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บทคัดยอ
การศึกษาเรื่อง การศึกษานอกโรงเรียนของสตรีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในมุมมอง
ความเสมอภาคทางเพศ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาในสามหัวขอคือ สาเหตุที่ทําใหสตรีลาออกจาก
การศึกษาในระบบโรงเรียน เหตุผลของสตรีในการตัดสินใจเขาเรียนในระบบการศึกษานอกโรงเรียน
และความคาดหวัง ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีหลั งสําเร็จจากการศึ กษานอกโรงเรีย น
จากมุมมองความเสมอภาคทางเพศ โดยใชวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ การสัมภาษณแบบเจาะลึก
การสังเกตการณ และการศึกษาคนควาจากเอกสารตาง ๆ เพื่อนํามาประกอบการวิเคราะห
ผลการศึกษาพบวาความไมเสมอภาคทางเพศเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหสตรีจาํ นวนหนึง่
ตองลาออกจากโรงเรียนกอนที่จะเรียนสําเร็จการศึกษาตามที่ตองการ ความไมเสมอภาคทางเพศ
ที่ปรากฏในสังคม สวนหนึ่งมาจากการถายทอดความคิดและการอบรมเลี้ยงดูที่ผูหญิงถูกกดใหอยู
ในฐานะต่ํากวาผูชาย เปรียบเปนวัตถุที่ถูกกระทําโดยผูมีอํานาจเหนือกวา นอกจากนี้ยังมีเรื่องของ
ความยากจน ปญหาครอบครัว และสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งปจจัยเหลานี้ทับซอนอยูกับ
ความไมเสมอภาคทางเพศ การออกจากโรงเรียนดวยวุฒิการศึกษานอย ทําใหสตรีประสบปญหา
ในการดํารงชีวิตอยางมาก ไมสามารถหางานที่มีรายไดมากพอที่จะเลี้ยงตนเองและครอบครัว
อยางมีความสุขได คุณภาพชีวิตอยูในระดับต่ํา ดังนั้น สตรีเหลานี้จึงเลือกที่จะกลับเขาสูระบบ
การศึกษาอีกครั้ง แตเปนการศึกษานอกโรงเรียนเพราะสามารถทํางานได การไดวุฒิการศึกษา
เพิ่มขึ้นทําใหสตรีมีความคาดหวังที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตมีความกาวหนาและมั่นคง มีรายไดมากขึ้น
มีพรอมซึ่งปจจัยสี่ สุขสมบูรณทั้งกายและใจ
ขอเสนอแนะคือ ครอบครัว เจาหนาที่ และรัฐบาล ควรตระหนักและเห็นความสําคัญ
ในเรื่องการศึกษาของสตรี เห็นคุณคาของสตรีที่มีการศึกษา มีความจริงใจในการขจัดความไม
เสมอภาคทางเพศออกจากสังคม ใหโอกาสทั้งหญิงและชายไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง
และตอเนื่อง ตามศักยภาพของแตละบุคคล รวมทั้งสงเสริมใหมีรายไดระหวางเรียน พัฒนาอาชีพ
และงานที่มีอยูแลวในทองถิ่นใหมีความมั่นคงและยั่งยืน

(1)

Abstract
This study is entitled “Women’s non – formal education to improve the
quality of their lives from a gender equality perspective.” The purpose of this study was
to examine 3 issues: gender inequality causing women to quit formal education ;
reasons for women’s decision to study in the non – formal education system ; and
women’s expectation to improve the quality of life after their completion of non – formal
education. This qualitative study involved focused interviews, observations and
documentary research.
This study found that gender inequality was one of causes forcing a certain
number of women to quit school before they completed their education as required.
Gender inequality in society came partly from concept transmission and up-bringing
which reinforced the idea that women had a lower status than men ; as a result, women
were treated unfairly as objects by their superiors. In addition, poverty, family problems,
and social change exacerbated women’s situation with regard to gender inequality.
Leaving school with little educational qualification forced women to face a lot of
problems; they could not find a job which would give them enough income to look after
themselves and their families happily. Their quality of life was at a low level . Therefore,
these women chose to return to the educational system again through non – formal
education because such a system allowed them to work . Obtaining a higher
qualification, women expected to improve the quality of life in terms of progress,
security, and increased income so as to fulfill their four basic life necessities, which
could positively impact their physical and mental health.
My recommendations are as follows: women’s families, officials, and the
government must regard women’s education as being important , value educated
women, sincerely work to eradicate gender inequality from society by giving both
women and men equal educational opportunity so that they can develop their individual
potential, encourage women to earn some income while going to school ,and help
develop existing careers and jobs in local areas so that women can live a secure and
sustainable life.
(2)

กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธเรื่องการศึกษานอกโรงเรียนของสตรีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในมุมมอง
ความเสมอภาคทางเพศฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาของ รองศาสตราจารย ดร.นงลักษณ
เทพสวัสดิ์ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ รองศาสตราจารยวันทนีย วาสิกะสิน ประธานกรรมการ
วิทยานิพนธ รองศาสตราจารยสุรัสวดี หุนพยนต กรรมการวิทยานิพนธ ที่กรุณาใหคําปรึกษา
ตรวจแก ไ ข ชี้ แ นวทางและให คํ า แนะนํ า อั น เป น ประโยชน ต อ การทํ า งานวิ จั ย ผู วิ จั ย ขอกราบ
ขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ดร. ชัยวัฒน บุนนาค อาจารยที่ปรึกษา รองศาสตราจารย
มาลี พฤกษพงศาวลี ที่กรุณาตรวจแบบสัมภาษณ และอาจารยของโครงการสตรีศึกษาทุกทานที่
ใหวิชาความรู เปดโลกทัศนของผูวิจัยใหมองโลกในแงมุมที่ลึกและกวางไกลขึ้น รวมถึงเจาหนาที่
สตรีศึกษาที่อํานวยความสะดวกในทุกเรื่อง และขอขอบพระคุณผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษา
นอกโรงเรียน เขตดุสิต เจาหนาที่นักศึกษาและสตรีที่สําเร็จการศึกษาจากการศึกษานอกโรงเรียน
ทุกทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสัมภาษณและเก็บรวบรวมขอมูลเปนอยางดี
ขอกราบขอบพระคุณ คุณแมภัทรกมล เรขาวิภาค ผูที่มีพระคุณตอผูวิจัยอยางที่สุด
คุณพอบุพการี บรรพบุรุษ ครูอาจารย นางสุพรรณี ศรีสุขโข นางฐิติคุณ ธิติมงคล นายวิเศษศักดิ์
เรขาวิภาค ที่มีสวนสําคัญตอการทํางานวิจัยในครั้งนี้
ทายสุดนี้ ขอขอบพระคุณคณาจารย บุคลากรและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรที่ไดเปด
หลักสูตรสตรีศึกษาอันเปนประโยชนตอสังคมทั้งในปจจุบันและอนาคต
จุฬากูล เรขาวิภาค
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
พ.ศ. 2552

(3)

สารบัญ

บทคัดยอ .................................................................................................................

หนา
(1)

กิตติกรรมประกาศ....................................................................................................

(3)

สารบัญตาราง..........................................................................................................

(6)

บทที่
1. บทนํา..........................................................................................................

1

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา...................................................
วัตถุประสงคของการศึกษา ......................................................................
คําถามการวิจยั .......................................................................................
ขอบเขตของการศึกษา.............................................................................
นิยามศัพทเฉพาะ....................................................................................
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ .......................................................................

1
5
5
5
6
7

2. แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยั ที่เกี่ยวของ ..........................................................

8

แนวคิดสตรีนยิ มในเรื่องความเสมอภาคทางเพศ ........................................
แนวคิดเกี่ยวกับเสมอภาคระหวางชายหญิง ...............................................
แนวคิดเกี่ยวกับมิติชายหญิง.....................................................................
ประเด็นมิติชายหญิงดานการศึกษา...........................................................
คุณภาพชีวิต องคประกอบและตัวชี้วัดคุณภาพชีวิต ....................................
แผนพัฒนาสตรีในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ....................
ทฤษฎีวา ดวยความตองการและความตองการทางการศึกษา.......................
การจัดการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ..................................................
เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วของ ................................................................

8
11
13
16
19
22
23
25
27

(4)

กรอบแนวคิดในการศึกษา........................................................................

29

3. ระเบียบวิธวี ิจยั ............................................................................................

30

รูปแบบของการศึกษา..............................................................................
ประชากรและกลุมตัวอยาง.......................................................................
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ..........................................................................
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล..........................................................................
การวิเคราะหขอ มูล ..................................................................................

30
30
32
33
34

4. ผลการศึกษาและอภิปรายผล ........................................................................

35

ผลการศึกษา ..........................................................................................
อภิปรายผล ............................................................................................

35
61

5. สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ.................................................................

66

สรุปผลการศึกษา ....................................................................................
ขอเสนอแนะ ...........................................................................................
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป .........................................................

66
70
73

รายการอางอิง ..........................................................................................................

74

ภาคผนวก
ก. หนังสือราชการ................................................................................................

79

ข. แบบสัมภาษณ ................................................................................................

80

ประวัติการศึกษา......................................................................................................

88

(5)

สารบัญตาราง
ตารางที่
4.1 ขอมูลทั่วไปของกรณีศึกษา............................................................................
4.2 ขอมูลมารดา-บิดาและครอบครัวของกรณีศึกษา..............................................

(6)

หนา
35
36

