บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ในสังคมปจจุบันเชื่อมั่นวา การศึกษาเปนเครื่องมือที่จะกอใหเกิดความเสมอภาคทาง
เพศ และเสริมสรางความแข็งแกรงใหกับผูหญิง การศึกษามีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของมนุษยทั้งเพศหญิงและเพศชาย เพื่อใหเปนทรัพยากรที่มีคุณภาพของประเทศ การศึกษามี
ความสําคัญอยางยิ่งตอความเจริญของตนเองและประเทศชาติ กลาวคือเปนกระบวนการที่ทําให
มนุษยสามารถดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขและเกื้อหนุนการพัฒนาประเทศไดอยาง
ตอ เนื่ อ งมั่ น คง สอดคล อ งกั บ ความเปลี่ ย นแปลงด า นสั ง คม เศรษฐกิ จ การเมือ ง สิ่ ง แวดล อ ม
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ไมหยุดนิ่ง การศึกษาเปนกระบวนการสําคัญตอจากครอบครัวในการ
อบรมขัดเกลาทางสังคมแกคนในสังคม โดยทําหนาที่ถายทอดคานิยมทางวัฒนธรรมจากคนรุน
หนึ่งไปยังคนอีกรุนหนึ่ง การศึกษามีความสัมพันธโดยตรงกับการดํารงชีวิต นํามาซึ่งอํานาจทาง
เศรษฐกิจและการเมืองของบุคคล เพราะการศึกษามีสวนสําคัญในการสรางโอกาส สรางรายได ทํา
ใหไดรับการจางงาน สงผลถึงสุขภาพอนามัยทั้งทางกายและทางใจ รวมทั้งคุณภาพชีวิตของคนใน
ครอบครัวอีกดวย (วรรณภา โพธิ์นอย, 2545, น. 43) ดังคํากลาวที่วา “ถาคุณใหการศึกษาแกผูชาย
เทากับคุณใหการศึกษาแกคนเพียงคนเดียว แตถาคุณใหการศึกษาแกผูหญิงก็เหมือนกับคุณให
การศึกษากับทุกคนในครอบครัว” (United Nations, 1991, p. 27)
ผูหญิงในสังคมไทยนับตั้งแตอดีตจนปจจุบันยังคงมีบทบาทเปนรองจากผูชาย ซึ่งเปน
ผลมาจากการอบรมเลี้ยงดูและบมเพาะนิสัยจากบุคคลในครอบครัวที่เลี้ยงดูเด็กหญิงและเด็กชาย
แตกตางกันตามความเชื่อและวัฒนธรรมของแตละสังคม ทําใหผูหญิงขาดโอกาสในการเรียนรูและ
ไมสามารถพัฒนาศักยภาพของคนเองอยางที่ควรจะเปน ความเปนผูหญิงและผูชายไมควรถูก
นํามาอางในการจํากัดโอกาสเพื่อพัฒนาตนเองของบุคคลในสังคม ความไมเสมอภาคทางเพศเปน
รากเหงาที่ควรไดรับการแกไขเพราะกอใหเกิดความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางชายหญิง การกําหนด
บทบาทชายหญิงที่สังคมกําหนดขึ้นในอดีตสงผลตอการสรางตัวตนของบุคคลในสังคมและสงผล
ทําใหเพศชายมีคุณคา มีสิทธิ มีอํานาจเหนือเพศหญิงและเปนเพศที่ครอบงําสังคมโดยรวมอยางที่
เรียกวาระบบชายเปนใหญ การครอบงํานี้สงผลกระทบตอผูหญิง ไมเวนแตในเรื่องการศึกษา
โดยทั่วไปผูหญิงไดรับโอกาสทางการศึกษานอยกวาผูชาย การรับรูของพอแมและทัศนคติทาง
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สังคมเกี่ยวของกับการศึกษาของผูหญิงสรางเงื่อนไขที่ขัดขวางผูหญิงที่จะไดรับประโยชนจาก
โอกาสทางการศึกษา โดยเฉพาะครอบครัวที่ยากจน เด็กผูหญิงเปนแรงงานสําคัญที่มีคาตอการอยู
รอดทางเศรษฐกิจของครัวเรือนและหากครอบครัวมีทุนทรัพยที่จํากัด ผูชายมักจะไดรับโอกาส
ในการศึกษามากกวาผูหญิง เพราะพอแมโดยทั่วไปมักจะมีความเชื่อวาผูชายมีโอกาสในการหา
งานไดมากกวาผูหญิงและยังไดรับคาตอบแทนสูงกวาอีกดวย (วรรณภา โพธิ์นอย, 2545, น. 44)
ในบางครอบครัวนอกจากลูกสาวจะถูกใหออกจากโรงเรียนแลวยังตองชวยทํางานหาเงินเพื่อสงพี่
สงนองที่เปนผูชายใหไดเรียนตอในระดับสูงขึ้น เพราะเห็นวาผูชายเปนผูสืบสกุลและจะตองเปน
ผูนํา ครอบครั ว ต อ ไปในอนาคต ส ว นผู ห ญิ ง ไม ตอ งเรีย นมากเมื่อ แตง งานแล ว ก็ ตอ งหยุ ดเรี ย น
ทํางานบาน ทําหนาที่เปนภรรยาและเปนแม เลี้ยงดูลูกอยูกับบาน ซึ่งเปนบทบาทดั้งเดิมที่สังคม
กําหนดมาตั้งแตอดีต การที่ผูหญิงมีโอกาสในการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานนอยกวาผูชาย จะ
สงผลโดยตรงตอรายไดและความกาวหนาในการงานเพราะความรูความสามารถ ความเฉลียวฉลาด
ของบุคคลขึ้นอยูกับการศึกษาอบรม ไมเกี่ยวกับการที่เขาเปนผูชายหรือผูหญิง (วิมลศิริ ชํานาญเวช,
2545, น. 176) ผูหญิงที่ตองออกมาหางานทําเพื่อหารายไดชวยครอบครัวเหลานี้ เมื่อตองการหา
ความรูเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองใหดีขึ้น มักจะเลือกศึกษาตอในระบบการศึกษา
นอกโรงเรียน ซึ่งจัดขึ้นสําหรับผูใหญคือผูมีอายุ 15 ปขึ้นไป
ในสังคมปจจุบันหากผูหญิงไมรูหนังสือหรือไมไดรับการศึกษาจะทําใหผูหญิงมีชีวิตที่
ดอยกวาผูชายทั้งในบานและนอกบาน ไมไดรับประโยชนจากสื่อ ขาวสาร สังคม ความกาวหนาทาง
เศรษฐกิจ เทคโนโลยี มีผลใหผูหญิงอยูในวังวนของความยากจน ไมสามารถพึ่งพาตนเองทาง
เศรษฐกิจ สิ้นหวังไรคุณคา ไมมีอํานาจตอรอง (United Nations, 1991, p. 28) รวมถึงการมี
ปญหาดานสุขภาพอนามัย การศึกษาชวยใหผูหญิงเปดโอกาสใหตนเองสามารถเอาชนะความมีอคติ
ทางสังคม เปลี่ยนแปลงสถานภาพและอัตลักษณของตน ทําใหผูหญิงมีทางเลือกในชีวิตมากขึ้น
สามารถเขาสูพื้นที่สาธารณะมีสวนรวมในชุมชนไดอยางภาคภูมิ และอีกประการหนึ่งการศึกษา
เปนอาวุธสําคัญในการตอสูกับความเชื่อดั้งเดิมเกี่ยวกับบทบาทชายหญิง (sexual stereotyping)
รวมทั้งความไมเปนธรรมของสังคมในเรื่องการเลือกปฏิบัติตอผูหญิง (sexual discrimination
attitude) ผูหญิงที่ไมมีการศึกษาหรือไดรับการศึกษามานอย ไมสามารถเขาถึงทรัพยากรและ
บริการตาง ๆ เชน สินเชื่อที่ดิน มรดก ซึ่งสงผลทําใหเกิดความรุนแรงในครอบครัว เด็กและผูหญิง
ยังคงเปนเหยื่อของความรุนแรง ถูกกระทําซ้ําแลวซ้ําอีก ทั้งที่กระทําตอตนเองและถูกกระทําโดย
ผูอื่น เชน สามีหรือบุคคลใกลชิด นอกจากนี้ปญหาเกี่ยวกับความรุนแรงตอตนเอง มีแนวโนมสูงขึ้น
โดยเฉพาะในกลุมผูหญิงซึ่งมีผลมาจากความเครียดตาง ๆ การขาดทักษะขาดความรูในการจัดการกับ
ปญหา ตลอดจนขาดโอกาสและไมสามารถในการเขาถึงแหลงความชวยเหลือที่มีประสิทธิภาพ
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ดังนั้นเมื่อเกิดปญหาวิกฤตขึ้น ทําใหเกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาด เชนการทําแทงตามสถานทําแทง
เถื่อน การทํารายตนเอง นอกจากนี้ความรุนแรงตอตนเองยังสงผลมาถึงระดับครอบครัว เมื่อหา
ทางออกไมได เกิดความคับของใจอาจระบายออกดวยการทํารายลูกหลานทั้งทางใจ ดวยการดา
ทอและขับไล หรือทางกายคือกักขัง ทุบตี กําจัด นําไปทิ้งซึ่งอาจเกิดอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได
ปญหาของผูหญิงที่เกิดจากการขาดโอกาสที่จะไดรับการศึกษาอยางตอเนื่องคือทํา
ใหผูหญิงเขาสูตลาดแรงงานเร็วกวาผูชายและเพิ่มมากขึ้น กลายเปนแรงงานที่หาไดงาย ไรฝมือ
หรือเปนแรงงานนอกระบบ จึงมักถูกเอาเปรียบเรื่องคาจาง ถูกเลือกปฏิบัติและไมไดรับความเปน
ธรรมในดานสวัสดิการ นอกจากนี้ยังมีขอจํากัดในการเลือกประกอบอาชีพ อาชีพบางประเภท
สงวนไวใหแกผูชาย หรืองานบางประเภทมักไมมีผูหญิงอยูในหนวยงาน การรูหนังสือของผูหญิงต่ํา
กวาชายทําใหผูหญิงเสียเปรียบเพราะมีผลตอเนื่องไปถึงโอกาสที่จะไดงานดีตลอดจนการฝกอบรม
เพิ่มความรูและทักษะอันจะมีผลตอรายไดและความกาวหนาของแรงงานหญิงดวย การดอยการศึกษา
เปนอุปสรรคสําคัญในการดํารงชีพและพัฒนาตนเอง ทําใหการดําเนินชีวิตเปนไปอยางยากลําบาก
ขาดโอกาสในการเขาถึงแหลงความรูและทรัพยากรตาง ๆ อันจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิต
นอกจากนี้การที่ผูหญิงหรือเด็กเหลานี้ตองออกจากโรงเรียนกลางคันและไมไดรับการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง ทําใหผูหญิงจํานวนไมนอยเขาสูธุรกิจทางเพศ บางคนตองทําอาชีพนี้ดวยความจําเปนทาง
เศรษฐกิจ การแขงขันดานวัตถุ บางคนถูกลอลวงมาเนื่องจากไดรับการศึกษานอยจึงรูมิเทาทันเลห
เหลี่ยม ทําใหงายตอการถูกหลอก และมีจํานวนไมนอยที่ถูกผูปกครอง ญาติหรือผูใหญบีบบังคับให
ขายบริการทางเพศ เนื่องมาจากคานิยมการทดแทนบุญคุณ การลมสลายของสถาบันครอบครัว
และการดอยการศึกษาของผูปกครอง ดังนั้น การศึกษานอกระบบโรงเรียนจึงเปนอีกทางเลือกหนึ่ง
ที่สามารถสกัดกั้นการเขาสูธุรกิจทางเพศของผูหญิงได เพราะสามารถทํางานพรอมกับการเรียน
หนังสือหรือฝกอาชีพไปดวย
โอกาสทางการศึกษาในปจจุบันไดเปดกวางขึ้น เพราะนอกจากการศึกษาในระบบ
โรงเรียนแลวยังมีการศึกษานอกระบบโรงเรียนซึ่งเปนอีกหนึ่งทางเลือก โดยมุงจัดการศึกษาใหกับ
ประชาชนทั่วไปและผูดอยโอกาสที่ไมสามารถเรียนตอเนื่องในภาคปกติใหไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อานออกเขียนไดรวมทั้งการจัดการศึกษาสายสามัญและสายอาชีพในรูปแบบตาง ๆ เพื่อยกระดับ
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับกลุมเปาหมาย กรมการศึกษานอกโรงเรียนเปนหนวยงาน
หนึ่งของรัฐ ที่มีหนาที่ความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาแกประชาชนกลุมเปาหมายที่ขาดโอกาส
ใหมีความทัดเทียมกันทางการศึกษาและมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความมุงหมายในการ
จัดการศึกษาคือตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบรูณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา
ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี

4
ความสุข มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รูจักพึ่งตนเอง มีความริเริ่มสรางสรรค ใฝรูและ
เรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง แนวการจัดการศึกษาตองจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคน
มีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการ
จัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ บุคคลมี
สิทธิและโอกาสเสมอกันไมวาผูหญิงหรือผูชายในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองป
ที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไมมีการเก็บคาใชจาย การจัดการศึกษาสําหรับบุคคล
ซึ่งมีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู หรือมี
รางกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไมสามารถพึ่งตนเองได หรือไมมีผูดูแลหรือดอยโอกาส
ตองจัดใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิและโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนพิเศษ
แมวาในปจจุบันโอกาสทางการศึกษาและการเขารับการศึกษาของผูหญิงจะเพิ่มมาก
ขึ้นกวาในอดีต แตยังไมอยูในระดับเสมอภาคกับผูชาย อัตราการไมรูหนังสือของผูหญิงอายุ 40 ป
ขึ้นไปสูงกวาผูชายซึ่งแสดงใหเห็นถึงความไมเสมอภาคทางการศึกษาในอดีตที่สงผลถึงชองวาง
ระหวางการรูหนังสือของชายและหญิงในบางกลุมอายุในปจจุบัน (วรรณภา โพธิ์นอย, 2545, น. 51)
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของโครงสรางทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมไทยสงผลใหสตรี
เขามามีบทบาทหนาที่ในทุกภาคสวนเพิ่มมากขึ้นกวาในอดีต นับตั้งแตในระดับครัวเรือน ดวย
สภาพเศรษฐกิจปจจุบันทําใหสตรีมีบทบาทในการหารายไดเพิ่มใหกับครอบครัว โดยวิธีการตาง ๆ
นับตั้งแตการทํางานที่บานมีกิจการของตนเอง รับงานมาทําที่บาน หรือออกไปทํางานนอกบาน
และที่สําคัญคือปจจุบันอัตราที่สตรีเปนหัวหนาครอบครัวเพิ่มสูงขึ้น ดูไดจากป 2544 มีอัตรารอยละ
25.7 และในป 2548 สตรี เ ป น หั ว หน า ครอบครั ว ถึ ง ร อ ยละ 28.3 (แผนพั ฒ นาสตรี , 2548)
นอกจากนี้ในปจจุบันสตรีมีบทบาททางสังคมมากขึ้น โดยเฉพาะการเขารวมกิจกรรมการพัฒนา
ดังที่ ไสว พราหมณี (2529, น. 17) ใหความเห็นวา กิจกรรมการพัฒนาที่ประสบผลสําเร็จและ
ดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องมักจะมีสตรีเขารวมเปนแกนนําหรือสนับสนุนอยูเบื้องหลังดวยเสมอ
ดังนั้นการมีสวนรวมของสตรีจึงเปนสิ่งสําคัญในการสรางสรรคและพัฒนาประเทศ สังคมและ
เศรษฐกิจ ใหมีการพัฒนาอยางยั่งยืน ในปจจุบันปญหาการไมรูหนังสือของผูหญิงและชองวาง
ทางการศึกษาระหวางชายและหญิงในบางสาขายังคงเปนปญหาสําคัญในหลาย ๆ ภูมิภาคในโลก
รวมทั้งประเทศไทย อัตราการเขาเรียนในระดับอุดมศึกษาในบางสาขามีอัตราการเขาเรียนของ
ผูหญิงต่ํากวาผูชายความเสมอภาคทางการศึกษาระหวางผูหญิงและผูชาย คานิยม เปนอุปสรรค
ตอการเขารับการศึกษาของผูหญิง
ในขณะที่สตรีมีบทบาทมากขึ้นแตคุณภาพชีวิตของสตรีในสังคมไทยกลุมหนึ่งมิไดรับ
การยกระดั บ ขึ้ น ไปด ว ย อาจมี ส าเหตุ จ ากความไม เ สมอภาค จึ ง ทํา ให ส ตรี ไ ม ไ ด รั บ โอกาสใน
การศึกษาในระบบอยางตอเนื่อง แมสตรีไทยในปจจุบันมีความทันสมัยหลายอยาง แตโดยรวม

5
แล ว ความสั ม พั น ธ เ ชิ ง อํ า นาจระหว า งหญิ ง ชายยั ง ไม เ ท า เที ย มกั น ผู วิ จั ย จึ ง สนใจที่ จ ะศึ ก ษา
การศึกษานอกโรงเรียนของสตรีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในมุมมองความไมเสมอภาคทางเพศ เพื่อ
หามูลเหตุที่ทําใหสตรีไมสามารถศึกษาตอในภาคปกติได มาจากความไมเสมอภาคทางเพศใช
หรือไมในสังคมปจจุบัน พรอมทั้งความคาดหวังในดานคุณภาพชีวิตของสตรีที่เขาเรียนในระบบ
การศึกษานอกโรงเรียน เพราะการศึกษาเปนเรื่องสําคัญ เปนปจจัยพื้นฐานที่จะกําหนดคุณภาพ
ชีวิตของคน มีอิทธิพลตอการดํารงชีพทั้งในปจจุบันและในอนาคตของสตรีแตละคนทุก ๆ ดาน เชน
ในเรื่องความมั่นใจในตนเอง การประกอบอาชีพ รายได ความไววางใจ ศักดิ์ศรี มีจุดยืนเปนของ
ตัวเอง ซึ่งนอกจากความรูความสามารถที่จะเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการทางสังคมและการเมือง
แลว ยังสามารถบรรลุเปาหมายในชีวิตอยางมีศักยภาพ สําหรับผูหญิงการมีการศึกษาไมเพียงเปน
ประโยชนตอตนเองในฐานะที่เปนบุคคลคนหนึ่งเทานั้นแตเปนการยกสถานภาพของสตรีโดยรวม
อีกดวย เพราะการพัฒนาของสตรีคือการพัฒนาของประเทศชาติ
วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสาเหตุทที่ ําใหสตรีลาออกจากการศึกษาในระบบโรงเรียน
2. เพื่อศึกษาเหตุผลของสตรีในการตัดสินใจเขาเรียนในระบบการศึกษานอกโรงเรียน
3. เพื่ อ ศึ ก ษาความคาดหวั ง ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของสตรี ห ลั ง จากสํ า เร็ จ
การศึกษานอกโรงเรียน
คําถามการวิจัย
ความไม เ สมอภาคทางเพศเป น ป จ จั ย ที่ ทํ า ให ส ตรี ไ ม ส ามารถเรี ย นต อ ในระบบ
โรงเรียนภาคปกติ และความคาดหวังของสตรีมีที่จะมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นเกี่ยวของกับการตัดสินใจ
เขาเรียนในระบบการศึกษานอกโรงเรียน
ขอบเขตของการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเฉพาะกรณีสตรีที่ศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบ
การศึกษานอกโรงเรียนที่ศูนยการเรียนชุมชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จํานวน 8 คน ซึ่งมี
ขอบเขตเนื้อหาการวิจัยเกี่ยวกับความไมเสมอภาคทางเพศเปนสาเหตุที่ทําใหสตรีไมสามารถเรียน
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ตอไดในภาคปกติ เหตุผลในการตัดสินใจเขาเรียนในระบบการศึกษานอกโรงเรียนและคุณภาพชีวติ
ที่คาดหวังของสตรีหลังจากเขาศึกษานอกระบบโรงเรียน
นิยามศัพทเฉพาะ
1. ความเสมอภาคทางเพศ (Gender Equality) หมายถึง ความเทาเทียมกันของ
ผูหญิงและผูชายในทุกบริบทโดยไมมีขอจํากัดใดใด การยอมรับและเห็นคุณคาในความแตกตาง
ระหวางผูหญิงและผูชาย การมีสถานภาพที่เทาเทียมกันของหญิงและชายทําใหเกิดความสมดุล
ในเชิงอํานาจในสังคม ทําใหไมมีการไดเปรียบเสียเปรียบ และไมเกิดชองวางระหวางบุคคลใน
สังคม
2. ความไมเสมอภาคทางเพศ (Gender Inequality) หมายถึงความไมเทาเทียมกัน
ของผูหญิงและผูชาย การไมยอมรับและไมเห็นคุณคาในความแตกตางระหวางเพศ ทําใหเกิด
ความไมสมดุลในเชิงอํานาจในสังคม มีการไดเปรียบเสียเปรียบ และเกิดชองวางระหวางบุคคลใน
สังคม
3. คุณภาพชีวิต (Quality of Life) หมายถึง การที่บุคคลสามารถดํารงชีพและดําเนิน
ชีวิตอยางปกติสุข มีความพรอมที่จะเขาถึงแหลงทรัพยากรและขอมูลตาง ๆ สามารถพัฒนาตนเอง
ในดานสติปญญารางกาย จิตใจ อารมณและสังคมตามสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป
4. การศึกษาในระบบ (Formal Education) เปนการศึกษาที่กําหนดจุดมุงหมาย
วิ ธี ก ารศึ ก ษา หลั ก สู ต ร ระยะเวลาของการศึ ก ษา การวั ด และประเมิ น ผล ซึ่ ง เป น เงื่อ นไขของ
การสําเร็จการศึกษาที่แนนอน
5. การศึกษานอกโรงเรียน (Non – Formal Education) หมายถึง การศึกษาที่จัด
ใหแกประชาชนที่อยูนอกระบบการศึกษาภาคปกติเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาและสงเสริมให
บุคคลที่พลาดโอกาสทางการศึกษาหาความรูดวยตนเองอยางกวางขวางและตอเนื่อง เพื่อนํา
ความรูไปปรับปรุงคุณภาพชีวิต เปนการศึกษาที่มีความยืดหยุนในการกําหนดจุดมุงหมายรูปแบบ
วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเปนเงื่อนไขสําคัญของ
การสําเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพปญหา
และความตองการของแตละกลุม
6. สตรีที่เรียนการศึกษานอกโรงเรียนหมายถึง สตรีที่ศึกษาในศูนยการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย และสตรีที่เขารับการอบรมประเภทตาง ๆ เพื่อเพิ่ม

7
ความรู ทักษะและประสบการณที่สามารถนํามาใชปรับปรุงพัฒนาตนเอง เพื่อใหมีพื้นฐานการ
ดํารงชีวิตที่ดี สามารถปรับตัวใหเขากับสังคมและสิ่งแวดลอมได
ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั
1. ไดทราบถึงประเด็นความเสมอภาคทางเพศในเรื่องโอกาสทางการศึกษา
2. ไดทราบถึงความคาดหวังในเรื่องคุณภาพชีวิตของสตรีหลังจากเขาศึกษาในระบบ
การศึกษานอกโรงเรียนและการวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีในอนาคต
3. เปนแนวทางในการเปลี่ยนทัศนคติของสังคมตอผูหญิงในเรื่องความเสมอภาค
ทางเพศ

