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บทคัดย่อ 
 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาคุณลักษณะเชิงลึกของเด็กและเยาวชนนอกระบบ
การศึกษา 2) เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนออกนอกระบบการศึกษา 3) เพ่ือน าเสนอแนว
ทางการจัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา โดยใช้ทฤษฎีระบบนิเวศวิทยาเป็น
กรอบแนวคิดของงานวิจัย ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็น
เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาจ านวน 38 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ ผลการวิจัยพบว่า 

1) คุณลักษณะเชิงลึกพบว่า เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ร่วมกับบิดา
มารดาแต่ไม่มีความผูกพันภายในครอบครัว ขาดการสื่อสารในครอบครัว ระดับการศึกษาของสมาชิก
ภายในครอบครัว วิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมของคนในชุมชนมีอิทธิพลกับการตัดสินใจออกนอก
ระบบการศึกษา และส่งผลต่อการประกอบอาชีพภายหลังออกนอกระบบการศึกษา ปัจจุบันเด็กและ
เยาวชนนอกระบบการศึกษาทุกคนมีครอบครัวและท างาน ด้านอนาคตทางการศึกษาเด็กและเยาวชนส่วน
ใหญ่จะไม่กลับไปศึกษาต่ออีก 

2) ปัจจัยที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนออกนอกระบบการศึกษาแบ่งเป็น 2 ปัจจัยคือ 1) ปัจจัยจาก
กลุ่มเป้าหมาย เช่น ทัศนคติที่มีต่อการเรียน การปรับตัว การแต่งงาน และ 2) ปัจจัยจากครอบครัว ชุมชน 
และสิ่งแวดล้อม เช่น ทัศนคติของครอบครัวที่มีต่อการศึกษา ปัญหาด้านเศรษฐกิจของครอบครัว ความ
ล าบากในการเดินทางไปโรงเรียน 

3) แนวทางการจัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษามีแนวทางที่ส าคัญ    
คือ 1) การจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นตามบริบทของผู้เรียน  2) การจัดการศึกษาที่เน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู้เรียน 3) การจัดการศึกษาเพ่ือการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ  4) การมีส่วนร่วม

DP
U



ค 
 

ของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 5) การจัดการศึกษาทางเลือกเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
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 
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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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 งานวิจัยเรื่อง “แนวทางการจัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา : 
กรณีศึกษาจังหวัดตาก” เรื่องนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดีจากการสนับสนุนทุนวิจัยของศูนย์บริการวิจัย 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผู้วิจัยต้องขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ 
 งานวิจัยจะส าเร็จมิได้ หากมิได้รับความอนุเคราะห์และการให้ความร่วมมือในการให้สัมภาษณ์เชิง
ลึกของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ตัวแทนครอบครัว และตัวแทนชุมชนของเด็กและเยาวชน
นอกระบบการศึกษาในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมือง อ าเภอสามเงา และอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก รวมถึง
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ข้อเสนอแนวทางการจัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ผู้วิจัย
ขอขอบคุณในความเป็นกันเอง และมิตรภาพที่ได้รับจากคนในพื้นท่ีทั้งผู้น าชุมชนและผู้ใหญ่บ้าน เมื่อผู้วิจัย
ลงพื้นที่เก็บข้อมูล และการแนะน าเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในเขตพ้ืนที่ให้กับผู้วิจัย 
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 สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณก าลังใจจากบิดา มารดา และครอบครัวที่ให้ก าลังใจผู้วิจัยในการท างาน
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 ประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยขอมอบให้กับเด็กและเยาวชนนอกระบบ
การศึกษาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนจากเดิม 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 จากวาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. 2015 (The Post-2015 Development Agenda) ที่ริเริ่ม
โดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาติ (United Nations General Assembly) ปี 2010 ซึ่งเป็นการด าเนินการ
ต่อเนื่องจากแถลงการแห่งสหัสวรรษ (Millennium Declaration) เพ่ือประเมินเป้าหมายการพัฒนาแห่ง
สหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs) และกระตุ้นให้ประเทศต่างๆ พัฒนาประเทศ
เพ่ือขจัดความยากจน ความหิวโหย ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียม เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ดูแลสิ่งแวดล้อม และพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (United Nation 
Development Programme, 2016) 
 ปัจจุบันเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษได้สิ้นสุดลงแล้ว และในที่ประชุมสมัชชาใหญ่องค์การ
สหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) ซึ่งริเริ่มจากการประชุม Rio+20 (United Nation 
Development Programme, 2016) เป็นเป้าหมายหลักของการประชุม โดยมีวาระร่วมกันคือการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (Sustainable Development Goals: SDGs)  ซึ่งถือเป็นทิศทางร่วมกันของโลก
อนาคตโดยเริ่มต้นในปี ค.ศ. 2015 ถึง ค.ศ. 2030 หรือตรงกับปีพ.ศ. 2558 – 2573 ประกอบด้วย
เป้าหมายหลัก (goals) 17 ประการ และเป้าประสงค์ (targets) อีกจ านวน 169 ข้อ ทั้งเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนและเป้าประสงค์นี้จะครอบคลุมไปด้วย 3 เสาหลักคือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมใน
การพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้เนื้อหาการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ครอบคลุมจะยึดถือหลักส าคัญว่า “No one left 
behind” หรือจะไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง และประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 193 ประเทศที่เข้าร่วมการพัฒนาที่
ยั่งยืนด้วยเช่นกัน 
 การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ทั่วถึง และเป็นธรรม เป็นหนึ่งในเป้าหมายส าคัญของการพัฒนาที่
ยั่งยืนของโลก โดยเป้าหมายด้านการศึกษาจัดเป็นเป้าหมายที่ 4 ของการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป้าหมายที่ 4 
มีสาระส าคัญคือ การได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้
ตลอดชีวิตแก่ทุกคน (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559) ทั้งนี้การวางเป้าหมายการศึกษาเพ่ือการ
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พัฒนาที่ยั่งยืนของโลกในอีก 15 ปีข้างหน้า เด็กและเยาวชนหญิงชายในทุกคนทุกกลุ่มในสังคมต้องได้รับ
ความเสมอภาคทางการศึกษา ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาอย่างทั่วถึง 
และเท่าเทียมกัน สร้างโอกาส ทางการศึกษาเพ่ิมขึ้นในระดับอุดมศึกษาทั้งสายสามัญและสายอาชีพ 
ครอบคลุมไปจนถึงการจัดการเรียนรู้กับประชากรนอกเหนือวัยเรียนให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ( lifelong 
learning) 

ภายหลังจากการสิ้นสุดลงของการด าเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ 
(Millennium Development Goals) ในปี พ.ศ. 2558 ด้านการศึกษาผลพบว่าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ข้างต้น โดยยังคงมีเด็ก และเยาวชนวัยเรียนมากกว่า 59 ล้านคนทั่วโลกที่ยังอยู่นอกระบบการศึกษา 
(Out-of-school children) และเด็ก 18 ล้านคนอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งผลการส ารวจดังกล่าว
สอดคล้องกับการประชุมที่จัดโดยองค์การยูเนสโกร่วมกับองค์การยูนิเซฟในเรื่อง “Asia summit on 
flexible learning strategies for Out-of-school children: นวัตกรรมการเรียนรู้เพ่ือเด็กและเยาวชน
นอกระบบการศึกษาแห่งเอเชีย” ซึ่งข้อมูลขององค์การยูเนสโกปี พ.ศ. 2556 พบว่า เด็กวัยประถมศึกษา
ของไทยที่หลุดจากระบบการศึกษาเกือบ 300,000 คน ส่งผลต่อความเสียหายทางเศรษฐกิจของไทยทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม คิดเป็นมูลค่าร้อยละ 1-3 ของจีดีพีในทุกปี ส่งผลให้ประเทศไม่สามารถหลุดจากกับ
ดักประเทศรายได้ปานกลางไปอย่างน้อย 25-30 ปี  เช่น ประเทศติมอร์ เลสเต ที่พบปัญหาเด็กและเยาชน
นอกระบบการศึกษาฉุดอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงถึงร้อยละ 4 ต่อปี (ปารัชญ์, 2559) ดังนั้น
องค์การสหประชาชาติจึงประกาศให้เป้าหมายการลดจ านวนเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับ
ก่อนวัยเรียน ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นศูนย์เปอร์เซนต์ภายในปี พ.ศ. 2573 เพ่ือ
ตอบสนองเป้าหมายข้อที่ 4 ใน 17 ข้อของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีสถิติเด็กไทยหลุดออกจากระบบการศึกษา (Out-of-school 
children) เป็นจ านวนมาก ดังจะเห็นได้จากปี พ.ศ. 2549 พบว่ามีนักเรียนชั้น ป1 เข้าสู่ระบบการศึกษา
จ านวน 633,852 คน และเมื่อเข้าสู่ระดับชั้นประถมศึกษาในปีการศึกษา 2555 พบว่าจ านวนผู้เรียนเหลือ 
624,911 คน และเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2557 พบว่าเหลือนักเรียนที่จบการศึกษา
เพียง 536,318 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 84.65 จากตัวเลขดังกล่าวจะพบว่าจ านวนนักเรียนที่เข้าเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 และจบถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หายไปจากระบบการศึกษาจ านวน 97,534 คน 
(ณัฐพงษ์ เพลาแก้ว, มปป.) 
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จากปัญหาเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาที่มีจ านวนมาก ประเทศไทยได้ตอบรับกับแนว
ทางการแก้ปัญหาดังกล่าวดังจะเห็นได้จากการเข้าร่วมปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการสร้างความเข้มแข็งด้าน
การศึกษาให้กับเด็กที่ตกหล่น โดยสาระส าคัญของปฏิญญามี 3 ประการคือ ประการที่หนึ่ง การให้ค า
นิยามของเด็กตกหล่น (Out-of-school children) ว่าหมายถึงเด็กที่อายุต่ ากว่า 18 ปีประกอบด้วยเด็กที่
ไม่ได้เข้าเรียน เด็กที่ไม่มีโอกาสเข้าเรียน เด็กที่เสี่ยงต่อการออกจากโรงเรียนกลางคัน และเด็กที่ออกจาก
โรงเรียนกลางคัน ประการที่สอง คือ ความสอดคล้องและการจัดกิจกรรมแบบยืดหยุ่น เพ่ือให้มั่นใจว่าทุก
คนสามารถเข้าถึงการศึกษาและสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นประชาคมโลกที่มีประสิทธิภาพได้ และ
ประการสุดท้ายคือ การมีรูปแบบกิจกรรมเพ่ือให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และ
เป้าหมายของปฏิญญาอาเซียนคือ การให้ความช่วยเหลือดูแลนักเรียนที่ออกกลางคันทุกสภาพปัญหารวม 
8,814 คน และก าหนดมาตรการช่วยเหลือดูแลให้กลุ่มดังกล่าวกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 

จังหวัดตาก เป็นหนึ่งในห้าจังหวัดที่ถูกจัดเป็นพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ประชากรส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 80 ของพ้ืนที่ แยกการปกครองออกเป็นต าบล รวม 14 ต าบล 
มีประชากรหลากหลาย ได้แก่ ชาวไทยบนพื้นที่สูง (ม้ง) ประชากรพ้ืนราบ ผู้อพยพย้ายถิ่น และคนต่างด้าว 
ซึ่งอยู่อาศัยกระจัดกระจายและมีบริบทแตกต่างกัน สภาพชุมชนโดยส่วนใหญ่เป็นชุมชนเมือง สภาพทาง
เศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ดี มีสถานศึกษารวมจ านวน 110 แห่ง มีจ านวนผู้เรียนในสถานศึกษาตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษา 2558 รวมจ านวนทั้งสิ้น 79,352 คน และ
มีจ านวนผู้ เรียนที่ออกนอกระบบการศึกษาจ านวนทั้งสิ้น 777 คน (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1, 2559) 

จ านวนผู้เรียนที่ออกนอกระบบการศึกษาจ านวน 777 คนดังกล่าว เมื่อจ าแนกผู้เรียนที่ออกนอก
ระบบการศึกษาตามระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่าเป็นผู้เรียนระดับประถมศึกษาที่ออกนอกระบบ
การศึกษาจ านวน 179 คน ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาจ านวน 598 คน ซึ่งจ าแนกออกเป็นระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นที่ออกนอกระบบการศึกษาจ านวน 125 คน และผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ออกนอก
ระบบการศึกษาจ านวน 473 คน (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1, 2559) จาก
ข้อมูลดังกล่าวพบว่าจ านวนผู้เรียนที่ออกนอกระบบการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพบในระดับชั้น
มัธยมศึกษามากที่สุด โดยเมื่อคิดเป็นร้อยละของผู้เรียนที่ออกนอกระบบการศึกษาในระดับประถมศึกษา
พบว่าคิดเป็นร้อยละ 23.03  ขณะที่ระดับมัธยมศึกษาคิดเป็นร้อยละ 76.97 

จากสถิติจ านวนผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาท่ีออกนอกระบบการศึกษาสูงถึงร้อยละ 76.97 นั้นจะ
ส่งผลในระยะยาวต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของทรัพยากรบุคคลที่จะเป็นก าลังส าคัญในการ
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พัฒนาประเทศรวมถึงส่งผลการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต ทั้งนี้เพราะประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ (aging society) ภายในปี พ.ศ. 2568 แต่ในขณะเดียวกันประเทศไทยมีสถิติเด็กเกิด
น้อยลง และเด็กที่เกิดน้อยลงเมื่อถึงวัยเข้ารับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกลับออกนอกระบบการศึกษาเป็น
จ านวนมาก ซึ่งการที่เด็กและเยาวชนออกนอกระบบการศึกษาทั้งที่ก าลังอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนถือเป็น
ความด้อยโอกาสในรูปแบบหนึ่งที่จะส่งผลให้อนาคตประเทศไทยขาดแคลนก าลังแรงงานที่ส าคัญที่จะใช้ใน
การพัฒนาประเทศและจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาว  

จากสภาพปัญหาผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาออกนอกระบบการศึกษาข้างต้น ประกอบกับความ
หลากหลายทางคุณลักษณะของประชากร รวมถึงการเป็นพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทย ผู้วิจัย
จึงเลือกศึกษาจังหวัดตากเป็นจังหวัดน าร่องในการศึกษาปัญหาเรื่องของเด็กตกหล่นหรือเด็กที่อยู่นอก
ระบบการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์สามประการคือเพ่ือศึกษาคุณลักษณะเชิงลึกของเด็กและเยาวชนนอก
ระบบการศึกษา วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนออกนอกระบบการศึกษา และน าเสนอแนว
ทางการจัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ทั้งนี้เพ่ือทราบถึงข้อมูลเชิงลึกและ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนออกนอกระบบการศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางการป้องกันและแก้ไขเด็ก
และเยาวชนนอกระบบ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะเชิงลึกของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา 
 2. เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนออกนอกระบบการศึกษา 
 3. เพ่ือน าเสนอแนวทางการจัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา 
 
นิยามศัพท์เฉพาะในงานวิจัย  
 เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา (Out-of-school children-OOSC) หมายถึง บุคคลที่
เคยศึกษาในระบบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาแต่ออกจากระบบการศึกษากลางคัน โดยยังไม่จบ
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย และปัจจุบันไม่ได้เรียนหรือเข้ารับการศึกษาต่อทั้ง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดตาก 

คุณลักษณะเชิงลึก หมายถึง  รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กและเยาวชนนอกระบบ
การศึกษา ซึ่งได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ตัวแทนครอบครัว และ
ตัวแทนชุมชนของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา จังหวัดตาก โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ชื่อ -
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สกุล ชื่อเล่น เพศ อายุ ระดับการศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ศึกษา เกรดเฉลี่ย จ านวนสมาชิกในครอบครัว 
สถานภาพครอบครัว บุคคลที่พักอาศัยอยู่ร่วมในปัจจุบัน ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว อายุและอาชีพ
บิดามารดาหรือผู้ปกครอง สภาพฐานะของครอบครัว ผู้หารายได้หลักของครอบครัว อาชีพหรืองานที่ท า
ในปัจจุบัน รายได้จากอาชีพที่ท าในปัจจุบัน สาเหตุที่ออกจากระบบการศึกษา จ านวนปีที่ออกจากระบบ
การศึกษา เหตุการณ์หรือบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการออกจากระบบการศึกษา ผลกระทบที่เกิดขึ้นภายหลัง
ออกจากสถานศึกษา ทัศนคติและมุมมองด้านการศึกษา การให้ความส าคัญกับการศึกษา ความสัมพันธ์
ภายในโรงเรียน การให้ความส าคัญกับการศึกษาต่อ การวางแผนทางการศึกษาต่อในอนาคต   เป็นต้น  

ปัจจัยที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนออกนอกระบบการศึกษา หมายถึง สาเหตุหรือความจ าเป็นที่
ท าให้เด็กและเยาวชนตัดสินใจออกนอกระบบการศึกษาในขณะที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา 
จังหวัดตาก  
 การจัดการศึกษา หมายถึง การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 แนวทางการจัดการศึกษา หมายถึง รูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยที่เหมาะสมกับบริบทของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาที่เคยศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษา จังหวัดตาก 
  
ขอบเขตของการวิจัย 
  ขอบเขตการวิจัยเรื่อง “แนวทางการจัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบ
การศึกษา: กรณีศึกษาจังหวัดตาก” มีรายละเอียดขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 
 
 ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย 
  กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยเป็นบุคคลที่เคยศึกษาในระบบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
จังหวัดตาก แต่ออกจากระบบการศึกษากลางคัน และปัจจุบันไม่ได้เข้ารับการศึกษาต่อทั้งการศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ในจังหวัดตาก รวมถึงตัวแทนครอบครัว และ
ตัวแทนชุมชนของกลุ่มเป้าหมาย โดยกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยเป็นการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
(purposive sampling) จากข้อมูลของสถานศึกษาที่เด็กและเยาวชนออกจากระบบการศึกษาให้ข้อมูล
กับผู้วิจัย ภายหลังได้ข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวแล้ว ผู้วิจัยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบสโนว์บอล 
(snowball sampling) จากกลุ่มเป้าหมายที่ได้จากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจงในข้างต้น ซึ่ง
กลุ่มเป้าหมายที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบสโนว์บอลจะต้องออกจากระบบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา 
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และไม่ได้ศึกษาต่อทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยเช่นเดียวกันกับ
กลุ่มเป้าหมาย  
  ทั้งนี้ผู้วิจัยเก็บข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งตัวแทนครอบครัว และตัวแทนชุมชน
ของกลุ่มเป้าหมายโดยกลุ่มเป้าหมายต้องมีความพร้อมในการให้ข้อมูลกับผู้วิจัย ผู้วิจัยเลือกกลุ่มเป้าหมาย
จากสถานศึกษาที่เคยศึกษาในระดับคือมัธยมศึกษาแต่ออกกลางคัน และไม่ได้ศึกษาต่อทั้งการศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย รวมจ านวน 38 คน เพ่ือใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับ
คุณลักษณะเชิงลึกของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา และปัจจัยที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนออก
นอกระบบการศึกษา 

ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  งานวิจัยเรื่องนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์
ในการศึกษาที่ส าคัญสามประการคือ เพ่ือศึกษาคุณลักษณะเชิงลึกของเด็กและเยาวชนนอกระบบ
การศึกษา เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนออกนอกระบบการศึกษา และเพ่ือน าเสนอแนว
ทางการจัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา 

ขอบเขตด้านระยะเวลา 
  9 เดือน (พฤศจิกายน 2559 – กรกฎาคม 2560) 
 ขอบเขตด้านพื้นที่ 
  จังหวัดตาก 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 งานวิจัยเรื่อง “แนวทางการจัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา: 
กรณีศึกษาจังหวัดตาก” มีกรอบแนวคิดการวิจัยที่ส าคัญดังนี้ 

1. ทฤษฎีที่ใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยคือทฤษฎีระบบนิเวศวิทยาของบรอนเฟนเบรนเนอร์ 
(Bronfenbrenner’s ecological system theory) กล่าวคือ ระบบสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อคุณลักษณะ
พ้ืนฐานของเด็กและเยาวชน และมีผลต่อตัดสินใจในด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชนคือครอบครัว 
โรงเรียน และชุมชน (ระบบ microsystem) ซึ่งการตัดสินใจศึกษาต่อทั้งในรูปแบบการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย หรือการตัดสินใจไม่ศึกษาต่อและออกนอกระบบ
การศึกษา ระบบสิ่งแวดล้อมของเด็กและเยาวชนเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีผลต่อการตัดสินใจทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม รวมถึงเมื่อเด็กและเยาวชนออกนอกระบบการศึกษาแล้วการตัดสินใจกลับเข้ามาศึกษาต่ออีกครั้ง
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ในการศึกษารูปแบบใดๆ ทั้งการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย หรือการประกอบอาชีพใน
อนาคต ระบบสิ่งแวดล้อมเช่น ครอบครัว โรงเรียน และชุมชนย่อมมีผลโดยตรงต่อเด็กและเยาวชน 

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและการดูแลเด็กและเยาวชน เช่น สภาพความเป็นอยู่ 
สวัสดิการในด้านต่างๆ เป็นต้น ทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชนจะเป็นเสมือนระบบ macrosystem 
ที่ดูแลภาพใหญ่ทั้งหมดของเด็กและเยาวชนทั้งที่อยู่ในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา ดังนั้นการ
น าเสนอแนวทางการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาเพ่ือให้เกิดผลจริง
และเป็นรูปธรรมจึงจ าเป็นต้องมีบุคคลที่เป็นตัวแทนในหน่วยงานดังกล่าวมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและ
วางแนวทางร่วมกันกับผู้วิจัย จากแนวคิดดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีกรอบแนวคิดในการวิจัยแสดงดังภาพท่ี 1 

 

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
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ข้อจ ากัดของการวิจัย  
 1. จ านวนที่แน่นอนของกลุ่มเป้าหมาย  เนื่องจากงานวิจัยในเรื่องนี้กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย
เป็นเด็กและเยาวชนที่ออกจากระบบการศึกษา ซึ่งมีความเป็นพลวัตสูง ท าให้การเก็บข้อมูล และค่าสถิติ
ต่างๆ ที่ได้เป็นค่าตัวเลขโดยประมาณการจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมตากเขต 1  
 2.  ความยากในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายไม่ใช่ผู้เรียนที่เป็นเด็กและ
เยาวชนในระบบการศึกษา แต่กลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชนที่อยู่นอกระบบการศึกษา และยังไม่
ทราบข้อมูลที่แน่ชัดว่าปัจจุบันกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวท าอะไร อยู่ที่ไหน และมีสภาพความเป็นอยู่อย่างไร 
ดังนั้นการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) จากข้อมูล
ของสถานศึกษาท่ีเคยมีเด็กและเยาวชนออกจากระบบการศึกษาให้ข้อมูลกับผู้วิจัย และใช้การเทคนิคการ
โนว์บอล (snowball sampling technique) จากกลุ่มเป้าหมายเพ่ิมเติม ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมายและ
ครอบครัวต้องมีความพร้อมในการให้ข้อมูลกับผู้วิจัย ซึ่งผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( in-
depth interview) กับกลุ่มเป้าหมาย ตัวแทนครอบครัว และตัวแทนชุมชน ท าให้กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ใน
งานวิจัยเรื่องนี้มีจ านวนเพียง 38 คน ที่เป็นตัวแทนของกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ออกนอกระบบการศึกษาใน
จังหวัดตาก แต่ข้อมูลดังกล่าวอาจจะไม่สามารถสะท้อนภาพรวมของเด็กและเยาวชนที่ออกนอกระบบ
การศึกษาของประเทศไทยได้ 
 
ข้อตกลงเบื้องต้น  
 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ผู้วิจัยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (purposive 
sampling) จากข้อมูลของครูอาจารย์ในสถานศึกษาที่เด็กและเยาวชนออกจากระบบการศึกษาให้ข้อมูล
กับผู้วิจัย และกลุ่มเป้าหมายและครอบครัวมีความพร้อมในการให้ข้อมูลเชิงลึกกับผู้วิจัย และการ เลือก
ตัวอย่างแบบสโนว์บอล (snowball sampling technique) จากกลุ่มเป้าหมายที่ได้จากการเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจงในข้างต้น ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบสโนว์บอลจะต้องออกจากระบบ
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา และไม่ได้ศึกษาต่อทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยเช่นเดียวกันกับกลุ่มเป้าหมาย 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัยเรื่องนี้ มีดังนี้ 
 1. ทราบข้อมูลคุณลักษณะพ้ืนฐานเชิงลึก และปัจจัยที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนออกนอกระบบ
การศึกษาในจังหวัดตาก รวมถึงเป็นแนวทางให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน เช่น กระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย น าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการวางนโยบายใน
การช่วยเหลือ ดูแล และป้องกันเด็กและเยาวชนที่ออกนอกระบบการศึกษา รวมถึงการจัดการด้าน
สวัสดิการอื่นๆ เพ่ือช่วยเหลือเด็กและเยาวชนออกนอกระบบการศึกษา 
 2.  ได้แนวทางในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา และเป็นแนวทาง
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เช่น กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 เป็นต้น น าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในการวาง
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเรื่อง “แนวทางการจัดการศึกษาส าหรับเด็กและ
เยาวชนออกนอกระบบการศึกษา : กรณีศึกษาจังหวัดตาก” ผู้วิจัยเรียงล าดับเอกสารและงานวิจัย
ดังต่อไปนี้ 
 

ตอนที่ 1 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา 

1.1 ความหมายของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา 

1.2 คุณลักษณะพ้ืนฐานของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา 

1.3 ปัจจัยของการออกนอกระบบการศึกษาของเด็กและเยาวชน 

1.4 ปฏิญญาอาเซียน 

1.5 เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs 2030) 
1.6 แนวปฏิบัติในการติดตามเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา 

ตอนที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา 

2.1 หลักการจัดการศึกษา 
2.2 รูปแบบของการจัดการศึกษา 
2.3 แนวทางการจัดการศึกษา 
2.4 การจัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา 

ตอนที่ 3 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีระบบนิเวศวิทยาของบรอนเฟนเบรนเนอร์ 
3.1 ทฤษฎีระบบนิเวศวิทยาของบรอนเฟนเบรนเนอร์ 
3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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ตอนที่ 1 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา 

  ผู้วิจัยแบ่งเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาออกเป็น 6 
ด้าน เรียงตามล าดับดังต่อไปนี้ 

1.1 ความหมายของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา 

 (ร่าง) ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการสร้างความเข้มแข็งด้านการศึกษาให้แก่เด็กตกหล่น 
(Out-of-school children) ได้ใช้ค าว่า “เด็กตกหล่น” แทนค าว่า “เด็กและเยาวชนนอกระบบ
การศึกษา” และให้ค านิยามของเด็กตกหล่นไว้ว่าหมายถึง เด็กอายุต่ ากว่า 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 วันท าการภายหลังเปิดภาคการศึกษา ซึ่งครูควรจะติดตามเพ่ือหาสาเหตุของการขาดเรียนด้วย 

 UNICEF (2015) ได้ให้ค านิยามไว้ว่า การออกนอกระบบการศึกษามีความหมาย 3 
ประการ ประการแรกคือ การไม่ได้เข้าเรียน (not enrolled) ทั้งการที่ไม่มีโอกาสเข้าเรียนในโรงเรียนใน
ชุมชน (เช่นการเป็นชนกลุ่มน้อย) และไม่มีโอกาสเข้าถึงในโรงเรียนถึงแม้จะเป็นโรงเรียนที่มีโอกาสที่จะ
เรียน ประการที่สอง คือ การไม่ได้เรียนรู้ (not learning) เป็นการที่เด็กได้เข้าเรียนในโรงเรียนแต่โรงเรียน
ไม่มีความพร้อมและอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการเรียน เช่น ไม่มีครู และประการสุดท้ายคือ การ
ออกกลางคัน (dropping out)  หมายถึงการออกจากระบบการศึกษา หรืออาจจะหมายถึงการสมัครเข้า
เรียนแต่ไม่ได้เรียน 

 ขณะที่ในประเทศไทย ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2548) ได้ใช้ค าว่า “เด็กด้อย
โอกาส” แทนค าว่า “เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา” โดยให้ค าจ ากัดความของเด็กด้อยโอกาสไว้ว่า 
เด็กที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี (เว้นแต่กรณีที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ ให้ขยายอายุเป็น 24 ปี) ที่ประสบปัญหาหรือ
ตกอยู่ในภาวะยากล าบากหรืออยู่ในสถานภาพที่ด้อยกว่าเด็กทั่วไป จ าเป็นต้องให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
เพ่ือให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีพัฒนาการที่ถูกต้องและเหมาะสมกับวัยสามารถบรรลุถึงศักยภาพ
สูงสุดของตนเองได้ 
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นอกจากนี้ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2548) ยังได้แบ่งประเภทของเด็กด้อย
โอกาสตามแผนการแก้ปัญหาเด็กในภาวะยากล าบาก พ.ศ. 2545-2549 ไว้ออกเป็น 6 กลุ่ม คือ 1) เด็กถูก
ปล่อยปละละเลย 2) เด็กถูกละเมิดสิทธิ 3) เด็กประพฤติตนไม่เหมาะสม 4) เด็กพิการทางกายและทาง
จิตใจ อารมณ์และทางสติปัญญาและการเรียนรู้ 5) เด็กขาดโอกาสและยากจนเข้าไม่ถึงการบริการ และ 6) 
เด็กท่ีได้รับผลกระทบจากเอดส์ 

ศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร (2556) ให้
ความหมายของเด็กนอกระบบ ว่าหมายถึง เด็กที่ไม่มีโอกาสได้เรียนในระบบการศึกษา ซึ่งเด็กกลุ่มนี้อาจ
เป็นเด็กที่เรียนไม่เก่ง หัวไม่ดี มีปัญหาครอบครัว เป็นเด็กยากจน มีปัญหาเรื่องการตั้งครรภ์ ฯลฯ จนเป็น
เหตุให้ไม่สามารถเข้าสู่ระบบการศึกษาได้  

การแก้ปัญหานักเรียนออกกกลางคัน (ม.ป.ป.) ให้นิยามของเด็กออกกลางคันว่าหมายถึง
เด็กวัยเรียนภาคบังคับที่เคยเขาเรียนในสถานศึกษาแลว แตออกจากสถานศึกษาระหว่างระหว่างปีไปโดย
ไมไปเรียนตอสถานศึกษาอ่ืนใด และไมกลับเขามาเรียนตามปกติได กอนที่จะจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ป 

จากนิยามของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาท้ังในประเทศและต่างประเทศ ผู้วิจัย
จึงสรุปความหมายของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาได้ว่า หมายถึง บุคคลที่ไม่ได้รับการศึกษาใน
ระบบการศึกษา ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ บุคคลที่ไม่เคยได้เข้าเรียนในระบบการศึกษา
ตั้งแต่เริ่มต้นการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และบุคคลที่เคยเข้ารับการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระบบ
การศึกษาและออกนอกระบบการศึกษาด้วยสาเหตุต่างๆ เช่น การตั้งครรภ์ การมีคดีความ สภาพ
เศรษฐกิจ การอพยพย้ายที่อยู่ การออกกลางคัน ความไม่พร้อมทางร่างกายและสติปัญญาของผู้เรียน   
เป็นต้น ซึ่งในงานวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา : 
กรณีศึกษาจังหวัดตาก จะให้นิยามของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในความหมายที่สอง คือ 
บุคคลที่เคยเข้ารับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระบบการศึกษา แต่ออกนอกระบบการศึกษากลางคันด้วย
สาเหตุต่างๆ เช่น การตั้งครรภ์ การอพยพย้ายถิ่นฐาน การมีฐานะยากจน เป็นต้น 

  
1.2 คุณลักษณะพื้นฐานของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา 

จากการวิเคราะห์ขององค์กรการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาติ 
หรือองค์กรยูเนสโก (UNESCO) เพ่ือประเมินการเข้าถึงการศึกษาตามแนวคิดการศึกษาเพ่ือปวงชน 
(Education for all) ในปี ค.ศ. 2000 พบว่ามีเด็กจ านวน 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 และสาธารณรัฐอาหรับและแอฟริกา เหนือ  
(Children out of school, n.d.) 

ข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาขององค์กรยูเนสโกในประเทศอินเดีย (UNESCO 
Institute for statistics, 2016) ซึ่งกล่าวไว้ในรายงานของ The India report ว่าจากการเก็บข้อมูลทาง
สถิติทางการศึกษาพบว่าสถิติเด็กอายุ 6-13 ปี เป็นช่วงอายุที่เด็กออกจากระบบการศึกษามากที่สุด และ
เมื่อมีการเก็บข้อมูลซ้ าในปี ค.ศ. 2011 พบว่ามีจ านวนเด็กถึง 20% ที่อยู่ในช่วงอายุดังกล่าว  

ขณะที่ยูเนสโก (UNESCO Institute for statistics, 2015) พบว่า ในปีค.ศ. 2011 มี
จ านวนเด็กและเยาวชนที่ออกนอกระบบการศึกษาเป็นจ านวน 122 ล้านคน และเพ่ิมขึ้นสูงถึง 124 ล้าน
คนในปี ค.ศ. 2013  และเด็กอายุ 6-15 ปี ไม่เคยเข้าเรียนในโรงเรียนหรือออกจากการเรียนกลางคัน
ระหว่างเรียน และเมื่อน าข้อมูลในปี ค.ศ. 2013 มาพิจารณาพบว่า เด็กในระดับมัธยมศึกษาที่มีช่วงอายุ
ระหว่าง 12-15 ปี มีสถิติออกนอกระบบการศึกษาสูงเป็นสองเท่าของเด็กในระดับประถมศึกษา และมีเด็ก
ที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาคิดเป็นร้อยละ 17 ไม่ได้เข้าเรียนต่อระดับมัธยมศึกษา เมื่อเปรียบเทียบ
ด้านเพศ พบว่ามีอัตราส่วนการออกนอกระบบการศึกษาของเพศหญิงมากกว่าเพศชาย กล่าวคือ เป็น
อัตราส่วนเด็กผู้หญิงออกนอกระบบการศึกษา 1:8 และเป็นเด็กผู้ชายออกนอกระบบการศึกษา 1:9 

เมื่อเทียบกับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในอาเซียน  ในประเทศไทยมีสถิติเด็ก
และเยาวชนนอกระบบการศึกษาในระดับประถมศึกษาสูงเป็นล าดับที่ 2 จากทั้งหมด 8 ประเทศ 
(Miyazawa, I., n.d). โดยประเทศในอาเซียนที่มีเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาสูงที่สุดเป็นล าดับที่ 
1 คือประเทศอินโดนีเซีย มีจ านวนประมาณ 2,008,214 คน รองลงมาคือประเทศไทย มีจ านวนประมาณ 
454,421 คน และฟิลิปปินส์ มีจ านวนประมาณ 402,182 คน และประเทศที่มีจ านวนเด็กและเยาวชน
นอกระบบการศึกษาน้อยที่สุดคือ ลาว มีจ านวนประมาณ 55,667 คน  

เมื่อพิจารณาในประเทศไทย มีการศึกษาสถิติจ านวนเด็กและเยาวชน (เฉพาะสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) ที่ออกกลางคันในระหว่างปี พ.ศ. 2546-2558 โดย
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นผู้รวบรวมข้อมูล ผลการศึกษาพบว่าในปี พ.ศ. 2551 มี
สถิติเด็กและเยาวชนออกกลางคันสูงที่สุด เป็นจ านวน 244,260 คน รองลงมาเป็นปี พ.ศ. 2550 เป็น
จ านวน 221,762 คน และปี พ.ศ. 2552 เป็นจ านวน 218,844 คนตามล าดับ และหลังจากปี พ.ศ. 2552 
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เป็นต้นมาจ านวนเด็กและเยาวชนที่ออกกลางคันมีจ านวนลดน้อยลงทุกปี โดยปี พ.ศ. 2558 มีจ านวนเด็ก
และเยาวชนออกกลางคันน้อยที่สุด เป็นจ านวน 17,628 คน รายละเอียดแสดงดังภาพที่ 2-1 

ภาพที่ 2-1 แสดงจ านวนและอัตราการออกกลางคันของนักเรียนเฉพาะสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานปีการศึกษา 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=) 
 

นอกจากข้อมูลข้างต้น ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550) ได้มีการศึกษา
คุณลักษณะส่วนบุคคลของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาจากงานวิจัย โดยใช้ค าว่า “เด็กด้อย
โอกาส” แทนค าว่า “เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา” ซึ่งผลการศึกษาสภาพปัญหาของเด็กด้อย
โอกาสทั้งสี่ภูมิภาคมีลักษณะแตกต่างกันตามสภาพทางภูมิศาสตร์ สังคม และเศรษฐกิจ โดยในภาคเหนือ
เด็กด้อยโอกาสมักเป็นเด็กไร้สัญชาติที่อพยพเข้ามาเป็นเด็กเร่ร่อนเป็นส่วนใหญ่ ภาคกลางและภาค
ตะวันออกเป็นเขตเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ปัญหาเด็กด้อยโอกาสจึงเป็นเรื่องแรงงานเด็ก แรงงาน
ต่างชาติ แรงงานผิดกฎหมายและความยากจน ส าหรับภาคใต้ เป็นผลจากการเกิดคลื่นยักษ์สึนามิถล่ม
ภาคใต้ปี พ.ศ. 2547 โดยเฉพาะเด็กก าพร้า/ยากจน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เด็กด้อยโอกาสจะเป็น
เด็กยากจน เด็กเร่ร่อน และเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อเอดส์ 

ขณะที่ปริวัฒน์ ช่างคิด (2554) ศึกษารูปแบบการพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบ
การศึกษาที่เหมาะสมส าหรับจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบลักษณะส่วนบุคคลของเด็กและเยาวชนนอก
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ระบบของชายแดนภาคใต้คือ เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายในอัตราส่วน 2 ต่อ 1 ผู้ตอบแบบสอบถาม 4 
ใน 5 นับถือศาสนาอิสลาม และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตนอกเทศบาลจังหวัดยะลา 
นราธิวาส และสงขลา 

ศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร (2556)  ได้
แบ่งกลุ่มของเด็กด้อยโอกาสนอกระบบและเด็กกลุ่มเสี่ยงในระบบการศึกษาออกเป็น 14 ประเภทคือ เด็ก
ไร้สัญชาติ กลุ่มแม่วัยรุ่น เด็กยากจนพิเศษ เด็กที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล เด็กพิการและเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางร่างกายและสมอง เด็กในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เด็กเยาวชนที่ถูกด าเนินคดีในสถานพินิจ เด็ก
เร่ร่อน เด็กติดเชื้อ HIV เด็กก าพร้าถูกทอดทิ้ง เด็กติดยาเสพติด เด็กถูกบังคับให้ค้าประเวณี เด็กถูกบังคับ
ใช้แรงงาน และเด็กลูกแรงงาน 

จิรมล แก้วฉิมพลี (2555) ได้ศึกษาสภาพปัญหา สาเหตุ กระบวนการแก้ไขปัญหา และ
แนวทางปูองกันการออกกลางคันของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อ าเภอ
แว้ง จังหวัดนราธิวาส ผลการศึกษาสภาพปัญหาและลักษณะของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ที่ออกกลางคันพบว่า 
ภายหลังนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ออกกลางคันนักเรียนไม่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้าน
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนักเรียนบางส่วนออกไปท างานช่วยเหลือครอบครัว บางคนอยู่บ้าน
เลี้ยงน้อง บางคนอยู่บ้านเฉยๆ บางคนรวมกลุ่มมั่วสุมในทางที่ไม่ดี เป็นต้น 

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ส ารวจร้อยละของนักเรียนต่อประชากรในวัย
เรียน ปีการศึกษา 2544-2549 (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, ม.ป.ป.) พบว่า ระหว่างปีการศึกษา 2547-
2549 ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาในช่วงชั้นที่ 1-2 (ป.1-ป.6) มากที่สุด ร้อยละ 100 แต่เมื่อเข้าสู่
ช่วงชั้นที่ 3 หรือมัธยมต้น (ม.1-ม.3) ได้ลดจ านวนลงทุกปีการศึกษา เหลือประมาณร้อยละ 90 และยิ่ง
ลดลงมากขึ้น เมื่อเข้าสู่ช่วงชั้นที่ 4 หรือมัธยมปลาย (ม.4-ม.6) เหลือประมาณร้อยละ 60 หมายความว่า 
ทุกปีมีนักเรียนจ านวนหนึ่งออกจากระบบการศึกษา และเด็กที่ออกกลางคันมีแนวโน้มเข้าสู่วงจรของ
ปัญหาสังคม เช่น ยาเสพติด ก่ออาชญากรรม 

จากข้อมูลทั้งของในต่างประเทศและในประเทศไทย รวมถึงงานวิจัยพบว่าในด้าน
คุณลักษณะพ้ืนฐานของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา พบว่าคุณลักษณะพ้ืนฐานของเด็กและ
เยาวชนนอกระบบการศึกษามักเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย และออกนอกระบบการศึกษาในช่วง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมากที่สุด และสภาพของการออกนอกระบบการศึกษายังมีความแตกต่างกัน
ในแต่ละภูมิภาค ส าหรับคุณลักษณะพ้ืนฐานอ่ืนๆ อาทิ วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ภายหลังออกจากระบบ
การศึกษา ข้อมูลส่วนบุคคลและครอบครัว ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว การศึกษาต่อและการประกอบ
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อาชีพภายหลังออกจากระบบการศึกษา เป็นต้น ยังไม่มีผู้ที่ได้ศึกษาเท่าใดนัก โดยส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูล
ทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับจ านวนเด็กและเยาวชนที่ออกนอกระบบการศึกษา ดังนั้นในรายงานวิจัยเล่มนี้ 
ผู้วิจัยจึงให้ความสนใจศึกษาคุณลักษณะพ้ืนฐานเชิงลึกของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาเพ่ือให้ได้
เข้าใจคุณลักษณะเชิงลึกของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา รวมถึงมีแนวทางจัดการศึกษาที่
เหมาะสมกับคุณลักษณะของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษามากยิ่งข้ึน 
 

1.3 ปัจจัยของการออกนอกระบบการศึกษาของเด็กและเยาวชน 

 ปัจจัยของการออกนอกระบบการศึกษาของเด็กและเยาวชน มีหลายปัจจัย ผู้วิจัยได้
ศึกษาและรวบรวมข้อมูลปัจจัยที่ เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ซึ่ งส่วนใหญ่เป็นแหล่งข้อมูล
อิเล็คทรอนิกส์จากต่างประเทศ ทั้งนี้ผู้วิจัยน าเสนอข้อมูลตามล าดับ 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 โดยความบกพร่องทางการพูดพบเป็นจ านวนสูงที่สุด 
รองลงมาคือ ทางสติปัญญา และด้านที่พบน้อยที่สุดคือ การมองเห็น 

นอกจากปัจจัยด้านความบกพร่องหรือความพิการในด้านต่างๆ แล้ว รายงานของ 
Global Partnership for Education (n.d.) ยังพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกนอกระบบการศึกษาของ
เด็กและเยาวชนยังมีอีกหลายประการคือ 1) ความยากจน จากการส ารวจของเด็กและเยาวชนนอกระบบ
การศึกษาทั่วโลกพบว่าประเทศที่ยากจนมากพิเศษหรือประเทศที่มีความขัดแย้งภายในประเทศสูงจะมี
อัตราส่วนของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาเป็นจ านวนมาก 2) เพศ มีผลต่อการเข้าถึงการศึกษา
โดยพบว่าอัตราส่วนของเพศหญิงที่ออกนอกระบบการศึกษาจะสูงกว่าในเพศชาย และเพศหญิงจะออก
จากโรงเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาสูงถึง 53% และในระดับมัธยมศึกษาสูงถึง 52% 3) การอพยพถิ่น
ฐานตามครอบครัว 4) การไม่สามารถเข้าถึงโอกาสในการศึกษา เช่น โรงเรียนอยู่ห่างไกลจากบ้าน หรือมี
อันตรายระหว่างการเดินทางไปโรงเรียน 5) การขาดวัสดุ อุปกรณ์และความพร้อมของโรงเรียนที่จะรองรับ
กับเด็กที่มีความบกพร่องหรือพิการ เช่น ห้องน้ า โต๊ะเรียน และ 6) วัฒนธรรม อาทิ การได้รับการศึกษา
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ของเพศหญิงไม่ใช่ค่านิยมหลักในบางประเทศ หรือ การท่ีเพศชายได้รับการคาดหวังให้เป็นผู้หารายได้หลัก
ของครอบครัวจึงได้รับการสนับสนุนให้เรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาแทนที่จะเป็นเพศหญิง เป็นต้น 

ขณะที่ในประเทศไทย อภิชาติ เลนะนันท์ (2554) ศึกษาโมเดลเชิงสาเหตุของการออก
กลางคันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผล
การศึกษาพบโมเดลเชิงสาเหตุการออกกลางคันที่ส าคัญ 4 ประการคือ  

1. ความคาดหวังของผู้ปกครอง มีอิทธิพลทางตรงต่อความผูกพันต่อสถาบัน มีอิทธิพล
เชิงผกผันโดยตรงต่อการออกกลางคัน กล่าวคือ ถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองมีความคาดหวังต่อนักเรียนสูง โอกาส
ของนักเรียนที่จะออกกลางคันกลับมีแนวโน้มลดลง เพราะการที่พ่อแม่ผู้ปกครองมีความคาดหวังเช่นนี้ 
ย่อมจะท าให้บุตรหลานเห็นว่า ผู้ปกครองให้ความสนใจและคาดหวังให้ตนเองประสบความส าเร็จ ส่งผลให้
ตัวนักเรียนเองตั้งใจตามไปด้วย 

2. สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม มีอิทธิพลทางอ้อมผ่านความหวังต่อผู้ปกครอง ผ่าน
การบูรณาการทางสังคม และความผูกพันกับสถาบัน น าไปสู่การออกกลางคัน กล่าวคือ ผู้ปกครองของ
นักเรียนที่มีระดับการศึกษาต่ าส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีเวลาในดูแลการเรียนของบุตรหลาน และมีเจตคติไม่
ค่อยเห็นความส าคัญต่อการศึกษา ส่งผลให้นักเรียนมีผลการเรียนไม่ดี ซึ่งผลการเรียนต่ าเป็นปัจจัยเสี่ยง
ปัจจัยหนึ่งของการขาดเรียนและออกกลางคันในที่สุด นอกจากนี้ สถานะทางเศรษฐกิจและครอบครัวยัง
ส่งผลต่อการบูรณาการทางสังคม และความผูกพันกับสถาบันอีกด้วย 

3. การบูรณาการทางสังคมมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านทางความผูกพันทางสถาบันไปสู่การ
ออกกลางคัน งานวิจัยชี้ว่า การบูรณาการทางสังคม มี 3 องค์ประกอบคือ 1) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร งานวิจัยพบว่า การรับรู้ของนักเรียนว่าเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนมีอิทธิพลต่อการจบการศึกษา 
2) ปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนนักเรียน มีงานวิจัยหลายชิ้นพบว่า อิทธิพลกลุ่มเพ่ือนส่งผลต่อพฤติกรรมทั้งทางดี
และไม่ดีของนักเรียน (ประมาณครึ่งหนึ่งของนักเรียนที่ออกกลางคันทั้งหมดมีเพ่ือนที่ออกกลางคันอย่าง
น้อยหนึ่งคน และประมาณหนึ่งในสามของนักเรียนที่ออกกลางคันทั้งหมดมีเพ่ือนที่ออกกลางคันอย่างน้อย
สองคน หรือเพ่ือนที่สนใจทางวิชาการ จะช่วยกระตุ้นเพ่ือนให้มีพฤติกรรมสนใจทางวิชาการ และเตือนให้
เพ่ือนห่างจากการปฏิบัติที่ไม่ถูกทาง  และ 3) การติดต่อสื่อสารกับครู งานวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ทั้ง
อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการกับครูสามารถช่วยแก้ปัญหาส่วนตัวและขัดเกลาทางสังคมอย่างไม่
เป็นทางการได ้

4. ความผูกพันกับสถาบันมีอิทธิพลต่อการออกกลางคันในเชิงผกผัน จากงานวิจัยพบว่า 
นักเรียนที่มีความผูกพันกับโรงเรียนก่อให้เกิดความเต็มใจที่จะเรียนจนส าเร็จการศึกษา เป็นความต้องการ
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ภายในของนักเรียน ซึ่งความผูกพันกับสถาบันนี้ เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน และ
สภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่สะอาด สะดวก และปลอดภัย 

นอกจากการศึกษาโมเดลเชิงสาเหตุการออกกลางคันข้างต้น ผลส ารวจจ านวนนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (สพฐ.) ที่ออกกลางคัน ปีการศึกษา 2549 (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, ม.ป.ป.) ข้อมูลเบื้องต้น
พบว่า มีนักเรียนออกกลางคันจ านวน 108,803 คน จากจ านวนนักเรียนทั้งหมด 7,421,684 คน สาเหตุ
มาจากความยากจน การอพยพตามผู้ปกครอง ปัญหาครอบครัว ปัญหาการปรับตัว การต้องหาเลี้ยง
ครอบครัว การแต่งงานก่อนวัยอันควร การเจ็บปุวยหรืออุบัติเหตุ รวมถึงการต้องคดีหรือถูกจับ ฯลฯ 

สอดคล้องกับการศึกษาของ จิรมล แก้มฉิมพลี (2555) ที่ศึกษาสภาพปัญหา สาเหตุ 
กระบวนการแก้ไขปัญหา และแนวทางปูองกันการออกกลางคันของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ในโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ผลการศึกษาพบว่าสาเหตุการออกกกลางคันเกิดจาก
ปัจจัย 5 ด้าน คือ 1) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ เช่น การมีรายได้ไม่แน่นอน มีรายจ่ายมากกกว่ารายรับ 2) 
ปัจจัยด้านครอบครัว เช่น ครอบครัวหย่าร้าง ก าพร้าบิดามารดา ผู้ปกครองตามใจลูก ผู้ปกครองไม่ให้
ความส าคัญกับการศึกษาของลูก 3) ปัจจัยทางด้านสังคม เช่น การปรับตัว การได้รับการยอมรับจากครู
และเพ่ือน การทะเลาะวิวาท 4) ปัจจัยทางด้านศาสนาและวัฒนธรรม เช่นการให้ความส าคัญกับการเรียน
ด้านสามัญน้อยเกินไป การประพฤติผิดจารีตด้านชู้สาว และ 5) ปัจจัยด้านเหตุการณ์ความไม่สงบ เช่น 
ความวิตกกังวลของผู้ปกครองในความปลอดภัยของลูก 

ใกล้เคียงกับการศึกษาของ สุปราณี เทศนาเรียง สุภกร หาญสูงเนิน พชรวิทย์ จันทร์ศิริ
สิร (2557) ที่ศึกษารูปแบบการลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์  พบว่าสาเหตุส าคัญที่นักเรียน นักศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกกลางคัน คือ ครอบครัว
ยากจน ปัญหาชู้สาว ท้องในวัยเรียน ติดเกมส์และยาเสพติด 

เช่นกันกับผลการส ารวจการออกกลางคันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2549 (เกรียงศักดิ์ 
เจริญวงศ์ศักดิ,์ ม.ป.ป.) ซึ่งข้อมูลเบื้องต้นพบว่านักเรียนที่ออกกลางคันจ านวน 108,803 คน ออกกลางคัน
เพราะความยากจน การอพยพตามผู้ปกครอง ปัญหาครอบครัว ปัญหาการปรับตัว การต้องหาเลี้ยง
ครอบครัว การแต่งงานก่อนวัยอันควร การเจ็บปุวยหรืออุบัติเหตุ และการต้องคดีหรือถูกจับ 
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เมื่อศึกษาการออกกลางคันในระดับอุดมศึกษา พบว่ามีสาเหตุปัจจัยการออกกลางคัน
ใกล้เคียงกันกับในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาแต่จะมีความแตกต่างในส่วนของปัจจัยจาก
สถานศึกษาและอาจารย์ ดังเช่นงานวิจัยของ สรรค์ชัย  กิติยานันท์ (2553) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การออกกลางคันของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ประจ าปีการศึกษา 
2551 - 2553  ผลการศึกษาพบว่า ด้านปัจจัยส่วนตัวของนักศึกษา โดยที่ปัจจัยย่อยที่ส่งผลมากที่สุดได้แก่
เรื่อง ผลการเรียน เข้าเรียนมาแล้วมีผลคะแนนไม่ดี ปัจจัยในล าดับรองลงมาได้แก่ ปัจจัยด้านครอบครัว 
โดยที่ปัจจัยย่อยที่ส่งผลมากที่สุดได้แก่เรื่อง ไม่ค่อยมีเวลาเรียนเพราะภาระหน้าที่ทางครอบครัว ปัจจัย
ด้านอาจารย์ผู้สอน โดยที่ปัจจัยย่อยที่ส่งผลมากที่สุดได้แก่เรื่อง ท่านคิดว่าอาจารย์ไม่มีเทคนิคการสอนที่
น่าสนใจ ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอน โดยที่ปัจจัยย่อยที่ส่งผลมากที่สุดได้แก่เรื่อง ท่านคิดว่าการ
สอนของหลักสูตรไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ปัจจัยด้านสังคม โดยที่ปัจจัยย่อยที่
ส่งผลมากที่สุดได้แก่เรื่อง ท่านทะเลาะกับเพ่ือนในชั้นเรียน ปัจจัยด้านการบริการและการสนับสนุนที่เอ้ือ
ต่อการเรียนการสอน โดยที่ปัจจัยย่อยที่ส่งผลมากที่สุดได้แก่เรื่อง ท่านคิดว่าอุปกรณ์การเรียนการสอนไม่
เพียงพอ ปัจจัยด้านอาจารย์ที่ปรึกษา โดยที่ปัจจัยย่อยที่ส่งผลมากที่สุดได้แก่เรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าใจ
นักศึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆได้ 

เมื่อมีการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลในการออกกลางคันในแต่ละด้านของ
นักศึกษา พบว่า ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยที่มีผลต่อการออกกลางคันของนักศึกษา มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญในเกือบทุกคู่ โดยตัวแปรที่มีความสัมพันธ์สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้าน
ปัจจัยส่วนตัวของนักศึกษาจะสัมพันธ์กับปัจจัยทางด้านครอบครัวมากที่สุด ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ใน
ระดับรองลงมาได้แก่ ปัจจัยด้านตัวผู้สอนจะสัมพันธ์กับปัจจัยทางด้านสังคมและอันดับสามได้แก่ ปัจจัย
ส่วนตัวของนักศึกษาจะสัมพันธ์กับปัจจัยด้านสังคม 

เช่นกันกับการศึกษาของโกมล จันทวงษ์ (2558) ที่ปัจจัยสาเหตุการออกกลางคันของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์สระแก้ว ผลการศึกษาพบว่า 
ปัจจัยด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน เป็นสาเหตุการออกกลางคันมากที่สุด ซึ่งแตกต่างจากสาเหตุ
การออกกลางคันของนักเรียนระดับชั้นการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รองลงมาได้แก่ ด้านสถานศึกษา และด้าน
สภาพแวดล้อม ตามล าดับ 
  นอกจากนี้ การแก้ปัญหานักเรียนออกกลางคัน (ม.ป.ป) ได้สรุปถึงสาเหตุของการออก
กลางคันของนักเรียนว่าเกิดจากสาเหตุหลายประการ อาทิ ฐานะยากจน การมีปญหาครอบครัว การสมรส 
การมีปญหาการปรับตัว การตองคดหีรือถูกจับ ความเจบ็ปวยหรืออุบัติเหตุ และการอพยพตามผูปกครอง 
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  จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้สรุปปัจจัยของการออกนอกระบบการศึกษาของเด็กและ
เยาวชนในระดับมัธยมศึกษาออกเป็น 2 ปัจจัยหลักคือ ปัจจัยอันเกิดจากเด็กและเยาวชน เช่น ปัญหาการ
ปรับตัว การแต่งงานก่อนวัยอันควร ปัญหาชู้สาว ปัญหาการทะเลาะวิวาท การมีคดีความ เป็นต้น และ
ปัจจัยอันเกิดจากครอบครัว ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ เช่น ปัญหาครอบครัว สภาพเศรษฐกิจ การ
อพยพตามผู้ปกครอง เป็นต้น  
 

1.4 ปฏิญญาอาเซียน 

 ปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Declaration) หรือปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok 
Declaration) เกิดขึ้นเพ่ือจัดตั้งสมาคมความร่วมมือกันในการเพ่ิมอัตราการเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจ 
การพัฒนาสังคม การพัฒนาวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิก และการธ ารงรักษาสันติภาพและความ
มั่นคง ในพ้ืนที่และเป็นการเปิดโอกาสให้คลายข้อพิพาทระหว่างประเทศสมาชิกอย่างสันติของระดับ
ภูมิภาคของประเทศต่างๆ ในเอเชีย ในเวลาต่อมาได้มี บูรไนดารุสซาราม (เข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่ 8 
มกราคม 2527) สาธารณรัฐสังคมคมนิยมเวียดนาม (เข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่ 28 กรกฎาคม 2538) 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (เข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่ 23 กรกฎาคม 2540) สหภาพพม่า (เข้า
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 23 กรกฎาคม 2540) ราชอาณาจักรกัมพูชา (เข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่ 30 เมษายน 2542) 
ตามล าดับท าให้อาเซียนมีสมาชิกครบ 10 ประเทศ  

โดยวัตถุประสงค์หลักของปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Declaration) ได้ระบุ
วัตถุประสงค์ส าคัญ 7 ประการของการจัดตั้งอาเซียน ได้แก่  

1. ส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ และการบริหาร 

2. ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงส่วนภูมิภาค 

3. เสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจพัฒนาการทางวัฒนธรรมในภูมิภาค 

4. ส่งเสริมให้ประชาชนในอาเซียนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
5. ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในรูปของการฝึกอบรมและการวิจัย และ

ส่งเสริมการศึกษาด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้

6. เพ่ิมประสิทธิภาพของการเกษตรและอุตสาหกรรม การขยายการค้า ตลอดจน
การปรับปรุงการขนส่งและการคมนาคม 
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7. เสริมสร้างความร่วมมืออาเซียนกับประเทศภายนอก องค์การ ความร่วมมือแห่ง
ภูมิภาคอ่ืนๆและองค์การระหว่างประเทศ 

สืบเนื่องจากประเทศไทยได้รับเกียรติจากยูเนสโกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดท าบันทึก
ปฏิญญาอาเซียนเพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางด้านการศึกษาให้กับเด็กตกหล่นให้กลับเข้ามารับการศึกษา
โดยนาย อิชิโร มิยาซาว่า ผู้แทนองค์การยูเนสโก กรุงเทพมหานคร  ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับปฏิญญาอาเซียน
ไว้ว่า ส านักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ ได้จัดท าร่างปฏิญญาระดับภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการสร้างความ
เข้มแข็งด้านการศึกษาให้แก่เด็กตกหล่น ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประเทศกลุ่มอาเซียนในการเสริมสร้าง
ศักยภาพด้านระบบการศึกษา ทั้งในด้านการศึกษาวิจัย ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์การเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น และ
ด้านงบประมาณ เพ่ือรองรับความต้องการและโอกาสทางการศึกษาของกลุ่มเด็กตกหล่น โดยไม่แบ่งแยก
ประเทศและเชื้อชาติ ซึ่งมีการร่วมมือกับหลายหน่วยงานในการริเริ่มจัดท าร่างปฏิญญาฯ ดังกล่าว เพ่ือ
สร้างความเชื่อมั่นให้กับรัฐบาลในกลุ่มประเทศอาเซียนที่จะก าหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในการแก้ไข
สถานการณ์ของเด็กตกหล่นให้ได้รับโอกาสกลับเข้าไปเรียนในโรงเรียน 

 จากที่มาของปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการสร้างความเข้มแข็งด้านการศึกษาให้แก่เด็กตก
หล่นข้างต้น ประเทศไทยจึงได้ก าหนด (ร่าง) ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการสร้างความเข้มแข็งด้านการศึกษา
ให้แก่เด็กตกหล่น เป็นข้อหนึ่งภายใต้แผน 5 ปี ด้านการศึกษาของอาเซียน พ.ศ. 2559 -2563 ซึ่งมี
สาระส าคัญคือ มุ่งเน้นการส่งเสริมการศึกษาที่ครอบคลุมและทั่วถึง ( inclusive education) ส าหรับเด็ก
ตกหล่นอายุต่ ากว่า 18 ปี ด้วยการพัฒนาโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบต่างๆ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า
ระหว่างกันทั้งในด้านสังคมและเศรษฐกิจ รวมทั้งลดภาระในอนาคตที่รัฐอาจจะต้องดูแลหากบุคคลเหล่านี้
ไม่สามารถพัฒนาตนเองเป็นแรงงานฝีมือของประเทศได้ (ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ, 2559) 

โดยหลักพ้ืนฐานทางการศึกษาของปฏิญญาอาเซียน 7 ประการ (Miyazawa, I., n.d) 
เพ่ือมุ่งเน้นส่งเสริมการศึกษาที่ครอบคลุมและทั่วถึงมีหลักการที่ส าคัญ คือ  

1) การเข้าถึงการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนทุกคน (Accessibility) โดยปราศจาก
เรื่องเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ การไร้ความสามารถ ความห่างไกลของพ้ืนที่ ศาสนา ความเชื่อ วัฒนธรรม 
สังคม และปัจจัยอื่นๆ   

2) การจัดการศึกษาต้องมีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย และยืดหยุ่น (Flexibility) ทั้ง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การให้ความรู้ทั้งในด้านวิชาการและทักษะอาชีพ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกับกลุ่มคนชายขอบหรือไม่สามารถเข้าถึงการศึกษา เช่น กลุ่มเปูาหมายในพ้ืนที่ห่างไกลในจังหวัด
ตาก เป็นต้น  
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3) การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ (Quality) โดยครูที่มีประสิทธิภาพ หลักสูตร วิธีการ 
สื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล สิ่งอ านวยความสะดวก และการมีส่วนร่วมของครอบครัว
และชุมชนของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา  

4) สิทธิขั้นพ้ืนฐานในการเข้าถึงการศึกษาและโอกาสทางการศึกษาส าหรับประชาชนทุก
คนโดยไม่แบ่งแยก (Inclusive)  

5) การจัดการศึกษาโดยเสมอภาค (Equity) มีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนการแก้ไข
ปัญหาการกีดกันทางการศึกษาทุกรูปแบบ ความเหลื่อมล้ า ความไม่เสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษา 
รวมถึงการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และผลการเรียนรู้  

6) การศึกษาจะต้องเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Continuity) และจะเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้เด็ก
และเยาวชนเข้าถึงโรงเรียน และท าให้เด็กอยู่ในระบบโรงเรียนได้ โดยไม่ออกจากโรงเรียน  

7) การจัดการศึกษาต้องเป็นสิ่งที่ต่อเนื่อง และเป็นกลไกที่เกิดขึ้นอย่างตลอดชีวิตเพ่ือ
พัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์จึงจะท าให้เกิดความยั่งยืน (Sustainability) ในการจัดการศึกษา  

แนวทางท้ัง 7 ข้อข้างต้นจึงเป็นแนวทางหลักที่ส าคัญในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กและ
เยาวชนนอกระบบการศึกษา เพราะเป็นแนวทางที่ถือเป็นข้อปฏิบัติส าหรับประเทศไทยที่ลงนามใน
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) ส าหรับทศวรรษ 
1991–1999 และศตวรรษที่ 21 เพ่ือเป็นแผนแม่บทของโลกส าหรับการด าเนินงานที่จะท าให้เกิดการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม และในเวลาต่อมาได้มีการจัดท าเปูาหมาย
การพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs) จ านวน 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 จึงได้ริเริ่มกระบวนการหารือเพ่ือ
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ก าหนดวาระการพัฒนาภายหลังปี พ.ศ. 2558 (post-2015 development agenda) ตามกระบวนทัศน์ 
“การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนาภายหลังปี พ.ศ. 2558 คือ การจัดท า
เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals–SDGs (United Nations 
Thailand, 2015) 

           ส าหรับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (Sustainable Development Goals: 
SDGs 2030) ประเทศต่างๆ จ านวน 193 ประเทศได้ลงมติรับรองในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่ง
สหประชาชาติในปี พ .ศ. 2558 โดยจะใช้เป็นวาระในการพัฒนาโลกใน 15 ปีข้างหน้า ตั้งแต่เดือน
กันยายน ปี 2558 ที่ผ่านมาถึงเดือนสิงหาคม 2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี โดยประกอบไปด้วย 17 
เปูาหมาย (Goals) 169 เปูาประสงค์ (Targets) โดยเปูาหมายต่างๆ ประกอบด้วย 

เปูาหมายที่ 1 ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ ทุกที ่
เปูาหมายที่ 2 ขจัดความหิวโหย บรรลุเปูาความมั่นคงทางอาหาร ปรับปรุงโภชนาการ 

และสนับสนุนการท าเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน 
เปูาหมายที่ 3 สร้างหลักประกันให้คนมีชีวิตที่มีคุณภาพ และส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคน

ทุกเพศทุกวัย 
เปูาหมายที่ 4 สร้างหลักประกันให้การศึกษามีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและครอบคลุม 

และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับทุกคน 
เปูาหมายที่ 5 บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรี

และเด็กหญิง 
เปูาหมายที่ 6 สร้างหลักประกันให้มีน้ าใช้ และมีการบริหารจัดการน้ าและการสุขาภิบาล

อย่างยั่งยืนส าหรับทุกคน 
เปูาหมายที่ 7 สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่

ย่อมเยา และยั่งยืน 
เปูาหมายที่ 8 ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน และครอบคลุม และการ

จ้างงานเต็มอัตรา และงานที่มีคุณค่าส าหรับทุกคน 
เปูาหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความต้านทานและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง 

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม 
เปูาหมายที่ 10 ลดความไม่เท่าเทียมท้ังภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
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เปูาหมายที่ 11 ท าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ความต้านทาน
และยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างครอบคลุมและยั่งยืน 

เปูาหมายที่ 12 สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 
เปูาหมายที่ 13 ด าเนินการอย่างเร่งด่วนเพ่ือต่อสู้กับสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและผลกระทบ 
เปูาหมายที่ 14 อนุรักษ์และใช้มหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอ่ืนๆ อย่าง

ยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เปูาหมายที่ 15 ปกปูอง ฟ้ืนฟู และส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน การ

บริหารจัดการปุาไม้ที่ยั่งยืน การต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย หยุดยั้งการเสื่อมโทรมของดินและ
ฟ้ืนฟูสภาพดินและหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

เปูาหมายที่ 16 สนับสนุนสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน จัดให้
มีการเข้าถึงความยุติธรรมส าหรับทุกคน และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและมีความ
ครอบคลุมในทุกระดับ 

เปูาหมายที่ 17 เสริมสร้างความแข่งแกร่งของกลไกการด าเนินงานและฟ้ืนฟูหุ้นส่วน
ความร่วมมือระดับโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

จากเปูาหมายทั้ง 17 ประการ งานวิจัยเรื่องนี้ มุ่งเน้นไปที่เปูาหมายที่ 4 คือ การสร้าง
หลักประกันให้การศึกษามีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและครอบคลุม และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตส าหรับทุกคน โดยมีเปูาหมายหลักคือเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายทุกคนจะได้รับการศึกษาฟรีใน
ระดับประถมและมัธยมศึกษา รวมถึงการจัดฝึกอบรมอาชีพในราคาที่เหมาะสมอย่างเท่าเทียมกัน ขจัด
ความไม่เสมอภาคทางเพศและความเหลื่อมล้ าเพ่ือประสบผลส าเร็จในการเข้าถึงหลักสากลเพ่ือการศึกษาที่
สูงขึ้นอย่างมีคุณภาพ โดยเด็กปฐมวัยทุกคนจะได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนประถมศึกษา ทุก
คนส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ และมีผลลัพธ์ทางการเรียนที่มี
ประสิทธิผล  ซึ่งงานวิจัยเรื่อง “แนวทางการจัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา : 
กรณีศึกษาจังหวัดตาก” มุ่งเน้นเด็กและเยาวชนที่อยู่นอกระบบการศึกษาเพราะการออกกลางคัน (drop 
out) โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยที่ส าคัญคือมุ่งหวังให้ได้แนวทางการจัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชน
กลุ่มดังกล่าว สามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมและครอบคลุม สามารถเรียนรู้ได้อย่างตลอดชีวิต
ถึงแม้จะออกนอกระบบการศึกษาไปแล้วก็ตามเพ่ือตอบเปูาหมายที่ 4 ของเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ดังกล่าว     
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1.6 แนวปฏิบัติในการติดตามเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา 
 ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ม.ป.ป.) ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตามเด็กเข้าเรียนไว้เป็น
สองกรณี คือ กรณีผู้ปกครองไม่ส่งเด็กเข้าเรียนกับกรณีเด็กนักเรียนขาดเรียน โดยงานวิจัยเรื่องนี้มุ่งเน้นที่
กรณีท่ีสองเป็นส าคัญ ส าหรับรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติของทั้งสองกรณี แสดงรายละเอียดดังนี้ 

กรณีที่ 1.  กรณีผู้ปกครองไม่ส่งเด็กเข้าเรียน 
              เมื่อสถานศึกษาตรวจสอบพบว่าผู้ปกครองไม่ส่งเด็กท่ีมีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาค 

บังคับ  เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  หรือไม่ส่งเด็กท่ีเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จากสถานศึกษา 
ที่มิได้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ตามท่ีคณะกรรมการเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ก าหนด  ในวันเปิดเรียนภาคต้น  มีแนวทางด าเนินการ 
ติดตามเดก็เข้าเรียน  ดังนี้ 

1.1 ให้สถานศึกษาที่รับผิดชอบเขตพ้ืนที่บริการของเด็กตรวจสอบ ติดตาม ให้
ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียน 

1.2  ภายในเจ็ดวันนับแต่วันเปิดเรียนภาคต้น  ถ้าผู้ปกครองยังไม่ส่งเด็กเข้าเรียนให้ 
สถานศึกษาแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองทราบ  เพ่ือน าเด็กมาเข้าเรียนโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับ  หรือให้ผู้ปกครองลงชื่อรับหนังสือโดยตรง  พร้อมทั้งรายงานคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วแต่กรณีทราบ   

1.3  คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งเป็นหนังสือ 
ส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ  เตือนให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนโดยพลัน   

1.4  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประสานกับ 
สถานศึกษาเพ่ือติดตามผลการส่งเด็กเข้าเรียน 

1.5 ภายหลังจากผู้ปกครองได้รับหนังสือแจ้งเตือนให้ส่งเด็กเข้าเรียนของคณะกรรมการ 
เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ผู้ปกครองยังไม่ส่งเด็กเข้าเรียนให้คณะกรรมการ
เขตพ้ืนที่การศึกษา  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามมาตรา  13  แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ  พ.ศ. 2545   
  รายละเอียดขั้นตอนแสดงดังภาพที่ 2-2 
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ภาพที่ 2-2 แสดงขั้นตอนการติดตามเด็กเข้าเรียนกรณีผู้ปกครองไม่ส่งเด็กนักเรียน  (ส านักนโยบายและ
แผนการศึกษาข้ันพื้นฐาน, ม.ป.ป.) 
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2.  กรณีเด็กนักเรียนขาดเรียน 
2.1  เมื่อนักเรียนหยุดเรียนติดต่อกันเกิน  5  วัน  หรือหยุดเรียนเกิน  7  วัน  ในหนึ่ง

เดือนให้สถานศึกษาแจ้งเป็นหนังสือเตือนให้ผู้ปกครองน าเด็กมาเข้าเรียนโดยพลัน  โดยส่งทาง ไปรษณีย์ 
ลงทะเบียนตอบรับหรือให้ผู้ปกครองลงชื่อรับหนังสือโดยตรง  

2.2 ถ้าผู้ปกครองไม่ส่งเด็กเข้าเรียนภายหลังจากได้รับแจ้งเป็นหนังสือตามข้อ  2.1  แล้ว 
สถานศึกษารายงานให้คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วแต่กรณี
ทราบ 

 2.3  คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
ตรวจสอบติดตามเพ่ือให้เด็กได้เข้าเรียน  หรือด าเนินการตามมาตรา  15  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
ภาคบังคับ  พ.ศ. 2545 
  รายละเอียดขั้นตอนแสดงดังภาพที่ 2-3 

 
ภาพที่ 2-3 แสดงขั้นตอนการด าเนินการกรณีนักเรียนที่ขาดเรียน  
(ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, ม.ป.ป.) 
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ตอนที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 

2.1 หลักการจัดการศึกษา 

  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2574 (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ, 
2560) ได้ก าหนดแนวคิด และหลักการในการจัดการศึกษาโดยยึดหลักการจัดการศึกษาที่ส าคัญ 4 
ประการประกอบไปด้วย    
  2.1.1 หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for all) 
   เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือให้ประชาชนทุกคน ทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัย วัยเรียน 
วัยท างาน และผู้สูงวัยมีโอกาสในการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้แต่ละบุคคลได้พัฒนาตาม
ความพร้อมและความสามารถให้บรรลุขีดสูงสุด มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการ
ด ารงชีวิต และการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม รวมทั้งมีสมรรถนะในการท างานเพ่ือประกอบอาชีพตามความ
ถนัดและความสนใจสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ อันจะน าไปพัฒนาตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติจึงต้อง
ก าหนดเปูาหมายการจัดการศึกษาที่ครอบคลุมโดยไม่ปล่อยปละละเลยหรือทิ้งใครไว้ข้างหลัง (No one 
left behind) 
  2.1.2 หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและท่ัวถึง (Inclusive education) 
   เป็นการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนทุกกลุ่มเปูาหมายไม่ว่าจะเป็นผู้เรียนกลุ่ม
ปกติ กลุ่มด้อยโอกาสที่มีความยากล าบากและขาดโอกาสเนื่องด้วยสภาวะทางเศรษฐกิจและภูมิสังคม ซึ่ง
รัฐต้องดูแลจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษาสนับสนุนผู้เรียนกลุ่มนี้ให้ได้รับการศึกษาตามศักยภาพและ
ความพร้อมอย่างเท่าเทียม กลุ่มที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ซึ่งหมายรวมกลุ่มผู้มีความบกพร่องทาง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา สังคม อารมณ์ การสื่อสาร และการเรียนรู้ หรือร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ 
รวมทั้งบุคคลซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้หรือไม่มีผู้ดูแล รัฐต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับ
การศึกษาร่วมกับเด็กปกติในกรณีที่สามารถเรียนได้ เพ่ือให้เขาได้มีโอกาสเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ 
ความคิด และปรับตัวให้เข้ากับผู้อ่ืนในสังคม หรือจัดให้เป็นพิเศษตามระดับความบกพร่อง  
   นอกจากนี้บุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ รัฐต้องจัดรูปแบบการศึกษาที่
เหมาะสมโดยค านึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น ด้วยเหตุผลส าคัญคือบุคคลที่มีความสามารถพิเศษเป็น
ทรัพยากรที่ส าคัญของประเทศ หากจัดการศึกษารูปแบบปกติ อาจท าให้ไม่สามารถพัฒนาบุคคลดังกล่าว
ให้มีความรู้ความสามารถตามศักยภาพของเขาได้ รัฐจึงมีหน้าที่ลงทุนพิเศษส าหรับบุคคลเหล่านี้ และถือ
เป็นสิทธิของบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษที่จะได้รับบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมส าหรับการพัฒนา
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ศักยภาพของตน แผนการศึกษาแห่งชาติจึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่ครอบคลุม
การดูแลและพัฒนาบุคคลทุกกลุ่มเปูาหมายอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง 
  2.1.3 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   เป็นแนวทางการด ารงชีวิตและการประพฤติปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับ
เพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมอย่างพอเพียง เท่าทัน และเป็นสุข การศึกษาจึงต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบ
รู้ มีทักษะที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอก โดยยึดหลัก
ความพอประมาณ ที่เป็นความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน มี
การตัดสินใจที่มีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจาก
การกระท านั้นๆ อย่างรอบคอบ และมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ซึ่งเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และ
การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยค าถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ในอนาคคตทั้งใกล้และไกล โดยใช้ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน มีความ
รอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันเพ่ือประกอบการวางแผนและความระมัดระวัง
ในขั้นปฏิบัติ มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต อดทน พากเพียร และใช้สติปัญญาในการ
ด าเนินชีวิต  
  2.1.4 หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม (All for education) 

  การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพให้กับประชาชนทุกคนเป็น
พันธกิจที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของสังคมทุกภาคส่วน เนื่องจากรัฐต้องใช้ทรัพยากรจ านวนมากในการ
จัดการศึกษาที่ต้องครอบคลุมทุกช่วงวัย ทุกระดับการศึกษาและทุกกลุ่มเปูาหมาย ด้วยรูปแบบวิธีการที่
หลากหลาย สนองความต้องการและจ าเป็นของแต่ละบุคคลและสนองยุทธศาสตร์ชาติและความจ าเป็นใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รัฐจึงต้องให้ความส าคัญและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนในการจัดการศึกษา โดยบุคคล กลุ่มบุคคลหรือ
องค์กรต่างๆ จะได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมจัดการศึกษา เสนอแนะ ก ากับติดตาม และสนับสนุนการจัด
การศึกษาในรูปแบบต่างๆ ตามความพร้อมเพ่ือประโยชน์ของสังคมโดยรวม 

 

2.2 รูปแบบของการจัดการศึกษา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (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 เป็นการศึกษาที่ก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร 
ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาที่แน่นอน โดย
การศึกษาในระบบมีสองระดับ คือ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา การศึกษาขั้น
พ้ืนฐานประกอบด้วย การศึกษาซึ่งจัดไม่น้อยกว่าสิบสองปีก่อนระดับอุดมศึกษา การแบ่งระดับและ
ประเภทของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง และการศึกษาระดับอุดมศึกษา
แบ่งเป็นสองระดับ คือ ระดับต่ ากว่าปริญญา และระดับปริญญา 

2.2.2 การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย 
รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขส าคัญของ
การส าเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหา  และ
ความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม 

2.2.3 การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความ
สนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ 
หรือแหล่งความรู้อื่น ๆ 

ทั้งนีส้ถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้งสามรูปแบบก็ได้ 
 

2.3 แนวทางการจัดการศึกษา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดหลักการจัดการศึกษาที่ส าคัญ

สามประการคือ เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และ
การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาของชาติไว้ในหมวดที่ 4 ตั้งแต่มาตรา 22 ถึงมาตรา 30 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, ม.ป.ป.) โดยมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้  

2.3.1 การจัดการศึกษาต้องเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  
     การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน/ประสบการณ์การเรียนรู้ยึดหลักดังนี้ 

2.3.1.1 ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ดังนั้นจึงต้อง
จัดสภาวะแวดล้อม บรรยากาศรวมทั้งแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ให้หลากหลาย เพ่ือเอ้ือต่อความสามารถของแต่
ละบุคคล เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติที่สอดคล้องกับความถนัดและความสนใจ เหมาะสม
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แก่วัย และศักยภาพของผู้เรียน เพ่ือให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่และเป็นการเรียนรู้กันและ
กัน อันก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพ่ือการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ โดยการประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง บุคคล ชุมชนและทุกส่วน
ของสังคม 

2.3.1.2 ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด การเรียนการสอนมุ่งเน้นประโยชน์ของ
ผู้เรียนเป็นส าคัญ จึงต้องจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น มี
นิสัยรักการเรียนรู้ และเกิดการใฝุรู้ใฝุเรียนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

2.3.2 มุ่งปลูกฝังและสร้างลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับผู้เรียน  
     โดยเน้นความรู้ คุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและบูรณาการความรู้ในเรื่องต่าง ๆ 

อย่างสมดุล รวมทั้งการฝึกทักษะและกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการ
ประยุกต์ใช้ความรู้โดยให้ผู้เรียนมีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

2.3.2.1 ความรู้เรื่องเก่ียวกับตนเองและความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ได้แก่
ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสังคมไทยและ
ระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2.3.2.2 ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ความ
เข้าใจและประสบการณ์เรื่องการจัดการ การบ ารุงรักษา 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 และการด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุข 

2.3.3 กระบวนการเรียนรู้  
         ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ได้ก าหนดแนวทางในการจัดกระบวนการ

เรียนรู้ของสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
2.3.3.1 จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัด

ของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
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2.3.3.2 ให้มีการฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์
และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหา 

2.3.3.3 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้
ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝุรู้อย่างต่อเนื่อง 

2.3.3.4 จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้
สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 

2.3.3.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมสื่อ
การเรียนและอ านวยความสะดวก เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การ
วิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ 

2.3.3.6 ผู้เรียนและผู้สอนเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่ง
วิทยาการประเภทต่าง ๆ 

2.3.3.7 การเรียนรู้เกิดข้ึนได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือ 
กับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝุาย เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

2.3.4 การส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ได้ก าหนดบทบาทในการส่งเสริมการ

เรียนรู้ของรัฐ และสถานศึกษาต่าง ๆ ดังนี้ 
2.3.4.1 รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงาน และการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอด

ชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ 
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูล และแหล่งการเรียนรู้ 
อย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ 

2.3.4.2 ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองดีของชาติ การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ 
ตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ 

2.3.4.3 ให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหน้าที่จัดท า สาระของหลักสูตรในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่นคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ือเป็นสมาชิก
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 ชุมชน องค์กรชุมชนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอ่ืน ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพ่ือให้ชุมชนมี
การจัดการศึกษาอบรมการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการ 
ต่างๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มีการ
เปลี่ยนแปลงประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชน 

2.3.4.6 ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับ
การศึกษา 

2.3.5 การประเมินผลการเรียนรู้ 
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ได้ระบุถึงวิธีการประเมินผลการจัด

กระบวนการเรียนรู้ไว้ว่า ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผลผู้เรียน โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน 
ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการ
เรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา นอกจากนั้นการประเมินผล
ผู้เรียนยังต้องเก่ียวข้องกับหลักการส าคัญคือ 

2.3.5.1 ใช้วิธีการที่หลากหลายในการประเมินผู้เรียน 
2.3.5.2 ใช้วิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อ 
2.3.5.3 ใช้การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน 
2.3.5.4 มุ่งการประกันคุณภาพ โดยสถานศึกษาท า การประเมินผลภายในทุกปี

และรายงานผลการประเมินต่อต้นสังกัดและสาธารณชน 
2.3.5.5 สถานศึกษาได้รับการประเมินภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้ง ทุก 5 ปี 

   

 จากแนวทางการจัดการศึกษาดังกล่าว เมื่อพิจารณาถึงการจัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชน
นอกระบบการศึกษาจะพบว่าแนวทางการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้มีจะมีกระบวนการที่แตกต่าง
จากการศึกษาในระบบ เช่น ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาน
ประกอบการ และสถาบันทางสังคมอ่ืนๆ จะมีบทบาทในการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชนเพ่ือ
พัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของคนในชุมชนซึ่งรวมถึงเด็กและเยาวชน
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นอกระบบการศึกษา รวมถึงการวัดและประเมินผลที่ต้องมีความยืดหยุ่นแตกต่างไปจากการวัดและ
ประเมินผลเด็กและเยาวชนในระบบการศึกษา ซึ่งการจัดการศึกษากับเด็กและเยาวชนนอกระบบ
การศึกษา ผู้วิจัยได้กล่าวถึงในหัวข้อถัดไป 
 

2.4 การจัดการศึกษากับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา 

 จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทย พบว่ามีรูปแบบ
การจัดการศึกษาที่เก่ียวข้องกับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาดังต่อไปนี้ 

องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization) หรือยูเนสโก (UNESCO) ได้ร่วมมือกับบริษัท 
True และบริษัท Microsoft ในการให้การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (basic education) ส าหรับเด็กต่างด้าวใน
ประเทศไทยผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ในรูปแบบต่อไปนี้ 1) การใช้ eBooks และ หลักสูตร
โรงเรียนสองภาษา (Bilingual school curriculum)  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เด็กต่างด้าวที่ต้องอพยพ
ระหว่างชายแดนประเทศไทยและพม่าในเขตพ้ืนที่จังหวัดตาก เชียงราย และระนอง รวมจ านวน 60 คนได้
มีความรู้ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และทักษะเกี่ยวกับตัวเลข 2) อุปกรณ์การเรียนการสอน (teaching 
materials) โดยมีวัตถุประสงค์หลักสามประการคือ เพ่ือใช้แท็บเล็ต (tablets) เป็นอุปกรณ์การเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อหาสามภาษาคือ ภาษาไทย ภาษาพม่า และภาษากะเหรี่ยง ผ่านการ
เรียนการสอนรายการโทรทัศน์ช่องทรูปลูกปัญญา เพ่ือเป็นแหล่งการเรียนรู้แบบเปิดผ่านเว็บไซต์ 
www.emescn.net และเพ่ือพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลกรภาครัฐจ านวน 100 คนในการใช้อุปกรณ์ 
ICT และสร้างเครือข่ายทางการศึกษากับครู 

ขณะทีก่องทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ UNICEF มีโครงการที่ชื่อว่า “น าเด็กกลับ
สู่โรงเรียน” (Back-To-School; BTS)  โครงการดังกล่าวเป็นกลยุทธ์ในการจัดสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้
ให้กับเด็กและเยาวชนที่ออกนอกระบบการศึกษาเพราะผลกระทบจากความขัดแย้งทางการเมืองและภัย
ธรรมชาติ (Smith, 2011) ซึ่งรัฐบาล 55 ประเทศ อาทิ ยูกันดา ศรีลังกา ซูดาน ได้น าโครงการ BTS มา
เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การศึกษาของรัฐบาลให้กับเด็กหญิงและเด็กชายขอบเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของเด็กและเยาวชนที่ออกจากการเรียนกลางคัน โดยโครงการมี 4 ระยะ คือ 1) Back-To-
School; BTS 2) Go-To-School; GTS 3) Stay-in-School; SIS และ 4) Welcome-To-School; WTS 
วิธีการน าเด็กกลับสู่โรงเรียนด าเนินการโดยใช้หลักการที่ส าคัญ 4 ประการผ่านวิธีการที่หลากหลายคือ     
1) การด าเนินโครงการอย่างรวดเร็ว (quick) ผ่านการให้ทุนสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การศึกษาให้กับโรงเรียน 
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การด าเนินการเพ่ือให้ชุมชนรวมตัวในการจัดการศึกษา และการมีส่วนร่วมของเขตพ้ืนที่การศึกษา 2)
สามารถเข้าถึงเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาได้ทุกคนอย่างมีประสิทธิภาพ (effectiveness) ผ่าน
ทุนสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการของรัฐบาลและยูนิเซฟ การให้ความร่วมมือในการด าเนินงานกับเขต
พ้ืนที่การศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) ทั้งหมด การวางแผนและการติดตามการ
ด าเนินงานอย่างใกล้ชิด เตรียมความพร้อมของครูผ่านการอบรมทั้งเนื้อหาวิชาและอุปกรณ์ทางการศึกษา 
3) มีการติดต่อสัมพันธ์ (relevance) และพบกับเด็กและเยาวชนเพ่ือสอบถามถึงความต้องการ ผ่านการ
เข้าพบชุมชน จัดการศึกษาที่เหมาะสมและเพียงพอกับครูและนักเรียน ให้ความรู้กับครูและชุมชนผ่านการ
ฝึกอบรมที่มีความเหมาะสมกับบริบทของชุมชนและ และ 4) ความยั่งยืน (sustainability) ในการ
ด าเนินงาน ผ่านการประชาสัมพันธ์ให้กับภาครัฐเพื่อให้เกิดการสนับสนุนพื้นที่ท่ีจัดโครงการ โดยใช้รูปแบบ
การจัดการศึกษาที่หลากหลาย เช่น การเรียนรู้ทางเลือก (alternative learning) เป็นต้น พัฒนาบุคลากร
และระบบการบริหารจัดการ มุ่งเน้นคุณภาพของการสอนและการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียนเพื่อเพ่ิมแรงจูงใจในการเข้าเรียนให้นักเรียนคงอยู่ในโรงเรียน 

ขณะที่ด้านการจัดการเรียนการสอนในระบบโรงเรียนก็มีความส าคัญต่อความสนใจใน
การเรียนของผู้เรียนที่จะสามารถดึงดูดให้ผู้เรียนอยากเรียนต่อในระบบการศึกษาได้ ดังเช่นผลการศึกษา
ของประเทศสหรัฐอเมริกา (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักด์, ม.ป.ป) โดยในประเทศสหรัฐอเมริกามีการศึกษา
วิจัยในประเทศสหรัฐอเมริกาหลายเรื่องได้พบว่าสาเหตุหลักที่ท าให้เด็กต้องออกกลางคัน คือ เด็กรู้สึกเบื่อ
หน่ายกับการเรียนในโรงเรียน โรงเรียนในอเมริกาจึงได้น าระบบ Accelerated Schools plus มาใช้ ซึ่ง
เป็นระบบหนึ่งของการปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ท าให้เด็กทุกคนสามารถเข้าถึงสิ่งที่
เรียกว่าพลังแห่งการเรียนรู้ (Powerful Learning) ระบบนี้มีหลักการส าคัญ คือ ให้โรงเรียนจัดหาแนวทาง
ที่ท าให้เด็กได้รู้พัฒนาศักยภาพของตัวเอง 

ระบบ Accelerated Schools plus เป็นการให้ครูผู้สอนเปิดโอกาสได้ท างานและศึกษา
ค้นคว้าตามความสนใจของผู้เรียน น าผู้เรียนออกสู่การเรียนรู้นอกห้องเรียน เปิดโอกาสให้เด็กได้ปะทะ
สังสรรค์ทางความคิด เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะคิดเชิงวิพากษ์ และประการส าคัญ คือ ครูผู้สอนต้องเป็นนัก
เรียนรู้ แสวงหาองค์ความรู้ใหม่ ๆ รวมทั้งท าวิจัย ขณะที่ผู้เรียน ผู้เรียนจะได้รับการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิง
ทักษะการคิดและลักษณะชีวิต ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง โดยผู้เรียนทุกคนต้องท าผลงานที่สร้างสรรค์ตาม
ความสนใจ ประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์จริง และเรียนรู้ความผิดพลาดของตน มีทักษะการอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่น และบริหารชีวิต เช่น บริหารเวลา การใช้เงิน ฯลฯ 
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ผู้บริหารโรงเรียน จัดแสดงผลงานของนักเรียนทั่วบริเวณโรงเรียน จัดนิทรรศการ
แสดงผลงานของผู้เรียนให้ครอบครัวและชุมชนได้เข้าชม ซึ่งท าให้เด็กเห็นคุณค่าตัวเองมากขึ้น นอกจากนี้ 
ยังน าเอาความสนใจของผู้เรียนมาท าเป็นแผนด าเนินงานในโรงเรียน และก าหนดเป็นหลักสูตรการเรียน
การสอนภายในโรงเรียน 

ส าหรับมาตรการรองรับผู้เรียนออกกลางคัน แม้ว่าโรงเรียนในอเมริกาหลายแห่ง จะ
ประสบความส าเร็จในการปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ แต่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาการออกกลางคันได้ทั้งหมด 
จึงมีมาตรการรองรับผู้เรียนที่ออกกลางคัน โดยเชื่อมโยงกับโรงเรียนทางเลือกที่เรียกว่า Affiliated 
Alternatives เป็นกลุ่มอาสาสมัคร ที่เกิดจากการรวมตัวของนักสังคมสงเคราะห์ ครู พยาบาล ผู้เชี่ยวชาญ
การให้ค าปรึกษา และผู้ประกอบการ ฯลฯ โดยมีสถานที่จัดโปรแกรมเฉพาะ สอดคล้องปัญหาและความ
ต้องการของผู้เรียน มี 4 โปรแกรม ดังนี้ 

1) Alternative Education Resource Option (AERO) เป็นโปรแกรมส าหรับผู้เรียน
ที่ตกซ้ าชั้นเกรด 8 หรือเสี่ยงต่อการซ้ าชั้นในเกรด 9 ซึ่งระดับเกรด 9 ถือเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อส าคัญ หากไม่
ผ่านเกรด 9 มีความเสี่ยงต่อการออกกลางคันอย่างมาก อาสาสมัครที่จัดโปรแกรมจะเป็นครูสอนในวิชา
ต่าง ๆ ตามหลักสูตรปกติ ผู้เรียนที่ตกซ้ าชั้นในเกรด 8 สามารถจบหลักสูตรและเรียนต่อเกรด 9 ส่วน
ผู้เรียนเกรด 9 สามารถเรียนจบและศึกษาต่อในระดับมัธยมปลายได้ 

2) Cluster Program เป็นโปรแกรมที่ให้ความช่วยเหลือผู้เรียนระดับมัธยมต้นที่เสี่ยง
ต่อการออกกลางคัน เพราะมีปัญหาด้านการเรียนและพฤติกรรม โปรแกรมนี้จะเพ่ิมความรู้ตามหลักสูตร
ระดับชั้นมัธยมต้น 

3) School-Age Parent Program (SAPAR) โปรแกรมเฉพาะส าหรับผู้เรียนที่ตั้งครรภ์ 
หรือแต่งงานเมื่ออายุยังน้อย ภายใต้รูปแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ผู้เรียนจะได้เรียนตาม
หลักสูตรปกติ ทั้งที่เรียนในห้องเรียน และผ่านระบบออนไลน์ อีกทั้ง ยังได้รับความรู้เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ 
การเกิดของเด็ก การดูแลเด็ก การรักษาสุขภาพ การจัดการด้านการเงิน เป็นต้น 

4) Work and Learn Center (WLC) เป็นโปรแกรมส าหรับผู้เรียนที่เรียนในปีสุดท้าย
ของชั้นมัธยมปลาย แต่ต้องการท างานไปพร้อมเรียน และผู้เรียนที่ออกกลางคันไปแล้ว สามารถเข้ามา
เรียนได้เช่นเดียวกัน มี 4 ภาคเรียน ภาคเรียนแรก เป็นอาสาสมัครในโรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนประถม 
ภาคเรียนที่สอง ท างานในบ้านพักคนชรา โรงพยาบาล หรือเป็นอาสาสมัครในที่ต่าง ๆ ภาคเรียนที่สาม 
ท างานเป็นช่างซ่อมหรือสร้างบ้าน โดยมีอาสาสมัครจากสถานประกอบให้ค าแนะน า ภาคเรียนที่สี่ ผู้เรียน
สามรถเลือกท างานในสถานประกอบการ หรือเลือกเข้าเรียนในหลักสูตรของวิทยาลัยเทคนิคมิลวอกี 
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(Milwaukee Area Technical College) ผู้เรียนที่เรียนจบจะได้รับประกาศนียบัตรภายใต้รูปแบบการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว และสามารถเทียบโอนชั่วโมงเรียนเป็นหน่วยกิตเข้าเรียนในวิทยาลัยเทคนิค
มิลวอกีได้ 

กรณีประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) มีมาตรการ
รองรับผู้เรียนที่เสี่ยงออกกลางคัน คือ ใช้กระบวนการพัฒนาทักษะชีวิต ในกรณีที่ผู้เรียนหนีเรียนเพราะไม่
มีความสุขกับการเรียน ส่วนผู้เรียนที่จ าเป็นต้องออกกลางคัน โรงเรียนจะรับผิดชอบดูแลจนกว่าจะเข้า
โรงเรียนใหม่ 

มาตรการที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  สามารถเพ่ิมเข้าไปได้ 
คือ จัดโปรแกรมสอนพิเศษภาคฤดูร้อน และคิดเป็นชั่วโมงเรียนส าหรับผู้เรียนที่มีปัญหาด้านการเรียน ติด
ศูนย์ ติด “ร” ติด “มส”  จนอาจท าให้ตัดสินใจออกกลางคัน มีการเทียบโอนหน่วยกิตไปเรียนในหลักสูตร
ประกาศนียบัตร ในกรณีที่พบว่าผู้เรียนไม่สามารถศึกษาต่อในระดับมัธยมปลายได้ เช่น ผู้เรียนที่ตั้งครรภ์ 
ควรให้มีการโอนหน่วยกิตไปเรียนในส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
หรือในสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรการสอนตามอัธยาศัย ซึ่งผู้เรียนสามารถน าผลการเรียนไป
เทียบโอนการศึกษาข้ันพื้นฐานและอุดมศึกษาที่ต่ ากว่าระดับปริญญาได้ นอกจากนี้ควรร่วมมือกับนักสังคม
สงเคราะห์ เพื่อช่วยเหลือและให้ค าแนะน าผู้เรียนในเรื่องการประกอบอาชีพ การจัดการด้านการเงิน การ
ดูแลบุตร ฯลฯ 

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ยังได้กล่าวถึงการจัดการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนทั้งในระบบ
การศึกษา และนอกระบบการศึกษาในหมวดที่ 2 สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา มาตราที่ 10 ถึงมาตราที่ 
12 โดยมีสาระที่ส าคัญคือ  
 มาตราที่ 10 การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
 การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ 
สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้
หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็น
พิเศษ 
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 การศึกษาส าหรับคนพิการ ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสม
โดยค านึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น  
 มาตรา 11 บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีหน้าที่จัดให้บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแล
ได้รับการศึกษาภาคบังคับตามมาตรา 17 และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนให้ได้รับการศึกษา
นอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับ ตามความพร้อมของครอบครัว 
 มาตรา 12 นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บุคคล 
ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอ่ืน มีสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการจัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบ
การศึกษาข้างต้น ผู้เขียนสรุปได้ว่า หลักการจัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาที่
ส าคัญคือต้องไม่ใช่การจัดการศึกษาผ่านการศึกษาในระบบโรงเรียนเพียงอย่างเดียว แต่ต้อง เป็นการจัด
การศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัว และชุมชน รวมถึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐบาลและ
ภาคเอกชน รวมถึงองค์กรเอกชนจึงจะสามารถท าให้การจัดการศึกษาเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมและ
ยั่งยืน 
 
ตอนที่3 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีระบบนิเวศวิทยาของบรอนเฟนเบรนเนอร์ 

3.1 ทฤษฎีระบบนิเวศวิทยาของบรอนเฟนเบรนเนอร์ 
 ยูริ บรอนเฟนเบรนเนอร์ (Urie Bronfenbrenner) (1917-2005) เป็นนักจิตวิทยา
พัฒนาการผู้พัฒนาทฤษฎีระบบนิเวศวิทยา (the ecological systems theory) เพ่ือใช้ในการอธิบาย
พฤติกรรมเด็ก โดยทฤษฎีนี้เชื่อว่าสิ่งแวดล้อมจะมีอิทธิพลต่อการเติบโตและพัฒนาการของเด็ก  ซึ่ง 
Bronfenbrenner ได้แบ่ง “ชั้น”(layers) ของสิ่งแวดล้อม และเชื่อว่าแต่ละชั้นของสิ่งแวดล้อมจะส่งผลต่อ
พัฒนาการของเด็ก ตามล าดับ ทฤษฎีนี้ถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “bioecological systems theory” เพ่ือ
แสดงให้ เห็นถึงความส าคัญของระบบทางชีวภาพซึ่ งถือได้ว่ าเป็นสิ่ งแวดล้อมขั้นต้น ( primary 
development) ที่มีผลต่อพัฒนาการของเด็ก 

แนวคิดในการเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมไว้บรอน
เฟนเบรนเนอร ์เรียกว่า ecological approach ในแนวคิดนี้ได้แบ่งสิ่งแวดล้อมออกเป็นระบบต่อเนื่องกัน 
แต่ละระบบมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล และมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 
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ทั้งนี้  บรอนเฟนเบรนเนอร์ได้แบ่งระดับชั้นของสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อ
พัฒนาการของเด็กไว้เป็น 5 ระดับชั้น (Santrock, J, W., 2011); (Bronfenbrenner, 2005); 
(Bronfenbrenner, 1994) ดังนี้ 

1. The microsystem  
  เป็นรูปแบบของกิจกรรม บทบาททางสังคม ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลในระดับที่บุคคลสามารถเผชิญหน้าซึ่งกันและกันได้ ( face-to-face) เป็นสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ชิดกับ
บุคคลที่สุด เป็นระบบสิ่งแวดล้อมหน่วยแรกที่ซึ่งบุคคลอาศัยอยู่ และให้ประสบการณ์โดยตรง ระบบนี้
ได้แก่ การเป็นสมาชิกในครอบครัว ที่พ่อแม่และลูก มีปฏิสัมพันธ์กัน นอกจากนี้ยังมีหน่วยอ่ืนอีก เช่น  
ครอบครัวของญาติ ศูนย์เลี้ยงดูแลเด็ก ห้องเรียน ที่โรงเรียน กลุ่มเพ่ือน กลุ่มศาสนา เพ่ือนบ้าน บุคคลใน
สถานที่ท างาน รวมถึงบุคคลที่สามารถมีปฏิสัมพันธ์ได้โดยตรง เป็นต้น ระบบนี้เป็นระบบที่บุคคลสามารถ
มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลในสังคมได้มากที่สุดและปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อมในระบบนี้
จะสร้างและพัฒนาประสบการณ์ให้กับตัวตนของบุคคล ดังนั้นระดับ microsystem จึงมีความส าคัญมาก
ที่สุดในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อม 

  ในระบบนี้พฤติกรรมของบุคคลจะกระทบต่อคนอ่ืน ๆ ซึ่งพฤติกรรม
ของบุคคลอ่ืนในระบบนี้ก็จะส่งผลกระทบต่อบุคคลได้เช่นกัน แม้แต่ทารกในครรภ์ก็อาจมีอิทธิพลต่อ  
พฤติกรรมของมารดา แล้วส่งผลย้อนกลับต่ออนาคตของทารกได้  สิ่งแวดล้อมใดที่คนทุกคนในนั้น 
สามารถมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันได้ทั่วถึงจัดเป็นระบบ microsystem นอกจากนี้การที่เด็กมีลักษณะแตกต่าง
กันอันเนื่องมาจากผลทางพันธุกรรมและลักษณะทางชีวภาพแล้ว การที่เด็กจะมีลักษณะบุคลิกภาพหรือ
อารมณ์เปน็เช่นใด ยังคงข้ึนอยู่กับระบบสิ่งแวดล้อมในระบบนี้เป็นส าคัญ 

  ตัวอย่างระบบ microsystem ในงานวิจัย เช่น ความสัมพันธ์ระหว่าง
เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษากับครอบครัว และชุมชน 

2. The mesosystem  
  ระบบนี้เป็นระบบสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงระบบ microsystems ต่าง ๆ 

ตั้งแต่สองระบบหรือมากกว่าให้สัมพันธ์กัน ซึ่งความเชื่อมโยง และความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างบ้านและ
โรงเรียนจะส่งผลต่อการรับรู้ และการมีปฏิสัมพันธ์ของเด็กกับสภาพแวดล้อม เช่น ความสัมพันธ์ระหว่าง
ญาติพ่ีน้องกับครอบครัว ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนบ้านและครอบครัว ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว
และโรงเรียน ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและที่ท างาน ความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน 
ความสัมพันธ์ที่โรงเรียนที่สัมพันธ์กับท่ีโบสถ์ โดยเด็กที่มีปัญหาที่บ้านจะไปสร้างปัญหาที่โรงเรียน เด็กจาก
ครอบครัวอุ่น มักจะเป็นเด็กเรียบร้อยที่โรงเรียน หรือหากเด็กรับรู้ว่าแม่กับครูประจ าชั้นมีความขัดแย้งกัน
เด็กอาจไม่อยากมาโรงเรียน อาจหลีกเลี่ยงที่จะปฏิสัมพันธ์กับครู เป็นต้น ระบบนี้จะมีบทบาทที่ส าคัญใน
การช่วยสร้างประสบการณ์ให้กับบุคคล  

  ตัวอย่างระบบ mesosystem ในงานวิจัย เช่น ความสัมพันธ์ระหว่าง
ครอบครัวของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษากับครูในโรงเรียน 
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3. The exosystem 
  เป็นระบบที่ห่างจากตัวบุคคลอีกชั้นหนึ่ง เป็นสภาพทางสังคมที่บุคคล

ไม่ได้รับประสบการณ์โดยตรง แต่มีผลกระทบต่อพฤติกรรม หรือ พัฒนาการของบุคคลได้ โดยเป็นการ
เชื่อมโยงและตอบสนองของบุคคลที่ไม่มีความใกล้ชิดสนิทสนมตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ระบบนี้จะมีความ
ใกล้เคียงกับระบบ mesosystem แต่ระดับความใกล้ชิดของบุคคลในระบบนี้จะน้อยกว่าในระบบ 
mesosystem ความสัมพันธ์ในระบบนี้จะมีทั้งแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ตัวอย่างของ
ความสัมพันธ์ในระบบนี้ เช่น ทักษะทางสังคม ความส าเร็จในหน้าที่การงานของพ่อแม่มีส่วนในการจัด
ประสบการณ์ที่เหมาะสมให้ลูก การที่พ่อแม่ถูกออกจากงานจะส่งผลโดยตรงกับสภาพเศรษฐกิจการเงิน
ของครอบครัว และระดับความเครียดภายในบ้าน สภาพทางเศรษฐกิจของประเทศที่ส่งผลต่อหน้าที่การ
งานของพ่อแม่และกระทบต่อการใช้เวลาหรือการปฏิสัมพันธ์ระหว่างแม่กับเด็ก  ความสัมพันธ์ระหว่าง
พนักงานกับญาติของเพ่ือนร่วมงาน ความสัมพันธ์ระหว่างลูกจ้างกับพนักงานของหัวหน้า หรือนโยบาย
ของรัฐบาล ข้อก าหนด และเครือข่ายทางสังคมระหว่างกลุ่มคน จัดเป็นสิ่งแวดล้อมประเภทนี้ 

  ตัวอย่างระบบ exosystem ในงานวิจัย เช่น ทัศนคติของพ่อแม่ และ
คนในชุมชนที่มีต่อการศึกษาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียน และการตัดสินใจศึกษาต่อหรือไม่ศึกษาต่อของ
เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา 

4. The macrosystem  
  ระบบใหญ่ที่สุดของระบบนิเวศน์ที่มีผลต่อพัฒนาการของมนุษย์ ซึ่ง

เป็นที่รวมทุกระบบที่กล่าวมาให้เกี่ยวเนื่องกัน เป็นวัฒนธรรมใหญ่ นั่นคือ วัฒนธรรม ความเชื่อ หรือ  ่ 
“พิมพ์เขียวทางสังคม” ที่ก าหนดความเป็นอยู่ ระบบ  ่ ความคิด โอกาส ทรัพยากร การแลกเปลี่ยนต่างๆ 
ของสังคม เช่น นโยบายของรัฐบาล นโยบายสาธารณะ และ วัฒนธรรมย่อยของสังคม เป็นการปฏิบัติและ
แนวด าเนินชีวิต ซึ่งยอมรับกันในสังคม และสืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง ระบบนี้ได้รับอิทธิพล
โดยวัฒนธรรม และสังคมที่บุคคลอาศัยอยู่ ตัวอย่างเช่น ระบบการเมือง ความเป็นประชาธิปไตย ระบบทุน
นิยม ระบบศาสนา การศึกษา และวัฒนธรรม ระบบ macrosystem จะสะท้อนให้เห็นถึงทุกระบบที่
เกี่ยวข้องและมีอิทธิพลพัฒนาการของมนุษย์ตั้งแต่ระบบ microsystem mesosystem และ 
exosystem ผ่านคุณลักษณะทางสังคม และคุณลักษณะทางจิตวิทยาของสังคมนั้นๆ  

  ในแต่ละวัฒนธรรมก็มีการพัฒนา ไปตามกาลเวลา มีเหตุการณ์ส าคัญ
ในประวัติศาสตร์ของสังคม เช่น ภาวะสงคราม สภาพเศรษฐกิจ ภัยพิบัติจากธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี ซึ่งไม่สามารถสรุปได้ว่าคนในสังคมเดียวกันจะมีพฤติกรรมเหมือนกันหมดเพราะคนที่เกิด
และมีผ่านประสบการณ์ต่างยุคสมัยกันจะได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมระดับมหภาคที่แตกต่างกัน  

  ตัวอย่างระบบ macrosystem ในงานวิจัย เช่น นโยบายของภาครัฐ
และเอกชนที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา เช่น การช่วยเหลือด้านสวัสดิการและ
สังคม การช่วยเหลือด้านการศึกษา เป็นต้น 

 

DP
U



41 
 

5. the chronosystem  
  เป็นระบบสิ่งแวดล้อมที่บรอนเฟนเบรนเนอร์ได้พัฒนาระบบขึ้นมาใน

ภายหลัง เป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบของสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนไปของสิ่งแวดล้อม ตลอดช่วง
ชีวิต ของบุคคล และรวมถึงเหตุการณ์ซึ่งเป็นประวัติของบุคคลผู้นั้นด้วย หรืออาจกล่าวได้ว่าระบบนี้เป็น 
องค์ประกอบทางเวลา ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ เวลาจุลภาค ( Microtime) หมายถึง ความ
ต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่องของเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นในกระบวนการที่ใกล้ตัวเด็ก เวลาระหว่างกลาง 
(Mesotime) หมายถึง ความสม่ าเสมอของเหตุการณ์ในช่วงเวลาที่ยาวนานขึ้น เช่น หลายวันหรือหลาย
อาทิตย์ และเวลามหภาค (Macrotime) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของความคาดหวัง และเหตุการณ์ใน
สังคมที่ใหญ่ขึ้นที่ส่งผลและได้รับผลกระทบจากกระบวนการและผลของพัฒนาการมนุษย์ในช่วงชีวิตหนึ่ง 
ระบบนี้แสดงให้เห็นว่าเมื่อระยะเวลาผ่านไปไม่ได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงเพียงด้ านคุณลักษณะทาง
จิตวิทยาของบุคคลเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมที่บุคคลอาศัยอยู่ด้วยเช่นกัน เช่น การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างของครอบครัว สถานภาพทางด้านการเงิน เศรษฐกิจ และสังคม (socioeconomic status) 
การจ้างงาน สถานที่อยู่อาศัย  

  ประสบการณ์ที่ส าคัญที่เกิดขึ้นในระบบนี้เป็นประสบการณ์ที่เคยเกิด
ขึ้นกับบุคคลในช่วงชีวิตที่ผ่านมา ได้แก่ เหตุการณ์ทางสิ่งแวดล้อม การแต่งงาน การหย่าร้าง การมีบุตร  
เป็นต้น ระบบนี้ เป็นระบบสุดท้ายที่บรอนเฟนเบรนเนอร์พัฒนาขึ้น เป็นระบบที่ เป็นผลมาจาก
ประสบการณ์ของบุคคลในทั้งชีวิตที่ผ่านมาและเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนกับบุคคลในชีวิตประจ าวัน   

ระดับชั้นของสิ่งแวดล้อมตามแนวคิดของบรอนเฟรนเบนเนอร์ แสดงได้ดังภาพที่ 2-4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2-4 แสดงระดับชั้นของสิ่งแวดล้อมตามแนวคิดของบรอนเฟรนเบนเนอร์ 

Macrosystem 

Exosystem 

Mesosystem 

Microsystem 

chronosystem 

DP
U



42 
 

องค์ประกอบทั้งสี่ที่กล่าวมาข้างต้น เชื่อมโยงสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อกันและกัน
กล่าวคือ องค์ประกอบหนึ่งส่งผลและได้รับผลจากอีกองค์ประกอบหนึ่ง เช่น การเลือกเวลาในการจัด
กิจกรรมของโรงเรียนกับลักษณะหน้าที่การงานของผู้ปกครองส่งผลต่อการเข้าร่วม กิจกรรมนั้นๆ ของ
ผู้ปกครอง เป็นต้น ทฤษฎีเชิงนิเวศมองว่า พัฒนาการในทุกด้านของเด็กได้รับอิทธิพลจากระบบทุกระบบ
ในบริบทกระบวนการการอบรมเลี้ยงดูในครอบครัว สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานศึกษา ล้วนต้องการการ
สื่อสารสองทางการแลกเปลี่ยนข้อมูล การร่วมมือ และความไว้ใจระหว่างกัน การท างานกับเด็กใน
ห้องเรียนหรือบ้านเพียงอย่างเดียวอาจไม่ส่งผลทางบวกที่ยังยืนได้ ดังนั้นจึงควรจัดระบบในการสนับสนุน
ให้เกิดลักษณะของความสัมพันธ์ทางบวกดังกล่าวระหว่างครอบครัวกับสถาบันอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับเด็ก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัว โรงเรียน หรือสถานรับเลี้ยงเด็กท่ีเป็นสถาบันที่มีความใกล้ชิดกับตัว 

 ดังนั้นแต่ละระบบของสิ่งแวดล้อมที่เสนอโดยบรอนเฟนเบรนเนอร์จึงมีส่วนสร้าง
พฤติกรรมของบุคคล และอาจถูกเปลี่ยนแปลงได้จากคนในระบบนั้น ๆ ด้วย มนุษย์ที่พัฒนาหรือเติบโตมา
จากสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันย่อมมีพฤติกรรม และลักษณะนิสัยที่แตกต่างกันไป นอกจากนี้ระบบ
สิ่งแวดล้อมทั้งหมดนี้บรอนเฟนเบรนเนอร์เชื่อว่าจะมีกฎ ปทัสถาน (norms) และบทบาทที่เหมือนกันใน
ช่วงเวลาเดียวกันในการพัฒนาความเป็นมนุษย์ของบุคคล 

ต่อมาเขาได้ศึกษาท้ังในด้านชีววิทยา จิตวิทยา และพฤติกรรม เพ่ือน าไปสู่รูปแบบในการ
อธิบายพัฒนาการของมนุษย์ทั้งในระดับชีววิทยาจนถึงระดับระบบนิเวศวิทยา และใช้ชื่อทฤษฎีนี้ว่า 
“bioecological system theory” 

จากทฤษฎีดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าปัจจัยที่แวดล้อมเด็กและเยาวชนนอกระบบ
การศึกษาล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน การที่เด็กและเยาวชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ต่างกันท าให้
เด็กมีพัฒนาการที่แตกต่างกันไปทั้งทางร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญา ดังเช่นการตัดสินใจศึกษา
ต่อและไม่ศึกษาต่อและออกนอกระบบการศึกษาของเด็กและเยาวชน  สิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็กและเยาวชน
ย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจในด้านการศึกษาต่อเช่นกัน 

 

3.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดและทฤษฎีระบบนิเวศวิทยาของบรอนเฟนเบรนเนอร์ 
ได้แก่ 

 วรรณรัตน์ ลาวัง และรัชนี สรรเสริญ (2558) ศึกษา PPCT Model: รูปแบบชีวนิเวศ
วิทยาเพ่ือพัฒนาสุขภาพผู้มีภาวะเจ็บปุวยเรื้อรังในชุมชน โดยใช้ทฤษฎีชีวนิเวศวิทยาของบรอนเฟนเบรน
เนอร์ เป็นแนวคิดหลักของงานวิจัย ซ่ึง PPCT Model มี 4 องค์ประกอบหลักท่ีส าคัญทีเ่รียกว่า ‘Process-
Person-Context-Time Model (PPCT Model)’ โดย ‘กระบวนการ’ สะท้อนการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลที่เป็นศูนย์กลางของระบบกับบริบทแวดล้อมรอบตัว ส าหรับ ‘บุคคล’ ถูกวางให้เป็นศูนย์กลางของ
ระบบ ส่วน ‘บริบทแวดล้อม’คือ สิ่งแวดล้อมที่อยู่ล้อมรอบ‘บุคคล’มี 4 ระบบ ได้แก่ ระบบเล็ก ระบบ
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กลาง ระบบนอก และระบบใหญ่ และ ‘เวลา’ เป็นองค์ประกอบสุดท้ายที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพัฒนา
ของบุคคลได้ตลอดระยะเวลาภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีรอบตัว ซึ่งผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดนี้ในการอธิบาย
ปรากฏการณ์ที่ซับซ้อน และพัฒนากลยุทธ์การดูแลสุขภาพผู้มีภาวะเจ็บปุวยเรื้อรัง  

 นิพาวรรณ์ แสงพรม, และสุภาพร ชินสมพล (2558) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม
การเลี้ยงดูบุตรของมารดาที่มารับบริการแผนกกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลคายสุรนารี จังหวัด
นครราชสีมา การวิจัยเชิงส ารวจมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านพ้ืนฐานด้านสังคมวิทยาที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรของมารดา และเพ่ือศึกษาพฤติกรรมและความสัมพันธ์เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ
การเลี้ยงดูบุตรของมารดาที่เข้ามารับบริการแผนกกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จังหวัด
นครราชสีมา ทฤษฎีหลักที่ใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยทางสังคมวิทยาคือ ทฤษฎีของบรอนเฟนเบรนเนอร์ 
กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้เลือกแบบเจาะจง คือมารดาที่มารับบริการแผนกกุมารเวช ในช่วงเดือนเมษายน – 
พฤษภาคม จ านวน 109 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยโปรแกรม PSPP สถิติที่ใช้คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความสัมพันธ์
โดยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่เป็นหญิงอายุระหว่าง 21 -25 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรีมีรายได้ระหว่าง 9,000-12,999 บาทต่อเดือน นับถือศาสนาพุทธ มีสถานภาพสมรส มีบุตร
จ านวน 1 คน ประกอบอาชีพแม่บ้าน ปัจจัยพ้ืนฐานด้านสังคมวิทยาอยู่ระดับพอใช้ และค่าเฉลี่ยด้าน
พฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรของมารดาอยู่ในระดับพอใช้ และปัจจัยพื้นฐานด้านสังคมวิทยามีความสัมพันธ์ใน
เชิงบวกกับพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรของมารดา 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีระบบนิเวศวิทยาของบรอนเฟนเบรนเนอร์ พบว่ามีจ านวน
ไม่มากแต่เมื่อวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกนอกระบบการศึกษาของเด็กและเยาวชน ผู้วิจัย
พบว่าสาเหตุการออกนอกระบบการศึกษามีความเกี่ยวข้องกับครอบครัว โรงเรียน และชุมชน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งความสัมพันธ์ภายในครอบครัว และความสัมพันธ์กับครูและเพ่ือนในโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ
ทฤษฎีระบบนิเวศวิทยาของบรอนเฟนเบรนเนอร์ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2-1 
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ตารางที่ 2-1 แสดงรายชื่องานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างการออกกลางคัน และความ
เกี่ยวข้องกับครอบครัว โรงเรียน และชุมชน 

ชื่อผู้วิจัย ชื่องานวิจัย และ พ.ศ. บริบทที่เกี่ยวข้อง 

ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน 
พิมพ์สาย  
น้ าทิพย์, อรุณี 
หรดาล, และ
ประพนธ์  
เจียรกูล (2556) 

การรับรู้เกีย่วกับบทบาทและพฤติกรรมการ
มี ส่ ว น ร่ ว มข อ งผู้ ป ก ค รอ ง ใ นกา ร จั ด
กา รศึ กษ าปฐมวั ย ใ น โ ร ง เ รี ยนสั ง กั ด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พ้ื น ที่ ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า 
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 

/ /  

ปรัศนียา 
วณิกสัมบัญ 
 (2552) 

ปัญหาการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เพ่ือลดการออกกลางคันของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นสังกัดส านักงานพ้ืนที่
การศึกษาลพบุรีเขต 2 
 

 /  

โกมล จันทวงษ์ 
(2558) 

ปัจจัยสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ศูนย์สระแก้ว 

/ / / 

สรรค์ชัย   
กิติยานันท์ 
(2553) 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออกกลางคันของ
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี 
 
 

/ /  

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฎ
นครสวรรค์ 
(2548) 

การศึกษาสาเหตุการออกกลางคันของ
นักศึกษาสถาบันราชภัฏนครสวรรค์ปี
การศึกษา 2544-2546 

/ /  
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ชื่อผู้วิจัย ชื่องานวิจัย และ พ.ศ. บริบทที่เกี่ยวข้อง 

ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน 
นิพนธ์ แก้วเกิด  
(2555) 

การพัฒนาระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียน
เพ่ือลดจ านวนการออกกลางคันของ
นักเรียนอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

/ /  

สุปราณี เทศนา
เรียง, สุภกร 
หาญสูงเนิน, 
และ พชรวิทย์ 
จันทร์ศิริสิร. 
(2557) 

รูปแบบการลดปัญหาการออกกลางคันของ
นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

/ /  

จรัญ ยินยอม
(2552) 

การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการออก
กลางคันของนักศึกษา 

/ / / 

รุ่งโรจน์ อาริยะ
(2552) 

บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาในการลดการ
ออกกลางคันของนักเรียนวิทยาลัยการ
อาชีพเชียงค า จังหวัดพะเยา 

 /  

จ าเนียร  
สุ ม า ริ ธ ร ร ม
(2550) 

การศึกษาสาเหตุการออกกลางคันของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

/ /  

วัชรี ตระกูลงาม 
อ า ไ พ  อิ น ท ร
ประเสริฐ, จิรา
พ ร  ร อด พ่ ว ง , 
และสิริภิญญ์  

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการออกกลางคัน
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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ชื่อผู้วิจัย ชื่องานวิจัย และ พ.ศ. บริบทที่เกี่ยวข้อง 

ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน 
อินทรประเสริฐ 
(2550) 

    

ชีวรัตน์  ดุษณีย์ 
(2546) 

การศึกษาสาเหตุการออกกลางคันส าหรับ
นักเรียนในสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเมอร์ซี่
ในความดูแลของมูลนิธิส่งเสริมการพัฒนา
บุคคล 

/ / / 

เชาวรัตน์  
เ มื อ ง แ ม น 
(2552) 

การศึกษาสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อ
การออกกลางคันของนั ก เ รี ยนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยสารพัด
ช่างสุราษฎร์ธานี 
 

/ / / 

ภุ ม ริ น  บุ ญ ท วี 
(2548) 

ปัจจัยทางครอบครัวและพฤติกรรมทาง
สั งคมที่ มี ผลต่อการออกกลางคันของ
นักศึกษาโรงเรียนอาชีวะเอกชนในจังหวัด
เชียงใหม่ 

/ / / 

วิทิตา  
สุ ข ทั่ ว ญ า ติ 
(2553) 

บทเรี ยนที่ ได้ จากการสะท้ อนคิ ดของ
นักเรียนหญิงที่ออกกลางคันเนื่องจากการ
ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค ์

/ /  

สิ ง ข์  จี น พ ง ษ์ 
(2553) 

การออกกลางคันของนักเรียนโรงเรียน
สามัคคีพัฒนา อ าเภอแม่ฟูาหลวง จังหวัด
เชียงราย 

/ /  

สุภาภรณ์ ปินะ
กาโน (2553) 

การออกกลางคันของนักเรียนโรงเรียนบ้าน
หนองเขียว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
เชียงใหม่ เขต 3 

/ /  

ชิสาพัชร์ โกสีย์
รัตนาภิบาล 

การศึกษาปัญหาการออกกลางคันของ
นักเรียนโรงเรียนบ้านจันทเขลม ส านักงาน 

/ /  
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ชื่อผู้วิจัย ชื่องานวิจัย และ พ.ศ. บริบทที่เกี่ยวข้อง 

ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน 
(2555) เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 

เขต 2 
   

พิ ม พ์  ว า ส น า 
(2555) 

การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะเสี่ ยงการออก
กลางคันของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดเชียงรายเขต 2 

/ / / 

ธงชาติ  สอนค า
(2554) 

ศึกษาปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน
โรงเรียนบ้านกล้อทอสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

/ / / 

 
จากทฤษฎีของบรอนเฟนเบรนเนอร์ ที่ให้ความส าคัญกับระดับชั้นสิ่งแวดล้อมซึ่งเชื่อว่ามี

ผลต่อพัฒนาการของเด็ก โดยสิ่งแวดล้อมชั้นแรกที่ใกล้ตัวเด็กมากที่สุดก็คือระดับ microsystem 
ประกอบไปด้วยสิ่งแวดล้อมของ ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน และจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการออก
กลางคันข้างต้น แสดงให้เห็นว่าสิ่งแวดล้อมด้านครอบครัว โรงเรียน และชุมชน จะเป็นปัจจัยเงื่อนไขที่
ส าคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อหรือไม่ศึกษาต่อของเด็กและเยาวชน ดังนั้นในงานวิจัยเรื่องนี้ 
สิ่งแวดล้อมด้านครอบครัว โรงเรียน และชุมชน และความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว โรงเรียน และชุมชน 
จึงเป็นปัจจัยเงื่อนไขที่มีบทบาทและความส าคัญต่อการออกนอกระบบการศึกษาของเด็กและเยาวชน DP
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 งานวิจัยเรื่อง “แนวทางการจัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา : 
กรณีศึกษาจังหวัดตาก” มีรายละเอียดของระเบียบวิธีวิจัยดังแสดงต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยแบ่งตามวัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังนี้ 
             วัตถุประสงค์ข้อ 1 เพื่อศึกษาคุณลักษณะเชิงลึกของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา 
และวัตถุประสงค์ข้อ 2 เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลให้เด็กและเยาวชนออกนอกระบบการศึกษา 
   ผู้วิจัยเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ ใช้ ในการวิจัยด้วยวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
(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 โดยกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยเป็นเด็กและเยาวชนที่ออกจาก
ระบบการศึกษา ตัวแทนของครอบครัว และตัวแทนชุมชนของเด็กและเยาวชนที่ออกจากการศึกษาใน
ระบบในระดับมัธยมศึกษา และไม่ได้เข้ารับการศึกษาต่อทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดตาก     
   กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา รวมจ านวน 38 คน (กลุ่มเป้าหมายที่ออกนอกระบบ
การศึกษา 1 คน ผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ทั้งกลุ่มเป้าหมาย 1 คน และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลกับ
ตัวแทนครอบครัวของกลุ่มเป้าหมาย 1 คน และตัวแทนชุมชนของกลุ่มเป้าหมาย 1 คน) ซึ่งผู้วิจัยจะเลือก
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สถานศึกษาที่มีต้นสังกัดแตกต่างกัน เพ่ือให้มีความหลากหลายและเป็นตัวแทนของเด็กและเยาวชนนอก
ระบบการศึกษามากท่ีสุด 
   ทั้งนี้ผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ครู - อาจารย์ที่เป็นครูประจ าชั้นของเด็กและเยาวชนที่ออกนอก
ระบบการศึกษาถึงคุณลักษณะพ้ืนฐาน และปัจจัยที่เป็นสาเหตุของเด็กและเยาวชนที่ออกนอกระบบ
การศึกษาเพ่ือตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (data triangulation) อีกครั้ง 
 
        วัตถุประสงค์ข้อ 3 เพื่อน าเสนอแนวทางการจัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนนอก
ระบบการศึกษา 
   ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) กับบุคคลที่ท างานเกี่ยวข้องในด้าน
การวางแผน หรือวางนโยบาย หรือมีประสบการณ์โดยตรงกับการจัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนทั้ง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และเด็กที่ออกนอกระบบการศึกษา ใน
หัวข้อเรื่อง “แนวทางการจัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนที่ออกนอกระบบการศึกษา” เพ่ือน าข้อสรุป
ที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกมาจัดท าเป็นข้อเสนอแนวทางการจัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนนอก
ระบบการศึกษา โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่ท างานด้านการวางแผนและนโยบายทางการศึกษาตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของเนื้อหาอีกครั้ง ส าหรับเกณฑ์ท่ีใช้ในการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายในการสัมภาษณ์เชิงลึกมีดังนี้ 
  เกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสัมภาษณ์เชิงลึก 

1. มีประสบการณ์ในการท างานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของการวางแผนเชิงนโยบาย หรือการ
ปฏิบัติงานด้านการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอย่าง
น้อย 5 ปี หรือ 

2. ตัวแทนครู อาจารย์ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย มีประสบการณ์ท างานอย่างน้อย 5 ปี 
  เกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิท่ีตรวจสอบความสมบูรณ์ของเนื้อหา 
  มีประสบการณ์ในการวางแผนงานด้านการศึกษาและนโยบายทางการศึกษาอย่างน้อย 5 ปี 

 ผู้วิจัยเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ ใช้ ในการวิจัยด้วยวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
(purposive sampling) จากเกณฑ์ข้างต้น โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่ใช้ในการสัมภาษณ์รวมจ านวน 5 คน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเนื้อหาจ านวน 1 คน โดยมีรายชื่อดังนี้ 
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 ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก 
1. ดร.ประวีณา อัสโย 

นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
2. ดร.สุรพงษ์ ไชยวงศ์ 

ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย      
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) 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีตรวจสอบความสมบูรณ์ของเนื้อหา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิณสุดา สิริธรังศรี 
วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีรายละเอียดแสดงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
วัตถุประสงค์ข้อ 1 เพื่อศึกษาคุณลักษณะเชิงลึกของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา และ
วัตถุประสงค์ข้อ 2 เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลให้เด็กและเยาวชนออกนอกระบบการศึกษา 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 และข้อที่ 2 ในการศึกษาคุณลักษณะเชิงลึก
และปัจจัยที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนออกนอกระบบการศึกษาคือ แบบบันทึกการสัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัยมี
ขั้นตอนการพัฒนาเครื่องมือดังนี้ 

1) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะพ้ืนฐานและปัจจัยที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนออก
นอกระบบการศึกษาจากเว็บไซต์ และเอกสารที่เป็นที่เชื่อถือได้จากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนทั้งใน
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ประเทศและต่างประเทศ จากนั้นวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) ข้อมูลที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับ
คุณลักษณะเชิงลึก และปัจจัยที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนออกนอกระบบการศึกษา 

2) น าข้อมูลที่ส าคัญและเกี่ยวข้อง (key word) ดังกล่าวมาสร้างเป็นข้อค าถามเพ่ือใช้ในการ
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง โดยข้อค าถามจะครอบคลุมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะเชิงลึกของเด็ก
และเยาวชน ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพบิดามารดาหรือผู้ปกครอง สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ครอบครัว ที่อยู่อาศัย อาชีพหรืองานที่ท าในปัจจุบัน สาเหตุและปัจจัยที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนออกนอก
ระบบการศึกษา (รายละเอียดของแบบบันทึกการสัมภาษณ์เชิงลึกส าหรับวัตถุประสงค์ข้อ 1 และ ข้อ 2 
แสดงในภาคผนวก ก) 
 
วัตถุประสงค์ข้อ 3 เพื่อน าเสนอแนวทางการจัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา 

ส าหรับแบบสัมภาษณ์เชิงลึกที่ ใช้สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิในวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ 3 
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจากการสังเคราะห์ผลการวิจัยที่ได้จากข้อ 1 และข้อ 2 ของงานวิจัยประกอบกับแนวคิด
และทฤษฎีระบบนิเวศวิทยาของบรอนเฟนเบรนเนอร์ที่ใช้ในงานวิจัย และพัฒนาเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือหาแนวทางการจัดการศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการในการจัด
การศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้มากที่สุด อีกทั้งเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตภาย
หลังจากเด็กและเยาวชนออกนอกระบบการศึกษา โดยรายละเอียดของแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแสดงใน
ภาคผนวก ข 
             
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ผู้วิจัยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลตามวัตถุประสงค์ท่ีใช้ในการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

วัตถุประสงค์ข้อ 1 เพื่อศึกษาคุณลักษณะเชิงลึกของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา 
และวัตถุประสงค์ข้อ 2 เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลให้เด็กและเยาวชนออกนอกระบบการศึกษา 
 1)   ผู้วิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะพ้ืนฐานของเด็กและเยาวชนนอก
ระบบการศึกษา และปัจจัยที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนออกนอกระบบการศึกษาจากเว็บไซต์ และเอกสารที่
เป็นที่เชื่อถือได้จากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา องค์การยูเนสโก เป็นต้น เพ่ือศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา 
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2) ติดต่อประสานงานกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เพ่ือติดต่อข้อมูล
สถานศึกษาที่มีผู้เรียนออกนอกระบบการศึกษา จากนั้นผู้วิจัยติดต่อสถานศึกษาเพ่ือขอเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน
ของเด็กและเยาวชนที่ออกนอกระบบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาโดยการสัมภาษณ์จากครู-อาจารย์ที่
เคยสอนหรือเป็นครูประจ าชั้นเด็กที่ออกนอกระบบการศึกษา เช่น ข้อมูลที่อยู่อาศัยปัจจุบัน สาเหตุที่
ผู้เรียน (เด็กและเยาวชน) ออกจากระบบการศึกษา 

3) ติดต่อเด็กและเยาวชนที่ออกนอกระบบการศึกษา และครอบครัว จากข้อมูลที่ได้จาก
สถานศึกษา เพ่ือสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับคุณลักษณะพ้ืนฐานของเด็กและเยาวชน และครอบครัว รวมถึง
ปัจจัยที่ท าให้ออกจากระบบการศึกษา และตรวจสอบข้อมูลซ้ าจากตัวแทนเพื่อนบ้านหรือชุมชนที่ใกล้เคียง 
จากนั้นใช้เทคนิคการสโนว์บอล (snowball sampling technique) กับกลุ่มเป้าหมายที่สัมภาษณ์ เพ่ือ
ค้นหาเด็กและเยาวชนที่ออกนอกระบบการศึกษาเพ่ิมเติม รวมจ านวนบุคคลที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก
ทั้งสิ้น 38 คน ซึ่งอยู่อาศัยในอ าเภอเมือง อ าเภอสามเงา และอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

4) น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก และการศึกษาเอกสารมาตรวจสอบความสอดคล้อง
ของข้อมูลแบบสามเส้า (data triangulation) จากนั้นจัดท าข้อสรุปเกี่ยวกับคุณลักษณะเชิงลึกของเด็ก
และเยาวชนนอกระบบการศึกษา และปัจจัยที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนออกนอกระบบการศึกษา 

 
              วัตถุประสงค์ข้อ 3 เพื่อน าเสนอแนวทางการจัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนนอก
ระบบการศึกษา 

1) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนในการวางแผนงาน หรือนโยบาย
หรือมีประสบการณ์ในการจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตาม
อัธยาศัย และการจัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนที่ออกนอกระบบ โดยคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็น
ตัวแทนในการจัดการศึกษาหรือวางนโยบายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาจากภาครัฐบาล 
และภาคเอกชน อาทิ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย องค์กรพัฒนาเอกชน รวมจ านวน 5 คน เพ่ือสัมภาษณ์เชิงลึก ( in-depth 
interview) 

2) ภายหลังจากได้ข้อสรุปเกี่ยวกับคุณลักษณะเชิงลึกของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา 
และปัจจัยที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนออกนอกระบบการศึกษาแล้ว ผู้วิจัยน าเสนอข้อมูลดังกล่าวพร้อมทั้ง
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สัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) กับผู้ทรงคุณวุฒิในประเด็นเรื่อง “แนวทางการจัดการศึกษา
ส าหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา”  

3) น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาจัดท าข้อสรุป และให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่ท างานเกี่ยวข้องกับการ
วางนโยบายและแผนงานด้านการศึกษา ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเนื้อหาอีกครั้ง ก่อนน าเสนอเป็นแนว
ทางการจัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา  
 
การตรวจสอบข้อมูล 
 ผู้วิจัยใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลสามเส้า (data triangulation) เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้อง
ของข้อมูลคุณลักษณะเชิงลึก และปัจจัยที่เด็กและเยาวชนออกนอกระบบการศึกษาจากการสัมภาษณ์เชิง
ลึกกับเด็กและเยาวชนที่ออกนอกระบบการศึกษา ตัวแทนครอบครัว ตัวแทนชุมชน และครูที่เคยสอนเด็ก
และเยาวชนนอกระบบการศึกษา  

ในขณะที่การตรวจสอบข้อมูลการน าเสนอแนวทางการจัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนนอก
ระบบการศึกษาผู้ วิ จั ย ใช้ วิ ธีการตรวจสอบสามเส้ าด้ านวิ ธี รวบรวมข้อมูล  ( methodological 
triangulation) โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในการวางแผนงานด้านการศึกษาและนโยบาย
ทางการศึกษาตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์ผลการสัมภาษณ์อีกครั้งว่ามีความ
เหมาะสมหรือไม่ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ภายหลังจากผู้วิจัยใช้วิธีการแบบสามเส้า (data triangulation) เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้อง
ของข้อมูลแล้ว ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มเป้าหมายด้วยการวิเคราะห์
ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุป ทั้งในวัตถุประสงค์ข้อที่ 1-3 ของการวิจัย 
 
 จากข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยสรุปวิธีด าเนินการวิจัยโดยเรียงตามวัตถุประสงค์ได้ดังตารางที่ 3-1 
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ตารางที่ 3-1 แสดงวิธีด าเนินการวิจัยเรื่อง “แนวทางการจัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา: กรณีศึกษาจังหวัดตาก” 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือที่ใช้ 
ในการวิจัย 

การเก็บรวบรวม
ข้อมูล 

การตรวจสอบข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะเชิงลึก
ของเด็กและเยาวชนนอกระบบ
การศึกษา  

เด็กและเยาวชนที่ออก
จ า ก ร ะ บ บ ก า ร ศึ ก ษ า 
ตัวแทนของครอบครัว
และตัวแทนชุมชน และ
ครูของเด็กและเยาวชนที่
ออกจากระบบการศึกษา
รวมจ านวน 38 คน 

แ บ บ บั น ทึ ก ก า ร
สัมภาษณ์ 

การสัมภาษณ์เชิงลึก
(in-depth interview) 

วิธีการตรวจสอบข้อมูล
ส า ม เ ส้ า  ( data 
triangulation) 

การวิเคราะห์ข้อมูล
แบบสร้างข้อสรุป  

2.  เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผล
ให้เด็กและเยาวชนออกนอก
ระบบการศึกษา 

เด็กและเยาวชนที่ออก
จ า ก ร ะ บ บ ก า ร ศึ ก ษ า 
ตัวแทนของครอบครัว
และตัวแทนชุมชน และ
ครูของเด็กและเยาวชนที่
ออกจากระบบการศึกษา
รวมจ านวน 38 คน 

แ บ บ บั น ทึ ก ก า ร
สัมภาษณ์ 

การสัมภาษณ์เชิงลึก
(in-depth interview) 

วิธีการตรวจสอบข้อมูล
ส า ม เ ส้ า  ( data 
triangulation) 

การวิเคราะห์ข้อมูล
แบบสร้างข้อสรุป 

3. เพื่อน าเสนอแนวทางการจัด
การศึ กษาส าหรับ เด็ กและ
เยาวชนนอกระบบการศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 
คน 

แ บ บ บั น ทึ ก ก า ร
สัมภาษณ์ 

การสัมภาษณ์เชิงลึก
(in-depth interview) 

วิธีการตรวจสอบสาม
เส้ าด้ านวิธี รวบรวม
ข้อมูล  

การวิเคราะห์ข้อมูล
แบบสร้างข้อสรุป DP
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัยเรื่อง “แนวทางการจัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนที่
ออกนอกระบบการศึกษา: กรณีศึกษาจังหวัดตาก” ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
(Qualitative data) จากการลงพ้ืนที่จังหวัดตาก และสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) กับ
กลุ่มเป้าหมาย ครอบครัว และชุมชน รวมจ านวนทั้งสิ้น 38 คน เพ่ือศึกษาคุณลักษณะเชิงลึก และ
ปัจจัยที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนออกนอกระบบการศึกษา  ผู้วิจัยตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าด้าน
ข้อมูล (data triangulation) และวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุป และน าข้อมูลที่ได้มาน าเสนอกับ
บุคคลที่ท างานเกี่ยวข้องในด้านการวางแผน หรือวางนโยบาย หรือมีประสบการณ์โดยตรงกับการจัด
การศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 
และเด็กที่ออกนอกระบบการศึกษา ในหัวข้อเรื่อง “แนวทางการจัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชน
ที่ออกนอกระบบการศึกษา” รวมจ านวนทั้งสิ้น 5 คน เพ่ือน าข้อสรุปที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกมา
จัดท าเป็นข้อเสนอแนวทางการจัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยน าเสนอตามล าดับวัตถุประสงค์ของงานวิจัยจ านวน 3 
ข้อ คือ  

วัตถุประสงค์ข้อที่หนึ่ง คือ เพ่ือศึกษาคุณลักษณะเชิงลึกของเด็กและเยาวชนนอกระบบ
การศึกษา  

วัตถุประสงค์ข้อที่สอง คือ เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนออกนอกระบบ
การศึกษา 

วัตถุประสงค์ข้อที่สาม คือ เพ่ือน าเสนอแนวทางการจัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนนอก
ระบบการศึกษา รายละเอียดแสดงตามล าดับวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ 
 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาคุณลักษณะเชิงลึกของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา 
 ผู้วิจัยสรุปคุณลักษณะเชิงลึกของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาจากการสัมภาษณ์
กลุ่มเป้าหมาย ครอบครัว และชุมชน รวมจ านวนทั้งสิ้น 38 คน และน าเสนอผลการศึกษาออกเป็น 2 
ตอน 
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ตอนที่หนึ่ง ผลการศึกษาเชิงลึกโดยสรุปรายกรณี  
ตอนที่สอง คุณลักษณะเชิงลึกของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ผู้วิจัยสังเคราะห์และ

แบ่งคุณลักษณะเชิงลึกออกเป็น 2 คุณลักษณะ คือ 
1. ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว และชุมชนของกลุ่มเป้าหมาย  
2. วิถีชีวิตภายหลังออกจากระบบการศึกษา และแนวโน้มการศึกษาต่อในอนาคต 

 รายละเอียดแสดงดังต่อไปนี้ 
 
ตอนที่หนึ่ง ผลการศึกษาเชิงลึกโดยสรุปรายกรณี  
 ข้อมูลในตอนที่หนึ่งจะประกอบไปด้วยข้อมูลส่วนบุคคล คือ ชื่อ (นามสมมติ)  เพศ อายุ 
ระดับการศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ศึกษา เกรดเฉลี่ย จ านวนสมาชิกในครอบครัว สถานภาพครอบครัว 
บุคคลที่พักอาศัยอยู่ร่วมในปัจจุบัน ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว อายุและอาชีพบิดามารดาหรือ
ผู้ปกครอง สภาพฐานะของครอบครัว ผู้หารายได้หลักของครอบครัว  อาชีพหรืองานที่ท าในปัจจุบัน 
รายได้จากอาชีพที่ท าในปัจจุบัน สาเหตุที่ออกจากระบบการศึกษา จ านวนปีที่ออกจากระบบ
การศึกษา เหตุการณ์หรือบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการออกจากระบบการศึกษา ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ภายหลังออกจากสถานศึกษา ทัศนคติและมุมมองด้านการศึกษา การให้ความส าคัญกับการศึกษา 
ความสัมพันธ์ภายในโรงเรียน การให้ความส าคัญกับการศึกษาต่อ การวางแผนทางการศึกษาต่อใน
อนาคต ซึ่งข้อมูลดังกล่าวในแต่ละกรณีมีข้อมูลที่มากน้อยไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับการให้ข้อมูลของ
กลุ่มเป้าหมาย ตัวแทนครอบครัว และตัวแทนชุมชนเป็นส าคัญ ผู้วิจัยสรุปการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย 
ตัวแทนครอบครัว และตัวแทนชุมชนเป็นรายกรณีรายละเอียดแสดงตามล าดับดังนี้ 
 

กรณีศึกษาที่ 1  

นายเอ (นามสมมติ) ภูมิล าเนาจังหวัดปทุมธานี  มีพี่น้องทั้งหมด 3 คน โดยนายเอเป็นบุตรคน

กลาง มีพ่ีสาวและน้องสาวต่างบิดาทุกคน (มารดาคนเดียวกัน) พ่ีสาวคนโต อายุ 23 ปี ปัจจุบันอาศัย

อยู่ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี แต่ไม่ได้ติดต่อกันนานหลายปี และน้องสาวคนเล็กอายุ 19 ปี ปัจจุบัน

ท างานที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแถวคลอง 3 จังหวัดปทุมธานี น้องสาวเป็นมารดาเลี้ยงเดี่ยว มีบุตร  1 

คน นายเอได้ติดต่อน้องสาวคนเล็กนานๆ ครั้ง  

 มารดาของนายเอ อายุ 52 ปี บิดาประกอบอาชีพเป็นช่างเหล็ก นายเอไม่ได้อยู่กับบิดาตั้งแต่

อายุ 3 ขวบ เนื่องจากมารดามีสามีใหม่ และบิดาติดสุราหนัก ปัจจุบันมารดาท าอาชีพขายอาหารตาม
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สั่งที่จังหวัดปทุมธานี และอยุธยาร่วมกับบิดาเลี้ยง นายเอไม่ถูกกับบิดาเลี้ยง ทุกครั้งที่เจอต้องทะเลาะ

มีปัญหากันและนายเอถูกบิดาเลี้ยงตี และมารดาเข้าข้างบิดาเลี้ยง เมื่อเกิดปัญหามารดาจะส่งเอ

กลับมาอยู่กับบิดาแท้ๆ แต่บิดาแท้ๆ ชอบกินเหล้า เมา และโวยวาย ท าให้เอไม่ชอบ และตัดสินใจหนี

ออกจากบ้านรวมทั้งสิ้น 4 ครั้งตั้งแต่อายุ 12 ปีถึง 14 ปี  

บุคคลที่นายเอสนิทมากท่ีสุดในครอบครัวคือยาย  (ยายพักอยู่แถวคลอง 14 จังหวัดปทุมธานี) 

เอจะชอบไปหายาย ซึ่งยายอยู่กับตาแค่สองคน ตาประกอบอาชีพเก็บของเก่าขาย และยายประกอบ

อาชีพท ากระถาง  แต่มารดาของเอไม่ถูกกับตา (บิดาเลี้ยงของมารดา) และคนในครอบครัวของเอไม่มี

ใครถูกกัน   

 นายเอหนีออกจากบ้านครั้ งสุดท้ายเมื่ ออายุ  14 ปี  และเริ่มติดรุ่ น พ่ีผู้ ชายที่ เรี ยน

วิทยาลัยเทคนิคแห่งหนึ่งช่วงกลางคืนได้ขับรถมอเตอร์ไซด์แข่งกันจึงโดนต ารวจจับและต้องไปอยู่สถาน

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 โดยนายเอให้เหตุผลว่าสาเหตุที่ต้องออกจากโรงเรียนกลางคันเพราะมีปัญหากับเพ่ือน

นักเรียนด้วยกันที่เป็นม้ง รวมถึงไม่ถูกชะตากับผู้อ านวยการโรงเรียน และมีเรื่องราวจนเป็นคดีความ 

(แต่นายเอไม่ขอบอกว่าเป็นคดีความเรื่องใด ขณะที่ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ครูที่เคยสอนนายเอให้

ข้อมูลว่านายเอมมีคดีความเรื่องการลักขโมยเงินของครูและเพ่ือนในโรงเรียน) 

 ขณะที่เรียนที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 ได้เพียง 2-3 อาทิตย์ นายเอเริ่มไม่ถูกชะตา

กับเพ่ือนในโรงเรียนที่เป็นม้ง และไม่ถูกกับลูกชายของผู้อ านวยการโรงเรียน นายเอจึงได้ออกจาก

โรงเรียนอีกครั้งเมื่อเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 โดยนายเอให้เหตุผลว่าสาเหตุที่ออก

จากโรงเรียนเป็นเพราะมีปัญหากับเพ่ือน มีปัญหาครอบครัว มีความรักในวัยเรียน และในระหว่าง

เรียน นายเอติดเที่ยว แอบหนีออกจากโรงเรียนประจ า ไปดื่มสุรานอกโรงเรียน จนสุดท้ายนายเอ

ละอายใจตนเอง รู้สึกผิดกับเพ่ือนและท าให้เพื่อนที่ไว้ใจผิดหวังจึงตัดสินใจออกจากโรงเรียน 
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ภายหลังเอออกจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก (เมื่อตอนอายุประมาณ 

18-19 ปี) เอย้ายมาเรียนที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ ในระหว่างเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5 เทอม 2  เอเรียนประมาณ 4 เดือน ได้มีหมายศาลส่งมาที่โรงเรียน ซึ่งเป็นผลสืบ

เนื่องมาจากคดีท่ีเกิดข้ึนระหว่างเอเรียนอยู่ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 ส่งผลให้เอต้องออกจาก

การเรียนกลางคัน และต้องโทษจ าคุกนาน 2 ปี ซึ่งนายเอออกจากเรือนจ ามาเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 

2559 ที่ผ่านมา 

เมื่อเอออกจากเรือนจ า เอได้ไปพักอาศัยอยู่กับครูที่โรงเรียนเก่าสมัยมัธยมเป็นเวลาประมาณ 

1 สัปดาห์ ต่อมาครูแนะน าให้เอหางานท า เอจึงเดินทางมาหางานท าที่กรุงเทพมหานคร และได้งาน

เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งย่านปทุมธานี แต่เอท างานได้ไม่นาน เอก็ลาออก

และมาท างานท่ีใหม่ด้วยเหตุผลว่าโดนบริษัทโกงเงินค่าตัวไปเป็นจ านวน 2,000 บาท 

ปัจจุบันเอท างานอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งย่านสะพานพุทธในกรุงเทพมหานคร โดยเริ่มงานตั้งแต่

เดือนตุลาคม 2559 ที่ผ่านนมาในต าแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัยและมีรายได้ต่อวันๆ ละ 480 

บาท 

อนาคตเอตั้งใจจะบวชให้กับครูท่านหนึ่งในสมัยมัธยมศึกษาที่เอรักและเคารพเหมือนมารดา

คนหนึ่ง และหลังเดือนเมษายน 2559 เอวางแผนไว้ว่าจะเข้าเรียนต่อการศึกษานอกระบบโรงเรียน

เพ่ือให้ตนเองจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 และอยากเรียนต่อด้านการเกษตรที่

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตจังหวัดตาก 
 

กรณีศึกษาที่ 2  

ผู้วิจัยได้รับข้อมูลจากเขตพ้ืนที่ว่าออกกลางคันเพราะนางสาวบี (นามสมมติ) สมรส แต่เมื่อลง

พ้ืนที่แล้วพบว่านางสาวบีไม่ได้แต่งงานแต่ออกกลางคันเพราะช่วยบิดามารดาท างาน วันที่ลงพ้ืนที่ 

ผู้วิจัยไม่พบกลุ่มเป้าหมายและครอบครัวแต่ได้พบ และได้ข้อมูลจากเพ่ือนบ้าน เนื่องจากนางสาวบี

และครอบครัวย้ายไปอยู่ต่างจังหวัด และไม่ทราบข้อมูลว่าย้ายไปจังหวัดใด  
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กรณีศึกษาที่ 3  

นางสาวซี (นามสมมติ) ปัจจุบันย้ายไปอยู่กรุงเทพฯ และไม่ทราบถึงลักษณะงานที่ท า  โดย

นางสาวซีไม่ได้กลับบ้านนานมากแล้วนับตั้งแต่ออกจากโรงเรียน (ผู้ให้สัมภาษณ์เป็นมารดา) มารดาได้

คุยกับนางสาวซีบ้างนานๆ ครั้ง ส าหรับสาเหตุทีน่างสาวซีออกจากโรงเรียนมารดาไม่ทราบ และมารดา

ไม่สนิทกับนางสาวซี ซึ่งนางสาวซีสนิทกับบิดาแต่บิดาเสียชีวิต ปัจจุบันมารดาผู้ให้สัมภาษณ์ตอนนี้อยู่

กับลูก และไม่มีญาติ ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป และเลี้ยงลูกจ านวนทั้งสิ้น 7 คน (ผู้ชาย 5 คน 

ผู้หญิง 2 คน โดยนางสาวซีเป็นลูกคนที่ 3)  

ปัจจุบันนางสาวซีแต่งงานแล้ว แต่มารดาไม่รู้ข้อมูลว่าไปอยู่ท่ีไหนกับใคร และท าอะไร 

 

กรณีศึกษาที่ 4  

นางสาวยา (นามสมมติ) ปัจจุบันอายุ 16 ปี ส าหรับเหตุผลที่ไม่เรียนต่อคือ ไม่อยากเรียน     

ขี้เกียจไปเรียน ตอนเรียนจ าผลการเรียนตัวเองไม่ได้  ด้านครอบครัวมีพ่ีน้อง 2 คน (นางสาวยาเป็น

น้อง และมีพ่ีสาวค้าขายอยู่จังหวัดล าปาง  นางสาวยาไม่ทราบอายุพ่ี มีการติดต่อคุยกับพ่ีบ้างผ่านทาง

โทรศัพท์)  

ปัจจุบันแต่งงานแล้ว (แต่งงานไม่ถึงปี) แฟนเป็นคนมูเซออยู่ต่างหมู่บ้าน อาชีพปัจจุบันคือ อยู่

บ้าน ท าไร่ อนาคตไม่คิดจะกลับไปเรียนอีกเพราะขี้เกียจไป อนาคตวางแผนว่าจะท าไร่ต่อไปเรื่อยๆ 

และไม่คิดจะมีลูก เพราะขี้เกียจเลี้ยง จ านวนสมาชิกในครอบครัวมีด้วยกันทั้งหมด 5 คน มารดา บิดา

เลี้ยง นางสาวยา น้อง ลูกติดบิดา (อายุ 12 ปี ก าลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6) สถานภาพ

ครอบครัวดั้งเดิม บิดามารดาหย่าร้างกัน ปัจจุบันอาศัยอยู่กับมารดา และบิดาเลี้ยง อาชีพบิดาเลี้ยง

และมารดา คือ ท าไร่ มารดาอายุ 40 กว่า บิดาเลี้ยงอายุมากกว่าแต่ไม่ทราบอายุที่แท้จริง 

อนาคตด้านการเรียน จะไม่กลับไปเรียนอีก ถึงแม้จะมีครูมาสอนให้ที่บ้านก็จะไม่เรียน ขี้เกียจ

เรียน ขี้เกียจเขียนหนังสือ (ขณะเรียน ครูใจดี)  
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กรณีศึกษาที่ 5  

นางสาวน้ า (นามสมมติ) ปัจจุบันอายุ 17 ปี มีพ่ีน้องจ านวน 3 คน (น้ าเป็นคนกลาง) มีพ่ีชาย 

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

กับบ้านน้าสาวก่อนแยกย้ายมาอยู่ตามล าพังกับลูก 

น้ าเป็นมารดาเลี้ยงเดียว เคยแต่งงานและปัจจุบันเลิกกับแฟนแล้ว (แฟนเป็นมูเซอส้มป่อย) 

ตอนนี้รับจ้างทั่วไป และช่วยน้าสาวเกี่ยวข้าว การท าไร่เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล เช่น หน้าหน่อไม้ ก็

ไปหาหน่อไม้ ท าไร่ข้าวโพด ข้าว ผัก (รายได้ต่อวันประมาณ 250-300 บาทต่อครั้ง แต่ไม่ได้ประจ า 

แล้วแต่ว่ามีใครจ้างหรือไม่) 

เมื่อตอนเด็กภายหลังน้ าคลอดมาได้ 1 เดือนมารดามีอาการทางจิต น้าเป็นผู้เลี้ยงดูสลับกับ

มารดา แตบ่ิดาไม่ได้เลี้ยง  

น้ าออกจากโรงเรียนขณะเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 สาเหตุที่ออกจากการ

เรียนเพราะไม่มีคนส่งเรียน เนื่องจากน้าสาวมีลูก น้าสาวจึงต้องดูแลลูก น้ าจึงต้องออกจากโรงเรียน

เพราะไม่มีคนส่งและไม่มีข้าวกิน ก่อนหน้านี้น้ าพยายามแบ่งเวลาไปท างานและหาเงินซื้อข้าวกินเพ่ือ

ไปเรียนด้วยตนเอง แต่ก็ต้องขาดเรียนบ่อย สุดท้ายจึงต้องออกจากการเรียน เพราะต้องเลี้ยงหลาน 

(ลูกของน้า) หากไม่เลี้ยงหลานจะไม่มีข้าวกิน และมารดามีแฟนใหม่ แต่แฟนใหม่ไม่ถูกกับน้ า ภายหลัง

มารดาเสียชีวิต บิดาเลี้ยงจึงย้ายไปสร้างบ้านอีกหลังซึ่งปัจจุบันไม่คุยกันแต่ยังเจอกัน 

เกรดเฉลี่ยล่าสุด น้ าจ าไม่ได้ ปัจจุบันเพ่ือนที่เรียนรุ่นเดียวกันยังเรียนอยู่ เมื่อกล่าวถึงโอกาส

การเรียนในอนาคต น้ าให้สัมภาษณ์ว่าถ้ามีโอกาสก็จะเรียน แต่ตอนนี้ยังเรียนไม่ได้เพราะมีลูกไม่มีใคร

เลี้ยงลูก ถ้าเป็นไปได้อยากรอให้ลูกไปเรียน และไปเรียนพร้อมลูก เคยไปเรียนที่ส านักงานส่งเสริม

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน) แถวบ้าน แต่คนไปเรียนและสอบตกเยอะ ครู

เลยหมดก าลังใจและกลับไปอยู่ในเมือง ท าให้ใครที่อยากเรียนต้องตามไปเรียนในเมือง  น้ าไม่มีเงินซื้อ

ชุดนักศึกษาจึงไม่ได้ไปเรียน ดังนั้นโอกาสที่จะเรียนต่อในอนาคตคือการเรียนที่ส านักงานส่งเสริม
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การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพราะโรงเรียนให้ข้อสอบมาท าที่บ้าน ท าให้มีเวลามา

ท าท่ีบ้าน คนในชุมชนไม่มีใครรู้หนังสือ และคนรู้หนังสือจะเข้าไปอยู่ในเมือง  

ด้านการวางแผนในอนาคต น้ าให้สัมภาษณ์ว่าถ้าลูกโตขึ้นจะให้ลูกเข้าเรียนศูนย์เด็กเล็ก เมื่อ

โตประมาณ 7-8 ปีจะให้ลูกไปเรียนที่ศึกษาสงเคราะห์ (เพราะเรียนฟรี ให้ชุดนักเรียน) และจะเรียนไป

พร้อมลูก  

จากการสัมภาษณ์น้าของน้ า และคนในชุมชนให้ข้อมูลที่สอดคล้องกับน้ า คือน้ ามีอาการ

ซึมเศร้าเหมือนมารดา  

 

กรณีศึกษาที่ 6  

 นางสาวมี่ (นามสมมติ) ปัจจุบันอายุ 17 ปี มีพ่ีน้องทั้งหมด 4 คน โดยมี่เป็นพ่ีสาวคนโต มี

น้องชายคนรอง และมีน้องสาวอีก 2 คน ซึ่งน้องสาวทั้งสองคนก าลังเรียนหนังสืออยู่ โรงเรียนแห่งหนึ่ง

ในอ าเภอวังเจ้า ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และน้องสาวคนเล็กเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 สมาชิก

ในครอบครัวมีทั้งหมด 8 คน บิดามารดาไม่ได้ท างาน อยู่บ้านเพ่ือดูแลลูกหลาน (จ านวน 2 คน) แต่

หากวันไหนว่างก็จะไปรับจ้างทั่วไป (เป็นเกษตรกรผู้เช่า) สมาชิกคนอ่ืนๆ ในครอบครัวไม่ได้ท างาน อยู่

บ้านท างานบ้าน และดูแลลูกหลาน รายรับของสมาชิกในครอบครัวได้จากการท างานของมี่ ลูกชายคน

รอง และ ลูกสะใภ้ ซึ่งท าอาชีพก่อสร้าง ลูกชายและลูกสะใภ้มีรายได้เฉลี่ยทั้งสองคนรวมกันต่อเดือน

โดยประมาณ 10,000 บาท และใหบ้ิดามารดาต่อเดือนไม่เกิน 4,000 บาท  

มี่เคยศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง ระหว่างปิดเทอมขณะที่ก าลัง

เรียน มีไ่ปท างานเป็นเด็กปั๊มท่ีจังหวัดลพบุรี พักอาศัยอยู่กับพ่ี ต่อมาไปเจอสามี (อายุ 23 ปี ขณะนั้นมี่

อายุ 16 ปี) ซึ่งคุยแล้วถูกคอ และคบกันได้ 1 ปี จึงตัดสินใจแต่งงาน (การแต่งงานของม้ง ไม่มีพิธี

แต่งงานเป็นเพียงแค่การผูกข้อมือ) และมีลูกชาย 1 คน มี่จึงตัดสินใจออกจากโรงเรียน ระหว่างเรียน 

มีเ่รียนดี ตั้งใจเรียน (แต่จ าเกรดเฉลี่ยหรือผลการเรียนล่าสุดก่อนออกไม่ได้)  

ภายหลังการออกจากการเรียน มี่ประกอบอาชีพท าไร่ จนแต่งงานมี่จึงย้ายไปอยู่กับสามีที่

จังหวัดเพชรบูรณ์นาน 2 ปี ต่อมามีลูก จึงเอาลูกมาให้มารดาเลี้ยงที่จังหวัดตาก แล้วย้ายไปท างานที่

จังหวัดสระบุรีได้นาน 5 เดือนจนถึงปัจจุบัน (ม่ีไม่ได้กลับมาบ้านนาน 5 เดือนนับตั้งแต่ย้ายไปท างานที่
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สระบุรี) ระหว่างนี้มี่มีการติดต่อครอบครัวผ่านทางโทรศัพท์เพ่ือสอบถามข่าวคราวของลูกโดยเฉลี่ย  

1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ ทั้งนี้มีไ่ด้ส่งเงินกลับมาบ้านเดือนละ 2,000 – 3,000 บาท  

ด้านอาชีพ ปัจจุบันมี่ท างานบริษัทแห่งหนึ่งอยู่ที่จังหวัดสระบุรี มีรายได้ต่อเดือนประมาณ 

8,000 บาท 

บิดาให้ข้อมูลว่ามี่อยากเรียนต่อ แต่ต้องออกจากโรงเรียนเพราะมีลูก มีครอบครัวแล้ว จึง

อยากท างานเพ่ือให้มีรายได้ระหว่างที่ลูกโตและดูแลลูกส่งลูกเข้าเรียนต่อในอนาคต  

ด้านความรู้สึกของบิดาที่มีต่อการตัดสินใจออกจากโรงเรียนของมี่ บิดาอยากให้เรียนต่อให้จบ 

แต่มีม่ีลูกมีครอบครัวแล้ว อยากจะสร้างครอบครัว เลยไม่อยากกลับมาเรียนอีก มี่ไม่ต้องการเรียนด้วย

ตัวของมานีเอง และประเพณีของม้ง เมื่อแต่งงานมีครอบครัว ลูกสาวจะต้องย้ายไปอยู่กับสามี แต่ลูก

ชายจะแต่งงานและให้ลูกสะใภ้มาอยู่บ้าน และมานีแต่งงานมีครอบครัวแล้วจึงไม่สามารถห้ามได้ เพ่ือ

อนาคตของลูกสาวเอง ซึ่งมี่มีความคิดเป็นของตนเอง และบิดาห้ามไม่สามารถห้ามความคิดได้ ถึงแม้

จะเตือนแล้วก็ตามเพราะมีการท าพิธีแต่งงานแล้ว 

ด้านความรู้สึกของน้องชายมี่ที่มีต่อการตัดสินใจออกจากการเรียนเพ่ือไปแต่งงาน น้องชายไม่

อยากให้มี่ไปแต่เมื่อมีเ่จอเนื้อคู่ ก็ต้องยอมปล่อยให้ไป 

ด้านการศึกษาของบิดามารดามี ่ไม่เคยเรียนหนังสือ 

ส าหรับลูกสองคนสุดท้องของมี่ ถ้ามีโอกาสก็อยากให้เรียนให้จนจบปริญญาเพ่ือที่จะท างาน

และมีรายได้ บิดามารดาจะได้ไม่ล าบากยามแก่ อาชีพที่ลูกคนที่สามอยากเป็นคือ เป็นหมอ และลูกคน

สุดท้องอยากเป็นครู แต่ก็ไม่รู้ว่าจะสามารถท าได้อย่างที่ตั้งใจไว้หรือไม่  

 

กรณีศึกษาที่ 7  

เน้ง (นามสมมติ) ปัจจุบันอายุ 16 ปี (น้องชายคนรองของมี่) เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

เทอม 2 และระหว่างเรียนก็มีแฟน ซึ่งขณะนั้นแฟนก าลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แต่แฟนก็

เรียนต่อจนจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก็ออกจากการเรียนเพื่อมาแต่งงาน 

สาเหตุที่เน้งออกจากการเรียนเพราะมองว่าตนเองเรียนไม่ เก่ง (เน้งให้สัมภาษณ์ว่าผลการ

เรียนได้เกรดประมาณ 3.00-4.00) จึงออกมาช่วยบิดามารดาท างาน ท าไร่ ซึ่งขณะที่ออกจากการเรียน
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บิดามองว่าอยากให้เน้งเรียนต่อให้จบ แต่เน้งยืนยันว่าหัวสมองไปไม่ได้ เรียนไม่เก่ง (แต่น้องสาวอีก

สองคนยังเรียนตามปกติ)  

 ปัจจุบันเน้งแต่งงานมา 4 ปี มีบุตรสาว 1 คน อายุ 2 ขวบ เน้งท างานก่อสร้างกับแฟนที่

จังหวัดลพบุรี เน้งกล่าวถึงโอกาสในการเรียนต่อในอนาคตว่า ถ้ามีโอกาสก็อยากจะเรียนแต่ตอนนี้

แต่งงานมีครอบครัวแล้วเลยต้องดูแลครอบครัว ปัจจุบันไปลงชื่อลงเรียนการศึกษานอกระบบโรงเรียน 

(ท่ีอ าเภอวังเจ้า) เพื่อเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาไว้แล้ว และจะลงเรียนต่อในอนาคตหลังปีใหม่ (เน้ง

ให้สัมภาษณ์ในเดือนพฤศจิกายน 2559) 

ด้านรายรับจากการท างาน เน้งได้รับค่าแรงวันละ 300 บาท และให้เงินบิดามารดาใช้เดือน

ละ 2,000-3,000 บาท รายรับต่อเดือนไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับจ านวนวันที่เข้าท างานและวันที่ขาดงาน 

บิดาเป็นเกษตรกรผู้เช่า ท าไร่ เช่น ข้าวโพด มันสับปะหลัง ท านา แต่ปีนี้ท านาเพราะท าไร่ไม่

ทัน ด้านน้องสาวทั้งสองคนอยากจะเรียนต่อให้ถึงระดับปริญญาตรีแต่ติดปัญหาที่สัญชาติเป็นม้ง และ

ทางราชการยังไม่ท าเรื่องเปลี่ยนสัญชาติให้ 

 

กรณีศึกษาที่ 8  

 ประวัติครอบครัวของโบว์ (นามสมมติ) โบว์มีมารดาอายุ 51 ปี บิดา มารดาประกอบอาชีพท า

เฟอร์นิเจอร์ (บิดาอายุ 54 ปี) อยู่จังหวัดนครปฐม โบว์มีพ่ีน้องทั้งหมด 3 คน โดยโบว์คือลูกสาวคนเล็ก

ของบ้าน โบว์มีพ่ีชายคนโต (จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปัจจุบันแต่งงานแล้ว ท าอาชีพ

ตกแต่งภายในในรีสอร์ท) พ่ีสาวคนกลาง (ปัจจุบันแต่งงานแล้ว จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่ 3 ประกอบอาชีพท าไร่อยู่กับสามี) พ่ีชายคนโตและพ่ีสาวคนกลาง ปัจจุบันอาศัยที่จังหวัดพิษณุโลก 

ขณะทีป่ัจจุบันโบว์ประกอบอาชีพท าบ้านน๊อคดาวน์ร่วมกับแฟน (อายุ 20 ปี) ทีจ่ังหวัดก าแพงเพชร  

 โบว์ออกจากการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดย

ภายหลังจากการสอบปลายภาคเรียนเสร็จสิ้นเมื่อต้นเดือนตุลาคม 2559 และปิดเทอม โบว์ได้ให้แฟน

มารับที่โรงเรียนและย้ายไปอยู่กับแฟนที่จังหวัดก าแพงเพชร ไม่ได้กลับมาเรียนอีกในภาคเรียนที่ 2 ปี

การศึกษา 2559 ที่ผ่านมา โดยมารดารับทราบข้อมูลว่าโบว์ไม่ได้กลับบ้านไปอยู่กับพ่ีชายเมื่อตอนที่
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โบว์ไปอยู่กับแฟนแล้ว 10 วัน เพราะเพ่ือนที่โรงเรียนของโบว์โทรตามหาเนื่องจากโบว์ไม่ได้ไปเรียนเมื่อ

เปิดเทอมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา 

 ภายหลังจากเพ่ือนที่โรงเรียนของโบว์โทรตามหา มารดาจึงโทรหาลูกชายคนโต (ซึ่งตามปกติ

เมื่อปิดเทอมพ่ีชายจะเป็นคนไปรับโบว์มาจากโรงเรียน) แต่ปรากฏว่าลูกชายคนโตไม่ได้ไปรับ จึงทราบ

ว่าโบว์ออกจากโรงเรียนไปกับแฟน ซ่ึงมารดาไม่เคยทราบมาก่อนว่าโบว์มีแฟน 

ต่อมาโบว์ได้ติดต่อกลับมาหามารดา และมารดาได้พยายามเกลี้ยกล่อมให้โบว์กลับมาเรียน

หนังสืออีกครั้งเนื่องจากเหลือเพียงภาคการศึกษาสุดท้ายโบว์จะจบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แต่เมื่อ

มารดากล่าวถึงเรื่องนี้โบว์จะไม่คุยด้วยและวางสายโทรศัพท์  ซึ่งมารดาสันนิษฐานเองว่าน่าจะเป็น

เพราะโบว์กลัวถูกมารดาบังคับให้เลิกกับแฟนจึงไม่กล้ากลับบ้านและกลับมาเรียนอีกครั้ง 

ด้านความรู้สึกของบิดามารดาของโบว์ ภายหลังจากทราบว่าลูกสาวไม่ยอมเรียนต่อ บิดา

ผิดหวังมากเนื่องจากโบว์เป็นบุตรคนเดียวที่เรียนสูงกว่าพ่ีน้องทุกคน และบิดาคาดหวังจะเรียนจนจบ

ในระดับชั้นที่สูงที่สุด เพราะตอนที่โบว์ยังเรียนหนังสือโบว์มีความตั้งใจเรียนดีแต่สมองช้า  (ค าให้

สัมภาษณ์ของมารดา) โบว์มีผลการเรียนล่าสุดประมาณ 2.9 

ขณะนี้ทางครอบครัวโบว์ก าลังเกลี้ยกล่อมให้โบว์กลับมาเรียนอีกครั้งแต่ยังไม่ทราบว่าโบว์จะ

ยอมกลับมาเรียนอีกหรือ่ไม่เนื่องจากเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 มาหลายวันแล้ว และเมื่อ

พูดถึงเรื่องการกลับมาเรียนต่อ โบว์จะไม่คุยทางโทรศัพท์ด้วย 

  

กรณีศึกษาที่ 9  

 การ์ฟิลด์ (นามสมมติ) อายุ 17 ปี มีพ่ีน้องทั้งหมด 3 คน การ์ฟิลด์เป็นคนกลาง พ่ีสาวคนโต

อายุ 22 ปี ท างานขายผ้าที่จังหวัดปทุมธานี ยังไม่มีครอบครัว น้องคนเล็กอายุ 11 ปี ก าลังศึกษา

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแห่งหนึ่งในอ าเภอแม่สอด การ์ฟิลด์สนิทกับมารดามากที่สุดใน

ครอบครัว โดยมารดาอายุ 52 ปี ประกอบอาชีพรับจ้างตัดเส้นด้ายจากเสื้อผ้า (เสื้อผ้า 100 ชิ้นได้เงิน 

30 บาท) บิดาอายุ 62 ปีท าอาชีพรับจ้างก่อสร้าง 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 ส าหรับเหตุผลที่ออกจากการเรียนคือขี้เกียจเรียน และขณะเรียนก็โดด

เรียนตลอดกับเพื่อน เหตุผลอีกประการหนึ่งคือ ฐานะทางบ้านยากจน มารดาไม่มีงานท าที่เป็นรายได้

หลัก  ตอนไปเรียนมีค่าใช้จ่ายค่ากิน แต่ไม่เสียเงินค่าเทอม ส าหรับค่าใช้จ่ายขณะเรียนมาจากพ่ีสาวซึ่ง

ท างานเปิดร้านขายเสื้อผ้าที่รังสิต ซึ่งการ์ฟิลด์อยากไปท างานกับพี่สาวมากกว่าที่จะเรียนหนังสือต่อ 

 ปัจจุบันการ์ฟิลด์อยู่บ้านช่วยมารดาท างานตัดเย็บเส้นด้ายจากเสื้อผ้าที่มีคนน ามาส่ง 

 ส าหรับอนาคตทางด้านการศึกษา การ์ฟิลด์จะไม่กลับไปเรียนอีกเพราะพ่ีสาวจบเพียงแค่

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และน้องคนเล็กเมื่อศึกษาถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก็ตั้งใจจะให้ออก

จากการเรียน (มารดาให้ข้อมูล) เนื่องจากไม่มีเงิน แต่หากกลุ่มเป้าหมายมีโอกาส มีเงินก็จะเลือก

ท างาน ไม่เรียนต่ออีกเช่นกัน 

 

กรณีศึกษาที่ 10  

 บิ๊ก (นามสมมติ) อายุ 16 ปี มีพี่น้อง 3 คน บิ๊กเป็นคนสุดท้อง มีพ่ีชาย 1 คนอายุ 23 ปี แต่ไม่

ทราบว่าพ่ีท างานอะไร ทราบเพียงว่าพ่ีชายแต่งงานมีครอบครัวแล้ว  และมีลูกพักอาศัยอยู่ที่ริมเมย

อ าเภอแม่สอด พ่ีชายคนกลางอายุ 17 ปี ก าลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พักอาศัยอยู่กับย่าที่บ้าน

เกิด สถานภาพของบิดามารดาคือ หย่าร้าง มารดามีสามีใหม่ แต่บิดาเสียชีวิต (ประมาณ 5 ปี 

เนื่องจากเลือดคั่งในสมอง ตอนอายุ 48 ปี) มารดาไม่ได้ท างาน รายรับมาจากสามี แต่บิ๊กไม่สนิทกับ

สามีใหม่ของมารดา 

บุคคลที่สนิทที่สุดในบ้านคือลูกพ่ีลูกน้อง (ซึ่งมีอายุใกล้เคียงกัน) ในบ้านจะประกอบไปด้วยตา 

ยาย ลูก และหลานของยาย ค่าใช้จ่ายในบ้านได้มาจากลูกสาวของยายที่อยู่ที่กรุงเทพฯ ส่งเงินมาให้ 

ปัจจุบันบิ๊กย้ายมาอยู่ที่บ้านเกิด และเช่าห้องพักอาศัยอยู่กับแฟน 2 คนเช่าบ้านอยู่ด้วยกัน แฟนเป็น

พนักงานต้อนรับที่โรงแรม อายุ 18 ปี และเมื่อบิ๊กว่างจะแวะมาเยี่ยมยายก็จะเจอมารดาทุกครั้ง 

ปัจจุบันพักอาศัยที่อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

 บิ๊กเรียนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนแห่งหนึ่งในอ าเภอแม่สอด และไปเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้เพียงหนึ่งเดือนก็ออกจากโรงเรียน ส าหรับสาเหตุที่ออกจากโรงเรียน
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เพราะมีปัญหาทะเลาะวิวาทกับเพ่ือนที่โรงเรียน และถูกท าร้ายที่โรงเรียนทุกวัน จึงขอพ่ีชายย้าย

โรงเรียน (ขณะเรียนพ่ีชายเป็นคนส่งเสียให้เรียน) แต่พ่ีไม่ให้ย้ายจึงไม่ยอมไปเรียนอีก เมื่อพ่ีชายทราบ

จึงท าร้ายร่างกายที่ไม่ยอมไปเรียน แต่บิ๊กก็ยอมให้ท าร้ายร่างกายแต่ไม่ยอมกลับไปเรียนอีก  

 อนาคตถ้ามีโอกาส อยากกลับไปเรียนต่อส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือเรียนด้านอาชีวะ อยากเรียนด้านคอมพิวเตอร์ แต่ยังไม่รู้ว่าอนาคตต้องการ

ท างานอะไร 

 ปัจจุบันท างานเป็นพนักงานเสริฟอยู่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในอ าเภอแม่สอด โดยท างานตั้งแต่ 

15.30-24.00 น. มีรายได้โดยประมาณ 6,300 บาทต่อเดือน (หากขาดงานจะถูกหักเงิน 200 บาทต่อ

วัน) 

 

กรณีศึกษาที่ 11  

 เฟิส ปัจจุบันอายุ 18 ปี มีพี่น้องทั้งหมด 3 คน เฟิสเป็นพ่ีชายคนโต และมีน้องชายอีกสองคน 

น้องชายคนกลาง (กรณีศึกษาที่ 12) ท าอาชีพรับจ้าง และน้องชายคนเล็กก าลังเรียนอยู่ระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง ปัจจุบันเฟิสอาศัยอยู่กับบิดามารดา บิดาประกอบอาชีพท า

ประมง เลี้ยงวัว และรับจ้างทั่วไป (บิดาเป็นผู้หารายได้หลักของครอบครัว) มารดาไม่ได้ท างาน แต่หาก

มีงานก็จะรับจ้างทั่วไป ปัจจุบันเฟิสประกอบอาชีพประมง เลี้ยงวัวร่วมกับบิดา และรับจ้างทั่วไป หาก

ไม่มีงานก็อยู่บ้านดูโทรทัศน์ 

 เฟิสเรียนจบประถมศึกษาปีที่ 6 และเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแห่ง

หนึ่งในอ าเภอสามเงา และออกจากการเรียนตั้งแต่เทอมแรกที่เข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ด้วยเหตุผลคือ ไม่อยากเรียนต่อ หัวไม่ดี เรียนไม่เก่ง เมื่อสัมภาษณ์มารดาถึงสาเหตุที่ลูกไม่ยอมเรียน 

มารดาให้เหตุผลว่าลูกจะชอบปวดหัว ปวดท้อง ไม่ยอมไปโรงเรียน เมื่อมารดาสอบถามว่าจะไปเรียน

หรือไม่ ลูกบอกไม่ไป มารดาจึงบอกว่าถ้าไม่ไปก็ไม่ต้องไปเรียน  

ส าหรับความรู้สึกที่ลูกไม่เรียนต่อ มารดากล่าวว่าแรกๆ เสียใจที่ลูกไม่เรียน ไม่อยากให้ลูก

ล าบากเหมือนบิดามารดา อยากให้ลูกมีฐานะ แต่ในเมื่อลูกไม่ยอมเรียนก็ตามใจ มารดาส่งเงินให้เรียน 

แต่ลูกเกเรไม่อยากเรียนก็ให้ออกมาท าแพ เพราะที่นี่ไม่มีงานให้ท า หากมีคนจ้างก็ท างาน ถ้าไม่มีคน
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จา้งก็อยู่บ้านดูโทรทัศน์  ซ่ึงบิ๊กให้สัมภาษณว์่าอยากเรียนที่ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน) แตไ่ม่สามารถไปเรียนได้เนื่องจากไม่มีครูมาสอนเพราะมาล าบาก  

 ภายหลังผู้วิจัยให้เพ่ือนที่เรียนในโรงเรียนเดียวกันกับเฟิสพูดคุยเกี่ยวกับสาเหตุการออกจาก

โรงเรียนกลางคันอีกครั้ง พบว่าข้อมูลที่ได้มีความสอดคล้องกัน โดยสาเหตุของการไม่ศึกษาต่อคือ อ่าน

หนังสือไม่ออก เรียนไม่ค่อยได้ จึงไม่อยากเรียนต่อ ตอนที่ออกจากโรงเรียนใหม่ๆ เคยไปท างานกับป้า

ที่จังหวัดชัยนาทได้ประมาณ 1 ปี จากนั้นกลับมาอยู่บ้านและท างานรับจ้างทั่วไปจนถึงปัจจุบัน 

 

กรณีศึกษาที่ 12  

 ฟอร์ด (นามสมมติ) อายุ 16 ปี เป็นลูกชายคนกลาง มีพ่ีชาย และน้องอีก 1 คน ออกจาก

โรงเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เทอม 1 จากโรงเรียนแห่งหนึ่งในอ าเภอเมืองตาก  โดยมีอายุ 

14 ปีในขณะนั้น มีเกรดเฉลี่ยประมาณ 1.98 ปัจจุบันมีอาชีพประมง และรับจ้างทั่วไป  

 เมื่อสอบถามถึงสาเหตุที่ตัดสินใจไม่เรียนต่อ มารดาเป็นผู้ตอบค าถามแทนว่า ลูกชายไม่อยาก

เรียน อยากอยู่บ้าน รับจ้างกับบิดา  (เนื่องจากฟอร์ดไม่ตอบค าถาม แต่เงียบและน้ าตาคลอ)  

 จากการสอบถามถึงสาเหตุการออกจากโรงเรียนจากเพ่ือนร่วมชั้นเรียนที่เคยเรียนกับฟอร์ดใน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพ่ือนให้ข้อมูลว่า ฟอร์ดน่าจะน้อยใจจากค าพูดและการกระท าของครู 

(บางท่าน) ที่โรงเรียนในขณะนั้นเนื่องจากครูมักจะต าหนิ และต่อว่าเพ่ือนเป็นประจ า 

 ภายหลังผู้วิจัยให้เพื่อนที่เรียนในโรงเรียนเดียวกันกับฟอร์ดพูดคุยเกี่ยวกับสาเหตุการออกจาก

โรงเรียนกลางคันอีกครั้ง พบว่าข้อมูลที่ได้ไม่สอดคล้องกันกับค าตอบของมารดา โดยในครั้งนี้ฟอร์ด

เป็นผู้ให้สัมภาษณ์ด้วยตนเองถึงสาเหตุของการไม่ศึกษาต่อคือ ขณะที่ก าลังศึกษาต่อในระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้เกิดคดีทะเลาะวิวาทภายในโรงเรียนท าให้ฟอร์ดถูกพักการเรียน ภายหลังการ

ออกจากโรงเรียนก็ไม่อยากกลับไปโรงเรียนอีกแล้วจึงออกมาท างานอยู่ที่บ้าน และรับจ้างเป็นบางวัน 

 

กรณีศึกษาที่ 13  

 เจมส์ (นามสมมติ) อายุ 19 ปี มีพ่ีน้อง 2 คน เป็นลูกคนสุดท้อง มีพ่ีชาย 1 คน (กรณีศึกษาที่ 

14) จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแห่งหนึ่งในอ าเภอสามเงา สาเหตุที่ออกจาก
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การเรียนเพราะฐานะทางบ้านไม่ดี ปัจจุบันอาศัยอยู่กับย่า ป้า และพ่ีชาย บิดามารดาเสียชีวิตหมดแล้ว

ตอนอายุ 14 ปี โดยบิดาเสียชีวิตเพราะดื่มเหล้าเยอะ มารดาจมน้ าเสียชีวิต ช่วงที่ยังเรียนหนังสือบิดา

มารดาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเรียน เมื่อบิดามารดาเสียชีวิตจึงเลิกเรียน 

 ปัจจุบันอยู่บ้านเฉยๆ ท างานหาปลา (ประมง) รายได้จึงได้จากการท างานนี้ อนาคตหากมี

โอกาสทางการเรียนก็จะไม่กลับไปเรียนอีก เลือกที่จะท างาน และไม่เลือกที่จะกลับไปเรียนอีกใน

รูปแบบใดๆ ก็ตาม 

 ช่วงการเรียนเป็นการเรียนที่โรงเรียนประจ า เพราะไม่สามารถเดินทางไปกลับระหว่างบ้าน

และโรงเรียนได้ 

ภายหลังผู้วิจัยให้เพ่ือนที่เรียนในโรงเรียนเดียวกันกับเจมส์พูดคุยเกี่ยวกับสาเหตุการออกจาก

โรงเรียนกลางคันอีกครั้ง พบว่าข้อมูลที่ได้มีความสอดคล้องกัน โดยสาเหตุของการไม่ศึกษาต่อคือ ไม่

อยากเรียน และบิดามารดาไม่มีเงินส่ง พอออกจากโรงเรียนได้ประมาณ 4-5 ปี บิดามารดาได้เสียชีวิต 

ท าให้ต้องพักอาศัยอยู่กับยายที่หาเช้ากินค่ า ปัจจุบันท าอาชีพประมง 

 

กรณีศึกษาที่ 14  

 เอม (นามสมมติ) อายุ 22 ปี จบการศึกษาสูงสุดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแห่งหนึ่งใน

อ าเภอสามเงา และลาออกระหว่างเรียนต่อในภาคเรียนแรกของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตอนอายุ 

12 ปี ซึ่งขณะที่ลาออกจากการเรียนบิดามารดายังมีชีวิตอยู่ สาเหตุที่ไม่เรียนต่อเพราะฐานะทางบ้าน

ไม่ดี และเรียนไม่เก่ง (เอมจ าเกรดเฉลี่ยล่าสุดที่เรียนไม่ได้) 

 อาชีพที่ท าในปัจจุบันคือ หาปลา (ประมง) และรับจ้างทั่วไป เช่น ท าถนน แบกฟาง เป็นต้น 

ซึ่งงานรับจ้างจะมีเป็นบางช่วงเช่น เดือนละ 2 ครั้ง และได้ค่าแรงวันละ 300 บาท ปัจจุบันพักอาศัย

อยู่บ้านเดียวกันกับน้องชาย (กรณีศึกษาที่ 13) หากมีโอกาสทางการศึกษาต่อในอนาคต ก็เลือกที่จะไม่

เรียนต่อ แตเ่ลือกที่จะท างานแบบในปัจจุบันเพราะต้องดูแลป้า และยายซึ่งไม่ได้ประกอบอาชีพ 

ภายหลังผู้วิจัยให้เพ่ือนที่เรียนในโรงเรียนเดียวกันกับเอมพูดคุยเกี่ยวกับสาเหตุการออกจาก

โรงเรียนกลางคันอีกครั้ง พบว่าข้อมูลที่ได้มีความสอดคล้องกัน โดยสาเหตุของการไม่ศึกษาต่อคือ ไม่
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อยากเรียนเพราะไม่มีเงินพอส าหรับศึกษาต่อ เรียนหนังสือไม่ได้ และบิดามารดาเสียชีวิตภายหลังไม่ได้

เรียนต่อประมาณ 7-8 ปี ท าให้ต้องใช้ชีวิตอยู่กับตายาย 

 

กรณีศึกษาที่ 15   

 อ๋ัน (นามสมมติ) อายุ 13 ปี มีพี่น้อง 3 คน อั๋นเป็นคนโต น้องสาวคนกลาง อายุ 8 ขวบ ก าลัง

ศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนแห่งหนึ่งในอ าเภอสามเงา น้องชายคนสุดท้อง อายุ 1 ขวบ 3 

เดือน อ๋ันพักอาศัยอยู่กับบิดามารดา โดยมารดาอายุ 30 ปี ปัจจุบันเป็นแม่บ้าน ไม่ได้ท างาน บิดา

ประกอบอาชีพท าประมง และรับจ้างทั่วไป (โดยบิดาเป็นผู้หารายได้หลักของครอบครัว) รายได้ต่อวัน

ประมาณ 300 – 500 บาท 

อ๋ันจบการศึกษาชั้นสูงสุดเมื่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยอ๋ันไปเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 1 ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในอ าเภอเมืองได้เพียงวันเดียว (เดือนพฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา) โดย

มารดาให้เหตุผลว่าไม่สบาย และไม่อยากไปโรงเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 -6 ทั้งนี้อ๋ันเคยบอก

กับมารดาว่าจะเรียนจนจบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และจะไม่ไปเรียนอีก โดยอ๋ันให้เหตุผลกับ

มารดาว่าไม่อยากไปเรียนหนังสือ ไม่เห็นถึงความส าคัญของการไปเรียนเพราะเรียนแล้วกลับมาก็ต้อง

อยู่บ้านหรือไม่ก็ต้องแต่งงาน อ๋ันอยากไปท างานกับบิดา ปัจจุบันอั๋นไปท างานกับบิดา งานที่ท ากับบิดา 

เช่น เก็บเห็ด 

 มารดาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าอ๋ันเป็นเด็กปัญญาอ่อน เรียนได้ล าดับที่สุดท้ายของห้อง (มีนักเรียน

จ านวน 5 คน) ความรู้สึกของมารดาที่มีต่ออ๋ันที่ไม่ยอมไปเรียน คือมารดารู้สึกเฉยๆ เพราะรู้อยู่แล้วว่า

ลูกไม่อยากไปเรียน และไม่อยากบังคับลูก กลัวลูกไม่สบาย มารดาเล่าว่าลูกเคยไม่สบายอาเจียนเยอะ

ตอนที่ลูกไปเรียนแต่ครูให้ไปพักที่ห้องพยาบาลอยู่คนเดียว ภายหลังบิดาติดต่อไปที่โรงเรียนจึงทราบ

เรื่อง จึงไปตามลูกที่โรงเรียนและรับกลับมาอยู่บ้าน เมื่อกลับมาอยู่บ้านก็นอนพักทั้งวันและนอนไป

หลายวัน ท าให้มารดาเป็นห่วงไม่อยากให้ไปโรงเรียน นอกจากนี้อ๋ันเป็นคนไม่ค่อยพูด มีอะไรไม่ยอม

บอกครู มารดาจึงกลัวเพ่ือนแกล้งอ๋ัน 

ก่อนหน้านี้ลุงเคยมาชวนอ๋ันไปเรียนที่กรุงเทพฯ แต่อ๋ันไม่ยอมไป เมื่อไม่ยอมไปมารดาก็ไม่

บังคับ และญาติก็ให้ตามใจอ๋ันโดยให้อั๋นท างานกับบิดา  
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เมื่อถามถึงการเรียนต่อในอนาคต มารดาให้ข้อมูลว่าถ้ามีโอกาสก็อยากให้อ๋ันไปเรียน แต่ก็

ยังคงกังวล และเป็นห่วง ไม่อยากให้ไปเรียน เพราะอ๋ันป่วยบ่อย ส าหรับอนาคตอ๋ันคงไม่ได้ไปท างานที่

อ่ืน น่าจะท างานอยู่ท่ีนี่ แต่หากอ๋ันอยากไปท างานที่อ่ืนก็ให้ไป 

ภายหลังผู้วิจัยให้เพ่ือนที่เรียนในโรงเรียนเดียวกันอ๋ันพูดคุยเกี่ยวกับสาเหตุการออกจาก

โรงเรียนกลางคันอีกครั้ง พบว่าข้อมูลที่ได้มีความสอดคล้องกัน โดยสาเหตุของการไม่ศึกษาต่อคือ 

ขณะที่ไปเรียนได้ไม่ถึง 1 สัปดาห์ บิดาได้มารับตัวไปเรียนที่โรงเรียนใกล้บ้าน เนื่องจากมีโรคประจ าตัว 

ภายหลังการย้ายมาเรียนที่โรงเรียนใกล้บ้านได้ไม่นานก็ออกจากการเรียนเพราะเรียนหนังสือไม่รู้เรื่อง 

อ่านหนังสือไม่ออก 

 

กรณีศึกษาที่ 16  

เมธี (นามสมมติ) อายุ 18 ปี เป็นลูกชายคนโต และมีน้องสาวอีก 1 ก าลังเรียนอยู่ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแห่งหนึ่งในอ าเภอสามเงา สมาชิกในครอบครัวนอกจากน้องสาว เมธีพัก

อาศัยอยู่กับบิดา มารดา และยายซึ่งป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ มารดาอายุ 41ปี บิดาอายุ 44 ปี 

ประกอบอาชีพหาปลา (ไปหาปลา 2-3 คืนจึงจะกลับบ้าน)  

ปัจจุบันเมธีไม่ได้เรียนหนังสือ โดยลาออกจากโรงเรียนแห่งหนึ่งในอ าเภอสามเงา ขณะเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยสาเหตุที่ลาออกคือ ไม่ยอมเรียน ติดเพ่ือน ติดรุ่นพ่ี กินเหล้า สูบบุหรี่ ซึ่ง

ขณะนั้นครูที่โรงเรียนได้มาเยี่ยมบ้านเพ่ือติดตามให้กลับไปเรียนแต่เมธีก็ไม่ยอมกลับไปเรียน รวมถึง

ทางโรงเรียนได้เรียกผู้ปกครองไปพบทุกอาทิตย์ในช่วงเวลาที่เมธียังคงเรียนหนังสือ แต่ทางเมธีก็ยัง

เที่ยวเล่น และไม่ยอมไปเรียนจนเมื่อจบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เมธีได้ลาออกจากการเรียน 

 ความรู้สึกของมารดาที่ลูกตัดสินใจออกจากการเรียนคือ อยากให้ลูกเรียนสูงๆ ไม่อยากให้ต้อง

มาล าบาก ทุกข์ยากเหมือนบิดามารดา อยากให้มีงานมีการท าที่ดี ซึ่งได้บอกลูกแล้วแต่ลูกไม่เชื่อ 

ภายหลังออกจากการเรียนก็อยู่บ้าน เที่ยวเล่น และสูบบุหรี่เยอะมากจนกลิ่นบุหรี่ติดตัว ปัจจุบัน

ประกอบอาชีพหาปลากับเพ่ือน 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 คนที่ก าลัง

ศึกษาอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เอกออกจากการเรียนที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในอ าเภอสามเงาใน

ขณะที่ก าลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพราะติดเพ่ือน ติดเกม (ที่หมู่บ้านไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ท 

แต่เอกก็ขี่รถมอเตอร์ไซด์ไปหมู่บ้านอ่ืนที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ทเพ่ือเล่นโซเชียล มีเดีย) กลางคืนไป

เที่ยว กลางวันนอน ปัจจุบันเอกประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป เช่น ท าถนน   

ความรู้สึกของมารดาที่มีต่อการตัดสินใจออกจากการเรียนของเอก คือ อยากให้เอกเรียนต่อ 

มารดาได้พูดคุยกับเอกอยู่เป็นระยะเรื่องการกลับเข้าศึกษาต่อ แตเ่อกก็ไม่คิดจะกลับไปเรียนอีก 

ภายหลังผู้วิจัยให้เพ่ือนที่เรียนในโรงเรียนเดียวกันกับเอกพูดคุยเกี่ยวกับสาเหตุการออกจาก

โรงเรียนกลางคันอีกครั้ง พบว่าข้อมูลที่ได้มีความสอดคล้องกัน โดยสาเหตุของการไม่ศึกษาต่อคือ ไม่

อยากเรียน ติดเกมส์ เที่ยว เกเร และไมเ่ข้าเรียน 

 

กรณีศึกษาที่ 18  

เอกชัย (นามสมมติ) ปัจจุบันอายุ 18 ปี สาเหตุของการไม่ศึกษาต่อ คือขณะเรียนประพฤติตัว

ไม่ดี เกเร เที่ยว ติดเกมส์ ไม่ค่อยเข้าเรียน จึงลาออกจากโรงเรียนแล้วกลับมาอยู่บ้านท างานช่วยบิดา

มารดา 

 

กรณีศึกษาที่ 19  

 ศรราม (นามสมมติ) ปัจจุบันอายุ 22 ปี สาเหตุของการไม่ศึกษาต่อ คือ ความยากจน 

จ าเป็นต้องออกมาท างานหารายได้ให้กับครอบครัว เนื่องจากเป็นผู้ชายคนเดียวในบ้าน บิดาเสียชีวิต 

และมีน้องกับพ่ีที่เป็นผู้หญิงซึ่งก าลังศึกษาต่อจึงจ าเป็นต้องลาออกเพ่ือท างานส่งเสียพ่ีและน้องสาว

เรียน 
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กรณีศึกษาที่ 20  

 ชัย (นามสมมติ) ปัจจุบันอายุ 19 ปี สาเหตุของการไม่ศึกษาต่อ คือ บิดามารดาแยกทางกัน 

และมีฐานะยากจนท าให้ต้องออกจากการเรียนและหางานท าท่ีบ้าน 

 

กรณีศึกษาที่ 21  

 บอล (นามสมมติ) ปัจจุบันอายุ 24 ปี บิดามารดาอาศัยอยู่ด้วยกัน บิดาอายุประมาณ 60 ปี 

และมารดาอายุ 50 ปี ประกอบอาชีพเปิดร้านขายสแตนเลส ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 บอลมีพ่ีน้องทั้งหมด 

3 คน บอลเป็นลูกชายคนเดียวและเป็นคนกลาง มีพ่ีสาว อายุประมาณ 32-33 ปี ปัจจุบันเป็นครูอยู่ที่

จังหวัดโคราช และน้องสาวอายุ 23 ปี ก าลังเรียนอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ด้านการศึกษา บอลเรียนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 เทอม 1 และออกจากการเรียนช่วง

เดือนตุลาคม 2559 สาเหตุที่ออกจากการเรียนเพราะมารดาให้ออกจากการเรียนเพ่ือมาช่วยงานที่

บ้าน เนื่องจากญาติเสียหลายคน ทั้งนี้เมื่อถามความรู้สึกของบิดาที่มีต่อการออกจากการเรียน บิดาไม่

เห็นด้วยและไม่อยากให้ออกจากการเรียนเพราะอีกไม่นานจะจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว แต่มารดา

อยากให้ออกเพราะบอลย้ายโรงเรียนบ่อย รวมถึงมีพฤติกรรมเกเรไม่ยอมเรียนตั้งแต่เด็ก  

 โดยขณะทีบ่อลเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 บอลติดเพ่ือนไม่ยอมไปเรียน แต่ใส่ชุดนักเรียน

ออกจากบ้านทุกวันเพ่ือไปเล่นเกม เล่นกีฬาอยู่บ้านเพ่ือน และท าเช่นนี้ถึง 4 ปี ภายหลังมารดาทราบ

เรื่องแต่มารดาไม่ว่าและให้ตัดสินใจว่าจะเรียนหรือไม่เรียน ภายหลังเพ่ือนแนะน าให้กลับไปเรียน 

(ขณะที่ เ พ่ือนไปเรียนตามปกติ แต่บอลอยู่บ้านเพ่ือน และไม่เรียน) บอลจึงเริ่มกลับไปเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 ใหม่อีกครั้ง และไปอยู่ที่มูลนิธิสร้างสรรค์เด็กที่จังหวัดกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 

2545 และกลับไปเรียนอีกครั้งในปี พ.ศ. 2546 จากช่วงเวลาดังกล่าวท าให้บอลเริ่มต้นเข้าเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 ช้าไป 4 ปี 

 เมื่อบอลจบประถมศึกษาปีที่ 6 บอลเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่โรงเรียนแห่ง

หนึ่งในจังหวัดตาก จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เทอม 1 สาเหตุที่ออกเพราะมีปัญหาเรื่องชู้สาวขณะ

เรียน โดยบอลแอบเข้าไปหอหญิงเพ่ือไปหาแฟน และแฟนก็แอบมาหาบอลที่หอชาย ภายหลังครู

ทราบเรื่องจึงให้ย้ายโรงเรียน โดยย้ายไปเรียนที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดจันทบุรี ขณะเรียนชั้น
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มัธยมศึกษาปีที่3 เทอม 2 ภายหลังเรียนได้หนึ่งเทอม บอลขอย้ายออกเพราะอยากกลับไปเรียนที่เดิม

จึงให้ครูที่รับผิดชอบดูแลที่มูลนิธิสร้างสรรค์เด็กท าเรื่องให้เพ่ือกลับไปเรียนที่โรงเรียนเก่าในจังหวัดตาก 

 บอลกลับไปเรียนที่โรงเรียนเดิมได้เพียงหนึ่งเทอมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 

และย้ายโรงเรียนอีกครั้งเมื่อเข้าภาคเรียนที่ 2 ด้วยเหตุผลเดิมคือ เรื่องชู้สาวกับแฟนคนเดิมที่โรงเรียน 

บอลจึงย้ายโรงเรียนอีกครั้งขณะเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียน 2 โดยไปเรียนที่โรงเรียนแห่ง

หนึ่งในจงัหวัดนนทบุรี จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 และออกจากการเรียนขณะที่เหลือเพียง 

1 สัปดาห์จะสอบปลายภาคในเดือนตุลาคม 2559 ด้วยเหตุผลข้างต้น 

 ปัจจุบันบอลท างานเป็นช่างเชื่อมอยู่ในบริษัทแห่งหนึ่งย่านรามอินทรา โดยมาท างานที่นี่

เพราะมารดาเคยท างานที่นี่มาก่อนรวมถึงมีเพ่ือนท างานอยู่ใกล้กัน บอลไม่ได้ไปท างานที่ร้านขาย 

สแตนเลสของบิดามารดาเพราะมีปัญหากับทางบ้าน (บอลไม่บอกว่ามีปัญหาอะไร) 

 ส าหรับความสัมพันธ์ในครอบครัว บอลสนิทและพูดคุยกับบิดามากที่สุด ไม่สนิทกับพ่ีสาวและ

น้องสาว ต่างคนต่างเรียนและใช้ชีวิตของตนเอง บอลจึงใช้ชีวิตและสนิทกับเพ่ือนมากกว่าครอบครัว 

โดยบอลอยู่กับมารดาได้เพียง 5 เดือนก็ขอออกมาอยู่กับเพ่ือนจนถึงปัจจุบัน 

 อนาคต (ปีพ.ศ. 2560) บอลตั้งใจว่าจะเรียนต่อส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือให้ได้วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะเรียนต่อใน

ระดับมหาวิทยาลัยหรือจะท างานและเปิดร้านเอง 

 

กรณีศึกษาที่ 22  

 แอน (นามสมมติ) อายุ 21 ปี มีพ่ีน้องสองคน แอนเป็นคนโต และมีน้องชาย (คนละบิดา) 

อายุ 15 ปี ปัจจุบันน้องชายไม่ได้เรียนหนังสือ ออกจากโรงเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพราะ

ไม่มีเงินส่งเรียน น้องชายจึงอาศัยกินข้าวที่วัดและช่วยงานพระ บิดาหย่าร้างกับมารดา ในช่วงวัยเด็ก

แอนเคยคุยและเจอกับบิดาแท้ๆ แต่หลังจากนั้นไม่เคยได้เจอหรือติดต่ออีกเลยจนถึงปัจจุบัน  ภายหลัง

มารดามีสามีใหม่ ท าให้ปัจจุบันมารดาอยู่ร่วมกันกับสามีใหม่ และไม่ได้ท างานทั้งคู่ โดยบิดาเลี้ยงอายุ

ประมาณ 50 ปี ปัจจุบันป่วยเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้าย และก าลังรักษาตัวที่โรงพยาบาลศิริราช ใน
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กรุงเทพมหานคร ขณะที่มารดาอายุประมาณ 40 กว่าปี ป่วยเป็นเนื้องอกในสมอง ทั้งบิดาเลี้ยงและ

มารดา มีปู่ย่า น้องชาย และเพ่ือนบ้านช่วยดูแล 

 ขณะที่แอนอยู่กับมารดาและบิดาเลี้ยงที่จังหวัดลพบุรีเมื่ออายุประมาณ 7 ขวบ บิดาเลี้ยงได้

ล่วงละเมิดทางเพศแอน โดยที่มารดาไม่รู้ เนื่องจากมารดาจะท างานตอนกลางคืนแต่เมื่อถึงเช้าก็ยังไม่

กลับบ้าน มารดาไม่เคยบอกว่าท างานอะไร บอกแค่เพียงไปท างานและจะท าเฉพาะตอนกลางคืน 

มารดามีแฟนหลายคน และบิดาเลี้ยงก็รู้พฤติกรรมของมารดา ท าให้ยายแท้ๆ ติดต่อไปที่มูลนิธิ

สร้างสรรค์เด็กให้มารับแอนไป จึงท าแอนได้ไปอยู่ท่ีมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กตั้งแต่อายุ 7 ขวบ 

 ภายหลังแอนไปอยู่มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก แอนจึงมีโอกาสได้เข้าเรียนหนังสือในระดับชั้น

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 ขณะที่ตาเคยไปคุยกับผู้อ านวยการโรงเรียนเพ่ือขอให้กลับไปเข้าเรียน

อีกครั้ง แต่ผู้อ านวยการไม่รับเนื่องจากออกจากการเรียนนานแล้ว 

 เมื่อออกมาอยู่กับแฟน แอนย้ายไปอยู่ก าแพงเพชรกับแฟน (แฟนเป็นคนก าแพงเพชร) และไป

ท างานตัดอ้อย แอนอยู่ร่วมกับแฟนได้ประมาณ 3 เดือนก็เลิกกับแฟน และย้ายไปอยู่สุโขทัยกับแฟน

ใหม่ แอนอยู่กับแฟนใหม่ได้ประมาณ 1 เดือน แอนทะเลาะกับมารดาสามีจึงหนีออกมาอยู่กับเพ่ือนที่

พิษณุโลกจนเจอแฟนคนปัจจุบันผ่านทางเฟซบุค จึงย้ายมาอยู่กับแฟนและครอบครัวแฟนที่จังหวัด

อุดรธานี รวมระยะเวลาที่รู้จักและคบกับแฟนคนปัจจุบันประมาณ 3 เดือน 

 ปัจจุบันแอนตั้งครรภ์กับแฟนคนเก่า และไม่ได้ท างาน โดยตั้งครรภ์ได้ประมาณ 4 เดือน แฟน

คนปัจจุบันทราบเรื่องแต่ไม่ได้ว่าอะไร แฟนคนปัจจุบันท างานก่อสร้าง อายุ 17 ปี ค่าใช้จ่ายใน

ชีวิตประจ าวันได้จากแฟน (ได้เมื่อขอจากแฟน) โดยแฟนมีรายได้ 270 บาทต่อวัน (ได้เงินทุกๆ 15 วัน) 
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 ด้านอนาคตภายหลังคลอดลูกแล้ว แอนจะไม่กลับไปเรียนอีกเพราะแฟนไม่ยอม และแอนต้อง

ให้นมลูก แอนตั้งใจว่าจะท างานกับบิดามารดาของแฟนที่ไร่มันสับปะหลัง และถ้ามีโอกาสที่จะเรียน ก็

คงไม่กลับไปเรียนอีก แต่อยากได้โอกาสในการท างานมากกว่า 

  

กรณีศึกษาที่ 23  

นะ (นามสมมติ) อายุ 20 ปี ระดับการศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ศึกษาคือมัธยมศึกษาปีที่ 5 เกรด

เฉลี่ยล่าสุดคือ 2.98 และลาออกขณะที่ก าลังเรียนอยู่ชั้น ม.6 ภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนที่เคยศึกษา 

โรงเรียนแห่งหนึ่งในอ าเภอสามเงา นะมีจ านวนสมาชิกในครอบครัวรวมทั้งสิ้น 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

เป็นเจ้าหน้าที่ในโครงการหลวง ดูแลพันธุ์พืชและสัตว์ป่า รายได้ประมาณเดือนละ 7,000  บาท 

มารดาเป็นมารดาบ้าน และบางเดือนในช่วงฤดูฝนมีของป่าเช่น เห็ด หน่อไม้ ผักหวาน มารดาก็จะหา

ของป่าเก็บมาขายท าให้มีรายได้ แต่เป็นระยะเวลาสั้นๆ ปลูกข้าวไว้กินเองในที่นาของตนเอง ผู้หา

รายได้หลักคือ บิดา และมารดา โดยช่วยกันท างานเป็นรายได้หลักของครอบครัว 

 ปัจจุบันนะ  มีครอบครัวและแยกออกมาสร้างบ้านใกล้กับบ้านของบิดามารดา นะเลี้ยงลูก  2 

คนไม่ได้ประกอบอาชีพ ขณะที่สามีเป็นผู้หารายได้หลักของครอบครัวโดยการเป็นผู้ดูแลสัตว์ในสวน

สัตว์ที่จังหวัดเชียงใหม่  รายได้เดือนละ 7,500  บาท สามีจะให้นะเป็นผู้เก็บเงินและรับผิดชอบดูแล

ค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว  

ส าหรับด้านการศึกษา นะออกจากโรงเรียนมานาน 6 ปี โดยเหตุผลที่ออกจากโรงเรียนคือ 

ตั้งครรภ์ขณะเรียน ท าให้อายเพ่ือนเวลาที่จะไปเรียนเลยไม่ไปเรียน ความรู้สึกที่ต้องออกจากโรงเรียน 

เสียใจมากเพราะท าให้ขาดโอกาสเหลือแค่เทอมเดียวจะจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ส าหรับความรู้สึก

ของบิดามารดาทีม่ีต่อการออกกลางคันของนะคือ เสียใจที่นะต้องออกจากโรงเรียน  

ในช่วงออกจากการเรียน นะไม่ได้ติดต่อหรือพูดคุยกับใคร โดยในช่วงแรกของการออกจาก

การเรียนมีครูมาตามท่ีบ้านให้ไปเรียนต่อ แต่ก็แจ้งเหตุผลว่าตั้งครรภ์ ถึงแม้ครูจะให้โอกาสได้ศึกษาต่อ 
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แต่นะเลือกที่จะไม่ไปเรียนเพราะอายเพ่ือน และครูก็แนะน าให้เรียนต่อที่ส านักงานส่งเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) แต่นะก็ไม่ได้เรียนต่อจนถึงปัจจุบันเพราะมีลูก 2 คน 

แล้ว 

ส าหรับการศึกษาต่อในอนาคต นะไม่ต้องการศึกษาต่อในอนาคต เพราะมีครอบครัวแล้ว และ

ไม่เห็นถึงความจ าเป็นในการเรียน เพราะถึงเรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก็ต้องกลับมาเลี้ยงลูกจึง

ไม่คิดจะเรียนอีก 

 

กรณีศึกษาที่ 24 

พลอย (นามสมมติ)  อายุ 19 ปี ระดับการศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ศึกษาคือมัธยมศึกษาปีที่ 3 

เกรดเฉลี่ย 2.79 ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในอ าเภอสามเงา พลอยมีจ านวนสมาชิกในครอบครัวรวมทั้งสิ้น  

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 ผักหวานก็จะหาเก็บมาขายท าให้มีรายได้แต่เป็นระยะเวลาสั้นๆ ครอบครัวปลูก

ข้าวไว้กินเองในที่นาของตนเอง ส าหรับรายได้ของครอบครัวได้มาจากบิดามารดาช่วยกันท างาน 

ปัจจุบันพลอยมีครอบครัว และแยกออกมาสร้างบ้านใกล้กับบ้านของบิดามารดา  พลอยเลี้ยง

ลูก  1  คน และไม่ได้ประกอบอาชีพ ขณะที่สามีมีอาชีพรับจ้างทั่วไปเป็นผู้หารายได้หลักของ

ครอบครัวรายได้เดือนละ 3,500  บาท สามีจะให้ผู้ตอบสัมภาษณ์เก็บเงินและรับผิดชอบดูแลค่าใช้จ่าย

ภายในครอบครัว  

 ด้านการออกจากโรงเรียน กลุ่มเป้าหมายออกจากโรงเรียนมานานนับตั้งแต่ขณะที่เรียนอยู่ชั้น 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ส าหรับสาเหตุที่พลอยออกจากการเรียนคือ ฐานะยากจน ส าหรับความรู้สึกที่ต้อง

ออกจากโรงเรียน คือ อยากเรียนต่อแต่ฐานะทางบ้านยากจน การเรียนต้องเดินทางไปเรียนในตัว

อ าเภอสามเงาซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงมากจึงไม่สามารถเรียนต่อได้ นอกจากนี้บิดามารดาอยากให้พลอย

ออกมาช่วยท างานหาเงินมากกว่าการเรียนต่อ 
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ด้านการติดต่อกับครู และเพ่ือนร่วมชั้นเรียน ในช่วงที่ลาศึกษาต่อพลอยไม่ได้ติดต่อหรือพูดคุย

กับใครเลยในช่วงที่ออกจากโรงเรียน เพราะต้องออกไปท านาซึ่งอยู่ไกลจากหมู่บ้าน 

ส าหรับเป้าหมายด้านการศึกษาต่อในอนาคต พลอยไม่ต้องการเรียนต่อในอนาคต  เพราะมี

ครอบครัวแล้วและไม่เห็นประโยชน์ที่จะศึกษาต่อเพ่ือให้จบระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่  3 และ

มัธยมศึกษาปีที่ 6 เพราะถึงแม้เรียนจบก็ต้องกลับมาเลี้ยงลูกที่บ้าน 

 

กรณีศึกษาที่ 25 

พิม (นามสมมติ) อายุ 20 ปี ระดับการศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ศึกษา คือมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่

โรงเรียนแห่งหนึ่งในอ าเภอสามเงา เกรดเฉลี่ยล่าสุดประมาณ 2.50  จ านวนสมาชิกในครอบครัวรวม

ทั้งสิ้น 8 คน  พิมเป็นบุตรคนที่  3  สถานภาพครอบครัว บิดามารดาอยู่ด้วยกัน ปัจจุบันพิมมี

ครอบครัวแล้วและพักอาศัยอยู่กับลูกสาว 1 คน ลูกสาวอายุ 3 ขวบ   

พิมสนิทกับมารดามากที่สุด มารดาอายุ 48 ปีอาชีพของบิดามารดา คือ รับจ้างทั่วไป เลี้ยงวัว  

รายได้ประมาณเดือนละ 2,000  บาท และในช่วงฤดูฝนมีของป่าก็จะหาเก็บมาขายท าให้มีรายได้

เพ่ิมข้ึน โดยบิดามารดาช่วยกันท างานเป็นรายได้หลักของครอบครัว 

ปัจจุบันพิมมีครอบครัว เลี้ยงลูก  1  คน ก่อนหน้านี้พิมไม่ได้ประกอบอาชีพ โดยรายได้หลัก

มาจากสามีที่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป รายได้หลักของครอบครัวเฉลี่ยเดือนละ 4,000  บาท แต่

ภายหลังจากสามีเสียชีวิตเมื่อปีที่แล้ว พิมก็รับจ้างทั่วไป เก็บเงินและรับผิดชอบดูแลค่าใช้จ่ายภายใน

ครอบครัวเองคนเดียว 

ส าหรับความรู้สึกที่ต้องออกจากการเรียน คือ พิมอยากเรียนต่อ แต่ฐานะทางบ้านยากจน 

ประกอบกับการเดินทางไปเรียนมีค่าใช้จ่ายสูงมาก นอกจากนี้บิดามารดาต้องการให้พิมออกมาช่วย

ท างานที่บ้านด้วย 

การติดต่อกับครูและเพ่ือนร่วมชั้นเรียนขณะออกจากการเรียน พิมไม่ได้ติดต่อหรือพูดคุยกับ

ใครในช่วงที่ออกจากโรงเรียน เพราะต้องออกไปท านาซึ่งอยู่ไกลจากหมู่บ้าน 

ส าหรับการวางแผนด้านการศึกษาต่อในอนาคต พิมไม่ต้องการเรียนต่อในอนาคต เพราะมี

ครอบครัวและไม่เห็นถึงความจ าเป็นที่จะต้องเรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และถ้าเรียนจบก็ต้อง
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กลับมาเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้าน แต่ถ้ามีโอกาสก็อยากเรียนต่อที่ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 

 

กรณีศึกษาที่ 26 

ดา (นามสมมติ) อายุ 20 ปี ระดับการศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ศึกษาคือมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่

โรงเรียนแห่งหนึ่งในอ าเภอสามเงา เกรดเฉลี่ยล่าสุดคือ 2.98  ดามีจ านวนสมาชิกในครอบครัวรวม

ทั้งสิ้น 8 คน  ดาเป็นบุตรคนที่  4 สถานภาพครอบครัว บิดามารดาอยู่ด้วยกัน ปัจจุบันพักอาศัยอยู่กับ

บิดามารดา ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์สนิทกับมารดามากที่สุด โดยมารดาอายุ   48   ปี 

อาชีพของบิดามารดา คือ รับจ้างทั่วไป เลี้ยงวัว  รายได้ประมาณเดือนละ 2,000  บาท โดย

บิดามารดาช่วยกันท างานเป็นรายได้หลักของครอบครัว 

ปัจจุบันดากลับมาอยู่บ้านเพ่ือที่จะเตรียมตัวไปท างานที่กรุงเทพในอนาคต ที่ผ่านมาเคย

ท างานเป็นคนท าความสะอาดบ้านของหมอในอ าเภอเมืองตาก ท าได้ประมาณ 2 ปี ต่อมามีเพ่ือนรุ่น

เดียวกันมาชวนไปท างานเป็นคนดูแลบ้าน ท าความสะอาดบ้านที่กรุงเทพ รายได้เดือนละ  7,000  

บาท กินอยู่กับเจ้าของบ้าน และที่ส าคัญเจ้าของบ้านอนุญาตให้เรียนต่อได้เพราะมีที่เรียนอยู่ใกล้บ้านที่

ดาไปท างาน ดาจึงสนใจที่จะไปท างานด้วย 

ส าหรับเหตุผลที่ดาออกจากโรงเรียนเพราะฐานะทางบ้านยากจน การเรียนต่อในระดับที่

สูงขึ้นจะมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเดินทางสูงขึ้น ดาจึงเลือกที่จะท างานแทนการเรียนต่อ ทั้งนี้ในช่วงการ

ออกจากการเรียน ดาไม่ได้ติดต่อหรือพูดคุยกับใคร เพราะต้องออกไปท างานไกลบ้าน ส าหรับอนาคต

ด้านการศึกษาต่อ ดาต้องการเรียนต่อในอนาคตพร้อมทั้งท างานไปด้วย และถ้ามีโอกาสตั้งใจจะเรียน

ให้จบปริญญาตรี 

 

กรณีศึกษาที่ 27 

ชัชวาล (นามสมมติ) อายุ 21 ปี ระดบัการศึกษาชั้นปีสุดท้ายคือมัธยมศึกษาปีที่ 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 ประมาณเดือนละ 2,000-3,000 บาท สถานภาพของ

ครอบครัวตอนนี้พออยู่พอกิน   

บิดามารดาเป็นผู้ท างานเป็นรายได้หลักของครอบครัวมีรายได้ประมาณเดือนละ 3,000-

4,000 บาท ภายหลังออกจากโรงเรียน ชัชวาลได้แต่งงาน ไปอยู่บ้านภรรยาอีกหมู่บ้านหนึ่ง โดยเมื่อ

สอบถามรายได้ของชัชวาลกับมารดา พบว่ามารดาไม่ทราบรายได้ของชัชวาลว่ามีรายได้เดือนละ

เท่าไหร่ ทั้งนี้เพราะกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของตนเอง และไม่ได้แบ่งรายได้มาให้  

ส าหรับสาเหตุที่ชัชวาลออกจากการเรียนเพราะครอบครัวมีฐานะยากจน และชัชวาลเป็นลูก

ชายคนโต จึงออกมาช่วยท างานเพราะมีน้องที่ต้องดูแลถึง 6 คน เมื่อออกจากการเรียนชัชวาลได้ไป

ท างานที่กรุงเทพกับเพ่ือนรุ่นเดียวกันหลายคน แต่ไปได้ปีเดียวก็กลับมาท างานรับจ้าง ท านา เลี้ยงวัว 

จนปัจจุบันชัชวาลได้แต่งงานและได้ไปอยูท่ีบ่้านภรรยา ท างานสร้างเนื้อสร้างตัว 

ส าหรับความรู้สึกของมารดาที่ต้องให้ชัชวาลออกจากโรงเรียน คือ เสียใจ แต่เพราะฐานะ

ยากจนมีลูกเยอะเลยต้องให้ลูกคนโตออกมาช่วยท างาน ส าหรับความคิดเห็นต่อการออกจากโรงเรียน 

สมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครัวเห็นด้วยเพราะอยากให้ช่วยท างาน 

การติดต่อกับครูอาจารย์หรือเพ่ือนในโรงเรียนในปัจจุบันและการออกจากการเรียนใน

ช่วงแรก พบว่าชัชวาลไม่ได้ติดต่อ ส าหรับการพูดคุยกับครูและเพ่ือนร่วมชั้นเรียนก่อนออกจาก

โรงเรียนเกี่ยวกับปัญหาหรือสาเหตุที่ออกจากโรงเรียน พบว่าชัชวาลไม่มีการพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาที่

เกิดขึ้น โดยภายหลังการออกจากโรงเรียนครูที่โรงเรียนได้แนะน าให้เรียนต่อส านักงานส่งเสริม

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน) แต่ชัชวาลไม่ต้องการเรียนต่อในอนาคต  

เพราะมีครอบครัวแล้ว  

ส าหรับแผนการกลับเข้าศึกษาต่อในอนาคต  กลุ่มเป้าหมายต้องการท างาน และเก็บเงินเพ่ือ

ส่งลูกเข้าเรียนจะเหมาะสมกว่า และอยากให้ลูกได้มีโอกาสเรียนสูงๆ 
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กรณีศึกษาที่ 28 

ปอ (นามสมมติ) ปัจจุบันอายุ 16 ปี ระดับการศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ศึกษาคือ มัธยมศึกษาปีที่ 

3 และออกจากการเรียนขณะเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 เกรดเฉลี่ยล่าสุดตอนเรียน 

มัธยมศึกษาปีที ่3 คือ 1.57 ทีโ่รงเรียนแห่งหนึ่งในอ าเภอสามเงา 

จ านวนสมาชิกในครอบครัวรวมทั้งสิ้น 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

มาขายท าให้มีรายได้มากขึ้น  โดยบิดา และมารดาช่วยกันท างานเป็นรายได้หลักของครอบครัว 

ปัจจุบันปอกลับมาอยู่ที่บ้านโดยช่วยบิดา มารดาเลี้ยงวัว  ก่อนหน้านี้ปอเรียนอยู่ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแห่งหนึ่งใกล้หมู่บ้าน พอขึ้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปอได้บวชเป็นเณร 

และย้ายไปเรียนโรงเรียนที่จังหวัดล าปางโดยมีหลวงพ่อ เป็นผู้ส่งเสียค่าเล่าเรียนโดยนั่งรถประจ าทาง

เช้าไปเย็นกลับระหว่างโรงเรียนกับวัด เรียนอยู่ได้ประมาณ 1 ปีก็สึกจากเณรและกลับมาเข้าเรียนที่

โรงเรียนเดิมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แตเ่นื่องด้วยเหนื่อยกับการเดินทางไปเรียน การบ้านเยอะต้องตื่น

เช้านอนดึก ท าให้ปอไม่อยากเรียนจึงกลับมาอยู่บ้าน  

เมื่อจบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปอได้ไปสมัครเข้าเรียนที่วิทยาลัยอีกแห่งหนึ่งในอ าเภอ  

สามเงา โดยเลือกที่มีวิชางานช่างร่วมด้วย คือ ต้องเรียนที่โรงเรียน 3 วัน และไปเรียนวิทยาลัยอีก

อ าเภอหนึ่ง 2 วัน ระยะทางจากอ าเภอสามเงาไปอีกอ าเภอหนึ่งประมาณ 40 กิโลเมตร เดินทางโดยใช้

รถจักรยานยนต์ เรียนได้ประมาณ 1 เดือนก็ขอบิดาไปเรียนที่วิทยาลัยแห่งนั้นเพียงที่เดียว บิดาจึงมา

ท าเรื่องลาออกจากโรงเรียนในอ าเภอสามเงาให้ และไปสมัครเรียนที่วิทยาลัยเพียงแห่งเดียว  โดย

ระหว่างเรียนได้เช่าหออยู่ร่วมกับเพ่ือนในหมู่บ้านโดยมีเพ่ือนไปเรียนที่วิทยาลัยรวม  3 คน  เรียนได้

ประมาณ 2 เดือน ปอรู้สึกเหนื่อย เบื่อ ไม่สนุก มีงาน มีการบ้านเยอะ มีค่าใช้จ่ายเยอะ ค่ากิน ค่าที่พัก 

ค่าน้ ามันรถ ค่าเสื้อ ค่าหนังสือ  จึงท าให้ปอไม่อยากเรียน  และชวนกันกลับบ้านกับเพ่ือน และไม่กลับ

ลงไปเรียนอีก 
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ปัจจุบันปอออกจากโรงเรียนนานประมาณ 5  เดือน เหตุผลที่ออกจากโรงเรียนเพราะ มีงานมี

การบ้านเยอะ มีค่าใช้จ่ายเยอะ จึงท าให้ตัดสินใจกลับมาอยู่ที่บ้าน ส าหรับเหตุการณ์ที่มีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจออกจากโรงเรียนคือ  ไม่อยากเรียนต่อ และพูดไม่เก่ง ส าหรับความรู้สึกที่ต้องออกจาก

โรงเรียน เสียใจอยู่บ้าง แต่อยากกลับมาอยู่บ้านสักพักก่อน 

ด้านความรู้สึกของบิดามารดาที่มีต่อการออกจากการเรียนพบว่า เสียใจที่ปอต้องออกจาก

โรงเรียนเพราะบิดามารดาอยากให้เรียนสูงๆ จะได้ท างานที่สบาย ไม่ต้องล าบากเหมือนบิดามารดา 

ในช่วงเวลาที่ตัดสินใจลาออกจากการเรียนไม่ได้ติดต่อหรือพูดคุยกับใคร  โดยบิดาไปลาออกให้ที่

โรงเรียนมัธยมที่อ าเภอสามเงาเพ่ือให้ปอไปเรียนที่วิทยาลัยแห่งนั้น แต่หลังจากไม่ไปเรียนที่วิทยาลัย 

บิดาก็ไม่สนใจ และไม่ไปลาออกให้  

หลังจากกลับมาอยู่บ้านได้ช่วยบิดาเลี้ยงวัว  เข้าป่า และหาปลา รู้สึกเหนื่อย และอยาก

กลับไปเรียนใหม่ แต่บิดาบอกให้รอก่อน เพราะหมดเงินไปหลายหมื่นตอนส่งให้เรียนแต่ปอไม่ตั้งใจ 

ตอนนี้ไมพ่ร้อมที่จะส่งเงิน และต้องเก็บเงินไปเรียนเอง มีเม่ือไรจึงค่อยไปเรียน 

 

กรณีศึกษาที่ 29 

ที (นามสมมติ) ปัจจุบันอายุ 16  ปี ระดับการศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ศึกษา  คือ มัธยมศึกษาปีที่ 

3 โรงเรียนแห่งหนึ่งในอ าเภอสามเงา และลาออกขณะที่ก าลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เทอม 1 

ในโรงเรียนอีกแห่งหนึ่งในอ าเภอเมืองตาก เกรดเฉลี่ยล่าสุดในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คือ 1.50  

จ านวนสมาชิกในครอบครัวมีทั้งสิ้น 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 ก็จะหาเก็บมาขายท าให้มี

รายได้มากข้ึน โดยรายได้หลักมาจากบิดาและมารดา 

 ปัจจุบันที กลับมาอยู่ที่บ้านโดยช่วยบิดามารดาท างาน โดยดูวัวเข้าป่า  ก่อนหน้านี้ขณะเรียน

อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแห่งหนึ่งในอ าเภอสามเงา พอจบก็ได้ไปสมัครเรียนที่โรงเรียนแห่ง
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หนึ่งในอ าเภอเมืองตากกับเพ่ือนซึ่งเป็นญาติพ่ีน้องกันในวิชาช่าง โดยเช่าหออยู่ที่อ าเภอเมืองตากแล้ว

ขับรถจักรยานยนต์ไปเรียน แต่ไปเรียนได้ 1 สัปดาห์ก็รู้สึกเบื่อ ไม่อยากไปเรียน กลับมาบ้าน ทางบ้าน

ก็ให้ไปเรียนเลยต้องกลับไปอีก แต่เมื่อไปเรียนก็เรียนบ้างไม่เรียนบ้าง ทนได้ 2 เดือนก็กลับมาบ้านโดย

ที่ไมก่ลับไปเรียนอีก 

ด้านระยะเวลาที่ทีออกจากโรงเรียนนานประมาณ 6 เดือน เหตุผลที่ออกจากโรงเรียนเพราะ

เหมือนถูกบังคับ คุยไม่รู้เรื่อง  คนเยอะวุ่นวาย ไม่อยากเรียน   เหตุการณ์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

ออกจากโรงเรียนคือ  ตนเองไม่อยากเรียนด้วยตนเอง ส าหรับความรู้สึกที่ต้องออกจากโรงเรียน ทีไม่

รู้สึกอะไร และสบายใจเมื่อได้กลับบ้าน 

ด้านความรู้สึกของมารดาของทีที่มีต่อการออกจากโรงเรียน พบว่ามารดาเสียใจที่ทีต้องออก

จากโรงเรียนเพราะอยากให้ทีมีการศึกษาสูง จะได้ท างานที่สบาย ในช่วงระยะเวลาการออกจาก

โรงเรียน ทีไม่ได้ติดต่อหรือพูดคุยกับใครเลยเป็นการตัดสินใจของตนเองร่วมกับเพ่ือน ภายหลังจาก

กลับมาอยู่บ้านทีได้ช่วยบิดามารดาเลี้ยงวัว  เข้าป่า หาปลา ซึ่งทีรู้สึกดีที่ไม่ต้องโดนบังคับ  ขณะที่

มารดาต้องการให้สมัครเรียนส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน)

ทีจึงคิดว่าถ้ามีโอกาสก็จะสมัครเรียน แต่จะจบหรือไม่ยังตอบไม่ได้ 

 

กรณีศึกษาที่ 30 

กุ้ง (นามสมมติ) ปัจจุบันอายุ 16 ปี จบการศึกษาสูงสุดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน

แห่งหนึ่งในอ าเภอสามเงา และออกจากการเรียนขณะที่ก าลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน 

แห่งหนึ่งในอ าเภอเมืองตาก โดยเกรดเฉลี่ยล่าสุดของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คือ 1.67  กุ้งมี

จ านวนสมาชิกในครอบครัวรวมจ านวนทั้งสิ้น 4 คน  กุ้งเป็นบุตรคนที่  2  สถานภาพครอบครัว คือ 

บิดา และมารดาอยู่ด้วยกัน ปัจจุบันกุ้งพักอาศัยอยู่กับบิดา มารดา และพ่ีชาย  

ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว กุ้งสนิทกับมารดามากที่สุด มารดาอายุ 37 ปี อาชีพของบิดา

คือ  เลี้ยงวัว  หาปลา รายได้ประมาณเดือนละ 6,000  บาท  มารดามีอาชีพรับจ้าง รายได้ประมาณ

DP
U



84 
 

เดือนละ  2,000  บาท ในช่วงฤดูฝนจะมีรายได้จากการเก็บของป่าเช่น เห็ด เพ่ิมขึ้น โดยรายได้หลัก

ของครอบครัวได้จากบิดาและมารดา 

ปัจจุบันกุ้งไม่ได้เรียนต่อ และกลับมาอยู่ที่บ้านโดยช่วยบิดามารดาดูวัว เข้าป่า ภายหลังกุ้ง

เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กุ้งได้ไปสมัครเรียนที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในอ าเภอเมืองตากกับเพ่ือน 

(กรณีศึกษาที่  29) ซึ่งเป็นญาติ พ่ีน้องกันในวิชาช่าง โดยเช่าหออยู่ที่อ าเภอเมืองตากแล้วขับ

รถจักรยานยนต์ไปเรียน แต่ไปเรียนได้เพียงหนึ่งสัปดาห์ไม่สามารถปรับตัวกับการเรียน และการใช้

ชีวิตที่ต้องดูแลตนเองได้ รวมถึงต้องไปเรียนทุกวัน เลยท าให้กุ้งไม่อยากไปเรียน กุ้งอยู่ได้  2 เดือนก็

กลับมาบ้านโดยที่ไม่ไปเรียนอีก 

กุ้งออกจากโรงเรียนนานประมาณ 6 เดือน ส าหรับความรู้สึกที่กุ้งต้องออกจากโรงเรียน  กุ้งมี

ความรู้สึกเฉยๆ  และสบายใจมากกว่าเมื่อได้กลับบ้าน ขณะที่บิดามารดาเสียใจที่กลุ่มตัวอย่างต้อง

ออกจากโรงเรียนเพราะอยากให้เรียนสูง จะได้มีงานท า ในช่วงที่ออกจากโรงเรียนกุ้งไม่ได้ติดต่อหรือ

พูดคุยกับใครในช่วงเวลาดังกล่าว การตัดสินใจเกิดขึ้นจากกุ้งเป็นหลัก ภายหลังจากกลับมาอยู่บ้านกุ้ง

ได้ช่วยบิดามารดาเลี้ยงวัว  เข้าป่า  หาปลา ขณะที่บิดา และมารดาให้สมัครเรียนที่ส านักงานส่งเสริม

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน) ซึ่งหากกุ้งมีโอกาสก็จะสมัครเรียนในอนาคต 

 

กรณีศึกษาที่ 31 

วิทย์ (นามสมมติ) อายุ 20 ปี มีสมาชิกในครอบครัวรวมทั้งสิ้น 4 คน พักอาศัยอยู่กับบิดา 

มารดา และมีพ่ีน้องรวม 2 คน วิทย์เป็นคนโต และมีน้องชายต่างบิดาอีก 1 คน มารดาอายุ 52 ปี  

ไม่ได้เรียนหนังสือ มารดาประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป มีรายได้ไม่แน่นอน ด้านรายได้ของครอบครัว 

บิดากับมารดาจะเป็นผู้ท างานเป็นรายได้หลักของครอบครัว รายได้โดยเฉลี่ยประมาณเดือนละ 3,000 

บาท อาชีพส่วนใหญ่ของคนในชุมชน คือ เลี้ยงวัว รับจ้าง ประมง  

ระดับการศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่วิทย์ศึกษา คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภายหลังจากวิทย์ออกจาก

โรงเรียน วิทย์ได้ท างานอยู่ที่บ้าน ประกอบอาชีพรับจ้างเลี้ยงวัว โดยมีรายได้ไม่แน่นอนจะได้ก็ต่อเมื่อ
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ขายวัวได้ ถ้าขายวัวได้ก็จะให้เงินมารดาหมด โดยมารดาจะเป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายภายในบ้าน ส่วนวิทย์

จะเป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบรายได้ของตนเอง 

ปัจจุบันวิทย์ออกจากโรงเรียนขณะก าลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นระยะเวลานาน 5 

ปี โดยเหตุผลที่ออกจากโรงเรียนเพราะวิทย์ให้เหตุผลว่าตนเรียนหนังสือไม่เก่ง และไม่อยากไปเรียนต่อ 

ส าหรับความรู้สึกของมารดาที่ต้องให้วิทย์ออกจากโรงเรียน คือ ไม่เสียใจเพราะเคยสอบถามลูกแล้ว 

และลูกไม่ต้องการเรียนต่อ ก็ไม่บังคับ และไม่มีการพูดคุยกับครูในโรงเรียนก่อนที่ลูกจะออกจากการ

เรียน 

ส าหรับอนาคตด้านการศึกษาทั้งมารดาและวิทย์ให้ข้อมูลที่ตรงกันคือ วิทย์ไม่ต้องการศึกษา

ต่อในอนาคต  แตจ่ะท างานอยู่ที่บ้านไปเรื่อยๆ 

 

กรณีศึกษาที่ 32 

หนึ่ง (นามสมมติ) กรณีศึกษาของหนึ่ง ยายของหนึ่งเป็นผู้ให้สัมภาษณ์ โดยยายอายุ  67 ปี  

ยายไม่เคยเรียนหนังสือมาก่อน ขณะที่หนึ่งอายุ 14 ปี ระดับการศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ศึกษาคือชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้านสถานภาพครอบครัวของหนึ่ง  บิดาของหนึ่งเสียชีวิตตั้งแต่หนึ่งอายุได้ 3 ปี 

และมารดาของหนึ่งจึงพาลูกกลับมาอยู่ที่บ้าน และมารดาก็เสียชีวิตตอนหนึ่งอายุได้  8  ปี 

ปัจจุบันหนึ่งมีสมาชิกในครอบครัวจ านวน  4 คน  โดยหนึ่งเป็นลูกคนแรก อาชีพส่วนใหญ่

ของคนในชุมชน คือ เลี้ยงวัว รับจ้าง ประมง ขณะที่ยายของหนึ่งมีอาชีพรับจ้างทั่วไป รายได้ไม่

แน่นอน สถานภาพของครอบครัวตอนนี้ล าบากมาก  สามีของยายผูกคอตายเพราความเครียดเมื่อ 5 

ปีที่ผ่านมา และยายของหนึ่งจะเป็นผู้ท างานเป็นรายได้หลักของครอบครัวรายได้เฉลี่ยประมาณเดือน

ละ 2,000 บาท 

ภายหลังออกจากโรงเรียนหนึ่งไปท างานที่กรุงเทพมหานคร ลักษณะงานที่ท าคืองานล้างรถ 

(คาร์แคร์) โดยหนึ่งท างานดังกล่าวได้เพราะมีพระฝากให้ท างาน โดยยายไม่ทราบรายได้ของหนึ่ง 

เพราะหนึ่งไม่เคยส่งเงินให้ ซึ่งค่าใช้จ่ายของหนึ่งในปัจจุบันเจ้าของร้านล้างรถเป็นผู้ดูแล และ

รับผิดชอบ 

DP
U



86 
 

 ส าหรับสาเหตุที่หนึ่งออกจากโรงเรียน คือ ยายเป็นผู้ที่ตัดสินใจไม่ให้เรียนต่อเพราะหนึ่งเกเร 

ไม่ตั้งใจเรียน ชอบลักขโมย ด้านความรู้สึกที่ต้องให้หนึ่งออกจากโรงเรียน คือไม่เสียใจเพราะต้องการ

ให้หนึ่งหางานท ามากกว่าเรียน และเคยถามหนึ่งถึงอนาคตทางการศึกษาพบว่า หนึ่งไม่ต้องการศึกษา

ต่อแต่ต้องการท างาน ช่วงเวลาที่หนึ่งออกจากการเรียน หนึ่งไม่มีการพูดคุยกับครูในโรงเรียนก่อน และ

ภายหลังออกจากการเรียนก็ไม่ได้ติดต่อกับครูในโรงเรียนอีกจนถึงปัจจุบัน 

 

กรณีศึกษาที่ 33 

นุ้ย (นามสมมติ) ปัจจุบันอายุ 23 ปี ระดับการศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ศึกษาคือชั้นมัธยมศึกษา  

ปีที ่1 และออกจากการเรียนขณะก าลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนแห่งหนึ่ง

ในอ าเภอสามเงา เกรดเฉลี่ยล่าสุดในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คือ 1.50 

จ านวนสมาชิกในครอบครัวมีทั้งสิ้น 5 คน กลุ่มนุ้ยเป็นบุตรคนที่ 1 สถานภาพครอบครัว คือ

มารดาแต่งงานใหม่ และมีน้องสาวอีก  2  คน ปัจจุบันนุ้ยแต่งงานแล้วและพักอาศัยอยู่กับสามี 

(กรณีศึกษาท่ี 34) และมีลูกสาวอีก 2 คน อายุ 7 ปี และอายุ 1 ปี 

นุ้ยสนิทกับมารดามากที่สุด มารดาอายุ 44 ปี อาชีพของมารดาคือ รับจ้างทั่วไป เก็บไม้ที่ตาย

แล้วเผาถ่านขาย รายได้ประมาณเดือนละ 2,000  บาท และในช่วงฤดูฝนจะมีรายได้เพ่ิมจากการขาย

ของป่าเช่น เห็ด หน่อไม้ ผักหวาน นอกจากนี้มารดายังไปช่วยคนอ่ืนปลูกข้าวแล้วขอข้าวเปลือกแทน

ค่าแรง ปลูกพริก ปลูกผักขาย โดยมารดาและบิดาช่วยกันท างานเป็นรายได้หลักของครอบครัว 

ปัจจุบันนุ้ยมีครอบครัวและแยกออกมาสร้างบ้านอยู่ใกล้กับบ้านของบิดามารดา  และเลี้ยงลูก  

2 คน พร้อมทั้งหาของป่าขายในช่วงฤดูฝน นุ้ยไม่ได้ประกอบอาชีพที่แน่นอน โดยมีสามีเป็นผู้หารายได้

หลักของครอบครัวจากการรับจ้างทั่วไป รับจ้างท านาขอข้าวเปลือกแทนค่าแรง เก็บหินทรายในห้วย

ขายในช่วงหมู่บ้านมีงานก่อสร้าง เช่น สะพาน อาคาร ถนนคอนกรีต และหาปลาในช่วงหลังท างาน 

เพ่ือเป็นรายได้เสริม 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 ที่แม่ค้าน ามาขาย แต่ไม่บ่อยนักเดือนละ 1-2 ครั้งเท่านั้น ส่วนเงิน

ก็จะเก็บไว้ให้ลูกได้ใช้ในอนาคต 

ส าหรับจ านวนปีที่นุ้ยออกจากโรงเรียนจนถึงปัจจุบันรวมเป็นระยะเวลา 8  ปี เหตุผลที่ออก

จากโรงเรียนนุ้ยให้เหตุผลว่าเพราะเวลาเรียนหรือเขียนหนังสือมากๆ จะปวดหัว จึงไม่ค่อยอยากเรียน

หนังสือ นอกจากนี้มารดาแต่งงานใหม่และมีน้องอีก 2 คนที่ต้องช่วยเลี้ยงเวลามารดาท างาน ท าให้

ขาดเรียนบ่อย มาเรียนก็ไม่รู้เรื่อง แต่เหตุการณ์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจออกจากโรงเรียนคือ การ

ตั้งครรภ์ และอายเพื่อนเวลาที่จะไปเรียนเลยไม่ไปเรียน 

ด้านความรู้สึกที่ต้องออกจากโรงเรียน  นุ้ยไม่เสียใจเพราะเวลาไปเรียนแล้วปวดหัว ไม่สนุก 

ไม่เรียนดีกว่า ขณะที่มารดาเสียใจที่นุ้ยต้องออกจากโรงเรียน  ส าหรับการติดต่อกับครูและเพ่ือนร่วม

ชั้นเรียนในช่วงที่ออกจากโรงเรียน ในช่วงแรกที่ออกจากการเรียนมีครูมาตามท่ีบ้านให้ไปเรียนต่อ แต่ก็

บอกครูว่าตั้งครรภ์ ครูก็แจ้งว่าให้เรียนให้จบเทอม 1 ก่อนแล้วค่อยไปเรียนใหม่ให้จบมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ตอนนั้นนุ้ยได้ตอบครูว่าไม่อยากไป เรียนแล้วปวดหัว  ครูก็แนะน าให้เรียนที่ส านักงานส่งเสริม

การศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน) ต่อให้จบ ซึ่งในขณะนั้นก็รับปากครูว่าจะ

เรียน แต่ก็ไม่ได้เรียนต่อจนถึงปัจจุบัน 

ส าหรับอนาคตทางการศึกษา นุ้ยไม่ต้องการเรียนต่อในอนาคต เพราะมีครอบครัวแล้วและไม่

รู้จะเรียนไปท าไม 

 

กรณีศึกษาที่ 34 

ไผ่ (นามสมมติ) ไผ่เป็นสามีของกรณีศึกษาที่ 35  ปัจจุบันไผ่อายุ 19 ปี ระดับการศึกษาชั้นปี

สุดท้ายที่ศึกษาคือมัธยมศึกษาปีที่ 3 และออกจากการเรียนกลางคันในขณะที่ก าลังเรียนอยู่ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนแห่งหนึ่งในอ าเภอสามเงา เกรดเฉลี่ยล่าสุดคือ 1.57 

จ านวนสมาชิกในครอบครัวมีทั้งสิ้น 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 ขายน้ าหวาน รายได้
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ประมาณเดือนละ  6,000  บาท ในช่วงฤดูฝนจะมีของป่าเช่น เห็ด หน่อไม้ ผักหวาน ก็จะหาเก็บมา

ขายท าให้มีรายได้มากขึ้นแต่เป็นระยะเวลาสั้นๆ  โดยบิดาและมารดาช่วยกันท างานเป็นรายได้หลัก

ของครอบครัว 

ปัจจุบันไผ่มีครอบครัวและแยกออกมาสร้างบ้านอยู่ใกล้กับบ้านของบิดามารดา  โดยการสร้าง

บ้านไผ่ได้ยืมเงินจากเจ้าของวัวที่ไผ่เลี้ยงผ่า จ านวน  10,000  บาท (การเลี้ยงผ่าหมายถึง การเลี้ยงวัว

โดยเจ้าของได้ให้เลี้ยง และจะแบ่งลูกวัวที่เกิดใหม่ให้จ านวนเท่าๆ กันกับเจ้าของ เช่น  เลี้ยงวัว 10 ตัว 

เลี้ยงไป  6  ปี วัวเพ่ิมขึ้นอีก  10  ตัว ก็จะแบ่งวัว จ านวนที่เพ่ิมคนละ  5 ตัว) ปัจจุบันไผ่ประกอบ

อาชีพรับจ้างทั่วไป และเลี้ยงวัวรายได้ไม่แน่นอนประมาณเดือนละ 3,000 - 5,000 บาท  ภรรยาเป็น

ลูกจ้างชั่วคราวของสถานีอนามัยส่งเสริมสุขภาพชุมชนเงินเดือน  4,500 บาท  ไผ่จะให้ภรรยาเก็บเงิน

และรับผิดชอบดูแลค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว  

ปัจจุบันไผ่ออกจากโรงเรียนมาประมาณ 3 ปีเหตุผลที่ออกจากโรงเรียนเพราะท าผู้หญิง

ตั้งครรภ์ มารดาเลยให้ออกจากโรงเรียน เหตุการณ์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจออกจากโรงเรียนคือ 

การออกมาแต่งงานเพราะท าผู้หญิงตั้งครรภ์ ส าหรับความรู้สึกที่ต้องออกจากโรงเรียน  คือ เสียใจ

เพราะอยากเรียนต่อ แต่ต้องออกมารับผิดชอบโดยการแต่งงาน เช่นเดียวกันกับบิดามารดาของไผ่ที่

เสียใจที่ไผ่ต้องออกจากโรงเรียนเพราะบิดามารดาอยากให้เรียนสูงๆ จะได้ท างานที่สบาย ไม่ต้อง

ล าบากเหมือนบิดามารดา 

ในช่วงที่ตัดสินใจออกจากการเรียนพบว่า ไผ่ไม่ได้ติดต่อหรือพูดคุยกับครู และเพ่ือนร่วมชั้น

เรียน โดยมารดาไปลาออกให้ที่โรงเรียน ภายหลังจากกลับมาอยู่บ้านก็ได้แต่งงาน และอาศัยอยู่กับที่

บ้านภรรยาในช่วงแรก ภายหลังได้แยกออกมาปลูกบ้านใกล้ๆ กับบ้านบิดามารดา ปัจจุบันประกอบ

อาชีพรับจ้าง และมารดาให้สมัครเรียนที่ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยแต่เรียนไม่จบเพราะขาดสอบหลายครั้ง นอกจากนี้ในการไปเรียนต้องใช้เวลาและเงินในการ

เดินทางเลยไม่สะดวก หากพร้อมหรือมีเวลาเรียนไผ่ตั้งใจจะเรียนต่อเพ่ือให้จบแค่ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 6 และจะไม่เรียนต่ออีก 
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กรณีศึกษาที่ 35 

น้ า (นามสมมติ) ปัจจุบันอายุ 24 ปี ระดับการศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ศึกษาคือมัธยมศึกษาปีที่ 3 

และออกจากโรงเรียนกลางคันในขณะที่ก าลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 โรงเรียน

แห่งหนึ่งในอ าเภอสามเงา เกรดเฉลี่ยล่าสุดในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คือ 2.50 

จ านวนสมาชิกในครอบครัวของน้ ามีทั้งสิ้น 5 คน  น้ าเป็นบุตรคนที่  3 สถานภาพของ

ครอบครัว คือบิดามารดาอยู่ด้วยกัน น้ าสนิทกับมารดามากที่สุด โดยมารดามีอายุ  50 ปี อาชีพของ

บิดาคือ เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและปลูกผักขายเป็นอาชีพเสริมรายได้ประมาณเดือนละ 8,000 –10,000 

บาท ในช่วงฤดูฝนมีของป่าเช่น เห็ด หน่อไม้ ผักหวาน ก็จะหาเก็บมาขายท าให้มีรายได้มากขึ้น แต่เป็น

ระยะเวลาสั้นๆ ปลูกข้าวไว้กินเอง รายได้หลักได้จากบิดาและมารดาช่วยกันท างาน 

 ปัจจุบันน้ าแต่งงานแล้วและพักอาศัยอยู่กับสามี (น้ าสร้างบ้านอยู่ใกล้กับบ้านของบิดามารดา

ของสามี) และลูกชายอีก 1 คน อายุ 2.5 ปี โดยน้ าประกอบอาชีพเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่สถานีอนามัย

ส่งเสริมสุขภาพชุมชน (สสช.) ที่ในชุมชนของน้ า มีหน้าที่คือ ท าความสะอาดด้านในของอาคาร เป็น

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณะสุขในการท าเอกสารเวลามีคนไข้ และหยุดวันเสาร์อาทิตย์  เงินเดือน  

4,500 บาท  ขณะที่สามีรับจ้างทั่วไป และเลี้ยงวัว  รายได้ไม่แน่นอนประมาณเดือนละ  3,000 - 

5,000 บาท  สามีจะให้น้ าเก็บเงินและรับผิดชอบดูแลค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว ซึ่งน้ าจะใช้จ่ายไปกับ

ค่านมและของใช้ของลูก และจะเก็บไว้ให้ลูกเป็นค่าใช้จ่ายเวลาฉุกเฉินต้องเดินทางลงไปหาหมอในตัว

เมือง 

ปัจจุบันน้ าออกจากโรงเรียนมานาน 7  ปี ขณะเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 น้ าได้รับทุนให้

เรียนฟรีไปจนถึงจบปริญญาตรีเกี่ยวกับสาธารณสุข แต่เหตุผลที่ออกจากโรงเรียนเพราะน้ าตั้งครรภ์ 

และมีปัญหาในการปรับตัว ตัวอย่างปัญหาการปรับตัวเช่น ไม่ชอบความวุ่นวาย ไม่ชอบวิชา

คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นักเรียนในโรงเรียนเยอะดูวุ่นวาย ไม่มีความสุข ต้องท าเองทุกอย่าง อยู่

หอคนเดียว   เหตุการณ์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจออกจากโรงเรียนคือไม่อยากเรียน เหงา ส าหรับ

ความรู้สึกท่ีต้องออกจากโรงเรียน คือไม่เสียใจเพราะไม่อยากอยู่ ไม่อยากเรียน อยากกลับบ้าน ขณะที่

บิดามารดาเสียใจที่น้ าต้องออกจากโรงเรียนเพราะบิดาอยากให้เรียนสูงๆจะได้ท างานที่สบายๆ 
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ส าหรับการติดต่อกับครูและเพ่ือนร่วมชั้นเรียนในช่วงตัดสินใจออกจากการเรียนพบว่า ไม่ได้

ติดต่อหรือพูดคุยกับใครเลยในช่วงที่ออกจากโรงเรียน น้ าตัดสินใจขนเสื้อผ้ากลับบ้านแล้วไม่ไปเรียน

อีกเลย ภายหลังจากกลับมาอยู่บ้านก็ได้ท างานที่สถานีอนามัยส่งเสริมสุขภาพชุมชน (สสช.) แถวบ้าน

หน้าที่ครั้งแรก น้ าเป็นคนท าความสะอาด ได้เงินเดือน  3,000  บาท เพราะเรียนจบแค่มัธยมศึกษาปี

ที่ 3  ปัจจุบันนี้จะไมเ่รียนต่อแล้วเพราะถ้าเรียนต้องไปเรียนต่อที่ในอ าเภอเมืองตาก ซึ่งไกลบ้านและมี

ค่าใช้จ่ายสูง 

 

กรณีศึกษาที่ 36 

ขวัญ (นามสมมติ) อายุ 25  ปี ระดับการศึกษาชั้นปีสุดท้ายของขวัญที่ศึกษาคือชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 สถานภาพของครอบครัวคือ มารดาอายุ 45 ปี ระดับการศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ศึกษา

ของมารดาคือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มารดาของขวัญแต่งงานใหม่ และมีลูกชายอีก  2  คนรวม

สมาชิกในครอบครัว   5  คน  ขวัญเป็นบุตรคนที่ 1  

อาชีพส่วนใหญ่ของคนในชุมชน คือ เลี้ยงวัว รับจ้าง ประมง มารดามีอาชีพรับจ้างทั่วไป 

รายได้ไม่แน่นอนเพราะไม่ค่อยแข็งแรง แต่รายรับของครอบครัวปัจจุบันนี้ดีขึ้น เพราะขวัญและน้องอีก

สองคนท างาน และมีรายได้ให้กับมารดา บิดา (บิดาเลี้ยง) จะเป็นผู้ท างานเป็นรายได้หลักของ

ครอบครัว รายได้รวมของครอบครัวประมาณเดือนละ 3,000 บาท 

ภายหลังจากขวัญออกจากโรงเรียน ขวัญได้ไปท างานอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยท างาน

โรงงาน ซึ่งขวัญท างานดังกล่าวได้โดยไปกับพ่ีในหมู่บ้านเดียวกันชักชวนให้ไปท างาน ด้านรายได้ของ

ผลตอบแทนที่ท า  มารดาให้ข้อมูลว่าไม่ทราบถึงรายได้ของขวัญ แต่ขวัญจะให้เงินกับทางบ้านตอน

กลับมาเที่ยวสงกรานต์ ครั้งละ 5,000 – 10,000 บาท โดยให้ปีละครั้ง ส าหรับผู้รับผิดชอบดูแล

ค่าใช้จ่ายและรายได้ของขวัญเมื่อท างาน คือ ขวัญจะเป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบตนเอง 

ขวัญออกจากโรงเรียนนานประมาณ 9 ปี เหตุผลที่ออกจากโรงเรียนเพราะเรียนหนังสือไม่เก่ง 

เมื่อเรียนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แล้วจึงไม่อยากเรียนต่อ แต่อยากท างานมากกว่า จึงตัดสินใจ

ออกจากโรงเรียนกลางคัน ส าหรับเหตุการณ์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจออกจากโรงเรียนคือ  อยาก

ท างานไม่อยากเรียน ด้านความรู้สึกของมารดาที่บุตรออกจากโรงเรียน มารดาให้ข้อมูลว่า เคย
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สอบถามบุตรแล้วว่าอยากเรียนต่อหรือไม่ แต่บุตรไม่อยากเรียนต่อ ตนเองจึงไม่บังคับ ส าหรับความ

คิดเห็นของสมาชิกคนอ่ืนๆ ในครอบครัวที่มีต่อการออกจากโรงเรียนกลางคันของขวัญคือ ไม่ว่าอะไร

หากกลุ่มเป้าหมายจะไม่เรียนต่อ  

การติดต่อกับครูอาจารย์หรือเพ่ือนในโรงเรียนทั้งในช่วงระยะเวลาที่ออกจากโรงเรียนและใน

ปัจจุบันพบว่าขวัญไม่ได้ติดต่อกับใครในโรงเรียน ส าหรับอนาคตทางด้านการศึกษาต่อ พบว่าขวัญไม่

ต้องการเรียนต่อในอนาคตแต่ต้องการที่จะท างาน 

 

กรณีศึกษาที่ 37 

นัน (นามสมมติ) อายุ   23   ปี  ระดบัการศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่

2 นันเป็นน้องชายของกรณีศึกษาท่ี 36 และเป็นบุตรคนกลางของครอบครัว  

จ านวนปีที่นันออกจากโรงเรียนประมาณ 7 ปีภายหลังออกจากโรงเรียนนันได้ท างานอยู่ที่

บ้าน เช่น รับจ้าง  หาปลา หาของป่า มาขาย รายได้ของผลตอบแทนที่ท าไม่แน่นอน แต่จะให้ทางบ้าน

เป็นครั้งคราว  โดยมารดาจะเป็นดูแลค่าใช้จ่ายภายในบ้าน ส่วนนันจะเป็นผู้ดูแล และรับผิดชอบ

รายได้เองโดยจะให้มารดาเป็นครั้งคราว 

ส าหรับเหตุการณ์ที่มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจออกจากโรงเรียนคือ เรื่องการปรับตัว

เนื่องจากนันเป็นคนไม่ค่อยพูด ขี้อาย เมื่อไปเจอกับเพ่ือนที่มแีต่คนพูดเยอะเลยไม่อยากไปเรียน 

ความรู้สึกของมารดาที่นันออกจากโรงเรียน คือเสียใจ และเสียดายที่นันมีโอกาสเรียนแต่ไม่

อยากเรียน แต่เมื่อนันไม่อยากเรียนต่อ ก็ไม่บังคับ ส าหรับความรู้สึกหรือความคิดเห็นของสมาชิกใน

ครอบครัวคนอ่ืนๆ เช่น บิดาที่มีต่อการออกจากโรงเรียนของนันคืออยากให้เรียนต่อ แต่นันไม่อยาก

เรียนก็ไม่อยากบังคับ 

การติดต่อกับครูอาจารย์หรือเพ่ือนในโรงเรียนทั้งในช่วงระยะเวลาที่ตัดสินใจออกจากการ

เรียน และในปัจจุบัน พบว่าครอบครัวของกลุ่มเป้าหมายไม่ได้ติดต่อกับโรงเรียน ถึงแม้ครูในโรงเรียน

จะติดตามให้นันกลับไปเรียน  แตน่ันไม่ต้องการเรียนต่อ และจะท างานอยู่ที่บ้าน 

การพูดคุยกับผู้ปกครองหรือสมาชิกในครอบครัวเกี่ยวกับแผนการกลับเข้าศึกษาต่อในอนาคต  

บิดาของกลุ่มเป้าหมายเคยบอกให้นันเรียนต่อส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
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ตามอัธยาศัย (กศน) แต่นันให้เหตุผลที่จะไม่เรียนว่าต้องลงไปสอบไกลถึงอีกหมู่บ้านหนึ่ง ค่าใช้จ่ายสูง 

เลยไม่ไป แตห่ากมมีาเปิดสอนในหมู่บ้านก็จะไปเรียนต่อแน่นอน แต่ถ้าต้องไปเรียนไกลๆ จะไม่ไป 

 

กรณีศึกษาที่ 38 

สุภา (นามสมมติ) อายุ 19 ปี  เป็นบุตรชายคนสุดท้อง (คนที่ 3) ของกรณีศึกษาที่ 36 และ 

37 ระดับการศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ศึกษาปีที่  2 ปัจจุบันสุภาได้ท างานอยู่ที่บ้านโดยท าอาชีพ

เช่นเดียวกับพ่ีทั้งสองคน (กรณีศึกษาที่ 36-37)  คือ รับจ้าง  หาปลา  หาของป่า มาขาย ส าหรับ

รายได้ของผลตอบแทนที่ท า คือรายไดต้่อเดือนไม่แน่นอน โดยมารดาจะเป็นดูแลค่าใช้จ่ายภายในบ้าน

ส่วนสุภาจะเป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบรายได้เองโดยไม่ได้ให้มารดา 

จ านวนปีที่ออกจากโรงเรียนจนถึงปัจจุบันประมาณ 4 ปี เหตุผลที่ออกจากโรงเรียนเพราะ

ระหว่างเรียนได้ไปบวชเป็นเณร เพ่ือเรียนต่อที่วัดแห่งหนึ่ง เมื่อเรียนไปได้ประมาณ 1 ปี มีเรื่อง

ทะเลาะกับเณรและเด็กในหมู่บ้านเลยต้องสึก และกลับมาอยู่บ้าน ความรู้สึกที่บิดามมารดาต้องให้

สุภาออกจากโรงเรียน คือ เสียใจ และเสียดายที่บุตรมีโอกาสเรียนแต่ไม่ได้เรียน 

ด้านความคิดเห็นของสมาชิกในครอบครัวต่อการออกจากโรงเรียนพบว่า บิดาของสุภาอยาก

ให้เรียนต่อ แต่สุภาต้องการกลับบ้าน เลยต้องสึกและพากลับมาบ้าน ด้านการติดต่อกับครูอาจารย์

หรือเพ่ือนในโรงเรียนทั้งในช่วงระยะเวลาที่ลาออกและในปัจจุบันพบว่าไม่ได้ติดต่อ แต่ครูที่โรงเรียน 

เคยแนะน าให้เรียนต่อส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน) 

ส าหรับแผนการศึกษาต่อในอนาคต สุภาต้องการเรียนต่อในอนาคตเพ่ือจะสมัครทหาร จึง

ตั้งใจจะเรียนต่อส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งบิดาของสุภา

เห็นด้วย แต่ปัจจุบันยังไม่ได้ไปเรียน โดยสุภาให้เหตุผลเรื่องการเดินทางไกลถึงอีกหมู่บ้านหนึ่ง 

ค่าใช้จ่ายสูง จึงพยายามเก็บเงินเป็นค่าใช้จ่ายเอง ซ่ึงสุภาต้องการเรียนต่อให้จบ และจะไปสมัครทหาร 

จากนั้นจะหาวิธีเรียนเพ่ิมเติมภายหลัง 
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ตอนที่สอง คุณลักษณะเชิงลึกของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา  

ผู้วิจัยสังเคราะห์ผลการศึกษารายกรณีจากในตอนที่หนึ่ง และแบ่งคุณลักษณะเชิงลึกของเด็ก

และเยาวชนนอกระบบการศึกษาออกเป็น 2 คุณลักษณะ คือ  

1. ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว และชุมชนของกลุ่มเป้าหมาย  

2. วิถีชีวิตภายหลังออกจากระบบการศึกษา และแนวโน้มการศึกษาต่อในอนาคต 

 

1. ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว และชุมชนของกลุ่มเป้าหมาย  

 จากกรณีศึกษาข้างต้นเมื่อวิ เคราะห์ถึงความสัมพันธ์ภายในครอบครัวกับ

กลุ่มเป้าหมายหรือเด็กและเยาวชนที่ออกนอกระบบการศึกษาจ านวน 38 คนแล้วพบว่า 

กลุ่มเป้าหมายจ านวน 25 คนคิดเป็นร้อยละ 65.79 บิดามารดาอยู่ร่วมกัน ขณะที่กลุ่มเป้าหมายที่บิดา

มารดาหย่าร้างโดยบิดาหรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายแต่งงานใหม่มีจ านวนที่ใกล้เคียงกับ

บิดามารดาเสียชีวิตหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตท าให้กลุ่มเป้าหมายอาศัยอยู่กับญาติพ่ีน้องหรืออาศัย

อยู่ตามล าพังกับเพ่ือน โดยบิดามารดาหย่าร้างจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 18.42 และบิดามารดา

เสียชีวิตหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิต จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 21.43  ตัวอย่างของกลุ่มเป้าหมาย

ทีบ่ิดามารดาแยกทางหรือหย่าร้าง อาท ิ
 

   “ผมเป็นลูกท่ีพ่อแมร่ัก ทั้งพ่อและแม่ต่างเก่ียงกันเอาผมไปอยู่ด้วย” 

 “ผมไม่ถูกกับบิดาเลี้ยง แม่ผมก็ไม่ถูกกับตาที่เป็นบิดาเลี้ยงของแม่ สรุปแล้ว

คนในครอบครัวผมไม่มีใครถูกกัน” 

กลุ่มเป้าหมายกรณีศึกษาที่ 1 (ผู้ให้สัมภาษณ์) 

   

“เอมาจากครอบครัวที่แตกแยก พ่อแม่แยกทางกัน แม่แต่งงานใหม่ เอไม่

ชอบและไม่ถูกกับบิดาเลี้ยง เอโดนบิดาเลี้ยงท าร้ายร่างกายเป็นประจ าทั้งเตะ ต่อย 

และแม่ก็เข้าข้างบิดาเลี้ยงจนสุดท้ายเอก็ตัดสินใจหนีออกจากบ้าน” 

ครูของกรณีศึกษาที่ 1 (ผู้ให้สัมภาษณ์) 
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 ขณะที่ในครอบครัวที่บิดามารดาอยู่ด้วยกันแต่กลับพบว่าไม่มีความผูกพันกับ

กลุ่มเป้าหมาย ดังสะท้อนได้จากบิดาหรือมารดาไม่ทราบถึงสาเหตุที่กลุ่มเป้าหมายออกจากโรงเรียน 

ไม่สามารถให้ข้อมูลได้หรือให้ข้อมูลไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย  หรือการที่บิดามารดาไม่เคยรู้ถึง

พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย เช่น การมีแฟน การคบหาเพ่ือนต่างเพศ ชื่อเ พ่ือนสนิทของ

กลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น 
 

 “แม่พ่ึงรู้ว่าโบว์เค้าไม่ได้ไปเรียนเพราะเพ่ือนที่โรงเรียนเค้าโทรตามหาโบว์

กับแม่ แม่เลยพ่ึงรู้ว่าเค้าหนีออกจากโรงเรียนไปกับแฟน แม่เองก็ไม่เคยรู้ว่าเค้ามี

แฟนมาก่อน” 

มารดาของกรณีศึกษาที่ 8 (ผู้ให้สัมภาษณ์) 

 นอกจากนี้เมื่อกลุ่มเป้าหมายย้ายถิ่นฐานเพราะประกอบอาชีพหรือแต่งงาน บิดา

มารดาของกลุ่มเป้าหมายยังไม่ทราบว่ากลุ่มเป้าหมายมีรายรับเท่าใด มีสภาพความเป็นอยู่อย่างไร 

และกลุ่มเป้าหมายบางส่วนก็เพียงแต่ส่งเงินให้บิดามารดาและครอบครัวใช้จ่าย และนานๆ ครั้งจึงจะ

กลับหรือบางครอบครัวกลุ่มเป้าหมายไม่กลับมาท่ีบ้านอีกเลย 
 

         “ซีย้ายไปอยู่กรุงเทพ แม่ก็ไม่รู้ว่าซีท างานอะไร 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 

พ่ีหรือน้องออกนอกระบบการศึกษา จะส่งผลต่อการตัดสินใจออกนอกระบบการศึกษาของ

กลุ่มเป้าหมายเช่นเดียวกัน ซึ่งผู้วิจัยพบว่าสมาชิกในครอบครัวของกลุ่มเป้าหมายทุกคนจะไม่เคยเข้าถึง
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การศึกษาหรือมีการศึกษาเพียงแค่ระดับการศึกษาภาคบังคับ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3) เท่านั้น 

 เมื่อพิจารณาด้านชุมชน พบว่าวิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมของคนในชุมชนมี

อิทธิพลกับการตัดสินใจศึกษาต่อ ซึ่งข้อมูลจากการลงพ้ืนที่พูดคุยกับกลุ่มเป้าหมายและคนในชุมชน

พบว่าหากคนในชุมชนส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนหนังสือหรือเรียนแต่ออกกลางคันหรือมีการศึกษาในระดับ

ใดบุตรหลานของคนในชุมชนนั้นก็มักมีการศึกษาอยู่ ในระดับใกล้เคียงกัน และออกกลางคัน

เช่นเดียวกัน รวมถึงการเลือกประกอบอาชีพภายหลังออกจากระบบการศึกษา โดยเฉพาะในกลุ่มชาติ

พันธุ์ที่ต่างกันเช่น ม้ง กะเหรี่ยง 
 

 “ใจก็อยากให้เค้าเรียนต่อ แต่มี่มีลูกมีครอบครัวแล้ว เค้าอยาก

สร้างครอบครัวไม่อยากกลับมาเรียน และประเพณีของม้งถ้าแต่งงานแล้วลูกสาวก็

ต้องย้ายไปอยู่กับสามี เค้าแต่งงานมีครอบครัวแล้วไม่รู้จะพูดยังไงเพ่ืออนาคตของ

เค้าเอง พ่อไม่สามารถห้ามความคิดเค้าได้เพราะเค้าท าพิธีแต่งงานแล้ว” 

บิดาของกรณีศึกษาที่ 6 (ผู้ให้สัมภาษณ์) 
  

 นอกจากนี้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนยังส่งผลต่อการประกอบอาชีพของ

กลุ่มเป้าหมายเมื่อออกจากระบบการศึกษา อาทิ คนในชุมชนประกอบอาชีพประมง เลี้ยงวัว หาของ

ป่า เป็นอาชีพหลัก เมื่อกลุ่มเป้าหมายออกจากระบบการศึกษา หากกลุ่มเป้าหมายไม่ออกจากพ้ืนที่

หรือย้ายถิ่นฐาน กลุ่มเป้าหมายก็จะเลือกประกอบอาชีพเช่นเดียวกันกับคนในชุมชน 

 ขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างครูในโรงเรียน พบว่าภายหลังกลุ่มเป้าหมายออกจาก

การเรียน ครูในโรงเรียนมีทั้งที่ได้ติดตาม และไม่มีการติดตามกลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้กลับเข้าสู่ระบบ

การศึกษา โดยครูที่ติดตามมักจะให้ข้อเสนอแนะกับกลุ่มเป้าหมายในด้านการศึกษาต่อ เช่น การศึกษา

ต่อที่ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การดรอปเรียนชั่วคราวเมื่อ

คลอดบุตรแล้วค่อยกลับมาเรียนใหม่อีกครั้ง เป็นต้น แต่ภายหลังเมื่อกลุ่มเป้าหมายออกจากการเรียน

กลางคันเมื่อได้สอบถามถึงการติดต่อพูดคุยกับครูในโรงเรียน พบว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ไม่มีการ
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พูดคุยหรือติดต่อสัมพันธ์กับครูในโรงเรียนอีก มีกลุ่มเป้าหมายเพียง 1 คนจาก 38 คนเท่านั้นที่ยัง

ติดต่อกับครูในโรงเรียนที่เคยเรียนจนถึงปัจจุบัน 

 

2. วิถีชีวิตภายหลังออกจากระบบการศึกษา และแนวโน้มการศึกษาต่อในอนาคต 

 ภายหลังกลุ่มเป้าหมายออกจากระบบการศึกษา พบว่ากลุ่มเป้าหมายทุกคนแต่งงาน

(ทั้งแบบมีพิธีการและไม่มีพิธีการ) มีครอบครัว พร้อมทั้งท างานหรือคิดเป็นร้อยละ 100 ส าหรับ

สถานที่ท างานมีสองรูปแบบคือ ท างานอยู่ในถิ่นฐานเดิม ชุมชนเดิมของตนเองในจังหวัดตาก และ

ท างานต่างถ่ินฐานโดยย้ายไปท างานต่างจังหวัด และจังหวัดที่กลุ่มเป้าหมายย้ายไปประกอบอาชีพและ

อาศัยอยู่ เช่น กรุงเทพมหานคร พิษณุโลก ก าแพงเพชร สระบุรี อุดรธานี 

 ด้านลักษณะงานที่ท าส่วนใหญ่หากกลุ่มเป้าหมายท างานในชุมชนจะประกอบอาชีพ

ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน เช่น เลี้ยงวัว ท าประมง หาของป่า แต่หากกลุ่มเป้าหมาย

แต่งงานและย้ายไปอยู่ต่างถิ่นจะประกอบอาชีพที่หลากหลายเช่น ช่างก่อสร้าง พนักงานในโรงงาน 

พนักงานในร้านล้างรถ พนักงานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น  

 ด้านรายได้เฉลี่ยจากการท างานของกลุ่มเป้าหมาย ส่วนใหญ่จะมีรายได้ไม่แน่นอน 

โดยได้รับเป็นรายวันเมื่อมีการท างานหรือจ้างงาน กลุ่มเป้าหมายที่ท างานในถิ่นฐานเดิมของตนเอง

พบว่ามีรายได้เฉลี่ยไม่แตกต่างจากการท างานต่างถิ่นฐาน โดยจะมีรายได้ทั้งแบบรายวันเช่น 200-300 

บาทต่อวัน และรายเดือนซึ่งมีรายได้อยู่ระหว่าง 2,000 บาทจนถึงสูงสุด 10,000 บาทต่อเดือน ขณะที่

กลุ่มเป้าหมายที่ย้ายถิ่นฐานไปท างานต่างจังหวัดจะมีรายได้รายวันและรายเดือนใกล้เคียงกัน แต่

รายได้รายเดือนจะน้อยกว่าคือประมาณ 7,000 บาทต่อเดือน 

 ด้านแนวโน้มการศึกษาต่อในอนาคตพบว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ 33 คนจาก 38 

คน หรือคิดเป็นร้อยละ 86.84 จะไม่กลับไปศึกษาต่อ ทั้งนี้เพราะไม่เห็นความส าคัญของการกลับไป

ศึกษาต่อ นอกจากนี้กลับไปศึกษาต่อยังส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบัน และอนาคต เช่น เพ่ิม

ภาระค่าใช้จ่ายทั้งในการเดินทางและการเรียน เสียเวลาในการท างาน และไม่ได้ใช้ประโยชน์จากการ

เรียน  
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  “ฉันเคยบอกให้เขากลับไปเรียน  อยากให้มีงานมีการที่ดีท า 

 แต่เขาก็ไม่เชื่อ เอาแต่เที่ยวเล่น สูบบุหรี่เยอะมากจนกลิ่นบุหรี่ติดตัว” 

มารดาของกรณีศึกษาที่ 16 (ผู้ให้สัมภาษณ์) 
   

  “คงไม่กลับไปเรียนอีกแล้ว แฟนคงไม่ยอม เพราะหนู 

ต้องให้นมลูกด้วย ถึงมีโอกาสเรียนหนูก็คงไม่กลับไปเรียนอีก 

เพราะอยากท างานมากกว่า” 

 กรณีศึกษาที่ 22 (ผู้ให้สัมภาษณ์) 
   

  “เรียนไปก็ต้องกลับมาอยู่บ้านเลี้ยงลูกอยู่ดี” 

กรณีศึกษาที่ 23 (ผู้ให้สัมภาษณ์) 
 

  “มีลูกแล้วไม่อยากเรียน เก็บเงินให้ลูกเรียนดีกว่า” 

กรณีศึกษาที่ 24 (ผู้ให้สัมภาษณ์) 
   

  “ตอนนี้มีครอบครัวแล้วอยากท างานเก็บเงินเพ่ือส่งลูก 

เข้าเรียนจะเหมาะสมกว่า และอยากให้ลูกมีโอกาสเรียนสูงๆ” 

กรณีศึกษาที่ 27 (ผู้ให้สัมภาษณ์) 

 

 ขณะที่กลุ่มเป้าหมายทีต่้องการจะกลับไปศึกษาต่อมีจ านวนทั้งสิ้น 5 คน จาก 38 คน

คิดเป็นร้อยละ 13.16 โดยกลุ่มเป้าหมายให้เหตุผลที่ต้องการศึกษาต่อ อาทิ ต้องการเรียนเพ่ือให้ได้วุฒิ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องการน าความรู้ไปประกอบอาชีพตามที่ตนเองต้องการ เช่น 

ทหาร ต้องการเรียนต่อในอนาคตพร้อมทั้งท างานไปด้วยและถ้ามีโอกาสตั้งใจจะเรียนให้จบปริญญาตรี 

 ส าหรับรูปแบบการศึกษาที่กลุ่มเป้าหมายต้องการศึกษาต่อในอนาคตคือ การศึกษา

ในส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
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วัตถุประสงค์ข้อที่สอง คือ เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลให้เด็กและเยาวชนออกนอกระบบการศึกษา 
จากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย ตัวแทนครอบครัว และตัวแทนชุมชนของกลุ่มเป้าหมาย 

สามารถวิเคราะห์ได้ว่าปัจจัยที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนออกนอกระบบการศึกษาเกิดจาก 2 ปัจจัย คือ 

1. ปัจจัยจากกลุ่มเป้าหมาย 

ปัจจัยจากกลุ่มเป้าหมายมีหลายประการที่ส่งผลต่อการออกนอกระบบการศึกษา มี

ดังนี้ 

1.1 ทัศนคติของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อการศึกษา เช่น การไม่ให้ความส าคัญและไม่

เห็นประโยชน์ของการเรียน การไม่ชอบเรียนหนังสือ ขี้เกียจเรียน อยากท างานมากกว่าเรียน หัวไม่ดี 

เรียนไม่เก่ง เรียนไม่เข้าใจ เบื่อการเรียน ไม่อยากเรียน 
 

 “ไม่รู้จะเรียนไปท าไม เรียนแล้วก็ต้องกลับมาอยู่บ้านท างานที่บ้าน 

หรือไม่ก็ต้องแต่งงานอยู่ดี” 

กรณีศึกษาที่ 15 (ผู้ให้สัมภาษณ์) 
 

1.2 การปรับตัว ทั้งการปรับตัวภายในสถานศึกษา เช่น ด้านการเรียนและการเข้า

กับเพ่ือนในชั้นเรียน และการปรับตัวในชีวิตประจ าวันเมื่อต้องย้ายถิ่นฐานไปเรียนหนังสือต่างถ่ิน 

 

 “ที่ตัวเมืองมีคนเยอะ คุยกับเค้าไม่เข้าใจ ไม่เคยรู้จัก ต้องหาข้าว 

กินเองซักผ้าเอง ต้องท าเองทั้งหมด อยู่ได้หนึ่งสัปดาห์ก็รู้สึกเบื่อ ไม่สนุก  

เวลาไปเรียนเหมือนถูกบังคับเลยไม่อยากไปเรียน” 

 กรณีศึกษาที่ 29 (ผู้ให้สัมภาษณ์) 
 

“ไม่ชอบความวุ่นวาย ไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

นักเรียนในโรงเรียนเยอะดูวุ่นวาย ไม่มีความสุข ต้องท าเองทุกอย่าง อยู่

หอคนเดียว”   

 กรณีศึกษาที่ 35 (ผู้ให้สัมภาษณ์) 
 

DP
U



99 
 

1.3 การมีคดีความ เช่น การทะเลาะวิวาทในโรงเรียน เรื่องชู้สาว การขโมยเงินของ

ครูและเพ่ือนนักเรียน 

1.4 การแต่งงานมีครอบครัว การหนีตามแฟน รวมถึงการตั้งครรภ์ขณะเรียนของ

ฝ่ายหญิง และการท าให้ผู้หญิงตั้งครรภ์ของฝ่ายชาย  

1.5 สุขภาพร่างกายของกลุ่มเป้าหมาย เช่น ปวดหัว อาเจียน 

2. ปัจจัยจากครอบครัว ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

2.1 ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจของครอบครัว ท าให้จ าเป็นต้องออกจากการเรียน เช่น 

การไม่มีคนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียนเนื่องจากบิดามารดาเสียชีวิตหรือแยกทางกัน การไม่มีเงิน

มากพอส าหรับการเรียนต่อ 

2.2 ทัศนคติของบิดามารดาที่มีต่อกลุ่มเป้าหมาย โดยบิดามารดามีทัศนคติว่า

กลุ่มเป้าหมายไม่มีความสามารถหรือศักยภาพมากพอที่จะเรียนหนังสือได้ รวมถึงการให้ความห่วงใยที่

มากจนเกินไป (overprotection) กับกลุ่มเป้าหมายจนไม่สามารถไว้วางใจเมื่อกลุ่มเป้าหมายต้องไป

โรงเรียน 

   “อ๋ันเค้าเป็นเด็กปัญญาอ่อน เรียนได้ล าดับที่สุดท้ายของห้อง อ๋ัน

เค้าเคยไม่สบายอาเจียนเยอะตอนที่ไปเรียนแต่ครูให้ไปพักที่ห้อง

พยาบาลอยู่คนเดียว พอพ่อเค้ารู้เรื่องเลยไปตามรับกลับมา พอเค้า

กลับมาก็นอนทั้งวัน นอนไปหลายวัน เราเลยเป็นห่วงเค้า ไม่อยากให้

เค้าไปโรงเรียนอีก” 

 “เค้าเป็นคนไม่ค่อยพูด มีอะไรไม่ยอมบอกครู แม่กลัวเพ่ือน

แกล้งอ๋ัน เพราะเค้าเป็นเด็กปัญญาอ่อน” 

มารดาของกรณีศึกษาที่ 15 (ผู้ให้สัมภาษณ์) 

 

2.3 ทัศนคติด้านการให้ความส าคัญกับการศึกษาของสมาชิกในครอบครัว และคน

ในชุมชน จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่าสมาชิกในบางครอบครัว เช่น บิดา มารดา และคนในชุมชน 

ไม่ให้ความส าคัญกับการศึกษา การให้กลุ่มเป้าหมายเข้าศึกษาเป็นเพราะอายุถึงเกณฑ์ที่ต้องเข้าเรียน
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และเมื่อเรียนจนจบระดับชั้นประถมศึกษา หรือการศึกษาภาคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) ก็ควร

ออกจากการเรียนมาช่วยครอบครัวท างาน เช่นเดียวกันกับครอบครัวอ่ืนๆ ในชุมชนก็ออกจากการ

เรียนก่อนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)  

2.4 สิ่งแวดล้อมของกลุ่มเป้าหมายที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย เช่น 

เพ่ือนเกเร การติดรุ่นพ่ี การติดเที่ยวเล่น การออกนอกระบบการศึกษาของเพ่ือนของกลุ่มเป้าหมาย

และกลุ่มเป้าหมายออกนอกระบบการศึกษาตามเพ่ือน 

2.5 การเดินทางเพ่ือไปโรงเรียน เนื่องจากพ้ืนที่ในชุมชนเป็นพ้ืนที่ห่างไกล และ

ทุรกันดาร (บนภูเขาสูง บนดอย) ต้องเดินทางหลายวิธีหลายต่อ เช่น การขึ้นรถโฟวิล การต่อเรือ การ

เดินเท้า จึงจะเข้าถึงโรงเรียนท าให้ไม่สะดวกต่อการเดินทางเพ่ือไปโรงเรียน ซึ่งการเดินทางแต่ละครั้ง

ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมง 

 

วัตถุประสงค์ข้อที่สาม คือ เพื่อน าเสนอแนวทางการจัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนนอก

ระบบการศึกษา  

 ผู้วิจัยเก็บข้อมูลเ พ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย ในข้อที่  3 จากการสัมภาษณ์

ผู้ทรงคุณวุฒิเชิงลึก (in-depth interview) ที่ท างานเกี่ยวข้องในด้านการวางแผน หรือวางนโยบาย 

หรือมีประสบการณ์โดยตรงกับการจัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนทั้งการศึกษาในระบบ 

การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยรวมจ านวน 5 ท่าน จากนั้นสรุป และสังเคราะห์

ค าตอบที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยมีประเด็นที่ส าคญัเรียงตามล าดับ ดังนี้ 

3.1 บทบาทของครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ในการป้องกันการออกจากระบบการศึกษา

ของเด็กและเยาวชน  

บทบาทของครอบครัว  

ครอบครัวมีบทบาทส าคัญที่สุดทั้งในการพัฒนาบุตรหลานผ่านระบบการศึกษาหรือ

อาจน าไปสู่การน าบุตรหลานออกนอกระบบการศึกษาและน าพาบุตรหลานให้เป็นแรงงาน ดังนั้น

ครอบครัวควรต้องตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาบุตรหลานผ่านระบบการศึกษา (ซึ่งอาจเห็น

ผลช้าเมื่อเทียบกับการออกนอกระบบการศึกษาและเข้าสู่แรงงาน)  ครอบครัวควรวางแผนสร้าง
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ครอบครัวตั้งแต่ก่อนแต่งงาน เน้นการพัฒนาให้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพ โดยเฉพาะการพัฒนาเซลล์

สมองตั้งแต่แรกเกิดถึง 8 ขวบ โดยโรงเรียนต้องมีส่วนร่วม เช่น การให้ครูพูดคุยกับผู้ปกครองเพ่ือท าให้

ผู้ปกครองหรือครอบครัวตระหนักถึงความส าคัญ และคุณค่าของการศึกษาและเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อ

การน าบุตรหลานออกนอกระบบการศึกษา โดยครอบครัวควรผลักดันให้บุตรหลานอยู่ในระบบ

การศึกษาอย่างน้อยในระดับการศึกษาภาคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3)  

บทบาทของโรงเรียน  

ผู้อ านวยการโรงเรียนและครูต้องมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณความเป็น

ครู เรียนรู้และใส่ใจผู้เรียน สร้างความผูกพันระหว่างครูกับศิษย์เพ่ือป้องกันการออกนอกระบบ

การศึกษา รวมถึงการให้ครูพูดคุยกับครอบครัวเพ่ือป้องกันการออกนอกระบบการศึกษาของเด็กและ

เยาวชน โดยท าให้ครอบครัวเห็นคุณค่าและความส าคัญของการศึกษา เช่น การให้ครอบครัวเห็น

ตัวอย่างของการมีอาชีพที่ดีภายหลังจบการศึกษา การมีข้าวกินอ่ิม สุขภาพดีเมื่อบุตรมาโรงเรียน การ

มีรถโมบาย (mobile) ที่ประกอบด้วยหนังสือและสื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบ

การศึกษาเพ่ือเข้าถึงครอบครัว และชุมชนโดยสอดแทรกทัศนคติ และความส าคัญของการศึกษา 

นอกจากนี้ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน (ชก) ควรท าหน้าที่ช่วยเหลือ

และป้องกันนักเรียนที่มีแนวโน้มจะออกนอกระบบการศึกษาอย่างจริงจังและเกิดผลในทางปฏิบัติ

เพ่ือให้นักเรียนคงอยู่ในระบบการศึกษาต่อไปได้ 

บทบาทของชุมชน  

ชุมชนควรสร้างความตระหนักในการเห็นความส าคัญของการเรียนโดยใช้การศึกษา

เป็นฐานในการพัฒนาชุมชน และเป็นพื้นฐานในการด าเนินชีวิตที่ดี โดยครอบครัวแต่ละครอบครัวต้อง

ร่วมมือกันเปลี่ยนแปลงชุมชน รวมถึงการมีผู้น าชุมชนซึ่งเป็นคนในชุมชนที่มีศักยภาพเป็นครูผู้สอน

แทนครูในเมืองหรือครูต่างถ่ิน ทั้งนี้เพราะจะรู้และเข้าใจธรรมชาติของผู้เรียนได้ดีกว่า รวมถึงการสอน

ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและเป็นการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียนโดยคนในชุมชนที่เป็น

อาสาสมัครและเห็นถึงความส าคัญของคนในชุมชน ซึ่งผู้ที่จะเปลี่ยนแปลงชุมชนได้ควรเป็นบุคคล ใน

ชุมชนที่เป็นนักบูรณาการและรู้ข้อมูลในชุมชนเป็นอย่างดี สามารถเข้าถึงเด็กและเยาวชนได้ดี 
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3.2 หน่วยงานที่ควรมีบทบาทในการช่วยเหลือ และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนนอก

ระบบการศึกษา 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมีบทบาทต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานภาครัฐ อาทิ หน่วยงานส่งเสริมสวัสดิการครอบครัว การพัฒนาชุมชน 

โดยควรมีระบบติดตามภายหลังการออกนอกระบบการศึกษาของเด็ก พัฒนาคุณภาพชีวิตและ

ช่วยเหลือด้านจิตใจ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข เช่น 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพสต) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม) ควรมีระบบ

แนะแนวครอบครัวถึงแนวทางการเลี้ยงลูก เช่น โครงการขวัญถุงในโรงพยาบาลให้แม่หลังคลอด การ

วางแผนการตั้งครรภ์ (เพราะเด็กและเยาวชนนอกรระบบการศึกษาส่วนหนึ่งตั้งครรภ์ในวัยรุ่น)  หรือ

การสนับสนุนด้านอาชีพของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา เช่น เด็กและเยาวชนที่ออกนอก

ระบบการศึกษาต้องการเป็นพยาบาล สาธารณสุขชุมชนควรมีบทบาทในการส่งเสริม 

รวมถึงการร่วมมือกับกรมสุขภาพจิต ให้การดูแลด้านสภาพจิตใจ กระทรวงมหาดไทย เช่น 

องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต) ร่วมกันคัดเลือกคนในชุมชนที่สามารถเป็นแกนน าหรือปราชญ์

ชาวบ้าน หรือแหล่งภูมิปัญญาและจัดการเรียนรู้ร่วมกับส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย หรือหากเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาประกอบอาชีพเกษตรกร องค์การ

ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท) ควรให้ความรู้หรือจัดอบรมเป็นหลักสูตรระยะสั้นให้ความรู้เกี่ยวกับด้าน

การเกษตร เป็นต้น ซึ่งการช่วยเหลือในลักษณะดังกล่าวจะเป็นการพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบ

การศึกษาผ่านการให้การศึกษาตามอัธยาศัย  

นอกจากหน่วยงานภาครัฐข้างต้นแล้ว ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยยังเป็นเพียงผู้ท าหน้าที่จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนนอก

ระบบการศึกษาให้ดีขึ้น และหากเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาต้องการประกอบอาชีพ

นอกเหนือจากกระทรวงที่เกี่ยวข้องข้างต้นแล้ว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานควรมีบทบาทใน

การจัดหางานที่เหมาะสม ทั้งนี้การด าเนินงานต่างๆ ข้างต้นจะส าเร็จและเกิดขึ้นได้จริงจ าเป็นต้อง

ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ  
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 ส าหรับบทบาทขององค์กรเอกชน เช่น องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง

สหประชาชาติ หรือยูเนสโก้ (UNESCO)  ยังมีบทบาทในการช่วยเหลือด้านการเงินในการสนับสนุน

คุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาเพ่ือให้กลับเข้าสู่การศึกษาในระบบ โดยผ่าน

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

โดยมีโครงการที่ส าคัญ อาทิ “Strengthening Education Systems For Out of School 

Children Project” เป็นต้น 

 

3.3 การจัดการศึกษาทีเ่หมาะสมกับความต้องการของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาใน

ด้านการศึกษาต่อในอนาคต และบุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การศึกษาที่เหมาะสมกับความต้องการของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ควรเป็น

การศึกษาที่จัดการเรียนรู้เฉพาะบุคคล เช่น กลุ่มเด็กที่มีปัญหาเฉพาะด้าน เป็นต้น โดยการศึกษานอก

ระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยต้องสามารถพัฒนารายวิชาเลือก และออกแบบการเรียนรู้ที่

สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  ตัวอย่างกรณีศึกษาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาที่เป็น

เด็กต่างด้าวจังหวัดตาก หากผู้เรียนต้องการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทย การจัดการศึกษาควรจัดให้เรียน

ผ่านส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่เน้นทักษะอาชีพ แต่หาก

ผู้เรียนต้องการกลับไปอยู่ที่ประเทศพม่า การจัดการศึกษาจะจัดผ่านศูนย์การเรียนรู้ในไทยที่สอนเป็น

ภาษาพม่า และใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบของพม่า เป็นต้น 

นอกจากนี้ ยังควรเป็นการจัดการศึกษาโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เป็นการศึกษาที่เด็กและ

เยาวชนนอกระบบการศึกษามีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของ

ผู้เรียนอย่างแท้จริง เช่น ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน 

โดยสถานศึกษาในชุมชนต้องสามารถจัดการศึกษาได้ทั้ง 3 รูปแบบตามพระราชบัญญัติการศึกษา 

มาตรา 12 คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

นอกจากนี้การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังเป็นการจัดการศึกษาที่ช่วยลด

ความเหลื่อมล้ าและเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา เช่น บทเรียนออฟไลน์ (offline) เป็นต้น 
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ส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับความต้องการของเด็กและ

เยาวชนนอกระบบการศึกษาสามารถแบ่งได้ 2 กรณีตามความต้องการของเด็กและเยาวชน คือ        

1) กรณีท่ีเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาต้องการวุฒิการศึกษา ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และศูนย์การเรียนรู้จะมีบทบาทในการพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับวุฒิ

การศึกษา รวมถึงภาคเอกชน เช่น องค์กรเอกชนเพ่ือสาธารณะประโยชน์ (NGO) มีส่วนร่วมในการ

พัฒนาครูที่สอนผู้เรียนเด็กต่างด้าวในศูนย์การเรียน และ 2)กรณีที่เด็กและเยาวชนนอกระบบ

การศึกษาต้องการประกอบอาชีพหรือพัฒนาด้านอาชีพและไม่ต้องการกลับไปศึกษาต่อ ส านักงาน

ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจะมีบทบาทในการฝึกอาชีพให้กับผู้เรียนโดย

ควรท างานร่วมกันกับกระทรวงแรงงาน  

 

3.4 วิธีการจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม

อัธยาศัย เพื่อป้องกัน ช่วยเหลือ หรือพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ออกนอกระบบการศึกษา  และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การจัดการศึกษาในระบบ 

 โรงเรียนควรเน้นระบบการช่วยเหลือผู้เรียน ใส่ใจผู้เรียนเป็นรายบุคคลโดยเฉพาะ

ผู้เรียนที่มีแนวโน้มออกนอกระบบการศึกษาผ่านระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนในโรงเรียน (ชก) ที่

สามารถท างานได้จริง ระบบครูที่ปรึกษาและครูประจ าชั้น และครูแนะแนว ซึ่งควรให้การแนะแนว

ชีวิตกับเด็กและเยาวชนที่มีแนวโน้มเป็นกลุ่มเสี่ยงจะออกนอกระบบการศึกษา จัดชั้นเรียนเพ่ือเตรียม

ความพร้อมให้กับผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน และครูควรมีทักษะของความใส่ใจ เข้าใจผู้เรียน สร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและผู้เรียน ให้ความส าคัญการแนะแนวมากขึ้น ครูควรมีความรู้ความ

เข้าใจในเรื่องของจิตวิทยาเด็ก และภาษาท้องถิ่น เช่น ภาษาพม่า  

 นอกจากนี้ การเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการ

เรียนรู้ของผู้เรียน การเรียนการสอนที่เน้นการลงมือปฏิบัติ (learning by doing) มากยิ่งขึ้น รวมถึง

วิธีการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับสภาพของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุข และสนุก

กับการเรียน  
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 ทั้งนีก้ารจัดการศึกษาในระบบควรเชื่อมโยงกับการศึกษานอกระบบเพ่ือป้องกัน และ

แก้ไขปัญหาของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาที่ครบวงจร 

การจัดการศึกษานอกระบบ  

 การจัดการศึกษานอกระบบควรจัดตามพระราชบัญญัติการศึกษามาตรา 12 และ

จัดเป็นหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือรองรับความต้องการของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา และคนใน

ชุมชน ส าหรับบทบาทส าคัญของผู้เรียนในการศึกษานอกระบบคือ การรับผิดชอบการเรียนของตนเอง

แทนการให้ครูช่วยเหลือหรือรอความช่วยเหลือจากครู ในขณะที่บทบาทของครูส านักงานส่งเสริม

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยควรเข้าใจลักษณะการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับ

บริบทของผู้เรียนโดยจัดการศึกษาให้มีความยืดหยุ่น เช่น ผู้เรียนไม่จ าเป็นต้องครบกลุ่มในบางพ้ืนที่ 

การเรียนการสอนออนไลน์ เป็นต้น และมีความหลากหลาย สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็ก

และเยาวชนนอกระบบการศึกษาได้ทั้งในด้านของหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอน โดยการสอนผ่าน

เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นวิธีการส าคัญในการเข้าถึงผู้เรียนที่อยู่ห่างไกลให้เข้าถึงการศึกษาได้ ยืด

หลักการจัดการศึกษาแบบ “การสมัครไม่มีรอบ สอบไม่มีรุ่น” ทั้งนี้ครูผู้สอนควรเป็นคนในพ้ืนที่หรือ

ชุมชน เช่น ครูภูมิปัญญา จะมีความเหมาะสมในการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาเด็กและเยาวชนนอก

ระบบการศึกษาได้ดี 

การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 

 หน่วยงานทุกภาคส่วนมีบทบาทส าคัญในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย โดยควร

สร้างนิสัยให้คนไทยใฝ่รู้ใฝ่เรียน และเรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong learning) จัดการศึกษาให้สอดคล้อง

กับความต้องการของคนในชุมชนเพ่ือพัฒนาด้านอาชีพของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาและ

คนในชุมชน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการเรียนรู้  เช่น การมีฟรีไวไฟ (free Wi-Fi) 

ห้องสมุดประชาชน อินเทอร์เน็ตต าบล การใช้ mobile literacy (การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี เช่น แท็บ

เล็ต โทรทัศน์ดาวเทียม อินเทอร์เน็ต) เพ่ือสร้างแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนหรือศูนย์การเรียนรู้โดยคนใน

ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นจากชุมชน โดยชุมชน เพ่ือ

ชุมชน และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนอย่างแท้จริง 
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 ส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือและป้องกันทั้งการศึกษาในระบบและ

นอกระบบ ควรเป็นหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐบาล อาทิ ส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นต้น องค์กรเอกชน อาทิ องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และ

วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก (UNESCO) โดยท าหน้าที่สนับสนุนเรื่องงบประมาณในการ

ให้ครูอบรมความรู้ที่จ าเป็นกับการสอนผู้เรียนที่ออกนอกระบบการศึกษา เช่น ภาษาพม่า จิตวิทยาเด็ก 

และสิ่งส าคัญในการด าเนินงานช่วยเหลือ ป้องกันเด็กและเยาวชนออกนอกระบบการศึกษาของ

หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน คือ ควรท างานให้มีระบบที่เชื่อมโยงกัน เป็นเอกภาพและมี

ฐานข้อมูลชุดเดียวกันเพ่ือป้องกันการสับสนของข้อมูลในเรื่องเดียวกันแต่มีข้อมูลแตกต่างกัน 

 

3.5 แนวทางการจัดการศึกษาที่เหมาะสมส าหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา  

จากข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิข้างต้น ผู้วิจัยสังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาแนวทางการจัด

การศึกษาที่เหมาะสมส าหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา โดยแนวทางการจัดการศึกษา

ส าหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษามีแนวทางที่ส าคัญดังนี้ 

3.5.1 การจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น (flexibility) ตามบริบทของผู้เรียน 

  จากข้อมูลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนออกนอกระบบการศึกษา

พบว่า เกิดจากสองปัจจัยคือ ปัจจัยจากกลุ่มเป้าหมาย และปัจจัยจากครอบครัว ชุมชน และ

สิ่งแวดล้อม ซึ่งตัวอย่างปัจจัยที่เกิดข้ึนมีหลายประการ อาทิ การปรับตัวในสถานศึกษา การมีคดีความ

ติดตัว การแต่งงาน ปัญหาสุขภาพ ทัศนคติที่มีต่อการศึกษา สภาพเศรษฐกิจ การเดินทางไป

สถานศึกษา เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาด้านการปรับตัว และการเดินทางไปสถานศึกษาทั้งนี้

เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายในงานวิจัยพักอาศัยอยู่ในพื้นท่ีสูงบนเขาหรือพ้ืนที่ที่ยากล าบากต่อการเดินทาง

รวมถึงไม่มีสัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต ดังนั้นแนวทางการจัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชน

นอกระบบการศึกษา กรณีศึกษาจังหวัดตาก จึงควรเป็นการจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นตามสภาพ

และบริบทของผู้เรียนที่มีลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างจากเด็กและเยาวชนทั่วไป และแตกต่าง
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จากเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาจังหวัดอ่ืน ทั้งในเรื่องของวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียน

การสอน หลักสูตร เนื้อหาสาระ วิธีการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล อีกทั้งในเรื่องของการจัด

การศึกษาที่ควรต้องมีทั้งการศึกษาในระบบร่วมมือกับการศึกษานอกระบบ การให้ทักษะความรู้

ทางด้านวิชาการและทักษะอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาที่ท างาน

แล้ว  

 ตัวอย่างแนวทางการจัดการศึกษา อาทิ การเชิญครูจากการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยหรือเชิญครูที่เป็นปราชญ์ชาวบ้านหรือคนในพ้ืนที่มาสอนแทนบุคคลภายนอก 

(อันเนื่องจากข้อจ ากัดในการเดินทาง) โดยจัดสอนเพ่ือการฝึกอาชีพและการท างานมากกว่าการเรียน

โดยใช้เนื้อหาจากหลักสูตรแกนกลาง นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอนควรจัดตามความพร้อมของ

ผู้เรียนโดยไม่จ าเป็นต้องให้ชั้นเรียนครบชั้น รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอน

(กรณีพ้ืนที่อยู่ห่างไกลและสามารถเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์ เน็ทได้) ทั้งนี้ภาครัฐควรมีงบประมาณ

เพ่ือการสนับสนุนแนวทางการจัดการศึกษาดังกล่าวด้วย 

3.5.2 การจัดการศึกษาที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ( individual differences) 

ของผู้เรียน 

  เนื่องจากผู้เรียนแต่ละคนมีวิถีชีวิตภายหลังออกนอกระบบการศึกษาแตกต่างกัน ทั้ง

จากการแต่งงานมีครอบครัว และการท างาน ดังนั้นการจัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนนอก

ระบบการศึกษาจึงต้องค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและบริบทของผู้เรียนที่แตกต่างกัน การ

จัดการศึกษาที่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในจังหวัดตาก นอกจากควรมีความ

ยืดหยุ่นในการจัดการศึกษาแล้วยังควรค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน อาทิ ผู้เรียนที่

ครอบครัวแล้วและมีความต้องการประกอบอาชีพ การจัดการศึกษาควรมีหลักสูตรที่เน้นการพัฒนา

ทักษะการท างานที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและอาชีพที่สอดคล้องกับท้องถิ่น รวมถึงมี

หลักสูตรครอบครัวศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัว โดยหลักสูตรและเนื้อหาวิชาควรเน้นที่

สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและประกอบอาชีพได้จริง 
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3.5.3 การจัดการศึกษาเพื่อการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ (life and career) 

  จากข้อมูลคุณลักษณะเชิงลึกของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาด้านวิถีชีวิต

ภายหลังออกจากระบบการศึกษา และแนวโน้มการศึกษาต่อในอนาคต  และข้อมูลจากการวิเคราะห์

ปัจจัยที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนออกนอกระบบการศึกษาพบว่า ภายหลังผู้เรียนซึ่งเป็นเด็กและ

เยาวชนนอกระบบการศึกษาออกจากสถานศึกษาแล้วส่วนใหญ่ไม่ต้องการกลับเข้าศึกษาต่อในระบบ

เพราะมีครอบครัว และประกอบอาชีพแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทั้งในจังหวัดตากและ

ต่างจังหวัด ตัวอย่างอาชีพ เช่น เกษตรกร รับจ้างทั่วไป พนักงานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น ดังนั้น

แนวทางการจัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาจึงควรเป็นการจัดการศึกษาบน

ฐานของการท างาน เพ่ือพัฒนาการด ารงชีวิต สอดคล้องกับวิถีชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพ

เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา

แทนการจัดการศึกษาที่เน้นเพียงวิชาการแต่เพียงอย่างเดียวเพราะไม่สอดคล้องกับความต้องการของ

เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ทั้งนี้การศึกษาบนฐานการงานอาชีพต้องสามารถเทียบโอนไปที่

คุณภาพของการศึกษาข้ันพื้นฐานได้ 

3.5.4 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา (participatory education 

management)  

 เนื่องจากเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาทุกคนปฏิเสธการกลับเข้าสู่ระบบ

การศึกษาในโรงเรียน และมีเพียง 5 คนจาก 38 คนเท่านั้นที่ให้ข้อมูลว่าหากมีโอกาสต้องการศึกษาต่อ

ในส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดังนั้นการจัดการศึกษาส าหรับ

เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาจึงต้องไม่ใช่บทบาทหน้าที่ของโรงเรียนแต่เพียงฝ่ายเดียว แต่ต้อง

เป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชน และสังคมที่เด็กและเยาวชนนอก

ระบบการศึกษาอาศัยอยู่ ซึ่งตัวอย่างของการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เช่น การ

จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์การศึกษาขึ้นในชุมชน โดยคนในชุมชน วัตถุประสงค์ในการศึกษา และ

หลักสูตรออกแบบเพ่ือรองรับความต้องการของคนในชุมชน และมีภาครัฐให้การสนับสนุนการ

ด าเนินงานและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาดังกล่าวเพ่ือให้เกิดความเท่าเทียม ทั่วถึง มี
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คุณภาพ (quality) จึงจะท าให้การจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเกิดขึ้นและ

ด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง (continuity) และยั่งยืน (sustainability) 

3.5.5 การจัดการศึกษาทางเลือก (alternative education)  

 การจัดการศึกษาทางเลือกเป็นการจัดการศึกษาเพ่ือผู้เรียนที่เป็นเด็กและเยาวชนนอก

ระบบการศึกษาที่ไม่ต้องการศึกษาต่อในระบบโรงเรียน มีลักษณะที่ส าคัญคือการออกแบบหลักสูตรที่

มีลักษณะเฉพาะตามความต้องการของผู้เรียน เป็นการศึกษาท่ีไม่แยกส่วนระหว่างวิถีชีวิตออกจากการ

เรียนรู้ ซึ่งเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาสามารถประกอบอาชีพและเรียนรู้เพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนา

ตนเองในเรื่องที่ตนถนัดหรือสนใจได้ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong learning)

ของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะและประสบการณ์ชีวิตและการท างานผ่านการเรียนรู้ได้

ด้วยตนองตลอดชีวิตโดยไม่จ าเป็นต้องเรียนผ่านการศึกษาในระบบ 

จากข้อมูลความต้องการกลับเข้าศึกษาต่อในระบบการศึกษาของกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวพบว่า 

กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ปฏิเสธการกลับสู่การศึกษาในระบบการศึกษา ดังนั้น แนวทางจัดการศึกษา

ส าหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาสามารถจัดแบ่งออกเป็น 2 แนวทางโดยยืดถือความ

ต้องการของเด็กและเยาวชนเป็นหลัก โดยมีแนวทางการจัดการศึกษา คือ การจัดการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นแนวทางท่ีส าคัญ ทั้งนี้สามารถแบ่งรูปแบบการจัดการศึกษาออกเป็น 2 

แบบตามความต้องการของผู้เรียน คือ 

1. กรณีที่เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาต้องการได้วุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น ส านักงาน

ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจะเป็นหน่วยงานในการจัดการศึกษาที่ส าคัญ

ส าหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา  

2. กรณีท่ีเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาไม่ต้องการวุฒิการศึกษา แต่ต้องการประกอบ

อาชีพและพัฒนาด้านอาชีพ ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยยังคง

เป็นหน่วยงานในการจัดการศึกษาที่ส าคัญ รวมถึงการศึกษาทางเลือก โดยมีแนวทางการจัดการศึกษา

ที่ส าคัญคือ ต้องจัดการศึกษาแบบยืดหยุ่น เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล จัดการศึกษาบนพ้ืนฐาน

ของการด ารงชีวิตและการท างาน และเป็นการจัดการศึกษาทางเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการ
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ของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการท างาน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาค

ส่วนในชุมชน 

ทั้งนี้แนวทางการจัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาจังหวัดตากจะ

เกิดข้ึนและประสบความส าเร็จได้จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับ

ครอบครัวที่พ่อแม่ ผู้ปกครอง และสมาชิกในครอบครัวจ าเป็นต้องเห็นความส าคัญของการศึกษาเพ่ือ

การประกอบอาชีพและการด ารงชีวิต ระดับชุมชน เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน  องค์การบริหารส่วนต าบล 

(อบต) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ) ควรให้การสนับสนุนเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา

ด้วยการจัดหาบุคลากรมาฝึกทักษะอาชีพและการท างานเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ขณะที่ระดับสังคมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข และภาคเอกชน ควรให้การ

สนับสนุนและช่วยเหลือในเรื่องของการระดมทรัพยากร สนับสนุนงบประมาณ และบุคลากรในการจัด

การศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพและสร้างโอกาสทางการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของ

เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา 

จากข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยสรุปแนวทางการจัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบ

การศึกษา: กรณีศึกษาจังหวัดตาก ได้ตามภาพท่ี 4-1 ดังนี้ 
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ภาพที่ 4-1 แสดงแนวทางการจัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา : กรณีศึกษา

จังหวัดตาก  

 

 

 

 

 

แนวทางการจัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา: 

กรณีศึกษาจังหวัดตาก 

ต้องการวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น ต้องการประกอบอาชีพ 

และพัฒนาด้านอาชีพ 

การสนับสนุนของหน่วยงานภาครฐั และภาคเอกชน 

 
การมีส่วนร่วมของครอบครัว และชุมชนในการจัดการศึกษา 

แนวทางการจัดการศึกษาผ่านการศึกษา       
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

1. ยืดหยุ่นตามบริบทผู้เรียน 
2. เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 
3. เน้นการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพ 
4. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
เน้นความเท่าเทียม ทั่วถึง และมีคุณภาพ 
5. การศึกษาทางเลือก เน้นการเรยีนรู้ตลอดชีวิต  

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย และ การศึกษาทางเลือก 

ผลลัพธ์ (Outcome) 
1. เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาได้รับวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น  
2. เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและมี
ทักษะการท างานที่ดีขึ้น 
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 งานวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา : 

กรณีศึกษาจังหวัดตาก มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยที่ส าคัญ 3 ประการคือ 1) เพ่ือศึกษาคุณลักษณะ  

เชิงลึกของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา 2)  เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชน

ออกนอกระบบการศึกษา และ 3) เพ่ือน าเสนอแนวทางการจัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนนอก

ระบบการศึกษา กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยได้มาโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (purposive 

sampling) และการสุ่มตัวอย่างแบบสโนว์บอล (snowball sampling) กับบุคคลที่เคยศึกษาในระบบ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษา จังหวัดตาก แต่ออกจากระบบการศึกษากลางคัน และปัจจุบันไม่ได้เข้า

รับการศึกษาต่อทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ในจังหวัด

ตาก รวมจ านวน 38 คน  และตัวแทนครอบครัว ตัวแทนชุมชนของกลุ่มเป้าหมาย ผลการศึกษาแบ่ง

ตามวัตถุประสงค์การวิจัยออกเป็น 3 ข้อตามล าดับ 

 

สรุปผลการวิจัย 

วัตถุประสงค์ข้อ 1 เพื่อศึกษาคุณลักษณะเชิงลึกของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา  

 ผู้วิจัยแบ่งผลการศึกษาคุณลักษณะเชิงลึกของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาออกเป็น 

สองด้าน คือ ด้านความสัมพันธ์ภายในครอบครัว และชุมชนของกลุ่มเป้าหมาย และด้านวิถีชีวิต

ภายหลังออกจากระบบการศึกษา และแนวโน้มการศึกษาต่อในอนาคต 

1.1 ด้านความสัมพันธ์ภายในครอบครัว และชุมชนของกลุ่มเป้าหมาย  

จากกรณีศึกษาข้างต้นเมื่อวิ เคราะห์ถึงความสัมพันธ์ภายในครอบครัวกับ

กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนที่ออกนอกระบบการศึกษาจ านวน 38 คนแล้วพบว่า 

กลุ่มเป้าหมายจ านวน 25 คนคิดเป็นร้อยละ 65.79 บิดามารดาอยู่ร่วมกัน ขณะที่กลุ่มเป้าหมายที่บิดา

มารดาหย่าร้างโดยบิดาหรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายแต่งงานใหม่มีจ านวนที่ใกล้เคียงกับ

บิดามารดาเสียชีวิตหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตท าให้กลุ่มเป้าหมายอาศัยอยู่กับญาติพ่ีน้องหรืออาศัย

อยู่ตามล าพังกับเพ่ือน โดยบิดามารดาหย่าร้างจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 18.42 และบิดามารดา

เสียชีวิตหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิต จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 21.43   
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 ขณะที่ในครอบครัวที่บิดามารดาอยู่ด้วยกันแต่กลับพบว่าไม่มีความผูกพันกับ

กลุ่มเป้าหมาย ดังสะท้อนได้จากบิดาหรือมารดาไม่ทราบถึงสาเหตุที่กลุ่มเป้าหมายออกจากโรงเรียน 

ไม่สามารถให้ข้อมูลได้หรือให้ข้อมูลไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย หรือการที่บิดามารดาไม่เคยรู้ถึง

พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย เช่น การมีแฟน การคบหาเพ่ือนต่างเพศ ชื่อเ พ่ือนสนิทของ

กลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น 

นอกจากนี้เมื่อกลุ่มเป้าหมายย้ายถิ่นฐานเพราะประกอบอาชีพหรือแต่งงาน บิดา

มารดาของกลุ่มเป้าหมายยังไม่ทราบว่ากลุ่มเป้าหมายมีรายรับเท่าใด มีสภาพความเป็นอยู่อย่างไร 

และกลุ่มเป้าหมายบางส่วนก็เพียงแต่ส่งเงินให้บิดามารดาและครอบครัวใช้จ่าย และนานๆ ครั้งจึงจะ

กลับหรือบางครอบครัวกลุ่มเป้าหมายไม่กลับมาท่ีบ้านอีกเลย 

จากผลการศึกษาข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ภายในครอบครัวกลุ่มเป้าหมาย 

มีความสัมพันธ์ที่ห่างเหิน ต่างคนต่างเพียงอยู่อาศัยร่วมบ้านเดียวกันแต่ไม่มีความผูกพัน ความลึกซึ้ง

ทางอารมณ์ รวมถึงการสื่อสารในครอบครัว นอกจากนี้ระดับการศึกษาของสมาชิกภายในครอบครัวยัง

ส่งผลต่อการเลือกตัดสินใจศึกษาต่อหรือการตัดสินใจออกนอกระบบการศึกษาของกลุ่มเป้าหมาย โดย

หากสมาชิกในครอบครัว อาทิ บิดา มารดา ไม่ได้เรียนหนังสือหรือมีการศึกษาน้อยกว่ากลุ่มเป้าหมาย 

พ่ีหรือน้องออกนอกระบบการศึกษา จะส่งผลต่อการตัดสินใจออกนอกระบบการศึกษาของ

กลุ่มเป้าหมายเช่นเดียวกัน ซึ่งผู้วิจัยพบว่าสมาชิกในครอบครัวของกลุ่มเป้าหมายทุกคนจะไม่เคยเข้าถึง

การศึกษาหรือมีการศึกษาเพียงแค่ระดับการศึกษาภาคบังคับ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3) เท่านั้น 

เมื่อพิจารณาด้านชุมชน พบว่าวิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมของคนในชุมชนมี

อิทธิพลกับการตัดสินใจศึกษาต่อ ซึ่งข้อมูลจากการลงพ้ืนที่พูดคุยกับกลุ่มเป้าหมายและคนในชุมชน

พบว่าหากคนในชุมชนส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนหนังสือหรือเรียนแต่ออกกลางคันหรือมีการศึกษาในระดับ

ใดบุตรหลานของคนในชุมชนนั้นก็มักมีการศึกษาอยู่ ในระดับใกล้เคียงกันและออกกลางคัน

เช่นเดียวกัน รวมถึงการเลือกประกอบอาชีพภายหลังออกจากระบบการศึกษา โดยเฉพาะในกลุ่มชาติ

พันธุ์ที่ต่างกันเช่น ม้ง กะเหรี่ยง 

นอกจากนี้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนยังส่งผลต่อการประกอบอาชีพของ

กลุ่มเป้าหมายเมื่อออกจากระบบการศึกษา อาทิ คนในชุมชนประกอบอาชีพประมง เลี้ยงวัว หาของ

ป่าเป็นอาชีพหลัก เมื่อกลุ่มเป้าหมายออกจากระบบการศึกษาหากกลุ่มเป้าหมายไม่ออกจากพ้ืนที่หรือ
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ย้ายถิ่นฐาน กลุ่มเป้าหมายก็จะเลือกประกอบอาชีพเช่นเดียวกันกับคนในชุมชน คือ ประมง เลี้ยงวัว 

หาของป่า 

ขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างครูในโรงเรียน พบว่าภายหลังกลุ่มเป้าหมายออกจาก

การเรียน ครูในโรงเรียนมีทั้งที่ได้ติดตาม และไม่มีการติดตามกลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้กลับเข้าสู่ระบบ

การศึกษา โดยครูที่ติดตามมักจะให้ข้อเสนอแนะกับกลุ่มเป้าหมายในด้านการศึกษาต่อ เช่น การศึกษา

ต่อที่ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การดรอปเรียนชั่วคราวเมื่อ

คลอดบุตรแล้วค่อยกลับมาเรียนใหม่อีกครั้ง เป็นต้น แต่ภายหลังเมื่อกลุ่มเป้าหมายออกจากการเรียน

กลางคันเมื่อได้สอบถามถึงการติดต่อพูดคุยกับครูในโรงเรียน พบว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ไม่มีการ

พูดคุยหรือติดต่อสัมพันธ์กับครูในโรงเรียนอีก มีกลุ่มเป้าหมายเพียง 1 คนจาก 38 คนเท่านั้นที่ยัง

ติดต่อกับครูในโรงเรียนที่เคยเรียนจนถึงปัจจุบัน 

1.2 วิถีชีวิตภายหลังออกจากระบบการศึกษา และแนวโน้มการศึกษาต่อในอนาคต 

ภายหลังกลุ่มเป้าหมายออกจากระบบการศึกษา พบว่ากลุ่มเป้าหมายทุกคนแต่งงาน

(ทั้งแบบมีพิธีการและไม่มีพิธีการ) มีครอบครัว พร้อมทั้งท างานหรือคิดเป็นร้อยละ 100 ส าหรับ

สถานที่ท างานมีสองรูปแบบคือ ท างานอยู่ในถิ่นฐานเดิม ชุมชนเดิมของตนเองในจังหวัดตาก และ

ท างานต่างถ่ินฐานโดยย้ายไปท างานต่างจังหวัด และจังหวัดที่กลุ่มเป้าหมายย้ายไปประกอบอาชีพและ

อาศัยอยู่ เช่น กรุงเทพมหานคร พิษณุโลก ก าแพงเพชร สระบุรี อุดรธานี 

ด้านลักษณะงานที่ท าส่วนใหญ่หากกลุ่มเป้าหมายท างานในชุมชนจะประกอบอาชีพ

ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน เช่น เลี้ยงวัว ท าประมง หาของป่า แต่หากกลุ่มเป้าหมาย

แต่งงานและย้ายไปอยู่ต่างถิ่นจะประกอบอาชีพที่หลากหลายเช่น ช่างก่อสร้าง พนักงานในโรงงาน 

พนักงานในร้านล้างรถ พนักงานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น  

ด้านรายได้เฉลี่ยจากการท างานของกลุ่มเป้าหมาย ส่วนใหญ่จะมีรายได้ไม่แน่นอน 

โดยได้รับเป็นรายวันเมื่อมีการท างานหรือจ้างงาน กลุ่มเป้าหมายที่ท างานในถิ่นฐานเดิมของตนเอง

พบว่ามีรายได้เฉลี่ยไม่แตกต่างจากการท างานต่างถิ่นฐาน โดยจะมีรายได้ทั้งแบบรายวันเช่น 200-300 

บาทตอ่วัน และรายเดือนซึ่งมีรายได้อยู่ระหว่าง 2,000 บาทจนถึงสูงสุด 10,000 บาทต่อเดือน ขณะที่

กลุ่มเป้าหมายที่ย้ายถิ่นฐานไปท างานต่างจังหวัดจะมีรายได้รายวันและรายเดือนใกล้เคียงกัน แต่

รายได้รายเดือนจะน้อยกว่าคือประมาณ 7,000 บาทต่อเดือน 
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ด้านแนวโน้มการศึกษาต่อในอนาคตพบว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ 33 คนจาก 38 

คน หรือคิดเป็นร้อยละ 86.84 จะไม่กลับไปศึกษาต่อ ทั้งนี้เพราะไม่เห็นความส าคัญของการกลับไป

ศึกษาต่อ นอกจากนี้กลับไปศึกษาต่อยังส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบัน และอนาคต เช่น เพ่ิม

ภาระค่าใช้จ่ายทั้งในการเดินทางและการเรียน เสียเวลาในการท างาน และไม่ได้ใช้ประโยชน์จากการ

เรียน  

ขณะที่กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการจะกลับไปศึกษาต่อมีจ านวนทั้งสิ้น 5 คน จาก 38 คน

คิดเป็นร้อยละ 13.16 โดยกลุ่มเป้าหมายให้เหตุผลที่ต้องการศึกษาต่อ อาทิ ต้องการเรียนเพ่ือให้ได้วุฒิ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องการน าความรู้ไปประกอบอาชีพตามที่ตนเองต้องการ เช่น 

ทหาร ต้องการเรียนต่อในอนาคตพร้อมทั้งท างานไปด้วยและถ้ามีโอกาสตั้งใจจะเรียนให้จบปริญญาตรี 

ส าหรับรูปแบบการศึกษาที่กลุ่มเป้าหมายต้องการศึกษาต่อในอนาคตคือ การศึกษา

ในส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 

วัตถุประสงค์ข้อ 2  เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลให้เด็กและเยาวชนออกนอกระบบการศึกษา 

ผู้วิจัยสรุปผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย ตัวแทนครอบครัว และตัวแทน

ชุมชนของกลุ่มเป้าหมาย สามารถวิเคราะห์ได้ว่าปัจจัยที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนออกนอกระบบ

การศึกษาเกิดจาก 2 ปัจจัย คือ 

1. ปัจจัยจากกลุ่มเป้าหมาย 

ปัจจัยจากกลุ่มเป้าหมายมีหลายประการที่ส่งผลต่อการออกนอกระบบการศึกษา มี

ดังนี้ 

1.1 ทัศนคติของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อการศึกษา เช่น การไม่ให้ความส าคัญและไม่

เห็นประโยชน์ของการเรียน การไม่ชอบเรียนหนังสือ ขี้เกียจเรียน อยากท างานมากกว่าเรียน หัวไม่ดี 

เรียนไม่เก่ง เรียนไม่เข้าใจ เบื่อการเรียน ไม่อยากเรียน 

1.2 การปรับตัว ทั้งการปรับตัวภายในสถานศึกษา เช่น ด้านการเรียนและการเข้า

กับเพ่ือนในชั้นเรียน และการปรับตัวในชีวิตประจ าวันเมื่อต้องย้ายถิ่นฐานไปเรียนหนังสือต่างถ่ิน 

1.3 การมีคดีความ เช่น การทะเลาะวิวาทในโรงเรียน เรื่องชู้สาว การขโมยเงินของ

ครูและเพ่ือนนักเรียน 
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1.4 การแต่งงานมีครอบครัว การหนีตามแฟน รวมถึงการตั้งครรภ์ขณะเรียนของ

ฝ่ายหญิง และการท าให้ผู้หญิงตั้งครรภ์ของฝ่ายชาย  

1.5 สุขภาพร่างกายของกลุ่มเป้าหมาย เช่น ปวดหัว อาเจียน 

2. ปัจจัยจากครอบครัว ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

2.1 ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจของครอบครัว ท าให้จ าเป็นต้องออกจากการเรียน เช่น 

การไม่มีคนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียนเนื่องจากบิดามารดาเสียชีวิตหรือแยกทางกัน การไม่มีเงิน

มากพอส าหรับการเรียนต่อ 

2.2 ทัศนคติของบิดามารดาที่มีต่อกลุ่มเป้าหมาย โดยบิดามารดามีทัศนคติว่า

กลุ่มเป้าหมายไม่มีความสามารถหรือศักยภาพมากพอที่จะเรียนหนังสือได้ รวมถึงการให้ความห่วงใยที่

มากจนเกินไป (overprotection) กับกลุ่มเป้าหมายจนไม่สามารถไว้วางใจเมื่อกลุ่มเป้าหมายต้องไป

โรงเรียน 

2.3 ทัศนคติด้านการให้ความส าคัญกับการศึกษาของสมาชิกในครอบครัว และคน

ในชุมชน จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่าสมาชิกในบางครอบครัว เช่น บิดา มารดา และคนในชุมชน 

ไม่ให้ความส าคัญกับการศึกษา การให้กลุ่มเป้าหมายเข้าศึกษาเป็นเพราะอายุถึงเกณฑ์ที่ต้องเข้าเรียน

และเมื่อเรียนจนจบระดับชั้นประถมศึกษา หรือการศึกษาภาคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) ก็ควร

ออกจากการเรียนมาช่วยครอบครัวท างาน เช่นเดียวกันกับครอบครัวอ่ืนๆ ในชุมชนก็ออกจากการ

เรียนก่อนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)  

2.4 สิ่งแวดล้อมของกลุ่มเป้าหมายที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย เช่น 

เพ่ือนเกเร การติดรุ่นพ่ี การติดเที่ยวเล่น การออกนอกระบบการศึกษาของเพ่ือนของกลุ่มเป้าหมาย

และกลุ่มเป้าหมายออกนอกระบบการศึกษาตามเพ่ือน 

2.5 การเดินทางเพ่ือไปโรงเรียน เนื่องจากพ้ืนที่ในชุมชนเป็นพ้ืนที่ห่างไกล และ

ทุรกันดาร (บนภูเขาสูง บนดอย) ต้องเดินทางหลายวิธีหลายต่อ เช่น การขึ้นรถโฟวิล การต่อเรือ การ

เดินเท้า จึงจะเข้าถึงโรงเรียนท าให้ไม่สะดวกต่อการเดินทางเพ่ือไปโรงเรียน ซึ่งการเดินทางแต่ละครั้ง

ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมง 
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วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อน าเสนอแนวทางการจัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบ

การศึกษา 

ผู้วิจัยสังเคราะห์ผลการศึกษาจากข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือหาแนวทางการ

จัดการศึกษาที่เหมาะสมส าหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา โดยแนวทางการจัดการศึกษา

ส าหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษามีแนวทางที่ส าคัญดังนี้ 

3.1 การจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น (flexibility) ตามบริบทของผู้เรียน 

  จากข้อมูลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนออกนอกระบบการศึกษา

พบว่า เกิดจากสองปัจจัยคือ ปัจจัยจากกลุ่มเป้าหมาย และปัจจัยจากครอบครัว ชุมชน และ

สิ่งแวดล้อม ซึ่งตัวอย่างปัจจัยที่เกิดข้ึนมีหลายประการ อาทิ การปรับตัวในสถานศึกษา การมีคดีความ

ติดตัว การแต่งงาน ปัญหาสุขภาพ ทัศนคติที่มีต่อการศึกษา สภาพเศรษฐกิจ การเดินทางไป

สถานศึกษา เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาด้านการปรับตัว และการเดินทางไปสถานศึกษาทั้งนี้

เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายในงานวิจัยพักอาศัยอยู่ในพื้นท่ีสูงบนเขาหรือพ้ืนที่ที่ยากล าบากต่อการเดินทาง

รวมถึงไม่มีสัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต ดังนั้นแนวทางการจัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชน

นอกระบบการศึกษา กรณีศึกษาจังหวัดตาก จึงควรเป็นการจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นตามสภาพ

และบริบทของผู้เรียนที่มีลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างจากเด็กและเยาวชนทั่วไป และแตกต่าง

จากเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาจังหวัดอ่ืน ทั้งในเรื่องของวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียน

การสอน หลักสูตร เนื้อหาสาระ วิธีการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล อีกทั้งในเรื่องของการจัด

การศึกษาที่ควรต้องมีทั้งการศึกษาในระบบร่วมมือกับการศึกษานอกระบบ การให้ทักษะความรู้

ทางด้านวิชาการและทักษะอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาที่ท างาน

แล้ว 

3.2 การจัดการศึกษาที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ( individual differences) 

ของผู้เรียน 

  เนื่องจากผู้เรียนแต่ละคนมีวิถีชีวิตภายหลังออกนอกระบบการศึกษาแตกต่างกัน ทั้ง

จากการแต่งงานมีครอบครัว และการท างาน ดังนั้นการจัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนนอก

ระบบการศึกษาจึงต้องค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและบริบทของผู้เรียนที่แตกต่างกัน การ

จัดการศึกษาที่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในจังหวัดตาก นอกจากควรมีความ

ยืดหยุ่นในการจัดการศึกษาแล้วยังควรค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
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3.3 การจัดการศึกษาเพื่อการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ (life and career) 

  จากข้อมูลคุณลักษณะเชิงลึกของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาด้านวิถีชีวิต

ภายหลังออกจากระบบการศึกษา และแนวโน้มการศึกษาต่อในอนาคต  และข้อมูลจากการวิเคราะห์

ปัจจัยที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนออกนอกระบบการศึกษาพบว่า ภายหลังผู้เรียนซึ่งเป็นเด็กและ

เยาวชนนอกระบบการศึกษาออกจากสถานศึกษาแล้วส่วนใหญ่ไม่ต้องการกลับเข้าศึกษาต่อในระบบ

เพราะมีครอบครัว และประกอบอาชีพแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทั้งในจังหวัดตากและ

ต่างจังหวัด ตัวอย่างอาชีพ เช่น เกษตรกร รับจ้างทั่วไป พนักงานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น ดังนั้น

แนวทางการจัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาจึงควรเป็นการจัดการศึกษาบน

ฐานของการท างาน เพ่ือพัฒนาการด ารงชีวิต สอดคล้องกับวิถีชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพ

เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา

แทนการจัดการศึกษาที่เน้นเพียงวิชาการแต่เพียงอย่างเดียวเพราะไม่สอดคล้องกับความต้องการของ

เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ทั้งนี้การศึกษาบนฐานการงานอาชีพต้องสามารถเทียบโอนไปที่

คุณภาพของการศึกษาข้ันพื้นฐานได้ 

3.4 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา (participatory education 

management)  

 เนื่องจากเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาทุกคนปฏิเสธการกลับเข้าสู่ระบบ

การศึกษาในโรงเรียน และมีเพียง 5 คนจาก 38 คนเท่านั้นที่ให้ข้อมูลว่าหากมีโอกาสต้องการศึกษาต่อ

ในส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดังนั้นการจัดการศึกษาส าหรับ

เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาจึงต้องไม่ใช่บทบาทหน้าที่ของโรงเรียนแต่เพียงฝ่ายเดียว แต่ต้อง

เป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชน และสังคมที่เด็กและเยาวชนนอก

ระบบการศึกษาอาศัยอยู่ ซึ่งตัวอย่างของการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เช่น การ

จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์การศึกษาขึ้นในชุมชน โดยคนในชุมชน วัตถุประสงค์ในการศึกษา และ

หลักสูตรออกแบบเพ่ือรองรับความต้องการของคนในชุมชน และมีภาครัฐให้การสนับสนุนการ

ด าเนินงานและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาดังกล่าวเพ่ือท าให้เกิดความเท่าเทียม ทั่วถึง 

และมีคุณภาพจึงจะท าให้การจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเกิดขึ้นและด าเนินการได้

อย่างต่อเนื่อง (continuity) และยั่งยืน (sustainability) 
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3.5 การจัดการศึกษาทางเลือก (alternative education)  

 การจัดการศึกษาทางเลือกเป็นการจัดการศึกษาเพ่ือผู้เรียนที่เป็นเด็กและเยาวชนนอก

ระบบการศึกษาที่ไม่ต้องการศึกษาต่อในระบบโรงเรียน มีลักษณะที่ส าคัญคือการออกแบบหลักสูตรที่

มีลักษณะเฉพาะตามความต้องการของผู้เรียน เป็นการศึกษาท่ีไม่แยกส่วนระหว่างวิถีชีวิตออกจากการ

เรียนรู้ ซึ่งเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาสามารถประกอบอาชีพและเรียนรู้เพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนา

ตนเองในเรื่องที่ตนถนัดหรือสนใจได้ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong learning)

ของผู้เรียน 

จากข้อมูลดังกล่าวสรุปได้ว่า แนวทางจัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบ

การศึกษาสามารถจัดแบ่งออกเป็น 2 แนวทางโดยยืดถือความต้องการของเด็กและเยาวชนเป็นหลัก

คือ  

1. กรณีที่เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาต้องการได้วุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น ส านักงาน

ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจะเป็นหน่วยงานในการจัดการศึกษาที่ส าคัญ

ส าหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา  

2. กรณีท่ีเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาไม่ต้องการวุฒิการศึกษา แต่ต้องการประกอบ

อาชีพและพัฒนาด้านอาชีพ แนวทางการจัดการศึกษาต้องการจัดการศึกษาแบบยืดหยุ่น เน้นความ

แตกต่างระหว่างบุคคล จัดการศึกษาบนพ้ืนฐานของการด ารงชีวิตและการท างาน และเป็นการจัด

การศึกษาทางเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาเพ่ือ

สนับสนุนการท างาน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชน 

อภิปรายผล 

 ผู้วิจัยอภิปรายผลตามผลการวิจัยที่ได้ในวัตถุประสงค์แต่ละข้อ โดยมีรายละเอียดและประเด็น

ต่างๆ ตามล าดับต่อไปนี้ 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 คุณลักษณะเชิงลึกของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา 

 1.1 ด้านความสัมพันธ์ภายในครอบครัว และชุมชนของกลุ่มเป้าหมาย  

  ผลการศึกษาพบว่าความสัมพันธ์ภายในครอบครัวกลุ่มเป้าหมายมีความสัมพันธ์ที่

ห่างเหิน ไม่มีความผูกพัน ความลึกซึ้งทางอารมณ์ ขาดการสื่อสารในครอบครัว และระดับการศึกษา

ของสมาชิกภายในครอบครัว เช่น พ่อแม่ พ่ีน้อง ยังส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกไม่ศึกษาต่อหรือการ
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ตัดสินใจออกนอกระบบการศึกษาของกลุ่มเป้าหมาย โดยหากสมาชิกในครอบครัว  อาทิ บิดา มารดา 

ไม่ได้เรียนหนังสือหรือมีการศึกษาน้อยกว่ากลุ่มเป้าหมาย พ่ีหรือน้องออกนอกระบบการศึกษา จะ

ส่งผลต่อการตัดสินใจออกนอกระบบการศึกษาของกลุ่มเป้าหมายเช่นเดียวกัน 

  สอดคล้องกับการศึกษาของ ภุมริน บุญทวี (2548) ที่สนับสนุนเกี่ยวกับความสัมพันธ์

ในครอบครัวที่ส่งผลต่อการออกกลางคัน  โดยผลการศึกษาจากงานวิจัยเรื่อง ปัจจัยทางครอบครัวและ

พฤติกรรมทางสังคมที่มีผลต่อการออกกลางคันของนักศึกษาโรงเรียนอาชีวะเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ 

พบว่า ปัญหาความสัมพันธ์ภายในครอบครัว สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ความคาดหวังของ

ครอบครัวที่มีต่อนักศึกษา ความไม่ไว้ใจและไม่เชื่อม่ันที่พ่อแม่มีต่อลูกส่งผลต่อการขาดแรงจูงใจในการ

เรียนของนักศึกษา 

  เช่นเดียวกันกับการศึกษาของ วิทิตา สุขทั่วญาติ (2553) ที่วิจัยเรื่อง บทเรียนที่ได้
จากการสะท้อนคิดของนักเรียนหญิงที่ออกกลางคันเนื่องจากการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ผลการศึกษา
สะท้อนให้เห็นว่า สัมพันธภาพระหว่างครอบครัวเป็นสิ่งที่ช่วยหล่อหลอมพฤติกรรม การเลี้ยงดูของ
ครอบครัวที่ปล่อยปละละเลย และครอบครัวที่บิดามีพฤติกรรมทางเพศและการใช้อ านาจ หล่อหลอม
พฤติกรรมและส่งเสริมค่านิยมในการใช้เงินเพื่อตอบสนองความต้องการท าให้กรณีศึกษารับวัฒนธรรม
การบริโภคนิยมวัตถุ ท าให้กรณีศึกษามีนิสัยการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ขาดผู้ให้ค าปรึกษาในช่วงเวลาเกิด
ปัญหา และการใช้อ านาจความรุนแรงของสมาชิกในครอบครัว การขาดความรักและความอบอุ่น ท า
ให้เกิดการแสวงหาความรักจากบุคคลอ่ืนท าให้น าไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การตั้งครรภ์ไม่
พึงประสงค์ และการออกจากการเรียนกลางคัน 
  จากผลการศึกษาแสดงให้ เห็ นถึ ง ความส าคัญของสิ่ งแวดล้ อม ในระดับ 

microsystem คือครอบครัว และชุมชน ที่มีอิทธิพลต่อเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาเป็นอย่าง

มาก ทั้งในเรื่องของทัศนคติที่มีต่อการเรียน การเห็นความส าคัญของการศึกษา รวมถึงระดับการศึกษา

และการออกนอกระบบการศึกษาของสมาชิกในครอบครัวย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจออกนอกระบบ

การศึกษาของเด็กและเยาวชนโดยตรงเช่นกัน สอดคล้องกับทฤษฎีระบบนิเวศวิทยาของบรอนเฟน

เบรนเนอร์ที่กล่าวไว้ว่าปฏิสัมพันธ์ที่เกิดข้ึนระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อมในระบบนี้จะสร้างและพัฒนา

ประสบการณ์ให้กับตัวตนของบุคคล การที่เด็กจะมีลักษณะบุคลิกภาพหรืออารมณ์เป็นเช่นใด ยังคง

ขึ้นอยู่กับระบบสิ่งแวดล้อมใน microsystem เป็นส าคัญ  

  ตัวอย่างความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนนอก

ระบบการศึกษาสะท้อนให้เห็นได้ชัดจากผลการศึกษาเชิงลึกของกรณีศึกษาที่ 1 นายเอที่ครอบครัว
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หย่าร้าง มารดาแต่งงานกับสามีใหม่ นายเอมีปัญหากับบิดาเลี้ยง ถูกบิดาเลี้ยงท าร้ายร่างกาย และ

มารดาเข้าข้างบดิาเลี้ยง ส่งผลให้นายเอหนีออกจากบ้าน ติดเพ่ือนแทนการมีความผูกพันกับครอบครัว 

และมีคดีความท าให้ต้องออกจากระบบการศึกษา หรือในกรณีศึกษาที่ 22 แอนมาจากครอบครัวที่

บิดามารดาแยกทางกัน มารดาแต่งงานใหม่ และแอนเคยถูกบิดาเลี้ยงล่วงละเมิดทางเพศ อีกทั้งมารดา

ยังมีแฟนหลายคน ท าให้แอนต้องไปอยู่ที่มูลนิธิ 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 ด ามี (2552) ที่พบว่าครอบครัวที่มีสัมพันธภาพที่ไม่ดีต่อกันจะส่งผล

กระทบเชิงลบต่อสมาชิกทุกคนในครอบครัวในหลายประการ อาทิ ขาดความสุขในครอบครัว ไม่มี

ความปรองดอง ขาดความเป็นมิตร ท าให้เกิดความห่างเหิน น าไปสู่ความแตกแยกในครอบครัว มี

ผลเสียต่อสุขภาพและบุคลิกภาพของคนในครอบครัวทั้งร่างกายและจิตใจ เกิดความรุนแรงใน

ครอบครัว และการกระท าทารุณต่อผู้หญิงและเด็ก (เช่นเดียวกับกรณีศึกษาที่ 1) และสมาชิกใน

ครอบครัวมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไป เช่น การเล่นพนัน การใช้สารเสพติด เป็นต้น 
 

 1.2 ด้านวิถีชีวิตภายหลังออกจากระบบการศึกษา และแนวโน้มการศึกษาต่อในอนาคต 

 ผลการศึกษาพบว่า ประวัติทางการศึกษาของบิดามารดาหรือคนในครอบครัว และ

การให้ความส าคัญกับการศึกษาของกลุ่มเป้าหมายมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจออกนอกระบบ

การศึกษาของกลุ่มเป้าหมาย ผลการศึกษาสะท้อนถึงทฤษฎีระบบนิเวศวิทยาของบรอนเฟนเบรนเนอร์ 

ที่กล่าวถึงระบบ microsystem ว่ามีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อพัฒนาการของเด็กและเยาวชน 

เพราะเป็นระบบที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็กและเยาวชนที่สุด จึงส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กและเยาวชน

โดยตรง ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของกิจกรรม บทบาท และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เด็กและเยาวชน

ที่ได้รับตามประสบการณ์ และการรับรู้ผ่านบริบทที่เด็กและเยาวชนอาศัยและด าเนินชีวิตอยู่ทั้งบ้าน

DP
U



121 
 

และโรงเรียน ตัวอย่างเช่น กิจกรรมระหว่างพ่อกับลูก ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับเด็ก หรือบทบาท

ของเด็กกับกลุ่มเพ่ือน ล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อวิถีชีวิตภายหลังออกจากระบบการศึกษา และแนวโน้ม

การศึกษาต่อในอนาคต 

 ดังจะเห็นได้จากการที่สมาชิกในครอบครัว กลุ่มเพ่ือน และชุมชนของกลุ่มเป้าหมาย 

ล้วนแล้วแต่มีบุคคลที่ออกกลางคันหรือมีการศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือไม่เคยได้เข้ารับ

การศึกษาเลยเป็นส่วนใหญ่ จากปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ตัดสินใจไม่กลับมาศึกษา

ต่อในอนาคต ขณะที่วิถีชีวิตภายหลังออกจากระบบการศึกษา พบว่ากลุ่มเป้าหมายประกอบอาชีพ

เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืนในชุมชน เช่น หาของป่า เลี้ยงวัว  

 นอกจากนี้ วิถีชีวิต ความเชื่อ วัฒนธรรม และประเพณีของคนในชุมชนยังมีอิทธิพล

กับการตัดสินใจศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพภายหลังออกจากระบบการศึกษา ซึ่งข้อมูลจากการ

ลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลพบว่าหากชุมชนของกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่แตกต่างกัน เช่น ม้ง 

กะเหรี่ยง ก็จะมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน อาทิ รูปแบบ

การสร้างบ้าน การท างาน ลักษณะนิสัยของคนในชุมชน รวมถึงทัศนคติ และการให้ความส าคัญ

เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรหลานในชุมชน บางชาติพันธุ์ให้ความส าคัญกับเรื่องการศึกษาก็นิยมให้บุตร

หลานเรียนจนจบการศึกษา ขณะที่บางชาติพันธุ์มีแนวคิดว่าเมื่อถึงวัยที่ต้องแต่งงานมีคู่ครองก็ควร

แต่งงานมีคู่ครอง หรือหากเจอคู่ครองก็ควรออกจากการเรียนเพ่ือมาแต่งงานมีครอบครัว หาก

กลุ่มเป้าหมายที่มีแฟนและมีเพศสัมพันธ์กันแล้วฝ่ายหญิงต้องออกจากการเรียนเพ่ือแต่งงานด้วยการ

ผูกข้อมือ และท างานหรือเป็นแม่บ้านดูแลลูกต่อไป ดังนั้นความเชื่อ และวัฒนธรรมที่แตกต่างกันอัน

เป็นผลจากระบบ macrosystem จึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ท าให้กลุ่มเป้าหมายไม่ตัดสินใจกลับเข้าสู่

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

จากกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ให้ความส าคัญและเบื่อกับการเรียน รวมถึงทัศนคติของพ่อแม่และชุมชนที่ไม่ให้

ความส าคัญต่อการเรียนของบุตรหลานย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจออกกลางคันของกลุ่มเป้าหมาย 

สอดคล้องกับผลการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา โดย จอห์น เอ็ม บริดจ์แลน์ด (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 จ านวน 467 คน จาก 

25 ประเทศ พบว่า การออกกลางคันของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ไม่ ได้มีสาเหตุจากผลการเรียนตกต่ า 

โดยร้อยละ 70 ให้สัมภาษณ์ว่าสามารถส าเร็จการศึกษาได้หากมีความพยายาม และร้อยละ 45 ให้

เหตุผลว่าเกิดจากความเบื่อหน่ายและรู้สึกแย่กับการเรียนในโรงเรียน ร้อยละ 32 ให้เหตุผลว่าต้อง

เรียนซ้ าชั้น และยังพบอีกว่า ครอบครัวของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ไม่ได้สนใจกับการเรียนของกลุ่ม

ตัวอย่างมากนัก เช่นเดียวกับการศึกษาในประเทศไทยของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราช

ภัฎนครสวรรค์ (2548) ที่ศึกษาสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาสถาบันราชภัฏนครสวรรค์ปี

การศึกษา 2544-2546 ผลการศึกษาพบว่าสาเหตุแรกที่ส่งผลต่อการออกกลางคันของนักศึกษาคือ 

การไม่เห็นความส าคัญของการศึกษาในสาขาวิชาที่เรียน รองลงมาคือ การไม่ได้รับค าปรึกษาจาก

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์วางตัวไม่เหมาะสม และปัญหาด้านเศรษฐกิจของครอบครัว 

  ส าหรับปัจจัยที่เกิดจากการปรับตัวในสถานศึกษา ได้มีการศึกษาของ สุปราณี 

เทศนาเรียง, สุภกร หาญสูงเนิน, และพชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร (2557) ที่ศึกษารูปแบบการลดปัญหาการ

ออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการศึกษาพบว่านอกจากปัจจัยที่เกิดจากครูไม่มีจิตวิทยาในการท าความเข้าใจกับ

นักศึกษาแล้ว หนึ่งในปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษายังเกิดจากการปรับตัวไม่ได้ ในสถานศึกษา

ของนักศึกษาอีกด้วย 

  ขณะที่ปัจจัยจากครอบครัว ชุมชน และสิ่งแวดล้อม พบว่ามีงานวิจัยจ านวนมากที่

พบว่าครอบครัว ชุมชน และสิ่งแวดล้อมเป็นสาเหตุ อาทิ การศึกษาปัจจัยทางครอบครัวและ

พฤติกรรมทางสังคมที่มีผลต่อการออกกลางคันของนักศึกษาโรงเรียนอาชีวะเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ 

ของ ภุมริน บุญทวี (2548) ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยทางครอบครัวส่งผลต่อการออกกลางคันของ

นักศึกษาในโรงเรียนอาชีวะเอกชนเป็นอย่างมาก นักศึกษาที่ไม่ประสบความส าเร็จในการเรียนเกิดจาก
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ปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ ความคาดหวังของครอบครัวที่มี

ต่อนักศึกษา รวมถึงการที่พ่อแม่ ผู้ปกครองไม่เชื่อมั่นและไว้ใจลูกมีผลท าให้นักศึกษาขาดแรงจูงใจใน

การเรียน ครอบครัวไม่เห็นความส าคัญ ขณะที่พฤติกรรมด้านสังคมที่ถือเป็นปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม 

พบว่า การเที่ยวกลางคืน การตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม การใช้ยาเสพติด เป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้ออกจาก

การเรียนกลางคัน 

  เช่นเดียวกับ สรรค์ชัย  กิติยานันท์ (2553) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออก

กลางคันของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ผลการศึกษาพบว่าปัจจัย

ที่มีอิทธิพลต่อการออกกลางคันเกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ครอบครัว และ

สถานศึกษา กล่าวคือ ปัจจัยส่วนตัวของนักศึกษา เช่น ผลการเรียน ปัจจัยด้านครอบครัว เช่น 

ภาระหน้าที่ทางครอบครัว ปัจจัยด้านอาจารย์ผู้สอน เช่น อาจารย์ไม่มีเทคนิคการสอนที่น่าสนใจ 

ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอน เช่น การสอนของหลักสูตรไม่สอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาดแรงงาน ปัจจัยด้านสังคม เช่น การทะเลาะกับเพ่ือนในชั้นเรียน ปัจจัยด้านการบริการและการ

สนับสนุนที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอนไม่เพียงพอ ปัจจัยด้านอาจารย์ที่

ปรึกษา เช่น อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าใจนักศึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ 

  สอดคล้องกับการศึกษาของ โกมล จันทวงษ์ (2558) ที่ศึกษาปัจจัยสาเหตุการออก
กลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ศูนย์สระแก้ว ผล
การศึกษาพบว่าสาเหตุการออกกลางคันเกิดจากปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ครอบครัว และ
สถานศึกษาเช่นเดียวกันกับข้างต้น แต่งานวิจัยเรื่องนี้มีปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ิมเติม กล่าวคือ ปัจจัย
ส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ทัศนคติที่ไม่ดีต่อสาขาที่เรียน เบื่อหน่ายต่อการเรียนการสอน 
ปัจจัยจากครอบครัว เช่น ฐานะยากจน และปัจจัยจากสถานศึกษาที่มีผลมากที่สุดคือหลักสูตรและ
การเรียนการสอนไม่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน บรรยากาศการจัดการเรียนการสอนไม่เหมาะสม 
อาจารย์ขาดความมุ่งมั่น ไม่มีจิตวิทยาการสอน และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เช่น สภาพสิ่งแวดล้อม
ภายในสถานศึกษาไม่น่าเรียน กิจกรรมการเรียนไม่ส่งผลต่อการเรียนรู้ และการเดินทางมาเรียนไม่
สะดวก มีค่าใช้จ่ายสูง 
  นอกจากนี้ ผลการศึกษาของ สิงข์ จีนพงษ์ (2553) ที่ศึกษาการออกกลางคันของ
นักเรียนโรงเรียนสามัคคีพัฒนา อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ยังสอดคล้องกับข้างต้น โดยมี
ปัจจัยสามด้านที่มีผลต่อการออกกลางคันของนักเรียนคือ 1) ปัจจัยด้านตัวนักเรียน เช่น นักเรียนมี
ปัญหาสุขภาพและมีโรคประจ าตัว มีสติปัญญาช้า เรียนไม่ทันเพ่ือน ชอบหนีเรียน และอารมณ์ร้อน 2) 
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ปัจจัยด้านโรงเรียน เช่น นักเรียนบางคนมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อโรงเรียนและครู ครูบางคนจัดการเรียนการ
สอนไม่ดี ส่งผลให้นักเรียนไม่อยากเรียนและหนีเรียน และ 3) ปัจจัยด้านครอบครัว เช่น ผู้ปกครอง
ส่วนใหญ่สนับสนุนการศึกษาต่อ มีความประสงค์ให้นักเรียนเรียนต่อสูง ๆ แต่นักเรียนเลือกออกเองไม่
ต้องการเรียนต่อ เนื่องจากนักเรียนบางคนมีอายุมากอายเพ่ือน ไม่อยากเรียน และเรียนไม่ทันเพ่ือน 
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 การทะเลาะวิวาทกับเพ่ือน ปัจจัยจากโรงเรียนและครู เช่น การดูแลเอาใจใส่ของครู การ
ขาดความเป็นกันเองกับผู้เรียน การขาดความรับผิดชอบของครู และปัจจัยด้านครอบครัว เช่น ฐานะ
ครอบครัวยากจน มีความขัดแย้งระหว่างบุคคลภายในครอบครัว  
  ส าหรับปัจจัยด้านชุมชน และสิ่งแวดล้อม ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลต่อการออก
กลางคันของกลุ่มเป้าหมายในงานวิจัย สอดคล้องกับผลการศึกษาของ พิมพ์ วาสนา (2555) ที่ศึกษา
การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะเสี่ยงการออกกลางคันของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพ้ืนที่
การศึกษาจังหวัดเชียงรายเขต 2 ผลพบว่าตัวบ่งชี้ภาวะเสี่ยงการออกกลางคันที่มีผลมากที่สุดคือ เจต
คติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน รองลงมาคือ ครอบครัว ผู้ปกครอง เช่นเดียวกับ ธงชาติ สอนค า (2554) 
ที่ศึกษาปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนโรงเรียนบ้านกล้อทอสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 และพบว่า สังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นด้านที่ส่งผลกระทบต่อการออก
กลางคันของนักเรียนมากที่สุด โดยคนในชุมชนมีความเชื่อว่าไม่ต้องเรียนก็มีชีวิตอยู่ได้ เพ่ือนที่ไม่เรียน
ต่อในชุมชนมีจ านวนมาก บ้านอยู่ห่างไกลโรงเรียน และต้องการใช้ชีวิตอิสระตามเพ่ือน 
  จากการอภิปรายผลการศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้น จึงสามารถสรุปได้ว่า
ปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อการออกนอกระบบการศึกษาของเด็กและเยาวชนคือ ปัจจัยจากกลุ่มเป้าหมาย 
และปัจจัยจากครอบครัว ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือได้ว่าเป็นระบบสิ่งแวดล้อมในระดับ 
microsystem ตามแนวคิดของบรอนเฟนเบรนเนอร์ที่ส่งผลกระทบต่อบุคลิกลักษณะ ความคิด 
ทัศนคติและการตัดสินใจของเด็กและเยาวชนโดยตรง รวมถึงการออกนอกระบบการศึกษาของเด็ก
และเยาวชนเช่นกัน 
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วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 แนวทางการจัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา 

ผลการศึกษาพบว่าการจัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา

ควรมีความยืดหยุ่น (flexibility) ตามบริบทของผู้เรียน เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล เน้นการจัด

การศึกษาบนพ้ืนฐานของการด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพ จัดการศึกษาทางเลือก โดยเน้นทุก

ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพ่ือให้เกิดความเท่าเทียม ทั่วถึง และมีคุณภาพ เป็นการเรียนรู้

ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตถึงแม้จะออกนอกระบบการศึกษาแล้วก็ตาม 

ผลการศึกษาดังกล่าวอภิปรายผลได้ว่า สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือ

การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 4 ด้านการศึกษาขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และ

วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก (UNESCO) ที่กล่าวว่า การศึกษาต้องมีความเท่าเทียมและ

ทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตกับทุกคน (United Nations, n.d.) 

นอกจากนี้ผลการศึกษายังสอดคล้องกับหลักพ้ืนฐานทางการศึกษาของปฏิญญา

อาเซียน 7 ประการ คือ 1) การเข้าถึงการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนทุกคน (Accessibility) โดย

ปราศจากเรื่องเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ การไร้ความสามารถ ความห่างไกลของพ้ืนที่ ศาสนา ความเชื่อ 

วัฒนธรรม สังคม และปัจจัยอ่ืนๆ  2) การจัดการศึกษาต้องมีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย และ

ยืดหยุ่น (Flexibility) ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การให้ความรู้ทั้งในด้านวิชาการ

และทักษะอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มคนชายขอบหรือไม่สามารถเข้าถึงการศึกษา เช่น 

กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ห่างไกลในจังหวัดตาก เป็นต้น 3) การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ (Quality) 

โดยครูที่มีประสิทธิภาพ หลักสูตร วิธีการ สื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล สิ่งอ านวย

ความสะดวก และการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา 4) 

สิทธิขั้นพ้ืนฐานในการเข้าถึงการศึกษาและโอกาสทางการศึกษาส าหรับประชาชนทุกคนโดยไม่

แบ่งแยก (Inclusive) 5) การจัดการศึกษาโดยเสมอภาค (Equity) มีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนการ

แก้ไขปัญหาการกีดกันทางการศึกษาทุกรูปแบบ ความเหลื่อมล้ า ความไม่เสมอภาคในการเข้าถึง

การศึกษา รวมถึงการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และผลการเรียนรู้  6) การศึกษาจะต้องเกิดขึ้น

อย่างต่อเนื่อง (Continuity) และจะเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงโรงเรียน และท าให้เด็ก

อยู่ในระบบโรงเรียนได้ โดยไม่ออกจากโรงเรียน 7) การจัดการศึกษาต้องเป็นสิ่งที่ต่อเนื่อง และเป็น

กลไกที่เกิดขึ้นอย่างตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์จึงจะท าให้เกิดความยั่งยืน 

(Sustainability) ในการจัดการศึกษา (Miyazawa, I., n.d) 
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  เช่นเดียวกันกับแนวทางการจัดการศึกษาบนพ้ืนฐานของการด ารงชีวิต และการ

ประกอบอาชีพ การจัดการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นส าหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา และการมี

ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับข้อเสนอคณะกรรมการก ากับทิศทางการ

ท างานด้านเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาแห่งเอเชียแปซิฟิก (ไกรยศ ภัทราวาท, 2559) โดยมี

แนวทางการด าเนินงานที่ส าคัญกับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา คือ 1) สนับสนุนการใช้

นวัตกรรมการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น และเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 2) 

สนับสนุนการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพให้เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาเพ่ือให้

สามารถประกอบอาชีพได้ 3) สนับสนุนการใช้นวัตกรรมทางการเงินการคลังเพ่ือเปิดช่องว่างทางการ

เงินที่จ าเป็นต่อการขจัดปัญหา การสร้างภาคี 4) การสร้างภาคีการท างานระหว่างภาครัฐและเอกชน

และภาคประชาสังคมในพ้ืนที่เพ่ือแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการศึกษาที่หลากหลายส าหรับเด็กและ

เยาวชนนอกระบบการศึกษา 5) ขจัด 7 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา 

คือ ความไม่เท่าเทียมทางเพศ ความพิการ ชนกลุ่มน้อย การบังคับใช้แรงงานเด็ก ผลกระทบจากภัย

พิบัติและสงคราม สถานะไร้สัญชาติ และการอพยพย้ายถิ่นฐาน และ 6) ส่งเสริมให้รัฐบาลจัดส่งข้อมูล

สถิติเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้แก่สถาบันสถิติแห่งองค์การยูเนสโก (UIS) 

 

ข้อเสนอแนะ 

 งานวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา :

กรณีศึกษาจังหวัดตาก มีข้อเสนอแนะเป็น 2 ประการคือ ข้อเสนอแนะและการน าผลการวิจัยไปใช้

ประโยชน์ และข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป แสดงรายละเอียด ดังนี้ 
    

1. ข้อเสนอแนะและการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือมีบทบาทในการจัดการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน

นอกระบบการศึกษา เช่น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย ศูนย์การเรียนรู้ องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) เป็นต้น สามารถน าผลการ

ศึกษาวิจัยที่ได้ไปเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา

ในจังหวัดตากโดยค านึงถึงความต้องการของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาเป็นส าคัญ  และอาจ
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ปรับแนวทางการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาของ

จังหวัดอ่ืนๆ ต่อไป  

1.2 แนวทางการจัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา

โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่มีลักษณะเฉพาะอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลในจังหวัดตากและจังหวัดอ่ืนที่มีลักษณะบริบท

ใกล้เคียงกัน ควรเน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัว โรงเรียน และชุมชน เป็นหลักส าคัญ เป็นการจัด

การศึกษาเพ่ือตอบสนองความต้องการในด้านวิถีชีวิตของคนในชุมชนเป็นส าคัญ และเพ่ือให้การจัด

การศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาเกิดขึ้นได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพควรมี

หน่วยงานรัฐบาลและเอกชนให้การสนับสนุนและให้ความรู้ในเรื่องที่เก่ียวข้อง เช่น ข้อกฎหมายในการ

จัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา งบประมาณ บุคลากรในการให้ความรู้กับ

ชุมชนหรือตัวแทนชุมชน วัสดุ อุปกรณ์ทางการศึกษา เป็นต้น 
 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

2.1 เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบกรณีศึกษาที่จังหวัดตากเพียง

จังหวัดเดียว ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปจึงควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในจังหวัดอ่ืนๆ ทั้ งที่อยู่ในภูมิภาค

เดียวกันและต่างภูมิภาคเพ่ือเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาที่อยู่ต่าง

ถิ่นฐานกับจังหวัดตาก และเพ่ือเป็นแนวทางจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนนอกระบบ

การศึกษาในแต่ละจังหวัดหรือในแต่ละภูมิภาคนั้น 

2.2 ความหมายของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในงานวิจัยเรื่องนี้

หมายความถึงเฉพาะเด็กและเยาวชนในระบบการศึกษาที่ออกนอกระบบการศึกษาเพราะการออก

กลางคันและไม่ศึกษาต่อเท่านั้น ดังนั้นการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาข้อมูลของเด็กและเยาวชนนอก

ระบบการศึกษาที่ออกนอกระบบการศึกษาด้วยสาเหตุต่างๆ แต่ยังคงเลือกศึกษาต่อในรูปแบบ

การศึกษาอ่ืนทั้งการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือทราบถึงสาเหตุและปัจจัยที่ไม่

ศึกษาต่อในระบบการศึกษา 

2.3 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษากับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาที่เคย

ศึกษาในระบบการศึกษามาก่อนและออกจากระบบการศึกษากลางคัน ไม่นับรวมถึงเด็กและเยาวชนที่

ไม่เคยเข้าสู่ระบบการศึกษาตั้งแต่แรก ดังนั้นในงานวิจัยครั้งต่อไปจึงควรศึกษากับเด็กและเยาวชนที่ไม่
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เคยเข้าศึกษาในระบบการศึกษามาก่อน อาทิ เด็กเร่ร่อน เด็กไร้สัญชาติ เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของเด็ก

และเยาวชน และจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กและเยาวชนกลุ่มดังกล่าวต่อไป  
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แบบบันทึกการสัมภาษณ์เชิงลึกส าหรับวัตถุประสงค์ข้อ 1 และ ข้อ 2 
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แบบบันทึกการสัมภาษณ์เชิงลึก 

 

วัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ 
1. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะพ้ืนฐานของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา 

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนออกนอกระบบการศึกษา 

 

ส าหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา 

ตอนที่ 1 ข้อมูลคุณลักษณะพื้นฐาน   ตัวอย่างประเด็นค าถาม เช่น 

1. ชื่อ-สกุล..........ชื่อเล่น............. 
2. อายุ................... 
3. ระดับการศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ศึกษา .............. 
4. เกรดเฉลี่ย ...................... 
5. โรงเรียนที่เคยศึกษา.................. 
6. จ านวนสมาชิกในครอบครัว.......... ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์เป็นบุตรคนที่เท่าไหร่.......... 
7. สถานภาพครอบครัว (ปกติ / หย่าร้าง / แยกกันอยู่ / อื่นๆ)............. 
8. ปัจจุบันพักอาศัยอยู่กับใคร.............. 
9. ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์สนิทกับใครมากที่สุดในครอบครัว.............. 
10. ชื่อสกุลบิดามารดาหรือผู้ปกครอง...............  
11. อายุของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง.............. 
12. อาชีพบิดามารดาหรือผู้ปกครอง................ 
13. สภาพฐานะของครอบครัว/รายได้ของครอบครัวโดยประมาณ............... 
14. ใครเป็นผู้หารายได้หลักของครอบครัว.................... 
15. หากปัจจุบันท างาน (เม่ือไม่ได้เข้าโรงเรียน) ระบุอาชีพหรืองานที่ท าในปัจจุบัน................. 
16. ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์มาท าอาชีพนี้ได้อย่างไร.............. 
17. รายละเอียด/ลักษณะงานที่ท า.............. 
18. รายได้/ผลตอบแทนของงานที่ท า......... 
19. บุคคลที่เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบค่าใช้จ่าย – รายได้ที่ได้รับจากการท างาน.................. 

 

ตอนที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนออกนอกระบบการศึกษา 

1. จ านวนปีที่ออกจากโรงเรียน............ 
2. เหตุผลที่ออกจากโรงเรียน............... 
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3. บุคคล / เหตุการณ์ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจออกจากโรงเรียน............. 
4. ความรู้สึกท่ีต้องออกจากโรงเรียน..................... 
5. สมาชิกในครอบครัว มีความคิดเห็นอย่างไรต่อการออกจากโรงเรียน ................. 
6. การติดต่อกับครูอาจารย์หรือเพ่ือนในโรงเรียนในปัจจุบัน.............. 
7. การพูดคุยกับครู-เพ่ือน ก่อนออกจากโรงเรียนเกี่ยวกับปัญหา/สาเหตุที่ออกจากโรงเรียน............ 
8. ครูอาจารย์หรือเพ่ือนมีความคิดเห็นอย่างไรกับการออกจากโรงเรียน ............ 
9. ความต้องการ / แผนการกลับเข้าศึกษาต่อในอนาคต.............. 
10. การพูดคุยกับผู้ปกครองหรือสมาชิกในครอบครัวเกี่ยวกับแผนการกลับเข้าศึกษาต่อในอนาคต........... 
11. หากมีแผนการกลับเข้าศึกษาต่อในอนาคต จะศึกษาต่อที่ไหน อย่างไร........... 

 

ส าหรับตัวแทนครอบครัวของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา 

ตอนที่ 1 ข้อมูลคุณลักษณะพื้นฐาน   ตัวอย่างประเด็นค าถาม เช่น 

1. ชื่อ-สกุล..........ชื่อเล่น............. 
2. อายุ................... 
3. ระดับการศึกษาสูงสุด .............. 
4. ภูมิล าเนา.................. 
5.   ที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน.............. 
6. สถานภาพครอบครัว (ปกติ / หย่าร้าง / แยกกันอยู่ / อื่นๆ).............  
7. จ านวนสมาชิกในครอบครัว.......... 
8.   บุตรที่ออกจากโรงเรียนเป็นบุตรคนที่เท่าไหร่.......... 
9. อาชีพในปัจจุบัน และอาชีพส่วนใหญ่ของคนในชุมขน................ 
10. รายละเอียด/ลักษณะงานที่ท า.............. 
11. รายได้/ผลตอบแทนของงานที่ท า......... 
12. สภาพฐานะของครอบครัว/รายได้ของครอบครัวโดยประมาณ............... 
13. ใครเป็นผู้หารายได้หลักของครอบครัว.................... 
14. บุตรได้ท างานใดเมื่อไม่ได้เข้าโรงเรียน.................. 
15. บุตรท างานดังกล่าวได้อย่างไร...................... 
16.  รายละเอียดของงานที่บุตรท า............... 
17.  รายได้ของบุตร.................. 
18.  ผู้รับผิดชอบดูแลค่าใช้จ่าย และรายได้ของบุตรเมื่อท างาน.................. 
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ตอนที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนออกนอกระบบการศึกษา 

1. จ านวนปีที่บุตรออกจากโรงเรียน............ 
2. เหตุผลที่ให้บุตรออกจากโรงเรียน............... 
3. บุคคล / เหตุการณ์ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจออกจากโรงเรียน............. 
4. ความรู้สึกท่ีต้องให้บุตรออกจากโรงเรียน..................... 
5. สมาชิกในครอบครัว มีความคิดเห็นอย่างไรต่อการออกจากโรงเรียน ................. 
6. การติดต่อกับครูอาจารย์หรือเพ่ือนในโรงเรียนในปัจจุบัน.............. 
7. การพูดคุยกับครู-เพ่ือน ก่อนออกจากโรงเรียนเกี่ยวกับปัญหา/สาเหตุที่ออกจากโรงเรียน............ 
8. ทัศนคติ และมุมมองที่มีต่อการให้ความส าคัญ/ความจ าเป็น ทางการศึกษาของผู้ให้สัมภาษณ์ที่มีต่อตนเอง 

และต่อบุตร.......... 
9. การวางแผนทางการศึกษาของบุตรเป็นอย่างไร............... 
10. ความต้องการ / แผนการกลับเข้าศึกษาต่อของบุตรในอนาคต.............. 
11. หากมีแผนการกลับเข้าศึกษาต่อในอนาคต จะศึกษาต่อที่ไหน อย่างไร........... 
12. วางอนาคตให้กับบุตรอย่างไร............. 

 

ส าหรับตัวแทนชุมชนของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา 

ตอนที่ 1 ข้อมูลคุณลักษณะพื้นฐาน   ตัวอย่างประเด็นค าถาม เช่น 

1. ชื่อ-สกุล..........ชื่อเล่น............. 
2. อายุ................... 
3. ภูมิล าเนา........... 
4. ที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน........... 
5. ระดับการศึกษาชั้นสูงสุด .............. 
6. จ านวนสมาชิกในครอบครัว.......... และจ านวนครัวเรือนในชุมชนโดยประมาณ........... 
7. สถานภาพครอบครัว (ปกติ / หย่าร้าง / แยกกันอยู่ / อื่นๆ)............. 
8.   อาชีพในปัจจุบัน และอาชีพส่วนใหญ่ของคนในชุมชน............  
9.   รายละเอียด/ลักษณะงานที่ท า.............. 
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. ปัจจุบันกลุ่มเป้าหมายประกอบอาชีพใดหรือท าอะไรเมื่อไม่ได้เข้าโรงเรียน............ 
6. ทัศนคติ /มุมมองที่มีต่อการออกนอกโรงเรียนของกลุ่มเป้าหมาย....... (เห็นด้วย-ไม่เห็นด้วย เพราะเหตุใด) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ ค าถามดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมตามสถานการณ์ในการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์

เชิงลึก 
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ภาคผนวก ข 

แบบบันทึกการสัมภาษณ์เชิงลึกส าหรับวัตถุประสงค์ข้อ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DP
U



144 
 

  

แบบบันทึกการสัมภาษณ์เชิงลึก 

วัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ 

 เพ่ือเป็นแนวทางการจัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา 

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

1. ชื่อ – สกุล.................................................................................... อาย ุ........................ ปี 
2. สถานที่ท างาน.............................................................................. 
3. ต าแหน่งงาน................................................................................. 
4. ประสบการณ์ที่ท างานเกี่ยวข้องกับการวางแผนงาน หรือนโยบายหรือมีประสบการณ์ในการจัดการศึกษา

ทัง้การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการจัดการศึกษาส าหรับเด็กและ
เยาวชนที่ออกนอกระบบ ...................... ปี 

 

ตอนที่ 2 แนวทางการจัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา 

1. จากคุณลักษณะเชิงลึกของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาด้านวิถีชีวิตภายหลังออกจากระบบ

การศึกษา ท่านคิดว่าหน่วยงานใดบ้างที่ควรมีบทบาทในการช่วยเหลือ และพัฒนาเด็กและเยาวชนดังกล่าว 

และควรช่วยเหลือและพัฒนาอย่างไร 

2. จากคุณลักษณะเชิงลึกของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาด้านแนวโน้มการศึกษาต่อในอนาคต ท่าน

คิดว่าจะมีแนวทางจัดการศึกษาหรือจะพัฒนาอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับความต้องการของเด็กและเยาวชน

นอกระบบการศึกษา 

3. จากค าตอบข้อที่ 2 ท่านคิดว่าบุคลากร-หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือมีบทบาทในการจัดการศึกษาหรือพัฒนา

ความสามารถส าหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาควรเป็นใครหรือหน่วยงานใดบ้าง และควรท า

หน้าที่อย่างไร 

4. จากปัจจัยที่ท าให้เด็กและเยาวชนออกนอกระบบการศึกษา ท่านคิดว่าจะครอบครัว โรงเรียน และชุมชน  

ควรมีบทบาทอย่างไรในการป้องกันการออกจากระบบการศึกษาของเด็กและเยาวชน 

5. รูปแบบการจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ควรจัด

การศึกษาอย่างไร เพ่ือป้องกัน ช่วยเหลือ หรือพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ออกนอกระบบการศึกษา 
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6. จากค าตอบในข้อ 5 หน่วยงานใดที่ควรมีบทบาทในการให้ช่วยเหลือ ป้องกัน และพัฒนากลุ่มเด็กและ

เยาวชนนอกระบบการศึกษา 

7. จากข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยในวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 และ 2 ท่านคิดว่าแนวทางการจัดการศึกษาที่เหมาะสม

ส าหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาควรเป็นอย่างไร  
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ภาคผนวก ค 

ภาพถ่ายสภาพครอบครัว โรงเรียน และชุมชนของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา 
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ประวัติผู้วิจัย 

ดร.พัชราภา ตันติชูเวช เกิดเมื่อวันที่ 23 เมษายน ที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร ส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิชามัธยมศึกษา วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปและจิตวิทยาการให้ค าปรึกษาและการแนะแนว จาก

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2544  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยา

พัฒนาการ จากคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2548 และเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 

2555 

ประวัติการท างาน เคยด ารงต าแหน่ง นักจิตวิทยา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในปี พ.ศ. 2547-2548 เคย

ด ารงต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลศิริราช ในปี พ.ศ. 2548 -2549 และอาจารย์ประจ าสาขาวิชา

จิตวิทยา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2549 -2551 เลขานุการและอาจารย์ประจ า

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ตั้งแต่ พ.ศ. 2551-2555  

ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิตย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 
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