให้ครอบครัวเห็นคุณค่าและความสาคัญของการศึกษา เช่น การให้ครอบครัว เห็ น
ตัวอย่างของการมีอาชีพที่ดีภายหลังจบการศึกษา การมีข้าวกินอิ่ม สุขภาพดีเมื่อ บุตรมาโรงเรียน การ
มีรถโมบาย (mobile) ที่ประกอบด้วยหนังสือและสื่อการเรียนรู้สาหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบ
การศึกษาเพื่อเข้าถึงครอบครัว และชุมชนโดยสอดแทรกทัศนคติ และความสาคัญของการศึกษา
นอกจากนี้ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน (ชก) ควรทาหน้าที่ช่วยเหลือ
และป้องกันนักเรียนที่มีแนวโน้มจะออกนอกระบบการศึกษาอย่างจริงจังและเกิดผลในทางปฏิบัติ
เพื่อให้นักเรียนคงอยู่ในระบบการศึกษาต่อไปได้
บทบาทของชุมชน
ชุมชนควรสร้างความตระหนักในการเห็นความสาคัญของการเรียนโดยใช้การศึกษา
เป็นฐานในการพัฒนาชุมชน และเป็นพื้นฐานในการดาเนินชีวิตที่ดี โดยครอบครัวแต่ละครอบครัวต้อง
ร่วมมือกันเปลี่ยนแปลงชุมชน รวมถึงการมีผู้นาชุมชนซึ่งเป็นคนในชุมชนที่มีศักยภาพเป็นครูผู้สอน
แทนครูในเมืองหรือครูต่างถิ่น ทั้งนี้เพราะจะรู้และเข้าใจธรรมชาติของผู้เรียนได้ดีกว่า รวมถึงการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและเป็นการสอนเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียนโดยคนในชุมชนที่เป็น
อาสาสมัครและเห็นถึงความสาคัญของคนในชุมชน ซึ่งผู้ที่จะเปลี่ยนแปลงชุมชนได้ควรเป็นบุคคลใน
ชุมชนที่เป็นนักบูรณาการและรู้ข้อมูลในชุมชนเป็นอย่างดี สามารถเข้าถึงเด็กและเยาวชนได้ดี
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3.2 หน่วยงานที่ควรมีบทบาทในการช่วยเหลือ และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนนอก
ระบบการศึกษา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมีบทบาทต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานภาครัฐ อาทิ หน่วยงานส่งเสริมสวัสดิการครอบครัว การพัฒนาชุมชน
โดยควรมี ร ะบบติด ตามภายหลั งการออกนอกระบบการศึ กษาของเด็ก พัฒ นาคุณ ภาพชีวิ ตและ
ช่วยเหลือด้านจิตใจ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข เช่น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพสต) อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม) ควรมีระบบ
แนะแนวครอบครัวถึงแนวทางการเลี้ยงลูก เช่น โครงการขวัญถุงในโรงพยาบาลให้แม่หลังคลอด การ
วางแผนการตั้งครรภ์ (เพราะเด็กและเยาวชนนอกรระบบการศึกษาส่วนหนึ่งตั้งครรภ์ในวัยรุ่น) หรือ
การสนับสนุนด้านอาชีพของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา เช่น เด็กและเยาวชนที่ออกนอก
ระบบการศึกษาต้องการเป็นพยาบาล สาธารณสุขชุมชนควรมีบทบาทในการส่งเสริม
รวมถึงการร่วมมือกับ กรมสุขภาพจิต ให้การดูแลด้านสภาพจิตใจ กระทรวงมหาดไทย เช่น
องค์การบริ หารส่ว นตาบล (อบต) ร่วมกันคัดเลือกคนในชุมชนที่ส ามารถเป็นแกนนาหรือ ปราชญ์
ชาวบ้าน หรือแหล่งภูมิปัญญาและจัดการเรียนรู้ร่วมกับสานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอั ธ ยาศั ย หรื อ หากเด็ก และเยาวชนนอกระบบการศึก ษาประกอบอาชีพ เกษตรกร องค์ก าร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท) ควรให้ความรู้หรือจัดอบรมเป็นหลั กสูตรระยะสั้นให้ความรู้เกี่ยวกับด้าน
การเกษตร เป็นต้น ซึ่งการช่วยเหลือในลักษณะดังกล่าวจะเป็นการพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบ
การศึกษาผ่านการให้การศึกษาตามอัธยาศัย
นอกจากหน่วยงานภาครัฐข้างต้นแล้ว สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ยังเป็นเพียงผู้ทาหน้าที่จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนนอก
ระบบการศึกษาให้ ดีขึ้น และหากเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาต้องการประกอบอาชีพ
นอกเหนือจากกระทรวงที่เกี่ยวข้องข้างต้นแล้ว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานควรมีบทบาทใน
การจัดหางานที่เหมาะสม ทั้งนี้การดาเนินงานต่างๆ ข้างต้นจะสาเร็จและเกิดขึ้น ได้จริงจาเป็นต้อง
ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ
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สาหรับบทบาทขององค์กรเอกชน เช่น องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ หรือยูเนสโก้ (UNESCO) ยังมีบทบาทในการช่วยเหลือด้านการเงินในการสนับสนุน
คุณภาพชี วิตเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึก ษาเพื่อ ให้ ก ลั บเข้าสู่ การศึก ษาในระบบ โดยผ่ า น
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โดยมีโครงการที่สาคัญ อาทิ “Strengthening Education Systems For Out of School
Children Project” เป็นต้น
3.3 การจัดการศึกษาทีเ่ หมาะสมกับความต้องการของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาใน
ด้านการศึกษาต่อในอนาคต และบุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาที่เหมาะสมกับความต้องการของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ควรเป็น
การศึกษาที่จัดการเรียนรู้เฉพาะบุคคล เช่น กลุ่มเด็กที่มีปัญหาเฉพาะด้าน เป็นต้น โดยการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยต้องสามารถพัฒนารายวิชาเลือก และออกแบบการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ตัวอย่างกรณีศึกษาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาที่เป็น
เด็กต่างด้าวจังหวัดตาก หากผู้เรียนต้องการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทย การจัดการศึกษาควรจัดให้เรียน
ผ่านสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่เน้นทักษะอาชีพ แต่หาก
ผู้เรียนต้องการกลับไปอยู่ที่ประเทศพม่า การจัดการศึกษาจะจัดผ่านศูนย์การเรียนรู้ในไทยที่สอนเป็น
ภาษาพม่า และใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบของพม่า เป็นต้น
นอกจากนี้ ยั ง ควรเป็ น การจั ดการศึ กษาโดยใช้ชุ ม ชนเป็ น ฐาน เป็น การศึก ษาที่ เด็ กและ
เยาวชนนอกระบบการศึกษามีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียนอย่างแท้จริง เช่น สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน
โดยสถานศึกษาในชุมชนต้องสามารถจัดการศึกษาได้ทั้ง 3 รูปแบบตามพระราชบัญญัติการศึกษา
มาตรา 12 คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
นอกจากนี้การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังเป็นการจัดการศึกษาที่ช่วยลด
ความเหลื่อมล้าและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา เช่น บทเรียนออฟไลน์ (offline) เป็นต้น
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สาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับความต้องการของเด็กและ
เยาวชนนอกระบบการศึ กษาสามารถแบ่งได้ 2 กรณี ตามความต้องการของเด็กและเยาวชน คื อ
1) กรณีที่เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาต้องการวุฒิการศึกษา สานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และศูนย์การเรียนรู้ จะมีบทบาทในการพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับวุฒิ
การศึกษา รวมถึงภาคเอกชน เช่น องค์กรเอกชนเพื่อสาธารณะประโยชน์ (NGO) มีส่วนร่วมในการ
พั ฒ นาครู ที่ ส อนผู้ เ รี ย นเด็ ก ต่ า งด้ า วในศู น ย์ ก ารเรี ย น และ 2)กรณี ที่ เ ด็ ก และเยาวชนนอกระบบ
การศึกษาต้องการประกอบอาชีพ หรือพัฒนาด้านอาชีพ และไม่ต้องการกลับไปศึกษาต่อ สานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจะมีบทบาทในการฝึกอาชีพให้กับผู้เรียนโดย
ควรทางานร่วมกันกับกระทรวงแรงงาน
3.4 วิธี ก ารจั ด การศึก ษาทั้ง การศึ ก ษาในระบบ การศึ ก ษานอกระบบ และการศึ ก ษาตาม
อัธ ยาศัย เพื่อป้องกัน ช่วยเหลือ หรือพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ออกนอกระบบการศึกษา และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การจัดการศึกษาในระบบ
โรงเรียนควรเน้นระบบการช่วยเหลือ ผู้เรียน ใส่ใจผู้เรียนเป็นรายบุคคลโดยเฉพาะ
ผู้ เรี ย นที่มีแนวโน้ มออกนอกระบบการศึกษาผ่ านระบบดูแลช่ว ยเหลื อ ผู้ เรียนในโรงเรียน (ชก) ที่
สามารถทางานได้จริง ระบบครูที่ปรึกษาและครูประจาชั้น และครูแนะแนว ซึ่งควรให้การแนะแนว
ชีวิตกับเด็กและเยาวชนที่มีแนวโน้มเป็นกลุ่มเสี่ยงจะออกนอกระบบการศึกษา จัดชั้นเรียนเพื่อเตรียม
ความพร้อมให้กับผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน และครูควรมีทักษะของความใส่ใจ เข้าใจผู้เรียน สร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและผู้เรียน ให้ความสาคัญการแนะแนวมากขึ้น ครูควรมีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องของจิตวิทยาเด็ก และภาษาท้องถิ่น เช่น ภาษาพม่า
นอกจากนี้ การเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ส อดคล้องกับความต้องการ
เรียนรู้ของผู้เรียน การเรียนการสอนที่เน้นการลงมือปฏิบัติ (learning by doing) มากยิ่งขึ้น รวมถึง
วิธีการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับสภาพของผู้เรียน ทาให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุข และสนุก
กับการเรียน
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ทั้งนีก้ ารจัดการศึกษาในระบบควรเชื่อมโยงกับการศึกษานอกระบบเพื่อป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาที่ครบวงจร
การจัดการศึกษานอกระบบ
การจัดการศึกษานอกระบบควรจัดตามพระราชบัญญัติการศึกษามาตรา 12 และ
จัดเป็นหลักสูตรระยะสั้นเพื่อรองรับความต้องการของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา และคนใน
ชุมชน สาหรับบทบาทสาคัญของผู้เรียนในการศึกษานอกระบบคือ การรับผิดชอบการเรียนของตนเอง
แทนการให้ครูช่วยเหลือ หรือรอความช่วยเหลือจากครู ในขณะที่บทบาทของครูสานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยควรเข้าใจลักษณะการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับ
บริบทของผู้เรียนโดยจัดการศึกษาให้มีความยืดหยุ่น เช่น ผู้เรียนไม่จาเป็นต้องครบกลุ่มในบางพื้นที่
การเรียนการสอนออนไลน์ เป็นต้น และมีความหลากหลาย สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็ก
และเยาวชนนอกระบบการศึกษาได้ทั้งในด้านของหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอน โดยการสอนผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นวิธีการสาคั ญในการเข้าถึงผู้เรียนที่อยู่ห่างไกลให้เข้าถึงการศึกษาได้ ยืด
หลักการจัดการศึกษาแบบ “การสมัครไม่มีรอบ สอบไม่มีรุ่น ” ทั้งนี้ครูผู้สอนควรเป็นคนในพื้นที่หรือ
ชุมชน เช่น ครูภูมิปัญญา จะมีความเหมาะสมในการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาเด็กและเยาวชนนอก
ระบบการศึกษาได้ดี
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
หน่วยงานทุกภาคส่วนมีบทบาทสาคัญในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย โดยควร
สร้างนิสัยให้คนไทยใฝ่รู้ใฝ่เรียน และเรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong learning) จัดการศึกษาให้สอดคล้อง
กับความต้องการของคนในชุมชนเพื่อพัฒนาด้านอาชีพของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาและ
คนในชุมชน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น การมีฟรีไวไฟ (free Wi-Fi)
ห้องสมุดประชาชน อินเทอร์เน็ตตาบล การใช้ mobile literacy (การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี เช่น แท็บ
เล็ต โทรทัศน์ดาวเทียม อินเทอร์เน็ต) เพื่อสร้างแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนหรือศูนย์การเรียนรู้โดยคนใน
ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นจากชุมชน โดยชุมชน เพื่อ
ชุมชน และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนอย่างแท้จริง
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สาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือและป้องกันทั้งการศึกษาในระบบและ
นอกระบบ ควรเป็ น หน่ ว ยงานทุก ภาคส่ ว นทั้ งภาครั ฐ บาล อาทิ ส านั ก งานการศึก ษาขั้ น พื้น ฐาน
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริม การศึกษาเอกชน สานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย กระทรวงดิจิทัลเพื่ อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล เป็ น ต้ น องค์ ก รเอกชน อาทิ องค์ ก ารการศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก (UNESCO) โดยทาหน้าที่สนับสนุนเรื่องงบประมาณในการ
ให้ครูอบรมความรู้ที่จาเป็นกับการสอนผู้เรียนที่ออกนอกระบบการศึกษา เช่น ภาษาพม่า จิตวิทยาเด็ก
และสิ่ งส าคัญในการดาเนิ นงานช่ว ยเหลื อ ป้องกันเด็กและเยาวชนออกนอกระบบการศึกษาของ
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน คือ ควรทางานให้ มีระบบที่เชื่อมโยงกัน เป็นเอกภาพและมี
ฐานข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อป้องกันการสับสนของข้อมูลในเรื่องเดียวกันแต่มีข้อมูลแตกต่างกัน
3.5 แนวทางการจัดการศึกษาที่เหมาะสมสาหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา
จากข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิข้างต้น ผู้วิ จัยสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาแนวทางการจัด
การศึกษาที่เหมาะสมสาหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา โดยแนวทางการจัดการศึกษา
สาหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษามีแนวทางที่สาคัญดังนี้
3.5.1 การจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น (flexibility) ตามบริบทของผู้เรียน
จากข้อมูลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนออกนอกระบบการศึกษา
พบว่ า เกิ ด จากสองปั จ จั ย คื อ ปั จ จั ย จากกลุ่ ม เป้ า หมาย และปั จ จั ย จากครอบครั ว ชุ ม ชน และ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งตัวอย่างปัจจัยที่เกิดขึ้นมีหลายประการ อาทิ การปรับตัวในสถานศึกษา การมีคดีความ
ติ ด ตั ว การแต่ ง งาน ปั ญ หาสุ ข ภาพ ทั ศ นคติ ที่ มี ต่ อ การศึ ก ษา สภาพเศรษฐกิ จ การเดิ น ทางไป
สถานศึกษา เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาด้านการปรับตัว และการเดินทางไปสถานศึกษาทั้งนี้
เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายในงานวิจัยพักอาศัยอยู่ในพื้นที่สูงบนเขาหรือพื้นที่ที่ยากลาบากต่อการเดินทาง
รวมถึงไม่มีสัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต ดังนั้นแนวทางการจัดการศึกษาสาหรับเด็กและเยาวชน
นอกระบบการศึกษา กรณีศึกษาจังหวัดตาก จึงควรเป็นการจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นตามสภาพ
และบริบทของผู้เรียนที่มีลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างจากเด็กและเยาวชนทั่วไป และแตกต่าง
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จากเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาจังหวัดอื่น ทั้งในเรื่องของวัตถุประสงค์ในการจัดการเรีย น
การสอน หลักสูตร เนื้อหาสาระ วิธีการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล อีกทั้งในเรื่องของการจัด
การศึกษาที่ควรต้องมีทั้งการศึกษาในระบบร่ว มมือกับ การศึกษานอกระบบ การให้ ทักษะความรู้
ทางด้านวิชาการและทักษะอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาที่ทางาน
แล้ว
ตัว อย่ างแนวทางการจัดการศึกษา อาทิ การเชิญครูจากการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยหรือเชิญครูที่เป็นปราชญ์ชาวบ้านหรือคนในพื้นที่มาสอนแทนบุคคลภายนอก
(อันเนื่องจากข้อจากัดในการเดินทาง) โดยจัดสอนเพื่อการฝึกอาชีพ และการทางานมากกว่าการเรียน
โดยใช้เนื้อหาจากหลักสูตรแกนกลาง นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอนควรจัดตามความพร้อมของ
ผู้เรียนโดยไม่จาเป็นต้องให้ชั้นเรียนครบชั้น รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอน
(กรณีพื้นที่อยู่ห่างไกลและสามารถเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์ เน็ทได้) ทั้งนี้ภาครัฐควรมีงบประมาณ
เพื่อการสนับสนุนแนวทางการจัดการศึกษาดังกล่าวด้วย
3.5.2 การจัดการศึกษาที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล (individual differences)
ของผู้เรียน
เนื่องจากผู้เรียนแต่ละคนมีวิถีชีวิตภายหลังออกนอกระบบการศึ กษาแตกต่างกัน ทั้ง
จากการแต่งงานมีครอบครัว และการทางาน ดังนั้นการจัดการศึกษาสาหรับเด็กและเยาวชนนอก
ระบบการศึกษาจึงต้องคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและบริบทของผู้เรียนที่แตกต่างกัน การ
จัดการศึกษาที่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในจังหวัดตาก นอกจากควรมีความ
ยืดหยุ่นในการจัดการศึกษาแล้วยังควรคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน อาทิ ผู้เรียนที่
ครอบครัวแล้วและมีความต้องการประกอบอาชีพ การจัดการศึกษาควรมีหลักสูตรที่เน้นการพัฒนา
ทักษะการทางานที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและอาชีพที่สอดคล้องกับท้องถิ่น รวมถึงมี
หลักสูตรครอบครัวศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัว โดยหลักสูตรและเนื้อหาวิชาควรเน้นที่
สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันและประกอบอาชีพได้จริง
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3.5.3 การจัดการศึกษาเพื่อการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพ (life and career)
จากข้อมูลคุณลักษณะเชิงลึกของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาด้านวิถีชีวิต
ภายหลังออกจากระบบการศึกษา และแนวโน้มการศึกษาต่อในอนาคต และข้อมูลจากการวิเคราะห์
ปัจ จั ย ที่ส่งผลให้ เด็กและเยาวชนออกนอกระบบการศึกษาพบว่า ภายหลังผู้ เรียนซึ่งเป็นเด็กและ
เยาวชนนอกระบบการศึกษาออกจากสถานศึกษาแล้วส่วนใหญ่ไม่ต้องการกลับเข้าศึกษาต่อในระบบ
เพราะมี ค รอบครั ว และประกอบอาชี พ แล้ ว ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชี พ ทั้ ง ในจั ง หวั ด ตากและ
ต่างจังหวัด ตัวอย่างอาชีพ เช่น เกษตรกร รับจ้างทั่วไป พนักงานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น ดังนั้น
แนวทางการจัดการศึกษาสาหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาจึงควรเป็นการจัดการศึกษาบน
ฐานของการทางาน เพื่อพัฒนาการดารงชีวิต สอดคล้องกับวิถีชีวิตประจาวันและการประกอบอาชีพ
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา
แทนการจัดการศึกษาที่เน้นเพียงวิชาการแต่เพียงอย่างเดียวเพราะไม่สอดคล้องกับความต้องการของ
เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ทั้งนี้การศึกษาบนฐานการงานอาชีพ ต้องสามารถเทียบโอนไปที่
คุณภาพของการศึกษาขั้นพื้นฐานได้
3.5.4 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา (participatory education
management)
เนื่ องจากเด็ก และเยาวชนนอกระบบการศึก ษาทุก คนปฏิเ สธการกลั บ เข้ าสู่ ระบบ
การศึกษาในโรงเรียน และมีเพียง 5 คนจาก 38 คนเท่านั้นที่ให้ข้อมูลว่าหากมีโอกาสต้องการศึกษาต่อ
ในสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดังนั้นการจัดการศึกษาสาหรับ
เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาจึงต้องไม่ใช่บทบาทหน้าที่ของโรงเรียนแต่เพียงฝ่ายเดียว แต่ต้อง
เป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชน และสังคมที่เด็กและเยาวชนนอก
ระบบการศึกษาอาศัยอยู่ ซึ่งตัวอย่างของการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เช่น การ
จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์การศึกษาขึ้นในชุมชน โดยคนในชุมชน วัตถุประสงค์ในการศึกษา และ
หลั กสู ตรออกแบบเพื่ อรองรั บ ความต้อ งการของคนในชุ ม ชน และมี ภ าครัฐ ให้ ก ารสนั บ สนุ นการ
ดาเนินงานและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาดังกล่าวเพื่อให้เกิดความเท่าเทียม ทั่วถึง มี
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คุณ ภาพ (quality) จึ ง จะท าให้ ก ารจั ด การศึ ก ษาโดยการมี ส่ ว นร่ ว มของทุ ก ภาคส่ ว นเกิ ด ขึ้ น และ
ดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง (continuity) และยั่งยืน (sustainability)
3.5.5 การจัดการศึกษาทางเลือก (alternative education)
การจัดการศึกษาทางเลือกเป็นการจัดการศึกษาเพื่อผู้เรียนที่เป็นเด็กและเยาวชนนอก
ระบบการศึกษาที่ไม่ต้องการศึกษาต่อในระบบโรงเรียน มีลักษณะที่สาคัญคือการออกแบบหลักสูตรที่
มีลักษณะเฉพาะตามความต้องการของผู้เรียน เป็นการศึกษาที่ไม่แยกส่วนระหว่างวิถีชีวิตออกจากการ
เรียนรู้ ซึ่งเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาสามารถประกอบอาชีพและเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนา
ตนเองในเรื่องที่ตนถนัดหรือสนใจได้ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong learning)
ของผู้เรียน ทาให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะและประสบการณ์ชีวิตและการทางานผ่านการเรียนรู้ได้
ด้วยตนองตลอดชีวิตโดยไม่จาเป็นต้องเรียนผ่านการศึกษาในระบบ
จากข้อมูลความต้องการกลับเข้าศึกษาต่อในระบบการศึกษาของกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวพบว่า
กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ปฏิเสธการกลับสู่การศึก ษาในระบบการศึกษา ดังนั้น แนวทางจัดการศึกษา
สาหรั บเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาสามารถจัดแบ่งออกเป็น 2 แนวทางโดยยืดถือความ
ต้องการของเด็กและเยาวชนเป็นหลัก โดยมีแนวทางการจัดการศึกษา คือ การจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นแนวทางที่สาคัญ ทั้งนี้สามารถแบ่งรูปแบบการจัดการศึกษาออกเป็น 2
แบบตามความต้องการของผู้เรียน คือ
1. กรณีที่เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาต้องการได้วุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น สานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจะเป็น หน่วยงานในการจัดการศึกษาที่สาคัญ
สาหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา
2. กรณีที่เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาไม่ต้องการวุฒิการศึกษา แต่ต้องการประกอบ
อาชีพและพัฒนาด้านอาชีพ สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ยังคง
เป็นหน่วยงานในการจัดการศึกษาที่สาคัญ รวมถึงการศึกษาทางเลือก โดยมี แนวทางการจัดการศึกษา
ที่สาคัญคือ ต้องจัดการศึกษาแบบยืดหยุ่น เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล จัดการศึกษาบนพื้นฐาน
ของการดารงชีวิตและการทางาน และเป็นการจัดการศึกษาทางเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการ
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ของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาเพื่อสนับสนุนการทางาน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนในชุมชน
ทั้งนี้แนวทางการจัดการศึกษาสาหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาจังหวัดตากจะ
เกิดขึ้นและประสบความสาเร็จได้จาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับ
ครอบครัวที่พ่อแม่ ผู้ปกครอง และสมาชิกในครอบครัวจาเป็นต้องเห็นความสาคัญ ของการศึกษาเพื่อ
การประกอบอาชีพและการดารงชีวิต ระดับชุมชน เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน องค์การบริหารส่วนตาบล
(อบต) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ) ควรให้การสนับสนุนเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา
ด้วยการจัดหาบุคลากรมาฝึกทักษะอาชีพและการทางานเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ขณะที่ร ะดับสั งคมหน่ ว ยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข และภาคเอกชน ควรให้การ
สนับสนุนและช่วยเหลือในเรื่องของการระดมทรัพยากร สนับสนุนงบประมาณ และบุคลากรในการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพและสร้างโอกาสทางการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของ
เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา
จากข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยสรุป แนวทางการจัดการศึกษาสาหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบ
การศึกษา: กรณีศึกษาจังหวัดตาก ได้ตามภาพที่ 4-1 ดังนี้
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ภาพที่ 4-1 แสดงแนวทางการจัดการศึกษาสาหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา: กรณีศึกษา
จังหวัดตาก
แนวทางการจัดการศึกษาสาหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา:
กรณีศึกษาจังหวัดตาก

ต้องการวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น

ต้องการประกอบอาชีพ
และพัฒนาด้านอาชีพ

สานักงานส่งเสริมการศึกษานอก

สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

การศึกษาตามอัธยาศัย และ การศึกษาทางเลือก

การสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
การมีส่วนร่วมของครอบครัว และชุมชนในการจัดการศึกษา

แนวทางการจัดการศึกษาผ่านการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
1. ยืดหยุ่นตามบริบทผู้เรียน
2. เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
3. เน้นการดารงชีวิตและประกอบอาชีพ
4. ทุ ก ภาคส่ ว นมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การศึ ก ษา
เน้นความเท่าเทียม ทั่วถึง และมีคุณภาพ
5. การศึกษาทางเลือก เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ผลลัพธ์ (Outcome)
1. เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาได้รับวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น
2. เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและมี
ทักษะการทางานที่ดีขึ้น

111

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
งานวิ จั ย เรื่ อ ง แนวทางการจั ด การศึ ก ษาส าหรั บ เด็ ก และเยาวชนนอกระบบการศึ ก ษา :
กรณีศึกษาจังหวัดตาก มีวัตถุ ประสงค์ในการวิจัยที่สาคัญ 3 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะ
เชิงลึกของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา 2) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชน
ออกนอกระบบการศึกษา และ 3) เพื่อนาเสนอแนวทางการจัดการศึกษาสาหรับเด็กและเยาวชนนอก
ระบบการศึ ก ษา กลุ่ ม เป้ า หมายในการวิ จั ย ได้ ม าโดยการเลื อ กแบบเฉพาะเจาะจง (purposive
sampling) และการสุ่มตัวอย่างแบบสโนว์บอล (snowball sampling) กับบุคคลที่เคยศึกษาในระบบ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา จังหวัดตาก แต่ออกจากระบบการศึกษากลางคัน และปัจจุบันไม่ได้เข้า
รับการศึกษาต่อทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ในจังหวัด
ตาก รวมจานวน 38 คน และตัวแทนครอบครัว ตัวแทนชุมชนของกลุ่มเป้ าหมาย ผลการศึกษาแบ่ง
ตามวัตถุประสงค์การวิจัยออกเป็น 3 ข้อตามลาดับ
สรุปผลการวิจัย
วัตถุประสงค์ข้อ 1 เพื่อศึกษาคุณลักษณะเชิงลึกของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา
ผู้วิจัยแบ่งผลการศึกษาคุณลักษณะเชิงลึกของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาออกเป็น
สองด้าน คือ ด้านความสัมพันธ์ภายในครอบครัว และชุมชนของกลุ่มเป้าหมาย และด้านวิถีชีวิต
ภายหลังออกจากระบบการศึกษา และแนวโน้มการศึกษาต่อในอนาคต
1.1 ด้านความสัมพันธ์ภายในครอบครัว และชุมชนของกลุ่มเป้าหมาย
จากกรณี ศึ ก ษาข้ า งต้ น เมื่ อ วิ เ คราะห์ ถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ภ ายในครอบครั ว กั บ
กลุ่ ม เป้ า หมายซึ่ ง เป็ น เด็ก และเยาวชนที่ อ อกนอกระบบการศึ ก ษาจ านวน 38

คนแล้ ว พบว่ า

กลุ่มเป้าหมายจานวน 25 คนคิดเป็นร้อยละ 65.79 บิดามารดาอยู่ร่วมกัน ขณะที่กลุ่มเป้าหมายที่บิดา
มารดาหย่าร้างโดยบิดาหรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายแต่งงานใหม่มีจานวนที่ใกล้เคียงกั บ
บิดามารดาเสียชีวิตหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตทาให้กลุ่มเป้าหมายอาศัยอยู่กับญาติพี่น้องหรืออาศัย
อยู่ตามลาพังกับเพื่อน โดยบิดามารดาหย่าร้างจานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 18.42 และบิดามารดา
เสียชีวิตหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิต จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 21.43
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ขณะที่ ใ นครอบครั ว ที่ บิ ด ามารดาอยู่ ด้ ว ยกั น แต่ ก ลั บ พบว่ า ไม่ มี ค วามผู ก พั น กั บ
กลุ่มเป้าหมาย ดังสะท้อนได้จากบิดาหรือมารดาไม่ทราบถึงสาเหตุที่กลุ่มเป้าหมายออกจากโรงเรียน
ไม่ ส ามารถให้ ข้ อ มู ล ได้ ห รื อ ให้ ข้ อ มู ล ไม่ ต รงกั บ กลุ่ ม เป้ า หมาย หรื อ การที่ บิ ด ามารดาไม่ เ คยรู้ ถึ ง
พฤติ ก รรมของกลุ่ ม เป้ า หมาย เช่ น การมี แ ฟน การคบหาเพื่ อ นต่ า งเพศ ชื่ อ เพื่ อ นสนิ ท ของ
กลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น
นอกจากนี้เมื่อกลุ่มเป้าหมายย้ายถิ่นฐานเพราะประกอบอาชีพหรือแต่งงาน บิดา
มารดาของกลุ่มเป้าหมายยังไม่ทราบว่ากลุ่มเป้าหมายมีรายรับเท่าใด มีสภาพความเป็นอยู่อย่างไร
และกลุ่มเป้าหมายบางส่วนก็เพียงแต่ส่งเงินให้บิดามารดาและครอบครัวใช้จ่าย และนานๆ ครั้งจึงจะ
กลับหรือบางครอบครัวกลุ่มเป้าหมายไม่กลับมาที่บ้านอีกเลย
จากผลการศึกษาข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ภายในครอบครัวกลุ่มเป้าหมาย
มีความสัมพันธ์ที่ห่างเหิน ต่างคนต่างเพียงอยู่อาศั ยร่วมบ้านเดียวกันแต่ไม่มีความผูกพัน ความลึกซึ้ง
ทางอารมณ์ รวมถึงการสื่อสารในครอบครัว นอกจากนี้ระดับการศึกษาของสมาชิกภายในครอบครัวยัง
ส่งผลต่อการเลือกตัดสินใจศึกษาต่อหรือการตัดสินใจออกนอกระบบการศึกษาของกลุ่มเป้าหมาย โดย
หากสมาชิกในครอบครัว อาทิ บิดา มารดา ไม่ ได้เรียนหนังสือหรือมีการศึกษาน้อยกว่ากลุ่มเป้าหมาย
พี่ ห รื อ น้ อ งออกนอกระบบการศึ ก ษา จะส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจออกนอกระบบการศึ ก ษาของ
กลุ่มเป้าหมายเช่นเดียวกัน ซึ่งผู้วิจัยพบว่าสมาชิกในครอบครัวของกลุ่มเป้าหมายทุกคนจะไม่เคยเข้าถึง
การศึ ก ษาหรื อ มี ก ารศึ ก ษาเพี ย งแค่ ร ะดั บ การศึ ก ษาภาคบั ง คั บ (ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 ถึ ง ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3) เท่านั้น
เมื่อพิจารณาด้านชุมชน พบว่าวิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมของคนในชุมชนมี
อิทธิพลกับการตัดสินใจศึกษาต่อ ซึ่งข้อมูลจากการลงพื้นที่พูดคุยกับกลุ่มเป้าหมายและคนในชุมชน
พบว่าหากคนในชุมชนส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนหนังสือหรือเรียนแต่ออกกลางคันหรือมีการศึกษาในระดับ
ใดบุ ต รหลานของคนในชุ ม ชนนั้ น ก็ มั ก มี ก ารศึ ก ษาอยู่ ใ นระดั บ ใกล้ เ คี ย งกั น และออกกลางคั น
เช่นเดียวกัน รวมถึงการเลือกประกอบอาชีพภายหลังออกจากระบบการศึกษา โดยเฉพาะในกลุ่มชาติ
พันธุ์ที่ต่างกันเช่น ม้ง กะเหรี่ยง
นอกจากนี้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนยังส่งผลต่อการประกอบอาชีพของ
กลุ่มเป้าหมายเมื่อออกจากระบบการศึกษา อาทิ คนในชุมชนประกอบอาชีพประมง เลี้ยงวัว หาของ
ป่าเป็นอาชีพหลัก เมื่อกลุ่มเป้าหมายออกจากระบบการศึกษาหากกลุ่มเป้าหมายไม่ออกจากพื้นที่หรือ
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ย้ายถิ่นฐาน กลุ่มเป้าหมายก็จะเลือกประกอบอาชีพเช่นเดียวกันกับคนในชุมชน คือ ประมง เลี้ยงวัว
หาของป่า
ขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างครูในโรงเรียน พบว่าภายหลังกลุ่มเป้าหมายออกจาก
การเรียน ครูในโรงเรียนมีทั้งที่ได้ติดตาม และไม่มีการติดตามกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้กลับเข้าสู่ระบบ
การศึกษา โดยครูที่ติดตามมักจะให้ข้อเสนอแนะกับกลุ่มเป้าหมายในด้านการศึกษาต่อ เช่น การศึกษา
ต่อที่สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การดรอปเรียนชั่วคราวเมื่อ
คลอดบุตรแล้วค่อยกลับมาเรียนใหม่อีกครั้ง เป็นต้น แต่ภายหลังเมื่อกลุ่มเป้าหมายออกจากการเรียน
กลางคันเมื่อได้สอบถามถึงการติดต่อพูดคุยกับครูในโรงเรียน พบว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ไม่มีการ
พูดคุยหรือติดต่อสัมพันธ์กับครูในโรงเรียนอีก มีกลุ่มเป้าหมายเพียง 1 คนจาก 38 คนเท่านั้นที่ยัง
ติดต่อกับครูในโรงเรียนที่เคยเรียนจนถึงปัจจุบัน
1.2 วิถีชีวิตภายหลังออกจากระบบการศึกษา และแนวโน้มการศึกษาต่อในอนาคต
ภายหลังกลุ่มเป้าหมายออกจากระบบการศึกษา พบว่ากลุ่มเป้าหมายทุกคนแต่งงาน
(ทั้งแบบมีพิธีการและไม่มีพิธีการ) มีครอบครัว พร้อมทั้งทางานหรือคิดเป็นร้อยละ 100 ส าหรับ
สถานที่ทางานมีสองรูปแบบคือ ทางานอยู่ในถิ่นฐานเดิม ชุมชนเดิม ของตนเองในจังหวัดตาก และ
ทางานต่างถิ่นฐานโดยย้ายไปทางานต่างจังหวัด และจังหวัดที่กลุ่มเป้าหมายย้ายไปประกอบอาชีพและ
อาศัยอยู่ เช่น กรุงเทพมหานคร พิษณุโลก กาแพงเพชร สระบุรี อุดรธานี
ด้านลักษณะงานที่ทาส่วนใหญ่หากกลุ่มเป้าหมายทางานในชุมชนจะประกอบอาชีพ
ที่สอดคล้องกั บวิถีชีวิตของคนในชุมชน เช่น เลี้ยงวัว ทาประมง หาของป่า แต่หากกลุ่มเป้าหมาย
แต่งงานและย้ายไปอยู่ต่างถิ่นจะประกอบอาชีพที่หลากหลายเช่น ช่างก่อสร้าง พนักงานในโรงงาน
พนักงานในร้านล้างรถ พนักงานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น
ด้านรายได้เฉลี่ยจากการทางานของกลุ่มเป้าหมาย ส่วนใหญ่จะมีรายได้ไม่แน่นอน
โดยได้รับเป็นรายวันเมื่อมีการทางานหรือจ้างงาน กลุ่มเป้าหมายที่ทางานในถิ่นฐานเดิมของตนเอง
พบว่ามีรายได้เฉลี่ยไม่แตกต่างจากการทางานต่างถิ่นฐาน โดยจะมีรายได้ทั้งแบบรายวันเช่น 200-300
บาทต่อวัน และรายเดือนซึ่งมีรายได้อยู่ระหว่าง 2,000 บาทจนถึงสูงสุด 10,000 บาทต่อเดือน ขณะที่
กลุ่มเป้าหมายที่ย้ ายถิ่นฐานไปทางานต่างจังหวัดจะมีรายได้รายวันและรายเดือนใกล้เคียงกัน แต่
รายได้รายเดือนจะน้อยกว่าคือประมาณ 7,000 บาทต่อเดือน
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ด้านแนวโน้มการศึกษาต่อในอนาคตพบว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ 33 คนจาก 38
คน หรือคิดเป็นร้อยละ 86.84 จะไม่กลับไปศึกษาต่อ ทั้งนี้เพราะไม่เห็นความสาคัญของการกลับไป
ศึกษาต่อ นอกจากนี้กลับไปศึกษาต่อยังส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบัน และอนาคต เช่น เพิ่ม
ภาระค่าใช้จ่ายทั้งในการเดินทางและการเรียน เสียเวลาในการทางาน และไม่ได้ใช้ประโยชน์จากการ
เรียน
ขณะที่กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการจะกลับไปศึกษาต่อมีจานวนทั้งสิ้น 5 คน จาก 38 คน
คิดเป็นร้อยละ 13.16 โดยกลุ่มเป้าหมายให้เหตุผลที่ต้องการศึกษาต่อ อาทิ ต้องการเรียนเพื่อให้ได้วุฒิ
การศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้ องการนาความรู้ไปประกอบอาชีพตามที่ตนเองต้องการ เช่น
ทหาร ต้องการเรียนต่อในอนาคตพร้อมทั้งทางานไปด้วยและถ้ามีโอกาสตั้งใจจะเรียนให้จบปริญญาตรี
สาหรับรูปแบบการศึกษาที่กลุ่มเป้าหมายต้องการศึกษาต่อในอนาคตคือ การศึกษา
ในสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
วัตถุประสงค์ข้อ 2 เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนออกนอกระบบการศึกษา
ผู้วิจัย สรุ ป ผลการศึกษาจากการสั มภาษณ์กลุ่ มเป้าหมาย ตัวแทนครอบครัว และตัวแทน
ชุมชนของกลุ่ มเป้าหมาย สามารถวิเคราะห์ได้ว่าปัจจัยที่ส่ งผลให้ เด็กและเยาวชนออกนอกระบบ
การศึกษาเกิดจาก 2 ปัจจัย คือ
1. ปัจจัยจากกลุ่มเป้าหมาย
ปัจจัยจากกลุ่มเป้าหมายมีหลายประการที่ส่งผลต่อการออกนอกระบบการศึกษา มี
ดังนี้
1.1 ทัศนคติของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อการศึกษา เช่น การไม่ให้ความสาคัญและไม่
เห็นประโยชน์ของการเรียน การไม่ชอบเรียนหนังสือ ขี้เกียจเรียน อยากทางานมากกว่าเรียน หัวไม่ดี
เรียนไม่เก่ง เรียนไม่เข้าใจ เบื่อการเรียน ไม่อยากเรียน
1.2 การปรับตัว ทั้งการปรับตัวภายในสถานศึกษา เช่น ด้านการเรียนและการเข้า
กับเพื่อนในชั้นเรียน และการปรับตัวในชีวิตประจาวันเมื่อต้องย้ายถิ่นฐานไปเรียนหนังสือต่างถิ่น
1.3 การมีคดีความ เช่น การทะเลาะวิวาทในโรงเรียน เรื่องชู้สาว การขโมยเงินของ
ครูและเพื่อนนักเรียน
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1.4 การแต่งงานมีครอบครัว การหนีตามแฟน รวมถึงการตั้งครรภ์ขณะเรียนของ
ฝ่ายหญิง และการทาให้ผู้หญิงตั้งครรภ์ของฝ่ายชาย
1.5 สุขภาพร่างกายของกลุ่มเป้าหมาย เช่น ปวดหัว อาเจียน
2. ปัจจัยจากครอบครัว ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
2.1 ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจของครอบครัว ทาให้จาเป็นต้องออกจากการเรียน เช่น
การไม่มีคนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียนเนื่องจากบิดามารดาเสียชีวิตหรือแยกทางกัน การไม่มีเงิน
มากพอสาหรับการเรียนต่อ
2.2 ทั ศ นคติ ข องบิ ด ามารดาที่ มี ต่ อ กลุ่ ม เป้ า หมาย โดยบิ ด ามารดามี ทั ศ นคติ ว่ า
กลุ่มเป้าหมายไม่มีความสามารถหรือศักยภาพมากพอที่จะเรียนหนังสือได้ รวมถึงการให้ความห่วงใยที่
มากจนเกินไป (overprotection) กับกลุ่มเป้าหมายจนไม่สามารถไว้วางใจเมื่อกลุ่มเป้าหมายต้องไป
โรงเรียน
2.3 ทัศนคติด้านการให้ความสาคัญกับการศึกษาของสมาชิกในครอบครั ว และคน
ในชุมชน จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่าสมาชิกในบางครอบครัว เช่น บิดา มารดา และคนในชุมชน
ไม่ให้ความสาคัญกับการศึกษา การให้กลุ่มเป้าหมายเข้าศึกษาเป็นเพราะอายุถึงเกณฑ์ที่ต้องเข้าเรียน
และเมื่อเรียนจนจบระดับชั้นประถมศึกษา หรือการศึกษาภาคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) ก็ควร
ออกจากการเรียนมาช่วยครอบครัวทางาน เช่นเดียวกันกับครอบครัวอื่นๆ ในชุมชนก็ออกจากการ
เรียนก่อนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)
2.4 สิ่งแวดล้อมของกลุ่ มเป้าหมายที่ส่ งผลต่อพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย เช่น
เพื่อนเกเร การติดรุ่นพี่ การติดเที่ยวเล่น การออกนอกระบบการศึกษาของเพื่อนของกลุ่มเป้าหมาย
และกลุ่มเป้าหมายออกนอกระบบการศึกษาตามเพื่อน
2.5 การเดินทางเพื่อไปโรงเรียน เนื่องจากพื้นที่ในชุมชนเป็นพื้นที่ห่ างไกล และ
ทุรกันดาร (บนภูเขาสูง บนดอย) ต้องเดินทางหลายวิธีหลายต่อ เช่น การขึ้นรถโฟวิล การต่อเรือ การ
เดินเท้า จึงจะเข้าถึงโรงเรียนทาให้ไม่สะดวกต่อการเดินทางเพื่อไปโรงเรียน ซึ่งการเดินทางแต่ละครั้ง
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมง
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วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อนาเสนอแนวทางการจัดการศึกษาสาหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบ
การศึกษา
ผู้วิจัยสังเคราะห์ผลการศึกษาจากข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อหาแนวทางการ
จัดการศึกษาที่เหมาะสมสาหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา โดยแนวทางการจัดการศึกษา
สาหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษามีแนวทางที่สาคัญดังนี้
3.1 การจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น (flexibility) ตามบริบทของผู้เรียน
จากข้อมูลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนออกนอกระบบการศึกษา
พบว่ า เกิ ด จากสองปั จ จั ย คื อ ปั จ จั ย จากกลุ่ ม เป้ า หมาย และปั จ จั ย จากครอบครั ว ชุ ม ชน และ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งตัวอย่างปัจจัยที่เกิดขึ้นมีหลายประการ อาทิ การปรับตัวในสถานศึกษา การมีคดีความ
ติ ด ตั ว การแต่ ง งาน ปั ญ หาสุ ข ภาพ ทั ศ นคติ ที่ มี ต่ อ การศึ ก ษา สภาพเศรษฐกิ จ การเดิ น ทางไป
สถานศึกษา เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาด้านการปรับตัว และการเดินทางไปสถานศึกษาทั้งนี้
เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายในงานวิจัยพักอาศัยอยู่ในพื้นที่สูงบนเขาหรือพื้นที่ที่ยากลาบากต่อการเดินทาง
รวมถึงไม่มีสัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต ดังนั้นแนวทางการจัดการศึกษาสาหรับเด็กและเยาวชน
นอกระบบการศึกษา กรณีศึกษาจังหวัดตาก จึงควรเป็นการจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นตามสภาพ
และบริบทของผู้เรียนที่มีลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างจากเด็ กและเยาวชนทั่วไป และแตกต่าง
จากเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาจังหวัดอื่น ทั้งในเรื่องของวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียน
การสอน หลักสูตร เนื้อหาสาระ วิธีการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล อีกทั้งในเรื่องของการจัด
การศึกษาที่ควรต้องมีทั้งการศึกษาในระบบร่ว มมือกับการศึกษานอกระบบ การให้ ทักษะความรู้
ทางด้านวิชาการและทักษะอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาที่ทางาน
แล้ว
3.2 การจัดการศึกษาที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล (individual differences)
ของผู้เรียน
เนื่องจากผู้เรียนแต่ละคนมีวิถีชีวิตภายหลังออกนอกระบบการศึ กษาแตกต่างกัน ทั้ง
จากการแต่งงานมีครอบครัว และการทางาน ดังนั้นการจัดการศึกษาสาหรับเด็กและเยาวชนนอก
ระบบการศึกษาจึงต้องคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและบริบทของผู้เรียนที่แตกต่างกัน การ
จัดการศึกษาที่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในจังหวัดตาก นอกจากควรมีความ
ยืดหยุ่นในการจัดการศึกษาแล้วยังควรคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน
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3.3 การจัดการศึกษาเพื่อการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพ (life and career)
จากข้อมูลคุณลักษณะเชิงลึกของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาด้านวิถีชีวิต
ภายหลังออกจากระบบการศึกษา และแนวโน้มการศึกษาต่อในอนาคต และข้อมูลจากการวิเคราะห์
ปัจ จั ย ที่ส่งผลให้ เด็กและเยาวชนออกนอกระบบการศึกษาพบว่า ภายหลังผู้ เรียนซึ่งเป็นเด็กและ
เยาวชนนอกระบบการศึกษาออกจากสถานศึกษาแล้วส่วนใหญ่ไม่ต้องการกลับเข้าศึกษาต่อในระบบ
เพราะมี ค รอบครั ว และประกอบอาชี พ แล้ ว ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชี พ ทั้ ง ในจั ง หวั ด ตากและ
ต่างจังหวัด ตัวอย่างอาชีพ เช่น เกษตรกร รับจ้างทั่วไป พนักงานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น ดังนั้น
แนวทางการจัดการศึกษาสาหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาจึงควรเป็นการจัดการศึกษาบน
ฐานของการทางาน เพื่อพัฒนาการดารงชีวิต สอดคล้องกับวิถีชีวิตประจาวันและการประกอบอาชีพ
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา
แทนการจัดการศึกษาที่เน้นเพียงวิชาการแต่เพียงอย่างเดียวเพราะไม่สอดคล้องกับความต้องการของ
เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ทั้งนี้การศึกษาบนฐานการงานอาชีพต้องสามารถเทียบโอนไปที่
คุณภาพของการศึกษาขั้นพื้นฐานได้
3.4 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา (participatory education
management)
เนื่ องจากเด็ก และเยาวชนนอกระบบการศึก ษาทุก คนปฏิเ สธการกลั บ เข้ าสู่ ระบบ
การศึกษาในโรงเรียน และมีเพียง 5 คนจาก 38 คนเท่านั้นที่ให้ข้อมูลว่าหากมีโอกาสต้องการศึกษาต่อ
ในสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดังนั้นการจัดการศึกษาสาหรับ
เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาจึงต้องไม่ใช่บทบาทหน้าที่ของโรงเรียนแต่เพียงฝ่ายเดียว แต่ต้อง
เป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชน และสังคมที่เด็กและเยาวชนนอก
ระบบการศึกษาอาศัยอยู่ ซึ่งตัวอย่างของการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เช่น การ
จัดตั้งศูนย์การเรีย นรู้ ศูนย์การศึกษาขึ้นในชุมชน โดยคนในชุมชน วัตถุประสงค์ในการศึกษา และ
หลั กสู ตรออกแบบเพื่ อรองรั บ ความต้อ งการของคนในชุ ม ชน และมี ภ าครัฐ ให้ ก ารสนั บ สนุ นการ
ดาเนินงานและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาดังกล่าวเพื่อทาให้เกิดความเท่าเทียม ทั่วถึง
และมีคุณภาพจึงจะทาให้การจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเกิดขึ้นและดาเนินการได้
อย่างต่อเนื่อง (continuity) และยั่งยืน (sustainability)
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3.5 การจัดการศึกษาทางเลือก (alternative education)
การจัดการศึกษาทางเลือกเป็นการจัดการศึกษาเพื่อผู้เรียนที่เป็นเด็กและเยาวชนนอก
ระบบการศึกษาที่ไม่ต้องการศึกษาต่อในระบบโรงเรียน มีลักษณะที่สาคัญคือการออกแบบหลักสูตรที่
มีลักษณะเฉพาะตามความต้องการของผู้เรียน เป็นการศึกษาที่ไม่แยกส่วนระหว่างวิถีชีวิตออกจากการ
เรียนรู้ ซึ่งเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาสามารถประกอบอาชีพและเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนา
ตนเองในเรื่องที่ตนถนัดหรือสนใจได้ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong learning)
ของผู้เรียน
จากข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วสรุ ป ได้ ว่ า แนวทางจั ด การศึ ก ษาส าหรั บ เด็ ก และเยาวชนนอกระบบ
การศึกษาสามารถจัดแบ่งออกเป็น 2 แนวทางโดยยืดถือความต้องการของเด็กและเยาวชนเป็นหลัก
คือ
1. กรณีที่เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาต้องการได้วุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น สานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจะเป็นหน่วยงานในการจัดการศึกษาที่สาคัญ
สาหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา
2. กรณีที่เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาไม่ต้องการวุฒิการศึกษา แต่ต้องการประกอบ
อาชีพและพัฒนาด้านอาชีพ แนวทางการจัดการศึกษาต้องการจัดการศึกษาแบบยืดหยุ่น เน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล จัดการศึกษาบนพื้นฐานของการดารงชีวิตและการทางาน และเป็นการจัด
การศึ กษาทางเลื อ กที่ ส อดคล้ อ งกั บความต้อ งการของเด็ กและเยาวชนนอกระบบการศึ กษาเพื่ อ
สนับสนุนการทางาน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชน
อภิปรายผล
ผู้วิจัยอภิปรายผลตามผลการวิจัยที่ได้ในวัตถุประสงค์แต่ละข้อ โดยมีรายละเอียดและประเด็น
ต่างๆ ตามลาดับต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 คุณลักษณะเชิงลึกของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา
1.1 ด้านความสัมพันธ์ภายในครอบครัว และชุมชนของกลุ่มเป้าหมาย
ผลการศึกษาพบว่าความสัมพันธ์ภายในครอบครัวกลุ่มเป้าหมายมีความสัมพันธ์ที่
ห่างเหิน ไม่มีความผูกพัน ความลึกซึ้งทางอารมณ์ ขาดการสื่อสารในครอบครัว และระดับการศึกษา
ของสมาชิกภายในครอบครัว เช่น พ่อแม่ พี่น้อง ยังส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกไม่ศึกษาต่อหรือการ
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ตัดสินใจออกนอกระบบการศึกษาของกลุ่มเป้าหมาย โดยหากสมาชิกในครอบครัว อาทิ บิดา มารดา
ไม่ได้เรียนหนังสือหรือมีการศึกษาน้อยกว่ากลุ่มเป้าหมาย พี่หรือน้องออกนอกระบบการศึกษา จะ
ส่งผลต่อการตัดสินใจออกนอกระบบการศึกษาของกลุ่มเป้าหมายเช่นเดียวกัน
สอดคล้องกับการศึกษาของ ภุมริน บุญทวี (2548) ที่สนับสนุนเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ในครอบครัวที่ส่งผลต่อการออกกลางคัน โดยผลการศึกษาจากงานวิจัยเรื่อง ปัจจัยทางครอบครัวและ
พฤติกรรมทางสังคมที่มีผลต่อการออกกลางคันของนักศึกษาโรงเรียนอาชีวะเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่
พบว่า ปัญหาความสัมพันธ์ภายในครอบครัว สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ความคาดหวังของ
ครอบครัวที่มีต่อนักศึกษา ความไม่ไว้ใจและไม่เชื่อมั่นที่พ่อแม่มีต่อลูกส่งผลต่อการขาดแรงจูงใจในการ
เรียนของนักศึกษา
เช่นเดียวกันกับการศึกษาของ วิทิตา สุขทั่วญาติ (2553) ที่วิจัยเรื่อง บทเรียนที่ได้
จากการสะท้อนคิดของนักเรียนหญิงที่ออกกลางคันเนื่องจากการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ผลการศึกษา
สะท้อนให้เห็นว่า สัมพันธภาพระหว่างครอบครัวเป็นสิ่งที่ช่วยหล่อหลอมพฤติกรรม การเลี้ยงดูของ
ครอบครัวที่ปล่อยปละละเลย และครอบครัวที่บิดามีพฤติกรรมทางเพศและการใช้อานาจ หล่อหลอม
พฤติกรรมและส่งเสริมค่านิยมในการใช้เงินเพื่อตอบสนองความต้องการทาให้กรณีศึกษารับวัฒนธรรม
การบริโภคนิยมวัตถุ ทาให้กรณีศึกษามีนิสัยการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ขาดผู้ให้คาปรึกษาในช่วงเวลาเกิด
ปัญหา และการใช้อานาจความรุนแรงของสมาชิกในครอบครัว การขาดความรักและความอบอุ่น ทา
ให้เกิดการแสวงหาความรักจากบุคคลอื่นทาให้นาไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การตั้งครรภ์ไม่
พึงประสงค์ และการออกจากการเรียนกลางคัน
จากผลการศึ ก ษาแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความส าคั ญ ของสิ่ ง แวดล้ อ มในระดั บ
microsystem คือครอบครัว และชุมชน ที่มีอิทธิพลต่อเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาเป็นอย่าง
มาก ทั้งในเรื่องของทัศนคติที่มีต่อการเรียน การเห็นความสาคัญของการศึกษา รวมถึงระดับการศึกษา
และการออกนอกระบบการศึกษาของสมาชิกในครอบครัวย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจออกนอกระบบ
การศึกษาของเด็กและเยาวชนโดยตรงเช่นกัน สอดคล้องกับทฤษฎีระบบนิเวศวิทยาของบรอนเฟน
เบรนเนอร์ที่กล่าวไว้ว่าปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อมในระบบนี้จะสร้างและพัฒนา
ประสบการณ์ให้กับตัวตนของบุคคล การที่เด็กจะมีลักษณะบุคลิกภาพหรืออารมณ์เป็นเช่นใด ยังคง
ขึ้นอยู่กับระบบสิ่งแวดล้อมใน microsystem เป็นสาคัญ
ตัวอย่างความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนนอก
ระบบการศึกษาสะท้อนให้เห็นได้ชัดจากผลการศึกษาเชิงลึกของกรณีศึกษาที่ 1 นายเอที่ครอบครัว
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หย่าร้าง มารดาแต่งงานกับสามีใหม่ นายเอมีปัญหากับบิดาเลี้ยง ถูกบิดาเลี้ยงทาร้ายร่างกาย และ
มารดาเข้าข้างบิดาเลี้ยง ส่งผลให้นายเอหนีออกจากบ้าน ติดเพื่อนแทนการมีความผูกพันกับครอบครัว
และมีคดีความทาให้ต้องออกจากระบบการศึกษา หรือในกรณีศึกษาที่ 22 แอนมาจากครอบครัวที่
บิดามารดาแยกทางกัน มารดาแต่งงานใหม่ และแอนเคยถูกบิดาเลี้ยงล่วงละเมิดทางเพศ อีกทั้งมารดา
ยังมีแฟนหลายคน ทาให้แอนต้องไปอยู่ที่มูลนิธิ ภายหลังแอนก็ออกจากการเรียนในระบบการศึกษา
เพราะแอนหนีออกจากโรงเรียนและไปอยู่กับแฟน ซึ่งแอนได้มีแฟนหลายคนเช่นเดียวกันกับมารดา
ปัจจุบันแอนตั้งครรภ์กับแฟนคนเก่าแต่ใช้ชีวิตอยู่กับแฟนคนปัจจุบัน
จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่าสิ่งแวดล้อมระดับ microsystem โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ครอบครัวมีอิทธิพลเป็นอย่างมากกับการถ่ายทอดทัศนคติ เจตคติ ค่านิยมในเรื่องต่างๆ ให้กับเด็กและ
เยาวชนหากสมาชิกในครอบครัวมีความผูกพัน (attachment) ซึ่งกันและกันจะส่งผลให้เด็กและ
เยาวชนเติบโตมามีค่านิยม ทัศนคติ เจตคติ และมีคุณภาพชีวิตแตกต่างไปจากครอบครัวที่สมาชิกไม่มี
ความผูกพันกันต่างคนต่างอยู่ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ จิราพร ชมพิกุล, ปราณี สุทธิสุคนธ์ ,
เกรียงศักดิ์ ซื่อเลื่อม, และดุษณี ดามี (2552) ที่พบว่าครอบครัวที่มีสัมพันธภาพที่ไม่ดีต่อกันจะส่งผล
กระทบเชิงลบต่อสมาชิ กทุกคนในครอบครัวในหลายประการ อาทิ ขาดความสุขในครอบครัว ไม่มี
ความปรองดอง ขาดความเป็นมิตร ทาให้เกิดความห่างเหิน นาไปสู่ความแตกแยกในครอบครัว มี
ผลเสี ย ต่ อ สุ ขภาพและบุ ค ลิ ก ภาพของคนในครอบครัว ทั้ ง ร่ างกายและจิต ใจ เกิ ด ความรุ นแรงใน
ครอบครัว และการกระทาทารุณต่อผู้ หญิงและเด็ก (เช่นเดียวกับกรณีศึกษาที่ 1) และสมาชิกใน
ครอบครัวมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไป เช่น การเล่นพนัน การใช้สารเสพติด เป็นต้น
1.2 ด้านวิถีชีวิตภายหลังออกจากระบบการศึกษา และแนวโน้มการศึกษาต่อในอนาคต
ผลการศึกษาพบว่า ประวัติทางการศึกษาของบิดามารดาหรือคนในครอบครัว และ
การให้ความสาคัญกับการศึกษาของกลุ่มเป้าหมายมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจออกนอกระบบ
การศึกษาของกลุ่มเป้าหมาย ผลการศึกษาสะท้อนถึงทฤษฎีระบบนิเวศวิทยาของบรอนเฟนเบรนเนอร์
ที่กล่าวถึงระบบ microsystem ว่ามีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งต่อพัฒนาการของเด็ก และเยาวชน
เพราะเป็ นระบบที่อยู่ ใกล้ชิดกับเด็กและเยาวชนที่สุ ด จึงส่ งผลต่อพัฒ นาการของเด็ก และเยาวชน
โดยตรง ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของกิจกรรม บทบาท และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เด็ก และเยาวชน
ที่ได้รับตามประสบการณ์ และการรับรู้ผ่านบริบทที่เด็กและเยาวชนอาศัยและดาเนินชีวิตอยู่ทั้งบ้าน
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และโรงเรียน ตัวอย่างเช่น กิจกรรมระหว่างพ่อกั บลูก ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับเด็ก หรือบทบาท
ของเด็กกับกลุ่มเพื่อน ล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อวิถีชีวิตภายหลังออกจากระบบการศึกษา และแนวโน้ม
การศึกษาต่อในอนาคต
ดังจะเห็นได้จากการที่สมาชิกในครอบครัว กลุ่มเพื่อน และชุมชนของกลุ่มเป้าหมาย
ล้ ว นแล้ ว แต่ มี บุ ค คลที่ อ อกกลางคั น หรื อ มี ก ารศึ ก ษาในระดั บ ประถมศึ ก ษาหรื อ ไม่ เ คยได้ เ ข้ า รั บ
การศึกษาเลยเป็นส่วนใหญ่ จากปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ตัดสินใจไม่กลับมาศึกษา
ต่อในอนาคต ขณะที่ วิถีชีวิตภายหลังออกจากระบบการศึกษา พบว่า กลุ่มเป้าหมายประกอบอาชีพ
เช่นเดียวกับบุคคลอื่นในชุมชน เช่น หาของป่า เลี้ยงวัว
นอกจากนี้ วิถีชีวิต ความเชื่อ วัฒนธรรม และประเพณีของคนในชุมชนยังมี อิทธิพล
กับการตัดสินใจศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพภายหลังออกจากระบบการศึกษา ซึ่งข้อมูลจากการ
ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลพบว่าหากชุมชนของกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่ มชาติพันธุ์ที่แตกต่างกัน เช่น ม้ง
กะเหรี่ยง ก็จะมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน อาทิ รูปแบบ
การสร้ างบ้าน การทางาน ลั กษณะนิสั ยของคนในชุมชน รวมถึงทัศนคติ และการให้ความส าคัญ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรหลานในชุมชน บางชาติพันธุ์ให้ความสาคัญกับเรื่องการศึกษาก็นิยมให้บุตร
หลานเรียนจนจบการศึกษา ขณะที่บางชาติพันธุ์มีแนวคิดว่าเมื่อถึงวัยที่ต้องแต่งงานมีคู่ครองก็ควร
แต่ ง งานมี คู่ ค รอง หรื อ หากเจอคู่ ครองก็ ควรออกจากการเรี ยนเพื่ อ มาแต่ งงานมี ครอบครัว หาก
กลุ่มเป้าหมายที่มีแฟนและมีเพศสัมพันธ์กันแล้วฝ่ายหญิงต้องออกจากการเรียนเพื่อแต่งงานด้วยการ
ผูกข้อมือ และทางานหรือเป็นแม่บ้านดูแลลูกต่อไป ดังนั้นความเชื่อ และวัฒนธรรมที่แตกต่างกันอัน
เป็นผลจากระบบ macrosystem จึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทาให้กลุ่มเป้าหมายไม่ตัดสินใจกลับเข้าสู่
ระบบการศึกษาอีก
วัตถุประสงค์ข้อ 2 ปัจจัยที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนออกนอกระบบการศึกษา
จากผลการศึกษาที่พบว่าปัจจัยที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนออกนอกระบบการศึกษา
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ปัจจัยคือ ปัจจัยที่เกิดจากกลุ่มเป้าหมาย เช่น ทัศนคติของกลุ่มเป้าหมายที่มี
ต่อการศึกษา การปรับตัว และปัจจัยจากครอบครัว ชุมชน และสิ่งแวดล้อมนั้นสามารถอภิปรายได้
ดังนี้
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ด้านปัจจัยจากกลุ่มเป้าหมาย เช่น ทัศนคติที่มีต่อการเรียน พบว่าเป็นปัจจัยที่เกิด
จากกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ให้ความสาคัญและเบื่อกับการเรียน รวมถึงทัศนคติของพ่อแม่และชุมชนที่ไม่ให้
ความสาคัญต่อการเรียนของบุตรหลานย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจออกกลางคันของกลุ่มเป้าหมาย
สอดคล้องกับผลการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา โดย จอห์ น เอ็ม บริ ดจ์แลน์ด (John M.
Bridgeland) John J. Dilulio และคาเรน เบิร์ก มอรีซัน (Karen Burke Morison) ได้ศึกษาสาเหตุ
ของการออกกลางคัน เรื่อง The Silent Epidemic: Perspective of High School Dropouts
(2006) ผู้วิจัยได้ไปสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่ออกกลางคัน อายุระหว่าง 16-24 ปี จานวน 467 คน จาก
25 ประเทศ พบว่า การออกกลางคันของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ไม่ ได้มีสาเหตุจากผลการเรียนตกต่า
โดยร้อยละ 70 ให้สัมภาษณ์ว่า สามารถสาเร็จการศึกษาได้หากมีความพยายาม และร้อยละ 45 ให้
เหตุผลว่าเกิดจากความเบื่อหน่ายและรู้สึกแย่กับการเรียนในโรงเรียน ร้อยละ 32 ให้เหตุผลว่ าต้อง
เรียนซ้าชั้น และยังพบอีกว่า ครอบครัวของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ไม่ได้สนใจกับการเรียนของกลุ่ม
ตัวอย่างมากนัก เช่นเดียวกับการศึกษาในประเทศไทยของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราช
ภัฎนครสวรรค์ (2548) ที่ศึกษาสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาสถาบันราชภัฏนครสวรรค์ปี
การศึกษา 2544-2546 ผลการศึกษาพบว่าสาเหตุแรกที่ส่งผลต่อการออกกลางคันของนักศึกษาคือ
การไม่เห็นความสาคัญของการศึกษาในสาขาวิชาที่เรียน รองลงมาคือ การไม่ได้รับคาปรึกษาจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์วางตัวไม่เหมาะสม และปัญหาด้านเศรษฐกิจของครอบครัว
ส าหรั บ ปั จ จั ย ที่ เ กิ ด จากการปรั บ ตัว ในสถานศึก ษา ได้ มี ก ารศึ ก ษาของ สุ ป ราณี
เทศนาเรียง, สุภกร หาญสูงเนิน, และพชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร (2557) ที่ศึกษารูปแบบการลดปัญหาการ
ออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการศึกษาพบว่านอกจากปัจจัยที่เกิดจากครูไม่มีจิตวิทยาในการทาความเข้าใจกับ
นักศึกษาแล้ว หนึ่งในปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษายังเกิดจากการปรับตัวไม่ได้ ในสถานศึกษา
ของนักศึกษาอีกด้วย
ขณะที่ปัจจัยจากครอบครัว ชุมชน และสิ่งแวดล้อม พบว่ามีงานวิจัยจานวนมากที่
พบว่ า ครอบครั ว ชุ ม ชน และสิ่ ง แวดล้ อ มเป็ น สาเหตุ อาทิ การศึ ก ษาปั จ จั ย ทางครอบครั ว และ
พฤติกรรมทางสังคมที่มีผลต่อการออกกลางคันของนักศึกษาโรงเรียนอาชีวะเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่
ของ ภุมริน บุญทวี (2548) ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยทางครอบครัวส่งผลต่อการออกกลางคันของ
นักศึกษาในโรงเรียนอาชีวะเอกชนเป็นอย่างมาก นักศึกษาที่ไม่ประสบความสาเร็จในการเรียนเกิดจาก
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ปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ ความคาดหวังของครอบครัวที่มี
ต่อนักศึกษา รวมถึงการที่พ่อแม่ ผู้ปกครองไม่เชื่อมั่นและไว้ใจลูกมีผลทาให้นักศึกษาขาดแรงจูงใจใน
การเรียน ครอบครัวไม่เห็นความสาคัญ ขณะที่พฤติกรรมด้านสังคมที่ถือเป็นปัจจัยด้านสิ่ง แวดล้อม
พบว่า การเที่ยวกลางคืน การตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม การใช้ยาเสพติด เป็นสาเหตุสาคัญที่ทาให้ออกจาก
การเรียนกลางคัน
เช่นเดียวกับ สรรค์ชัย กิติยานันท์ (2553) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออก
กลางคันของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ผลการศึกษาพบว่าปัจจัย
ที่มี อิท ธิพ ลต่ อ การออกกลางคั น เกี่ย วข้อ งกั บ ปั จ จัย ส่ ว นบุ คคลของกลุ่ ม ตั ว อย่า ง ครอบครัว และ
สถานศึ ก ษา กล่ า วคื อ ปั จ จั ย ส่ ว นตั ว ของนัก ศึ กษา เช่ น ผลการเรี ย น ปั จจั ย ด้า นครอบครั ว เช่ น
ภาระหน้าที่ทางครอบครั ว ปัจ จัยด้านอาจารย์ผู้ส อน เช่น อาจารย์ไม่มีเทคนิคการสอนที่น่าสนใจ
ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอน เช่น การสอนของหลักสูตรไม่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ปัจจัยด้านสังคม เช่น การทะเลาะกับเพื่อนในชั้นเรียน ปัจจัยด้านการบริการและการ
สนับสนุนที่เอื้อต่อการเรียนการสอน เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอนไม่เพีย งพอ ปัจจัยด้านอาจารย์ที่
ปรึกษา เช่น อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าใจนักศึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้
สอดคล้องกับการศึกษาของ โกมล จันทวงษ์ (2558) ที่ศึกษาปัจจัยสาเหตุการออก
กลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์สระแก้ว ผล
การศึกษาพบว่าสาเหตุการออกกลางคันเกิดจากปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ครอบครัว และ
สถานศึกษาเช่นเดียวกันกับข้างต้น แต่งานวิจัยเรื่องนี้มีปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม กล่าวคือ ปัจจัย
ส่วนบุ คคลของกลุ่ มตัวอย่าง ได้แก่ ทัศนคติที่ไม่ดีต่อสาขาที่เรียน เบื่อหน่ายต่อการเรียนการสอน
ปัจจัยจากครอบครัว เช่น ฐานะยากจน และปัจจัยจากสถานศึกษาที่มีผลมากที่สุดคือหลักสูตรและ
การเรียนการสอนไม่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน บรรยากาศการจัดการเรียนการสอนไม่เหมาะสม
อาจารย์ขาดความมุ่งมั่น ไม่มี จิตวิทยาการสอน และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เช่น สภาพสิ่งแวดล้อม
ภายในสถานศึกษาไม่น่าเรียน กิจกรรมการเรียนไม่ส่งผลต่อการเรียนรู้ และการเดินทางมาเรียนไม่
สะดวก มีค่าใช้จ่ายสูง
นอกจากนี้ ผลการศึกษาของ สิงข์ จีนพงษ์ (2553) ที่ศึกษาการออกกลางคันของ
นักเรียนโรงเรียนสามัคคีพัฒนา อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ยังสอดคล้องกับข้างต้น โดยมี
ปัจจัยสามด้านที่มีผลต่อการออกกลางคันของนักเรียนคือ 1) ปัจจัยด้านตัวนักเรียน เช่น นักเรียนมี
ปัญหาสุขภาพและมีโรคประจาตัว มีสติปัญญาช้า เรียนไม่ทันเพื่อน ชอบหนีเรียน และอารมณ์ร้อน 2)
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ปัจจัยด้านโรงเรียน เช่น นักเรียนบางคนมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อโรงเรียนและครู ครูบางคนจัดการเรียนการ
สอนไม่ดี ส่งผลให้นักเรียนไม่อยากเรียนและหนีเรียน และ 3) ปัจจัยด้านครอบครัว เช่น ผู้ปกครอง
ส่วนใหญ่สนับสนุนการศึกษาต่อ มีความประสงค์ให้นักเรียนเรียนต่อสูง ๆ แต่นักเรียนเลือกออกเองไม่
ต้องการเรียนต่อ เนื่องจากนักเรียนบางคนมีอายุมากอายเพื่อน ไม่อยากเรียน และเรียนไม่ทันเพื่อน
นอกจากนี้ ปัจจัยที่ส่งผลให้นักเรียนออกกลางคันมากที่สุด คือ มีฐานะยากจน จึงต้องไปประกอบ
อาชีพ หารายได้ ช่วยเหลือครอบครัว
ใกล้เคียงกับการศึกษาของ สุภาภรณ์ ปินะกาโน (2553) ธนาภา สุรรัตน์ (2555)
และ ชิสาพัชร์ โกสีย์รัตนาภิบาล (2555) ที่ผลการศึกษาต่างก็พบว่าสอดคล้องกับข้างต้นคือ สาเหตุ
และปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกกลางคันมาจากปัจจัยที่เกิดจากกลุ่มเป้าหมาย เช่น การไม่ตั้งใจเรียน ไม่
อยากเรียน การทะเลาะวิวาทกับเพื่อน ปัจจัยจากโรงเรียนและครู เช่น การดูแลเอาใจใส่ของครู การ
ขาดความเป็นกันเองกับผู้เรียน การขาดความรับผิดชอบของครู และปัจจัยด้านครอบครัว เช่น ฐานะ
ครอบครัวยากจน มีความขัดแย้งระหว่างบุคคลภายในครอบครัว
สาหรับปัจจัยด้านชุมชน และสิ่งแวดล้อม ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลต่อการออก
กลางคันของกลุ่มเป้าหมายในงานวิจัย สอดคล้องกับผลการศึกษาของ พิมพ์ วาสนา (2555) ที่ศึกษา
การพั ฒ นาตั ว บ่ ง ชี้ ภ าวะเสี่ ย งการออกกลางคั น ของนั ก เรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายในเขตพื้ น ที่
การศึกษาจังหวัดเชียงรายเขต 2 ผลพบว่าตัวบ่งชี้ภาวะเสี่ยงการออกกลางคันที่มีผลมากที่สุดคือ เจต
คติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน รองลงมาคือ ครอบครัว ผู้ปกครอง เช่นเดียวกับ ธงชาติ สอนคา (2554)
ที่ศึกษาปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนโรงเรียนบ้านกล้อทอสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษาตาก เขต 2 และพบว่า สั งคมและสิ่ ง แวดล้ อมเป็น ด้า นที่ส่ งผลกระทบต่ อ การออก
กลางคันของนักเรียนมากที่สุด โดยคนในชุมชนมีความเชื่อว่าไม่ต้องเรียนก็มีชีวิตอยู่ได้ เพื่อนที่ไม่เรียน
ต่อในชุมชนมีจานวนมาก บ้านอยู่ห่างไกลโรงเรียน และต้องการใช้ชีวิตอิสระตามเพื่อน
จากการอภิปรายผลการศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้น จึงสามารถสรุปได้ว่า
ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการออกนอกระบบการศึกษาของเด็กและเยาวชนคือ ปัจจัยจากกลุ่มเป้าหมาย
และปั จ จั ย จากครอบครั ว ชุ ม ชน และสิ่ ง แวดล้ อ ม ซึ่ ง ถื อ ได้ ว่ า เป็ น ระบบสิ่ ง แวดล้ อ มในระดั บ
microsystem ตามแนวคิ ดของบรอนเฟนเบรนเนอร์ ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ บุค ลิ กลั ก ษณะ ความคิ ด
ทัศนคติและการตัดสินใจของเด็กและเยาวชนโดยตรง รวมถึงการออกนอกระบบการศึกษาของเด็ก
และเยาวชนเช่นกัน
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วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 แนวทางการจัดการศึกษาสาหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา
ผลการศึกษาพบว่าการจัดการศึกษาสาหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา
ควรมีความยืดหยุ่น (flexibility) ตามบริบทของผู้เรียน เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล เน้นการจัด
การศึกษาบนพื้นฐานของการดารงชีวิต และการประกอบอาชีพ จัดการศึกษาทางเลือก โดยเน้นทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อให้เกิดความเท่าเทียม ทั่วถึง และมีคุณภาพ เป็นการเรียนรู้
ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตถึงแม้จะออกนอกระบบการศึกษาแล้วก็ตาม
ผลการศึกษาดังกล่าวอภิปรายผลได้ว่า สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 4 ด้านการศึกษาขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก (UNESCO) ที่กล่าวว่า การศึกษาต้องมีความเท่าเทียมและ
ทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตกับทุกคน (United Nations, n.d.)
นอกจากนี้ผ ลการศึกษายัง สอดคล้ องกับหลั กพื้นฐานทางการศึกษาของปฏิญญา
อาเซียน 7 ประการ คือ 1) การเข้าถึงการศึกษาสาหรับเด็กและเยาวชนทุกคน (Accessibility) โดย
ปราศจากเรื่องเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ การไร้ความสามารถ ความห่างไกลของพื้นที่ ศาสนา ความเชื่อ
วัฒนธรรม สังคม และปัจจัยอื่นๆ 2) การจัดการศึกษาต้องมีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย และ
ยืดหยุ่น (Flexibility) ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การให้ความรู้ทั้งในด้านวิชาการ
และทั ก ษะอาชี พ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง กั บ กลุ่ ม คนชายขอบหรื อ ไม่ ส ามารถเข้ า ถึ ง การศึ ก ษา เช่ น
กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ห่างไกลในจังหวัดตาก เป็นต้น 3) การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ (Quality)
โดยครูที่มีประสิทธิภาพ หลักสูตร วิธีการ สื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล สิ่งอานวย
ความสะดวก และการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา 4)
สิ ทธิ ขั้น พื้น ฐานในการเข้ าถึ งการศึ กษาและโอกาสทางการศึ กษาส าหรั บประชาชนทุก คนโดยไม่
แบ่งแยก (Inclusive) 5) การจัดการศึกษาโดยเสมอภาค (Equity) มีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนการ
แก้ไขปั ญหาการกีดกัน ทางการศึกษาทุกรูปแบบ ความเหลื่อมล้ า ความไม่เสมอภาคในการเข้าถึง
การศึกษา รวมถึงการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และผลการเรียนรู้ 6) การศึกษาจะต้องเกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่อง (Continuity) และจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงโรงเรียน และทาให้เด็ก
อยู่ในระบบโรงเรียนได้ โดยไม่ออกจากโรงเรียน 7) การจัดการศึกษาต้องเป็นสิ่งที่ต่อเนื่อง และเป็น
กลไกที่ เ กิ ด ขึ้ น อย่ า งตลอดชี วิ ต เพื่ อ พั ฒ นาความเป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ส มบู ร ณ์ จึ ง จะท าให้ เ กิ ด ความยั่ ง ยื น
(Sustainability) ในการจัดการศึกษา (Miyazawa, I., n.d)
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เช่น เดียวกันกับ แนวทางการจัดการศึกษาบนพื้นฐานของการดารงชีวิต และการ
ประกอบอาชีพ การจัดการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น สาหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา และการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาที่ สอดคล้องกับข้อเสนอคณะกรรมการกากับทิศทางการ
ทางานด้านเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาแห่งเอเชียแปซิฟิก (ไกรยศ ภัทราวาท, 2559) โดยมี
แนวทางการดาเนิน งานที่สาคัญกับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา คือ 1) สนับสนุนการใช้
นวั ต กรรมการเรี ย นรู้ ที่ ยื ด หยุ่ น และเทคโนโลยี เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม โอกาสในการเรี ย นรู้ ที่ มี คุ ณ ภาพ 2)
สนั บ สนุ น การพัฒ นาทั กษะชี วิตและทัก ษะอาชี พให้ เ ด็ก และเยาวชนนอกระบบการศึก ษาเพื่ อให้
สามารถประกอบอาชีพได้ 3) สนับสนุนการใช้นวัตกรรมทางการเงินการคลังเพื่อเปิดช่องว่างทางการ
เงินที่จาเป็นต่อการขจัดปัญหา การสร้างภาคี 4) การสร้างภาคีการทางานระหว่างภาครัฐและเอกชน
และภาคประชาสังคมในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการศึกษาที่หลากหลายสาหรับเด็กและ
เยาวชนนอกระบบการศึกษา 5) ขจัด 7 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา
คือ ความไม่เท่าเทียมทางเพศ ความพิการ ชนกลุ่มน้อย การบังคับใช้แรงงานเด็ก ผลกระทบจากภัย
พิบัติและสงคราม สถานะไร้สัญชาติ และการอพยพย้ายถิ่นฐาน และ 6) ส่งเสริมให้รัฐบาลจัดส่งข้อมูล
สถิติเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้แก่สถาบันสถิติแห่งองค์การยูเนสโก (UIS)
ข้อเสนอแนะ
งานวิ จั ย เรื่ อ ง แนวทางการจั ด การศึ ก ษาส าหรั บ เด็ ก และเยาวชนนอกระบบการศึ ก ษา:
กรณีศึกษาจังหวัดตาก มีข้อเสนอแนะเป็น 2 ประการคือ ข้อเสนอแนะและการนาผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ และข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป แสดงรายละเอียด ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะและการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
1.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือมีบทบาทในการจัดการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน
นอกระบบการศึกษา เช่น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ศูนย์การเรียนรู้ องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) เป็นต้น สามารถนาผลการ
ศึกษาวิจัยที่ได้ไปเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา
ในจังหวัดตากโดยคานึงถึงความต้องการของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาเป็นสาคัญ และอาจ
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ปรับแนวทางการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาของ
จังหวัดอื่นๆ ต่อไป
1.2 แนวทางการจั ด การศึ ก ษาส าหรั บ เด็ ก และเยาวชนนอกระบบการศึ ก ษา
โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีลักษณะเฉพาะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลในจังหวัดตากและจังหวัดอื่นที่มีลักษณะบริบท
ใกล้เคียงกัน ควรเน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัว โรงเรียน และชุมชน เป็นหลักสาคัญ เป็นการจัด
การศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการในด้านวิถีชีวิตของคนในชุมชนเป็นสาคัญ และเพื่อให้การจัด
การศึกษาส าหรั บ เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาเกิด ขึ้ นได้ จริ ง อย่ างมีประสิ ท ธิภ าพควรมี
หน่วยงานรัฐบาลและเอกชนให้การสนับสนุนและให้ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อกฎหมายในการ
จัดการศึกษาสาหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา งบประมาณ บุคลากรในการให้ความรู้กับ
ชุมชนหรือตัวแทนชุมชน วัสดุ อุปกรณ์ทางการศึกษา เป็นต้น
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 เนื่ องจากการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบกรณีศึกษาที่จังหวัดตากเพียง
จังหวัดเดียว ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปจึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในจังหวัดอื่นๆ ทั้ งที่อยู่ในภูมิภาค
เดียวกันและต่างภูมิภาคเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาที่อยู่ต่าง
ถิ่นฐานกับจังหวัดตาก และเพื่อเป็นแนวทางจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนนอกระบบ
การศึกษาในแต่ละจังหวัดหรือในแต่ละภูมิภาคนั้น
2.2 ความหมายของเด็ ก และเยาวชนนอกระบบการศึ ก ษาในงานวิ จั ย เรื่ อ งนี้
หมายความถึงเฉพาะเด็กและเยาวชนในระบบการศึกษาที่ออกนอกระบบการศึกษาเพราะการออก
กลางคัน และไม่ศึกษาต่อ เท่านั้น ดังนั้นการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาข้อมูลของเด็กและเยาวชนนอก
ระบบการศึ กษาที่ อ อกนอกระบบการศึ กษาด้ว ยสาเหตุ ต่า งๆ แต่ ยั งคงเลื อกศึ กษาต่อ ในรู ปแบบ
การศึกษาอื่นทั้งการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อทราบถึงสาเหตุและปัจจัยที่ไม่
ศึกษาต่อในระบบการศึกษา
2.3 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษากับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาที่เคย
ศึกษาในระบบการศึกษามาก่อนและออกจากระบบการศึกษากลางคัน ไม่นับรวมถึงเด็กและเยาวชนที่
ไม่เคยเข้าสู่ระบบการศึกษาตั้งแต่แรก ดังนั้นในงานวิจัยครั้งต่อไปจึงควรศึกษากับ เด็กและเยาวชนที่ไม่
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เคยเข้าศึกษาในระบบการศึกษามาก่อน อาทิ เด็กเร่ร่อน เด็กไร้สัญชาติ เพื่อศึกษาคุณลักษณะของเด็ก
และเยาวชน และจัดการศึกษาที่เหมาะสมสาหรับเด็กและเยาวชนกลุ่มดังกล่าวต่อไป
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แบบบันทึกการสัมภาษณ์เชิงลึก
วัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะพื้นฐานของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนออกนอกระบบการศึกษา
สาหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา
ตอนที่ 1 ข้อมูลคุณลักษณะพื้นฐาน ตัวอย่างประเด็นคาถาม เช่น
1. ชื่อ-สกุล..........ชื่อเล่น.............
2. อายุ...................
3. ระดับการศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ศึกษา ..............
4. เกรดเฉลี่ย ......................
5. โรงเรียนที่เคยศึกษา..................
6. จานวนสมาชิกในครอบครัว.......... ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์เป็นบุตรคนที่เท่าไหร่..........
7. สถานภาพครอบครัว (ปกติ / หย่าร้าง / แยกกันอยู่ / อื่นๆ).............
8. ปัจจุบันพักอาศัยอยู่กับใคร..............
9. ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์สนิทกับใครมากที่สุดในครอบครัว..............
10. ชื่อสกุลบิดามารดาหรือผู้ปกครอง...............
11. อายุของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง..............
12. อาชีพบิดามารดาหรือผู้ปกครอง................
13. สภาพฐานะของครอบครัว/รายได้ของครอบครัวโดยประมาณ...............
14. ใครเป็นผู้หารายได้หลักของครอบครัว....................
15. หากปัจจุบันทางาน (เมื่อไม่ได้เข้าโรงเรียน) ระบุอาชีพหรืองานที่ทาในปัจจุบัน.................
16. ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์มาทาอาชีพนี้ได้อย่างไร..............
17. รายละเอียด/ลักษณะงานที่ทา..............
18. รายได้/ผลตอบแทนของงานที่ทา.........
19. บุคคลที่เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบค่าใช้จ่าย – รายได้ที่ได้รับจากการทางาน..................
ตอนที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนออกนอกระบบการศึกษา
1. จานวนปีที่ออกจากโรงเรียน............
2. เหตุผลที่ออกจากโรงเรียน...............
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3. บุคคล / เหตุการณ์ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจออกจากโรงเรียน.............
4. ความรู้สึกที่ต้องออกจากโรงเรียน.....................
5. สมาชิกในครอบครัว มีความคิดเห็นอย่างไรต่อการออกจากโรงเรียน .................
6. การติดต่อกับครูอาจารย์หรือเพื่อนในโรงเรียนในปัจจุบัน..............
7. การพูดคุยกับครู-เพื่อน ก่อนออกจากโรงเรียนเกี่ยวกับปัญหา/สาเหตุที่ออกจากโรงเรียน............
8. ครูอาจารย์หรือเพื่อนมีความคิดเห็นอย่างไรกับการออกจากโรงเรียน ............
9. ความต้องการ / แผนการกลับเข้าศึกษาต่อในอนาคต..............
10. การพูดคุยกับผู้ปกครองหรือสมาชิกในครอบครัวเกี่ยวกับแผนการกลับเข้าศึกษาต่อในอนาคต...........
11. หากมีแผนการกลับเข้าศึกษาต่อในอนาคต จะศึกษาต่อที่ไหน อย่างไร...........
สาหรับตัวแทนครอบครัวของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา
ตอนที่ 1 ข้อมูลคุณลักษณะพื้นฐาน ตัวอย่างประเด็นคาถาม เช่น
1. ชื่อ-สกุล..........ชื่อเล่น.............
2. อายุ...................
3. ระดับการศึกษาสูงสุด ..............
4. ภูมิลาเนา..................
5. ที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน..............
6. สถานภาพครอบครัว (ปกติ / หย่าร้าง / แยกกันอยู่ / อื่นๆ).............
7. จานวนสมาชิกในครอบครัว..........
8. บุตรที่ออกจากโรงเรียนเป็นบุตรคนที่เท่าไหร่..........
9. อาชีพในปัจจุบัน และอาชีพส่วนใหญ่ของคนในชุมขน................
10. รายละเอียด/ลักษณะงานที่ทา..............
11. รายได้/ผลตอบแทนของงานที่ทา.........
12. สภาพฐานะของครอบครัว/รายได้ของครอบครัวโดยประมาณ...............
13. ใครเป็นผู้หารายได้หลักของครอบครัว....................
14. บุตรได้ทางานใดเมื่อไม่ได้เข้าโรงเรียน..................
15. บุตรทางานดังกล่าวได้อย่างไร......................
16. รายละเอียดของงานที่บุตรทา...............
17. รายได้ของบุตร..................
18. ผู้รับผิดชอบดูแลค่าใช้จ่าย และรายได้ของบุตรเมื่อทางาน..................
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ตอนที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนออกนอกระบบการศึกษา
1. จานวนปีที่บุตรออกจากโรงเรียน............
2. เหตุผลที่ให้บุตรออกจากโรงเรียน...............
3. บุคคล / เหตุการณ์ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจออกจากโรงเรียน.............
4. ความรู้สึกที่ต้องให้บุตรออกจากโรงเรียน.....................
5. สมาชิกในครอบครัว มีความคิดเห็นอย่างไรต่อการออกจากโรงเรียน .................
6. การติดต่อกับครูอาจารย์หรือเพื่อนในโรงเรียนในปัจจุบัน..............
7. การพูดคุยกับครู-เพื่อน ก่อนออกจากโรงเรียนเกี่ยวกับปัญหา/สาเหตุที่ออกจากโรงเรียน............
8. ทัศนคติ และมุมมองที่มีต่อการให้ความสาคัญ/ความจาเป็น ทางการศึกษาของผู้ให้สัมภาษณ์ที่มีต่อตนเอง
และต่อบุตร..........
9. การวางแผนทางการศึกษาของบุตรเป็นอย่างไร...............
10. ความต้องการ / แผนการกลับเข้าศึกษาต่อของบุตรในอนาคต..............
11. หากมีแผนการกลับเข้าศึกษาต่อในอนาคต จะศึกษาต่อที่ไหน อย่างไร...........
12. วางอนาคตให้กับบุตรอย่างไร.............
สาหรับตัวแทนชุมชนของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา
ตอนที่ 1 ข้อมูลคุณลักษณะพื้นฐาน ตัวอย่างประเด็นคาถาม เช่น
1. ชื่อ-สกุล..........ชื่อเล่น.............
2. อายุ...................
3. ภูมิลาเนา...........
4. ที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน...........
5. ระดับการศึกษาชั้นสูงสุด ..............
6. จานวนสมาชิกในครอบครัว.......... และจานวนครัวเรือนในชุมชนโดยประมาณ...........
7. สถานภาพครอบครัว (ปกติ / หย่าร้าง / แยกกันอยู่ / อื่นๆ).............
8. อาชีพในปัจจุบัน และอาชีพส่วนใหญ่ของคนในชุมชน............
9. รายละเอียด/ลักษณะงานที่ทา..............
9. สภาพฐานะ/รายได้ของครอบครัวโดยประมาณ..........
10. ใครเป็นผู้หารายได้หลักของครอบครัว....................
11. ความเกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมาย..............
12. ความสนิท/ความสัมพันธ์ กับกลุ่มเป้าหมาย............
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13. ระยะเวลาที่รู้จักกับกลุ่มเป้าหมาย.............
ตอนที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนออกนอกระบบการศึกษา
1. ลักษณะ/พฤติกรรมทั่วไปของกลุ่มเป้าหมาย และครอบครัว.................
2. ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวของกลุ่มเป้าหมาย (ปกติ / หย่าร้าง / แยกกันอยู่ / อื่นๆ)...............
3. ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเป้าหมายกับบิดามารดาหรือผู้ปกครอง
4. พฤติกรรมการเรียนของกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างไร..........
3. การทราบเหตุผลที่กลุ่มเป้าหมายออกจากโรงเรียน...............
4. บุคคล / เหตุการณ์ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจออกจากโรงเรียน.............
5. สมาชิกในครอบครัวกลุ่มเป้าหมาย มีความคิดเห็นอย่างไรต่อการออกจากโรงเรียน .................
5. ปัจจุบันกลุ่มเป้าหมายประกอบอาชีพใดหรือทาอะไรเมื่อไม่ได้เข้าโรงเรียน............
6. ทัศนคติ /มุมมองที่มีต่อการออกนอกโรงเรียนของกลุ่มเป้าหมาย....... (เห็นด้วย-ไม่เห็นด้วย เพราะเหตุใด)

หมายเหตุ

คาถามดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมตามสถานการณ์ในการลงพื้นที่สัมภาษณ์
เชิงลึก
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แบบบันทึกการสัมภาษณ์เชิงลึก
วัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์
เพื่อเป็นแนวทางการจัดการศึกษาสาหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
1. ชื่อ – สกุล.................................................................................... อายุ ........................ ปี
2. สถานที่ทางาน..............................................................................
3. ตาแหน่งงาน.................................................................................
4. ประสบการณ์ที่ทางานเกี่ยวข้องกับการวางแผนงาน หรือนโยบายหรือมีประสบการณ์ในการจัดการศึกษา
ทัง้ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการจัดการศึกษาสาหรับเด็กและ
เยาวชนที่ออกนอกระบบ ...................... ปี
ตอนที่ 2 แนวทางการจัดการศึกษาสาหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา
1. จากคุณลั กษณะเชิงลึกของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาด้านวิถีชีวิตภายหลั งออกจากระบบ
การศึกษา ท่านคิดว่าหน่วยงานใดบ้างที่ควรมีบทบาทในการช่วยเหลือ และพัฒนาเด็กและเยาวชนดังกล่าว
และควรช่วยเหลือและพัฒนาอย่างไร
2. จากคุณลักษณะเชิงลึกของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาด้านแนวโน้มการศึกษาต่อในอนาคต ท่าน
คิดว่าจะมีแนวทางจัดการศึกษาหรือจะพัฒนาอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับความต้องการของเด็กและเยาวชน
นอกระบบการศึกษา
3. จากคาตอบข้อที่ 2 ท่านคิดว่าบุคลากร-หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือมีบทบาทในการจัดการศึกษาหรือพัฒนา
ความสามารถสาหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาควรเป็นใครหรือหน่วยงานใดบ้าง และควรทา
หน้าที่อย่างไร
4. จากปัจจัยที่ทาให้เด็กและเยาวชนออกนอกระบบการศึกษา ท่านคิดว่าจะครอบครัว โรงเรียน และชุมชน
ควรมีบทบาทอย่างไรในการป้องกันการออกจากระบบการศึกษาของเด็กและเยาวชน
5. รูปแบบการจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ควรจัด
การศึกษาอย่างไร เพื่อป้องกัน ช่วยเหลือ หรือพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ออกนอกระบบการศึกษา
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6. จากคาตอบในข้อ 5 หน่วยงานใดที่ควรมีบทบาทในการให้ช่วยเหลือ ป้องกัน และพัฒนากลุ่มเด็กและ
เยาวชนนอกระบบการศึกษา
7. จากข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยในวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 และ 2 ท่านคิดว่า แนวทางการจัดการศึกษาที่เหมาะสม
สาหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาควรเป็นอย่างไร
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ประวัติผู้วิจัย
ดร.พัชราภา ตัน ติชูเวช เกิดเมื่อวันที่ 23 เมษายน ที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชามัธยมศึกษา วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปและจิตวิทยาการให้คาปรึกษาและการแนะแนว จาก
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2544 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยา
พัฒนาการ จากคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2548 และเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี พ.ศ.
2555
ประวัติการทางาน เคยดารงตาแหน่ง นักจิตวิทยา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในปี พ.ศ. 2547-2548 เคย
ดารงตาแหน่ งนั กทรัพยากรบุ คคล โรงพยาบาลศิริราช ในปี พ.ศ. 2548-2549 และอาจารย์ประจาสาขาวิช า
จิตวิทยา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2549-2551 เลขานุการและอาจารย์ประจา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ตั้งแต่ พ.ศ. 2551-2555
ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิ ทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558

