บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยทีเ่ กี่ยวของ
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวที่เกี่ยวของในการวิจัยเรื่องการศึกษานอกโรงเรียนของ
สตรีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในมุมมองความเสมอภาคทางเพศในบทนี้ ผูวิจัยไดนําเสนอเอกสาร
ตาง ๆ และงานวิจัยที่มีประเด็น นัยสําคัญและคําสําคัญในเรื่องความเสมอภาคทางเพศ การศึกษา
นอกโรงเรียน การพัฒนาสตรีและคุณภาพชีวิต ซึ่งแตละเรื่องที่นํามาเสนอนี้ไดใหกรอบแนวคิดและ
องคความรูแก ผูวิ จัย เพื่อนํามาเป นแนวทางและสนับสนุนการทําวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของมีดังตอไปนี้
1. แนวคิดสตรีนยิ มในเรื่องความเสมอภาคทางเพศ
2. แนวคิดเกี่ยวกับเสมอภาคระหวางชายหญิง
3. แนวคิดเกี่ยวกับมิติชายหญิง
4. ประเด็นมิติชายหญิงดานการศึกษา
5. คุณภาพชีวิต องคประกอบและตัวชี้วัดคุณภาพชีวิต
6. แผนพัฒนาสตรีในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
7. ทฤษฎีวา ความตองการและความตองการทางการศึกษา
8. การจัดการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ
9. เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วของ
1. แนวคิดสตรีนิยมในเรือ่ งความเสมอภาคทางเพศ
แนวคิดสตรีนิยมสายเสรีนิยม (Liberalism Feminism)
แนวคิดสตรีนิยมสายเสรีนิยม (วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2545, น. 61) ใหความสําคัญตอ
ความเสมอภาคทางเพศเปนอยางมาก สํานักคิดนี้ถือไดวาเปนสํานักคิดแรกเมื่อเกิดมีแนวคิดเรื่อง
สตรีนิยมขึ้น แนวคิดเสรีนิยมเริ่มในชวงศตวรรษที่ 17 ซึ่งใหความสําคัญกับความเปนอิสระและ
เสรีภาพของปจเจกบุคคล แนวคิดนี้อธิบายวา ความไมเทาเทียมกันเปนผลมาจากการเรียนรูใน
เรื่องบทบาทความเปนเพศ ซึ่งไดรับอิทธิพลจากความเชื่อและการปฏิบัติตามประเพณีนิยมที่สั่งสม
มาเปนเวลานาน ทําใหผูหญิงถูกสังคมปฏิเสธโอกาสในดานตาง ๆ แนวคิดนี้เชื่อวาผูหญิงและ
ผูชายไมมีความแตกตางกัน ดังนั้น จึงเรียกรองใหผูหญิงมีความเทาเทียมกับผูชายในทุกดาน
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ผู ห ญิ ง ควรทํ า ทุ ก อย า งได เ ช น เดี ย วกั บ ผู ช ายในฐานะที่ ผู ห ญิ ง เป น มนุ ษ ย ค นหนึ่ ง และมองว า
การศึกษาเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหผูหญิงสามารถเขาไปอยูในโลกสาธารณะและจะทําใหสถานะ
ของผูหญิงดีขึ้น เชื่อในความเหมือนกันระหวางเพศ เชื่อในความเทาเทียมกันทางเพศหรือความ
ยุติธรรมระหวางเพศกลาวคือ ผูหญิงและผูชายโดยพื้นฐานมีความเปนมนุษยเหมือนกัน โดย
เรี ย กร อ งให มี โ อกาสที่ เ ท า เที ย มกั น ในการแข ง ขั น ภายในระบบสั ง คมที่ เ ป น อยู โ ดยเฉพาะใน
ปริมณฑลสาธารณะใหมีความสามารถในการตอสูทางกฎหมาย ทางการเมืองและทางสถาบัน
เพื่อสิทธิของปจเจกบุคคลที่จะการแขงขันในตลาดสาธารณะ และมองวาถาใหโอกาสที่เทาเทียมกัน
แกผูหญิงแลว ผูหญิงจะเปนเชนผูชายไดทุกอยาง การใหอิสรภาพแกผูหญิงจากบทบาทความเปน
เพศที่ถูกกดขี่ บทบาทความเปนเพศที่สังคมกําหนด เชน ผูหญิงเปนคนดูแลบานดูแลลูก ผูชาย
หาเลี้ยงครอบครัว ทําใหผูหญิงไมมีที่อยูในสังคมและเปนการกําหนดที่ไมมีความเทาเทียมกัน
รัฐควรเขามามีบทบาทในการกําหนดโควตาพิเศษใหผูหญิงในกรณีตาง ๆ เชน ในการรับเขาทํางาน
ในการเปนตัวแทนทางการเมือง หรือการลาคลอด โดยใหเหตุผลวาโดยพื้นฐานผูหญิงไมไดแตกตาง
จากผูชาย แตกลับถูกสังคมปฏิเสธโอกาสบนพื้นฐานของเพศผูหญิง เพราะฉะนั้น ถือวาเพศของ
ผูหญิงกอใหเกิดความดอยโอกาส เปนอุปสรรคในการแขงขันและในการยอมรับในเรื่องสติปญญา
ดังนั้นจึงที่เปนความชอบธรรมในการที่รัฐจะเขามาแทรกแซงในการออกกฎระเบียบพิเศษสําหรับ
ผูหญิง เชื่อวาการเปลี่ยนแปลงที่จิตสํานึกของปจเจกบุคคลเปนปจจัยที่สําคัญในการทําใหการกดขี่
ผูหญิงหมดไป
แนวคิดสตรีนิยมสายเสรีนิยมเชื่อมั่นวาการศึกษาเปนสิ่งสําคัญและจําเปนที่ทําให
ผู หญิ งได รั บโอกาสเท าเที ยมกั บผู ชาย ก อให เกิ ดความเสมอภาคทางเพศสามารถยื นอยู ในพื้ นที่
สาธารณะได โดยไม มี ข อจํ ากั ดและความแตกต าง การเรี ยกร องการปฏิ รู ปทางการศึ กษาและทาง
กฎหมายทําใหคุณภาพชีวิตของผูหญิงดีขึ้น และยังไดมาซึ่งสถานภาพในเรื่องงานอาชีพอีกดวย
แนวคิดเสรีนิยมยืนยันวาฐานะทางสังคมควรจะถูกกําหนดโดยความสามารถและทักษะของปจเจกบุคคล
และวัดความสําเร็จของบุคคลในการแขงขันกับบุคคลอื่น
ผูหญิงมีอํานาจ (ที่มีเหตุผล) เทากับผูชาย ผูหญิงควรไดรับสิทธิเทากับผูชาย วิธีการ
ที่สังคมปฏิบัติตอผูหญิง ละเมิดสิทธิของผูหญิงในเรื่องเสรีภาพ ความเสมอภาคและ
ความยุติธ รรม ทําใหสรางทัก ษะและความสามารถที่ไม จําเปน แกผูหญิง ซึ่งเปน
พื้นฐานของกลุมสตรีเสรีนิยมในการรณรงคเพื่อใหไดมาซึ่งสิทธิเหลานี้ นั่นคือสิทธิใน
การออกเสียงเลือกตั้ง ความเสมอภาคในการศึกษาและการทํางาน การรณรงคเพื่อ
โอกาสที่เทาเทียม ดังนั้นการที่สตรีเขาศึกษาตอในการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ถือเปนเสรีภาพของสตรี เปนสิทธิที่รัฐเขามาจัดการใหสตรีมี
โอกาสในการศึกษาเทาเทียมกับผูชาย (วันทนีย วาสิกะสิน, 2546, น. 37)
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แนวคิดสตรีนิยมแนวสุดขั้ว (Radical Feminism)
แนวคิดสตรีนิยมแนวสุดขั้ว (วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2545, น. 89) อธิบายวา ความไม
เปนธรรมและความไมเทาเทียมกันทางเพศเกิดจาก อุดมการณชายเปนใหญ (Patriarchy) ระบบชาย
เปนใหญ หมายถึง ระบบของโครงสรางสังคมและแนวการปฏิบัติที่ผูชายมีความเหนือกวา กดขี่และ
เอารัดเอาเปรียบผูหญิง เปนระบบที่ใหผูชายมีอํานาจเหนือกวาผูหญิงในทุกดาน ไมวาจะเปน เศรษฐกิจ
การเมือง หรือวัฒนธรรม กลุมแนวคิดนี้จะใหความสนใจตอสถานะที่เปนรองของผูหญิงและมองวา
ความเปนรองที่เกิดขึ้น มีสาเหตุมาจากความตองการเหนือกวาของผูชาย และอุดมการณชายเปน
ใหญนี้พยายามสรางความชอบธรรมตอความเหนือกวาของผูชาย เชน ผูชายเขมแข็งกวา ฉลาดกวา
มีเหตุผลมากกวา คิดอะไรที่ลึกซึ้งไดมากกวา และทําใหความเหนือกวานี้คงอยูในความเชื่อของคน
ในสังคม
แนวคิดนี้อธิบายวา การกดขี่ผูหญิงเกิดขึ้นเพราะเธอเปนผูหญิง หรือผูหญิงถูกกดขี่
เพราะเพศของเธอ การที่สังคมกําหนดความเปนเพศขึ้นทําใหเกิดความไมเทียมกันทางเพศ โดยให
ผูหญิงมีคุณลักษณะบางอยาง และผูชายมีคุณลักษณะบางอยางและเชื่อวาเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลง
ไมได นําไปสูการกําหนดบทบาทหนาที่ รวมทั้งสถานะสูงต่ําที่แตกตางกันของคนสองเพศ ผูหญิง
อยูในสภาพเปนผูที่ดอยกวา เปนผูตาม เปนผูถูกกําหนด ในขณะที่ผูชายอยูในฐานะที่เหนือกวา
เปนผูนํา เปนผูกําหนด ตัวอยางเชน การเชื่อวาผูหญิงมีหนาที่หลักในการเลี้ยงลูกและดูแลครอบครัว
นําไปสูการที่ครอบครัวไมสนับสนุนใหเด็กผูหญิงไดรับการศึกษา โดยเฉพาะในครอบครัวที่มีฐานะ
ไมดีนัก แตเด็กผูชายจะไดรับการศึกษาเพราะเชื่อวาผูชายมีหนาที่ในการเปนผูนําของครอบครัว
ความเชื่อเชนวานี้ ทําใหผูหญิงในโลกนี้มีสัดสวนของการไมรูหนังสือจํานวนมากกวาผูชาย และ
เนื่องจากดอยทางการศึกษารวมทั้งความเชื่อที่วาผูหญิงไมมีทักษะทางเครื่องยนตกลไก ทําให
ผูหญิงสวนใหญในโลกนี้เชนกันที่มีสัดสวนที่ตองทํางานไรทักษะและไดรับการจางแรงงานต่ํา
มากกวาชาย นําไปสูการที่ผูหญิงอยูในกลุมของผูยากจนในสัดสวนที่มากกวาชาย การเชื่อวา
ผู ห ญิ ง เป น เพศที่ ไ ม มี เ หตุ ผ ล ไม ส ามารถคิ ด อะไรที่ ซั บ ซ อ น ไม ส ามารถคิ ด อะไรในระดั บ ที่
นอกเหนือจากประสบการณได ไมสามารถตัดสินใจในปญหาที่สําคัญ ทําใหผูหญิงไมไดรับการ
สนับสนุนใหสนใจและไมไดรับการยอมรับในการเปนผูนําไมวาในระดับใด จึงทําใหในโลกนี้มี
ผูหญิงจํานวนนอยมากที่อยูในระดับนํา ที่มีโอกาสในการตัดสินใจในเรื่องที่มีผลตอชีวิตของคน
จํานวนมาก ทั้ง ๆ ที่ผูหญิงมีอยูครึ่งหนึ่ง ในทางจิตวิญญาณ ผูหญิงถูกเชื่อวาอยูในสถานะที่ดอยกวา
ชาย ผูหญิงไมสามารถพัฒนาความคิดในระดับนามธรรมได นักปรัชญาตะวันตกตั้งแตอริสโตเติล
จนถึงเฮเกลไดอางมาตลอดวา ผูหญิงไมสามารถเปนเพื่อนกับผูชายไดเพราะผูหญิงปราศจาก
ความสามารถทางศีลธรรมในการมีความสัมพันธเชิงมิตรภาพในรูปแบบสูงสุดได (Shanley, 1995,
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อางถึงใน วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2545, น. 42) ความเชื่อเชนนี้สงผลใหผูนําทางศาสนาในศาสนา
สําคัญ ๆ ของโลกลวนเปนเพศชายทั้งสิ้น ในหมูนักบวชดวยกัน นักบวชหญิงก็มีสถานะที่เปนรอง
นักบวชชาย
ดังนั้น การตกเปนรองของผูหญิงจึงทําใหผูหญิงไมมีความสําคัญ ไมมีตัวตน ขาดโอกาส
ในการเขาถึงสิ่งที่เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต ทําใหคุณภาพชีวิตไมไดมาตรฐาน ในการกาวไปสู
จุดมุงหมายใด ๆ นั้น ผูหญิงตองขวนขวายใชความพยายามหลายเทาตัว นอกจากนี้ยังขาดโอกาส
เขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาปรับเปลี่ยน ตัดสินใจในเรื่องที่เปนประโยชนตอผูหญิง ดังนั้นผูหญิง
จึงหันมาเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองใหมีความรูเ พื่อความกาวหนาเทาเทียมเพศชายและ
สามารถพึ่งพาตนเองนําชีวิตไปสูจุดหมายที่ผูหญิงตองการ ดังนั้นการที่ผูหญิงจะสามารถพัฒนา
ตนเอง เพื่อทําใหหลุดพนจากระบบชายเปนใหญไดคือการเพิ่มศักยภาพและสรางอํานาจในตนเอง
โดยการศึกษาหาความรูเพื่อหาเลี้ยงชีพและสรางโอกาสเพื่อใหเขาถึงทรัพยากรที่มีประโยชน ทําให
สตรีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2. แนวคิดเกีย่ วกับเสมอภาคระหวางชายหญิง
ความเสมอภาคระหวางชายหญิง (Gender Equality) หมายถึง ความเทาเทียมกัน
ของผูหญิงและผูชายในทุกบริบทโดยไมมีขอจํากัดใดใด การยอมรับและเห็นคุณคาในความแตกตาง
ระหวางผูหญิงและผูชาย การมีสถานภาพที่เทาเทียมกันของหญิงและชาย ซึ่งทําใหเกิดความ
สมดุลในเชิงอํานาจในสังคม ทําใหไมมีการไดเปรียบเสียเปรียบ และไมเกิดชองวางระหวางบุคคล
ในสังคม
ความหมายและความสําคัญของหลักความเสมอภาค
1. ความหมายของหลักความเสมอภาค หลักความเสมอภาคมีหลักเกณฑกวาง ๆ ที่
เปนสากล คือ “จะตองปฏิบัติตอสิ่งที่มีสาระสําคัญเหมือนกันอยางเทาเทียมกัน และจะตองปฏิบัติ
ตอสิ่งที่มีสาระสําคัญแตกตางกันไปตามลักษณะของเรื่องนั้น ๆ” ซึ่งประเด็นสําคัญก็คือ จะตองมี
การเปรียบเทียบวาอะไรเปนสิ่งที่มีสาระสําคัญเหมือนกันและอะไรเปนสิ่งที่มีสาระสําคัญแตกตาง
กัน การเปรียบเทียบจะตองนําไปสูขอสรุปวามีการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันหรือไมในเรื่องที่เหมือน
หรือแตกตางนั้น (บรรเจิด สิงคะเนติ, 2543, น. 3-4)
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2. ความสําคัญของหลักความเสมอภาค หลักความความเสมอภาคมีความสําคัญ
อยางยิ่ง เนื่องจากเหตุผลตอไปนี้
2.1 หลั ก ความเสมอภาคถือเปน หลัก พื้ น ฐานของศั ก ดิ์ ศรีค วามเป น มนุ ษ ย ซึ่ ง
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยจะไดรับความคุมครองก็เมื่อบุคคลสามารถนําสิทธิตาง ๆ ที่ไดรับการบัญญัติ
ใหรับการคุมครองแกบุคคลนั้นไปอางอิงไดอยางเทาเทียมกัน ดังนั้น การเลือกปฏิบัติโดยอาศัยเชือ้ ชาติ
ศาสนา ภาษา ถิ่นกําเนิด ฯลฯ จึงถือวาขัดกับหลักความความเสมอภาค และขัดกับหลักศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย
2.2 หลักความเสมอภาคเปนหลักการที่ควบคุมและตรวจสอบการกระทําของรัฐ
เพื่ อมิ ให รั ฐใช อํ านาจตามอํ าเภอใจ การใช อํ านาจของรั ฐที่ เกี่ ยวพั นกั บประชาชนหากก อให เกิ ด
ผลกระทบหรือใหประโยชนแกกลุมใดกลุมหนึ่ง รัฐตองสามารถอธิบายเหตุผลได หากการใหเหตุผล
นั้น ๆ ไมอาจรับฟงได อาจแสดงไดวารัฐใชอํานาจตามอําเภอใจ เชน ในการออกกฎหมายของ
ฝายนิติบัญญัติ การกระทําของฝายปกครอง ตลอดจนการวินิจฉัยของศาล
พัฒนาการของหลักความเสมอภาคของสังคมไทยเปนไปอยางจํากัด เพราะแมจะมี
การบรรจุไวในรัฐธรรมนูญตั้งแตฉบับแรก แตหลักการดังกลาวเปนเพียงหลักการที่บัญญัติรับรอง
คุมครองไว โดยที่ยังไมกอใหเกิดผลในทางปฏิบัติมากนัก (บรรเจิด สิงคะเนติ, 2543, น. 1-2)
สาระสําคัญของแนวคิดเกี่ยวกับเสมอภาคระหวางชายหญิง
แนวคิ ดเกี่ ย วกั บเสมอภาคระหว า งชายหญิง ในสัง คมไทยส ว นหนึ่ง ถือไดวาไดรั บ
อิทธิพลจากผลการประชุมในระดับสากลที่มีการเคลื่อนไหวอยางตอเนื่อง รวมทั้งประเทศไทย ไดให
ความสํ า คั ญ กั บ หลั ก ความเสมอภาคระหว า งชายหญิ ง จนได มี ก ารบั ญ ญั ติ ไ ว ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ
ปจจุบันแนวคิดเกี่ยวกับเสมอภาคระหวางชายหญิงในระดับสากลที่นํามาสูการปฏิบัติ ปรากฏใน
ถอยแถลงของแผนปฏิบัติการเพื่อความกาวหนาของสตรีตามปฏิญญาปกกิ่ง ที่ระบุไววา
ความเสมอภาคระหว า งชายหญิ ง เป น เรื่ อ งสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน เป น เงื่ อ นไขหนึ่ ง ของ
ความเปนธรรมทางสังคมและเปนเงื่อนไขพื้นฐานที่จําเปนสําหรับความเสมอภาค
การพัฒนา และสันติภาพ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการรวมงานกับบนพื้นฐาน
ของความเสมอภาคระหวางชายหญิงเปนเปนเงื่อนไขสําคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนที่
มีคนเปนศูนย (คณะกรรมการสงเสริมและประสานงานสตรีแหงชาติ, 2543, น. 11)
สําหรับประเทศไทยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่มีการระบุถึง
ความเสมอภาคระหวางชายหญิ งไดจําแนกหลักความเสมอภาคออกเปน 2 ประเภท คือหลัก
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ความเสมอภาคทั่วไปและ หลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่อง โดยหลักความเสมอภาคทั่วไป ระบุวา
“บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับการคุมครองตามกฎหมายอยางเทาเทียมกัน” สวนหลัก
ความเสมอภาคเฉพาะเรื่องถือวา “ชายหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน” เปนหลักการสําคัญสวนหนึ่ง
นอกเหนือไปจากหลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่องอื่น ๆ เชน การไดรับสิทธิเสมอกันในเรื่องการรับ
การศึกษาพื้นฐานไมนอยกวา 12 ป การมีสิทธิไดรับการคุมครองโดยรัฐจากการใชความรุนแรงและ
การปฏิบัติโดยไมเปนธรรม ความเสมอภาคในการเลือกตั้ง ฯลฯ
ในการตีค วามกฎหมายนั้น หลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่องจะตอ งมากอ นหลัก
ความเสมอภาคทั่วไป เนื่องจากหลักความเสมอภาคทั่วไปอาจจะปฏิบัติแตกตางกันไดระหวาง
ขอเท็จจริงสองประการ หรือระหวางบุคคลสองกลุม เมื่อมีเหตุผลที่รับฟงไดตามขอเท็จจริงของเรื่อง
นั้น ๆ นอกจากนี้ ยังมีการวางหลักการไววา ความแตกตางระหวางชายหญิงนั้น อาจเปนเหตุผล
ที่สําคัญของการปฏิบัติที่แตกตางกันได เมื่อการปฏิบัติที่แตกตางกันมีการเรียกรองใหคํานึงถึง
ความแตกต า งในทางกายภาพ หรื อ ความแตกต า งในภาระหน า ที่ ร ะหว า งหญิ ง กั บ ชาย เช น
การกําหนดใหเฉพาะผูชายเทานั้นที่สามารถเปนทหารในหนวยรบได กรณีนี้การเปนทหารในหนวย
รบมีการเรียกรองความแข็งแกรงทางกายภาพในการที่จะตองอยูในสนามรบ ขอเรียกรองนี้อาจเปน
ความเหมาะสมที่ จ ะปฏิ บั ติ ใ ห แ ตกต า งกั น ระหว า งหญิ ง กั บ ชายในกรณี ดั ง กล า ว แต ห ากมี
การกําหนดวาเฉพาะผูชายเทานั้นที่สามารถเปนนายอําเภอได กรณีเชนนี้จะเห็นไดวา ขอเรียกรอง
ของการเป น นายอํ า เภอ มิ ไ ด เ รี ย กร อ งถึ ง ความแตกต า งในทางกายภาพระหว า งหญิ ง ชาย
การกําหนดกฎเกณฑดังกลาวจึงถือเปนการขัดกับหลักความเสมอภาคที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ
(บรรเจิด สิงคะเนติ, 2543, น. 12-13)
ความเสมอภาคจึงมิไดหมายความถึงการที่ชายและหญิงตองเหมือนกัน เนื่องจาก
เปนที่ทราบกันดีวาชายและหญิงมีความแตกตางกันโดยสรีระและวิถีชีวิต ประเด็นสําคัญจึงมิไดอยู
ที่ความแตกตางนั้น แตอยูที่ความแตกตางดังกลาวตองไมสรางผลกระทบในทางลบตอการดําเนินชีวิต
ของทั้งชายและหญิง ตลอดจนไมกอใหเกิดการเลือกปฏิบัติและจะตองเอื้อตอการแบงสันปนสวน
อํานาจ อยางเปนธรรมระหวางหญิงและชาย
3. แนวคิดเกีย่ วกับมิติชายหญิง
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ มิ ติ ช ายหญิ ง ที่ เ น น การนํ า มิ ติ ช ายหญิ ง เข า สู ก ารพั ฒ นาเป น ผล
สืบเนื่องจากประสบการณพัฒนาในอดีตซึ่งสะทอนสถานภาพและบทบาทที่แตกตางกันระหวาง
ชายและหญิงทําใหตองมีการปรับเปลี่ยนแนวทางโดยการนําแนวคิดมิติชายหญิงเขาสูการพัฒนา
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กระแสหลัก (gender mainstreaming) มาใชอยางกวางขวางหลังการประชุมระดับโลกวาดวยเรือ่ ง
สตรี ครั้งที่ 4 ณ กรุงปกกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อป พ.ศ. 2538 (United Nations,
2000, pp. 300-301) โดยแนวคิดดังกลาวมีพัฒนาการตามลําดับ คือ แนวคิดผูหญิงในการพัฒนา
(Women in Development – WID) แนวคิดผูหญิงกับการพัฒนา (Women and Development –
WAD) และแนวคิดมิติชายหญิงกับการพัฒนา (Gender and Development – GAD) ดังนี้
แนวคิดผูหญิงในการพัฒนา (Women in Development – WID)
เริ่มขึ้นโดยคณะกรรมการสตรีแหงกรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีแนวคิด
ในการนําผูหญิงเขาไปมีสวนรวมในระบบเศรษฐกิจ เนนที่ความเทาเทียมกัน รวมทั้งการพัฒนา
ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการที่มุงเนนในการลดความดอยโอกาสของผูหญิงในภาคการผลิตและ
ยุติการเลือกปฏิบัตติ อสตรี
แนวคิด WID เชื่อมโยงกับคําวา ความทันสมัย (modernization) ซึ่งครอบงําความคิด
เกี่ยวกับการพัฒนาระหวางประเทศในชวงป ค.ศ.1950-1970 (พ.ศ. 2493-2513) ในชวงนั้นจะเนน
การพัฒนาเพื่อความทันสมัยควบคูไปกับ ความเปนอุตสาหกรรม (industrialization) ซึ่งมุงที่จะ
ยกระดับมาตรฐานความเปนอยูของประชาชนในประเทศกําลังพัฒนา
สถานะของผูหญิงในชวงเวลานั้นไดรับการพัฒนานอยมากและในบางสาขาอาชีพ
ผูหญิงมีฐานะแยลง เชน ในงานดานอุตสาหกรรม ผูหญิงสวนใหญไดรับเงินคาจางต่ํา ทํางาน
ซ้ําซากนาเบื่อ และบางครั้งเปนอันตรายตอสุขภาพ สภาพดังกลาวสวนหนึ่งเปนผลจากระดับการศึกษา
ประกอบกับการจัดใหผูหญิงเปนเพียงผูหารายไดเสริมแทนที่จะเปนผูหารายไดหลัก เทคโนโลยีที่
ทันสมัยกลับเปนประโยชนตอผูชายมากกวาผูหญิง การพัฒนาภายใตแนวคิด WID ใหการยอมรับ
ความแตกตางระหวางหญิงและชายในดานประสบการณดานการพัฒนา โดยแนวทางของ WID มี
ดังนี้
1. กําหนดแนวทางใหมเพื่อปรับความไมสมดุลในการพัฒนา เนื่องจากขอมูลที่ผาน
มาพบวาผูหญิงขาดประสบการณในการพัฒนา จึงดําเนินการโดยเนนการถายทอดวิชาการ ขยาย
การบริการและอํานวยความสะดวกแกผูหญิง เชนการใหสินเชื่อ และการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
เพื่อชวยลดภาระงานของผูหญิง
2. ใหการยอมรับโครงสรางสังคมที่เปนอยูมากกวาการตรวจสอบวาเพราะเหตุใด
ผูหญิงจึงไดรับประโยชนจากการพัฒนานอยกวาผูชาย โดยมุงเนนที่จะผนวกผูหญิงเขาไปในการพัฒนา
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ที่ดําเนินการอยู มุงผลักดันนโยบายใหผูหญิงมีสวนรวมที่เทาเทียมกันในทางการศึกษา การจางงาน
และเรื่องอื่น ๆ ของสังคม
3. ใหความสําคัญในมิติดานการทํางานที่กอใหเกิดผลผลิต ลักษณะกิจกรรมตาม
แนวคิด WID โดยทั่วไปจึงเปนการสรางรายไดใหแกผูหญิง ผูหญิงไดรับการฝกอบรมดานทักษะ
งานฝมือ และถูกจัดใหเขารวมกิจกรรมดานสหกรณการตลาด โดยอาจเพิ่มดานสวัสดิการเขาไปใน
โครงการดวย นอกจากนี้ จะเปนการอบรมความรูในเรื่องอนามัย การดูแลเด็ก และการอานออก
เขียนได
แนวคิดผูหญิงกับการพัฒนา (Women and Development – WAD)
แนวคิด WAD เกิดขึ้นในชวงปลายทศวรรษที่ 1970 (พ.ศ. 2513) โดยเปลี่ยนแนวคิด
เปนการแยกผูหญิงออกจากการพัฒนา แนวคิด WAD เริ่มจากจุดยืนที่เห็นวาผูหญิงเปนสวนหนึ่ง
ของการพัฒนามาโดยตลอด มีความเชื่อวาการผนวกผูหญิงเขารวมในการพัฒนาไมสามารถ
เชื่อมโยงการจัดการเกี่ยวกับการพึ่งพาทางเศรษฐกิจของโลกที่สาม
แนวคิด WAD จึงเนนความสัมพันธระหวางผูหญิงกับกระบวนการพัฒนามากกวา
ยุทธศาสตรการผนวกรวมผูหญิงเขารวมในการพัฒนาอยางเดียว การเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดนี้
เนื่องจากการที่ผูหญิงมีบทบาทสําคัญทางเศรษฐกิจในสังคมมาโดยตลอด และงานที่ผูหญิงทําทั้ง
ในและนอกบานเปนศูนยกลางของการจัดการสังคมเหลานั้น การผนวกรวมผูหญิงเขาไปในการพัฒนา
ดวยเปนเพียงการแกปญหาโครงสรางความไมเทาเทียมในระดับระหวางประเทศ
การดําเนินการตามแนวคิด WID และ WAD มีจุดออนคือเนนกิจกรรมที่กอใหเกิด
รายได โดยมิไดคํานึงถึงผลกระทบที่กอใหเกิดภาระในการจัดสรรเวลาของผูหญิง โดยมองวาภาระ
งานบาน รวมทั้งงานที่เปนประโยชนตอสังคมเปนงานที่ไมใหคุณคาทางเศรษฐกิจ และมีความเห็นวา
แรงงานที่ใชในการจัดการครอบครัว การเลี้ยงดูบุตร การทํางานบาน การดูแลผูปวยและผูสูงอายุ
เปนเรื่องสวนตัว ไมรวมอยูในโครงการพัฒนาที่มุงสงเสริมกิจกรรมที่กอใหเกิดรายได
แนวคิดมิติชายหญิงกับการพัฒนา (Gender and Development – GAD)
แนวคิด GAD เริ่มขึ้นในชวงทศวรรษที่ 1980 (พ.ศ. 2523) มีรากฐานจากแนวสตรี
นิยมฝายสังคมนิยมและเชื่อมโยงกับชองวางของทฤษฎีความทันสมัย ชี้ใหเห็นวา โครงสรางการ
ผลิตและการผลิตซ้ํา (production and reproduction) เปนสิ่งกดดันผูหญิง และแนวคิดนี้มุงเนนที่
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ความสัมพันธของบทบาทชายหญิง พรอมทั้งใหความสําคัญกับการพิจารณาสาเหตุที่ทําใหผูหญิง
ถูกจัดใหมีบทบาทเปนรองและดอยกวาผูชาย
แนวคิด GAD มีมิติมุมมองที่ใหความสําคัญกับความคิดแบบองครวม โดยมิไดเห็นวา
ผูหญิงเปนเพียงบุคคลแตใหความสําคัญในฐานะเปนองคประกอบหนึ่งของสังคม แนวคิด GAD
ยอมรับการมี ส วนรวมของผู ชายในฐานะผูสนับสนุน ใหเกิดความเทาเทียมและความยุ ติธรรม
ในสังคม โดยมิไดเนนเพียงแคใหความสําคัญดานการผลิตและการผลิตซ้ําที่ทําใหฝายใดฝายหนึ่ง
ถูกละเลย รวมทั้งใหความสําคัญกับการที่ผูหญิงทุมเทใหงานสําเร็จในครัวเรือนและการผลิตที่ไมใช
สินคา นอกจากนี้ ยังไมเห็นดวยกับการแบงแยกงานออกเปนงานสาธารณะและงานสวนตัว ซึ่ง
โดยทั่วไปมักจะใหคากับงานในครัวเรือนไวในระดับต่ํา ซึ่งนักสตรีนิยมและกลุมที่นิยมใชแนวทาง
ตามแนวคิด GAD ใหความสนใจกับการที่ผูหญิงถูกกดขี่และขอบเขตชีวิตสวนตัวของผูหญิงเปน
พิเ ศษ เพื่อวิเคราะหพื้ นฐานความสัม พัน ธของการสมรส สาระสํา คัญที่เ ปน จุดเน นของ GAD
อี ก ประการหนึ่ ง คื อ การมี ส ว นร ว มของรั ฐ ในการส ง เสริ ม และเป ด โอกาสให ส ตรี มี อิ ส ระ โดยมี
ความเห็นวาผูหญิงมีฐานะความเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงมากกวาเปนผูชวยในการพัฒนา และ
มี ค วามจํ า เป น ต อ งให ผู ห ญิ ง เข า มามี ส ว นร ว มในทางการเมื อ งอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ ง
การตระหนักถึงความสําคัญของความสัมพันธในเรื่องชนชั้นและความแตกตางระหวางชนชั้น
(Young, 1987)
แนวคิด GAD แตกตางจาก แนวคิด WID และ WAD โดยที่ แนวคิด GAD มิได
พิ จ ารณาเพี ย งโครงสร า งทางเศรษฐกิ จ สั ง คมและการเมื อ งป จ จุ บั น มิ ไ ด แ ทรกแซงหรื อ หา
ยุทธศาสตรในการดําเนินการเพื่อผนวกใหผูหญิงเขาไวกับการพัฒนา แตการการดําเนินการตาม
แนวคิด GAD ไดมีการศึกษาโครงสรางและสถาบันทางสังคม รวมทั้งการสูญเสียอํานาจของกลุม
อิทธิพลที่มีผลตอผูหญิงและผูชายบางกลุม
พัฒนาการของแนวคิดตาง ๆ นับตั้งแต แนวคิด WID แนวคิด WAD จนถึง แนวคิด
GAD ได นํ า มาสู ก ารให ค วามสํ า คั ญ กั บ บทบาทชายหญิ ง ในมุ ม มองที่ เ ป น มิ ติ โดยมี จุ ด เน น ที่
ความเสมอภาคของทุกคนทั้งชายและหญิง เพื่อเปาหมายสุดทายคือการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคม
4. ประเด็นมิติชายหญิงดานการศึกษา
ประเด็นมิติชายหญิงดานการศึกษาไดแบงออกเปน 2 ประเด็นคือประเด็นมิติชาย
หญิงดานการศึกษาของไทย และประเด็นหวงใยเกี่ยวกับการศึกษาและฝกอบรมของผูหญิงจาก
การประชุมวาดวยเรื่องสตรีที่กรุงปกกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

17
ประเด็นมิติชายหญิงดานการศึกษาของไทย
1. ความเสมอภาคทางเพศในด า นการศึ ก ษา แม ว า ในป จ จุ บั น โอกาสทาง
การศึกษาและการเขารับการศึกษาของผูหญิงจะเพิ่มมากขึ้นกวาในอดีต แตยังไมอยูในระดับที่
เสมอภาคกับผูชาย จะเห็นไดจากเด็กผูหญิงที่ยากจนในชนบทมักจะเลิกเรียนเมื่อจบชั้นประถมปที่ 6
แลว เพราะจะตองออกมาทํางานชวยเหลือครอบครัว เด็กผูชายจะไดรับโอกาสจากครอบครัวใน
การเรียนตอมากกวาผูหญิง เพราะผูชายจะตองทําหนาที่สืบวงศตระกูลและมีโอกาสทํางานที่ดีกวา
ผูหญิงและมีรายไดมากกวาผูหญิง นอกจากนี้ อัตราการไมรูหนังสือของผูหญิงอายุ 40 ป ขึ้นไปสูงกวา
ผูชาย แสดงใหเห็นถึงความไมเสมอภาคในอดีตที่สง ผลถึงชองวางการรูหนังสือของชายและหญิง
ในบางกลุมอายุในปจจุบัน
2. ความเชื่อและคานิยมของสังคมไทยที่มีผลตอการศึกษาของชายและหญิง
เปนที่ยอมรับวาความเชื่อดั้งเดิมเกี่ยวกับบทบาทชายหญิง (stereotypes) ในสังคมไทย ยังคงมี
ผลกระทบตอการอบรมขัดเกลาเด็กหญิงในครอบครัว โรงเรียน และสังคม และพฤติกรรมนี้ยังถูก
ผลักดันโดยทัศนคติที่ฝงรากลึกที่ยากจะเปลี่ยนแปลง ไดแก ทัศนคติที่เกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของ
ชายและหญิง ทัศนคติตอการทํางาน และทัศนคติตออันตรายที่เด็กหญิงและผูหญิงจะไดรับ
3. ดานบทบาทหนาที่ ผูหญิงมักถูกคาดหวังใหชวยแมในการทํางานตาง ๆ ในบาน
ทั้งนี้สวนหนึ่งเปนเพราะ สิ่งเหลานี้ถูกมองวาเปนความรับผิดชอบของผูหญิง และอีกสวนหนึ่งเปน
เพราะรูปแบบการฝกอบรมสําหรับบทบาทหนาที่ของเขาในอนาคตในฐานะแมและเมีย ในขณะที่
เด็กผูชายไมไดถูกคาดหวังใหทํางานแบบเดียวกัน และสามารถใชเวลาที่เด็กหญิงตองทํางานบาน
ในการ เรียน พัฒนาความสามารถของตน หรือเลนหาความบันเทิงใหกับตนเอง
4. ดานการทํางาน ผูหญิงที่ปรารถนาจะศึกษาหรือทํางานซึ่งแตดั้งเดิมเปนงานของ
ผูชายอาจถูกตอตานจากพอแมผูปกครอง เพื่อนและโรงเรียนบางแหง หรืออาจไมไดรับการสนับสนุน
สําหรับการเลือกนั้น ๆ ในสถานการณเชนนี้จะมีเพียงคนที่ตั้งใจอยางแรงกลาและมีจิตใจที่เขมแข็ง
เทานั้นที่จะสามารถตอตานและเดินหนาตอไปสําหรับการเลือกเรียนในสาขาวิชานั้น ๆ ของเขา
ประเด็นหวงใยเกี่ยวกับการศึกษาและฝกอบรมของผูหญิงจากการประชุมวาดวยเรื่องสตรี
ที่กรุงปกกิ่ง
1. ประเด็นหวงใยเกี่ยวกับการศึกษาและฝกอบรมของผูหญิง ในการประชุมวาดวย
เรื่องสตรีที่จัดขึ้น ณ กรุงปกกิ่ง ที่ประชุมมีประเด็นหวงใยเกี่ยวกับการศึกษาและการฝกอบรมของ
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ผูหญิงหลายประเด็นโดยเฉพาะอยางยิ่งความเสมอภาคทางการศึกษาระหวาชายและหญิงใน
ประเทศตาง ๆ และการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบเพื่อใหเกิดความเทาเทียมกัน
อยางยุติธรรมดานการศึกษาระหวางชายและหญิง จึงเห็นไดวาแมหนวยงานตาง ๆ ทั่วโลกจะ
ออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องความเสมอภาคแตก็ไมสามารถกําจัดสิ่งเหลานี้ออกจากสังคมได
2. ผลการดําเนินการดานการศึกษาและปญหาอุปสรรคหลังการประชุมที่ปกกิ่ง หลัง
การประชุมที่ปกกิ่งประเทศตาง ๆ ไดดําเนินการปรับปรุงเกี่ยวกับการศึกษาและฝกอบรมของผูหญิง
ในหลาย ๆ ดาน เชน รัฐบาลไดดําเนินการปฏิรูปการศึกษาซึ่งเปนผลใหผูหญิงไดรับการศึกษาทั้งใน
ระบบและนอกระบบมากขึ้น เพิ่มจํานวนผูหญิงในสาขาที่เดิมเปนวิชาที่ผูชายเรียนเปนสวนใหญ
เปนตน แตการศึกษาที่ผูหญิงไดรับยังไมสัมพันธกับการเพิ่มโอกาสในการจางงานของผูหญิง และ
ขอเสนอหลายประการจากการประชุมที่ปกกิ่งที่เกี่ยวกับมิติชายหญิงดานการศึกษายังไมไดถูก
นําไปปฏิบัติ เนื่องจากมีอุปสรรคดานวิกฤตเศรษฐกิจทําใหโอกาสทางการศึกษาของผูหญิงลดลงดวย
นอกจากนี้การปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจทําใหเกิดความไมเสมอภาคทางการศึกษาระหวาง
ผูหญิงและผูชายเพราะเมื่อมีทรัพยากรที่จํากัดผูชายจะไดรับโอกาสกอนผูหญิงเสมอ
3. ประเด็นมิติชายหญิงดานการศึกษาที่ยังคงอยู ไดแก
- การขาดขอผูกพันจากรัฐบาลตาง ๆ ในการจัดการเกี่ยวกับความเสมอภาคทาง
เพศทางการศึกษา ซึ่งอาจมีปจจัยอื่น ๆ รวมดวยเชน ขนขั้น ชนกลุมนอย
- งบประมาณดานการศึกษามีนอย
- ทัศนคติดานสังคมวัฒนธรรมเกี่ยวกับผูหญิงซึ่งมีผลตอการไดรับโอกาสทาง
การศึกษา
- ชองวางของโอกาสทางการศึกษาของผูหญิงในเมืองและชนบทเพิ่มมากขึ้น
- ชองวางระหวางนโยบายและการนํานโยบายไปปฏิบัติซึ่งนําไปสูการลดโอกาส
การไดรับโอกาสทางการศึกษาและการฝกอบรมผูหญิงที่เปนชนกลุมนอย
- การฝกอบรมครูเกี่ยวกับความเสมอภาค สันติภาพ และประเด็นชายหญิงยังไม
เพียงพอ
4. ประเด็นมิติชายหญิงดานการศึกษาที่เกิดขึ้นใหม
- สงครามและความรุนแรงที่เกิดขึ้นในแตละพื้นที่มีผลตอการมีสวนรวมทางการ
ศึกษาและการเรียนการสอนของผูหญิง
- ชอ งวา งที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ระหว า งเด็ก ชายและเด็ก หญิง อัน เปน ผลมาจากการรับรูที่
เปลี่ยนแปลงไปเกี่ยวกับบทบาทและโอกาสไดสงผลลบตอเด็กหญิง
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- มีความตระหนักและใชการศึกษานอกระบบเปนเครื่องมือและกลยุทธในการเพิ่ม
โอกาสทางการศึกษาของผูหญิง
- ในบางประเทศนําการศึกษาเกี่ยวกับการทารุณกรรมทางเพศและการคุกคาม
ทางเพศมาบรรจุไวในหลักสูตร
- ผูชายสนใจเกี่ยวกับการฝกอบรมเรื่องการพัฒนาและเงื่อนไขเรื่องเพศ
- มีเครือขายที่เรียกรองเกี่ยวกับการศึกษาของผูหญิงมากขึ้น
5. คุณภาพชีวิต องคประกอบและตัวชี้วัดคุณภาพชีวิต
5.1 คุณภาพชีวิต
มีการใหความหมายของคําวาคุณภาพชีวิตไวหลากหลาย ดังนี้
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2538) ไดให
ความหมาย คุณภาพชีวิต คือ ชีวิตที่ดีมีคุณภาพสามารถดํารงอยูไดในสังคมอยางปกติสุข และ
ชี วิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพนั้ น จะรู ไ ด โ ดยการที่ ค นในชุ ม ชนนั้น ได บ รรลุ เ กณฑ ค วามจํ า เป น พื้ น ฐานหรื อ
ความต อ งการพื้ น ฐานที่ ค นหรื อ ชุ ม ชนควรจะมี หรื อ ควรจะเป น เพื่ อ ให ชี วิ ต อยู ไ ด อ ย า งปกติ
พอสมควรในชวงเวลาหนึ่ง ซึ่งไดแก การมีอาหารถูกสุขลักษณะและเพียงพอ มีที่อยูอาศัย เขาถึง
การบริ ก ารทางสั ง คมขั้ น พื้ น ฐานมี ค วามปลอดภั ย ในทรั พ ย สิ น ผลิ ต หรื อ จั ด หาอาหารอย า งมี
ประสิทธิภาพ สามารถมีบุตรตามชวงเวลาและมีบุตรตามจํานวนที่ตองการ มีสวนรวมพัฒนาและมี
การพัฒนาจิตใจที่ดีขึ้น
คณะกรรมการอํานวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท (พชช.)
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2538) ไดใหความหมายของ
คุณ ภาพชี วิ ตดั ง นี้ คุ ณ ภาพชี วิ ต หมายถึง การดํ า รงชี วิต ของมนุ ษ ย ใ นระดั บ ที่เ หมาะสม ตาม
ความจําเปนพื้นฐานที่ไดกําหนดไวในสังคมหนึ่ง ๆ ในชวงเวลาหนึ่ง ๆ นั่นคือ การที่จะกลาววาประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีไดก็ตอเมื่อประชาชนในครอบครัวหรือชุมชนนั้นมีชีวิตความเปนอยูบรรลุเกณฑ
ความจําเปนพื้นฐานครบถวนทุกประการ ซึ่งเกณฑความจําเปนพื้นฐานที่กําหนดไวนั้นสามารถ
แปรเปลี่ยนไปไดตามสภาพเศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในขณะนั้น ๆ
องคการยูเนสโก (UNESCO, 1993) ไดนิยามคําวา คุณภาพชีวิต ไวในชุดฝกอบรม
ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตวา หมายถึง ระดับความเปนอยูที่ดีของสังคม และระดับ
ความพึงพอใจในความตองการสวนหนึ่งของมนุษย และไดนิยามโครงการเพื่อปรับปรุงคุณภาพ
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ชีวิตวาเปนโครงการที่มีเปาหมายเพื่อชวยใหผูเรียน และชุมชนไดรับความรู เจตคติ คานิยมและ
ทักษะที่จําเปนเพื่อใหกลุมเปาหมายสามารถปรับปรุงคุณภาพชีวิต ทั้งในลักษณะของปจเจกบุคคล
และในฐานะที่เปนสมาชิกของชุมชน
เมื่อพิจารณาแลว คุณภาพชีวิตหมายถึง การที่บุคคลมีความพรอมซึ่งปจจัยสี่ อัน
ไดแก อาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัยและยารักษาโรค สามารถประกอบอาชีพและดําเนินชีวิต
อยางปกติสุข เขาถึงแหลงทรัพยากร ขอมูลและการบริการ มีสิทธิและความเสมอภาคในดาน
สุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา การเมือง และศาสนาตามความตองการและมาตรฐานของแตละ
พื้นที่ สามารถพัฒนาตนเองในดานสติปญญารางกาย จิตใจ อารมณและสังคม ความตองการ
คุณภาพชีวิตนี้เปลี่ยนแปลงไปไดตามกาลเวลาและสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป
5.2 องคประกอบและตัวชี้วัดคุณภาพชีวิต
พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต) แบงคุณภาพชีวิตออกเปน 3 ระดับ
1. ระดับพื้นฐาน (ทิฎฐธัมมิกัตถะ)
1.1 สุขภาพดี มีพลานามัย และมีปจจัยเครื่องรักษาสงเสริมสุขภาพ
1.2 พึ่งตนเองไดทางเศรษฐกิจ เชน มีอาชีพ มีเงินใชและใชเงินเปน เปนผูผลิต
และบริโภค
1.3 มีอาหารที่มีคุณคา มีกินและกินเปน
1.4 มีที่อยู อาศั ยและที่ทํางานที่เหมาะสม ไมแออัด สะอาด สะดวกสบายต อ
การดําเนินชีวิต
1.5 มีครอบครัวที่อบอุน
1.6 มีมิตร ทํางานรวมกับผูอื่นไดดี รับผิดชอบ เอื้อเฟอ ผูกมิตร และทํากิจที่เปน
ประโยชน
1.7 มีเวลาวางเปนของตนเอง และรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน ซาบซึ้งและ
สุนทรีในดานตาง ๆ ที่จะนําไปสูการพัฒนาตนเอง
2. ระดับพัฒนาการ (สัมปรายิกตั ถะ)
2.1 มี ก ารศึ ก ษา รู เ ท า ทั น เหตุ ก ารณ มี ป ระสบการณ ที่ จ ะนํ า ไปเป น ฐานใน
การดํารงชีวิต และสามารถตัดสินใจไดอยางชาญฉลาด
2.2 มีวิจารณญาณ พิจารณาเหตุปจจัย รูจักคิด รูจักแกปญหา ดําเนินชีวิตดวย
ปญญา มีกุศโลบายในการคลายทุกขแกตนเองได
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2.3 มีจิตใจที่พัฒนา ประกอบดวยคุณธรรมและจริยธรรม เชื่อมั่นในการทําความดี
ประพฤติดีงาม สุจริต ทั้งกาย วาจา ใจ มั่นใจในคุณคาแหงชีวิตของตนเอง เบิกบาน ผองใส และ
เปนสุข มองโลกและชีวิตตามความเปนจริง
3. ระดับเอื้อโอกาส (อุภยัตถะ)
3.1 มีความปลอดภัยทั้งกายใจ เชน ปราศจากโจร ผูราย อบายมุข และสิ่งเสพติด
3.2 อยูในสังคมที่มีสวัสดิการและบริการดี มีสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค
3.3 อยูในสังคมที่ใหโอกาสในการทํางาน การเรียนรู การมีสวนรวมในการเมือง
เศรษฐกิจและสังคม
3.4 อยูในสังคมที่มีระเบียบ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและกฎหมายที่
เอื้อตอการพัฒนาชีวิตและสังคม
3.5 มีธรรมชาติแวดลอมที่บริสุทธิ์ สวยงาม ไรมลพิษ
นิพนธ คันธเสวี (2525) องคประกอบของคุณภาพชีวิตที่ดีประกอบดวย
1. มีอาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัยที่เหมาะสม
2. มีสุขภาพอนามัยที่ดี
3. มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
4. มีความสะดวกสบายในการดํารงชีวิต
5. มีการศึกษาที่ดี
6. ครอบครัวมีความสุข
7. มีงานที่ดีเปนที่พอใจ
8. มีสภาพแวดลอมที่ดีและสะอาด
9. มีศลี ธรรมและจริยธรรมประจําใจ
10. มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น
11. มีสิทธิ์และโอกาสเสมอภาคและมีบทบาทในสังคม
วิไลลักษณ รัตนเพียรธัมมะ อธิบายวา ความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ 8) มีองคประกอบ
ดังนี้
1. อาหารดี หมายถึง ไดรับอาหารถูกหลักโภชนาการ ไมขาดสารอาหาร และสามารถ
วัดได โดยชั่งน้ําหนักเทียบกับสวนสูง
2. บานอาศัย คือ ตองคงทนพอสมควร สะอาด มีสวมซึมถูกสุขลักษณะ มีน้ําสะอาดดื่ม
3. ศึกษาอนามัยถวนทั่ว คือ ไดรับวัคซีน มีสถานีอนามัย
4. ครอบครัวปลอดภัย หมูบานไมมีขโมย มีการจัดเวรยาม
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5. ไดผลผลิต คือ ครอบครัวมีปจจัยพื้นฐาน เชน มีกลุมเกษตรกร มีสหกรณยา ศูนย
สาธิตการตลาด กองทุนอเนกประสงค
6. ไมมีลูกมาก คือ สามารถควบคุมจํานวนบุตร และควบคุมชวงเวลาการมีบุตร
7. อยากรวมพัฒนา คือ ทุกคนมีสวนรวมในการพัฒนาหมูบาน มีจิตใจอยากรวมพัฒนา
8. พาสู คุ ณ ธรรม คื อ ประชาชนประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต ามขนบธรรมเนี ย มประเพณี มี
ศีลธรรม
6. แผนพัฒนาสตรีในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
การพัฒนาสตรีเปนเรื่องสําคัญ ดังนั้น ภาครัฐจึงไดจัดทําแผนระยะยาวขึ้น โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อมุงพัฒนาสตรีโดยตรง ซึ่งที่ผานมาประเทศไทยไดใชแผนพัฒนาสตรี ในชวง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545–2549) มีการกําหนดวิสัยทัศนและ
เปาหมายหลักดังนี้
วิสัยทัศนกําหนดไววา ใหสตรีทุกคนไดพัฒนาอยางเต็มศักยภาพในทุกดาน สามารถ
พึ่งตนเองไดมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยูในสังคมไดอยางมีความสุขตลอดทุกชวงอายุ มีสวนรวมใน
กระบวนการพัฒนาและตัดสินใจในทุกดานทุกระดับ ไดรับการคุมครองจากครอบครัว ชุมชนและ
สังคม ไดรับการปฏิบัติอยางเสมอภาคกับชาย รวมทั้งไดรับประโยชนจากการบริหารจัดการที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพและละเอี ย ดออ นในเรื่ อ งมิ ติ ห ญิ ง ชาย ซึ่ ง เปน มุ ม มองที่ มี จุ ด มุ ง หมายเพื่ อ สรา ง
ความเทาเทียมในโอกาสและความสามารถระหวางหญิงชาย จากการมุงพิจารณาความแตกตาง
และความไมเสมอภาคระหวางหญิงชายที่มีอยูในเรื่องตาง ๆ เพื่อปรับความสัมพันธที่แตกตางกันนั้น
ใหเกิดความเทาเทียมและบรรลุความเสมอภาคตอประชากรทั้งสองเพศ โดยกําหนดวัตถุประสงค
ของแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพสตรี ทั้งทางดานรางกาย จิตใจ สติปญญา ความถนัด
สังคมและจิตใจ ขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบทั้งทางนิตินัยและพฤตินัยใหสตรีไดรับ
การคุมครองทุกดานในฐานะที่มีศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเทาเทียมบุรุษ และสงเสริมใหสตรีมีสวนรวม
อยางจริงจังในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง รวมทั้งการพัฒนาสันติสุขใน
ครอบครัวชุมชน ประเทศ และประชาคมโลก
เปาหมายหลักของแผนคือการลดอัตราการไมรูหนังสือของสตรี คุมครองแรงงานนอก
ระบบ ลดอัตราการเจ็บปวยและเสียชีวิตของสตรีจากโรคที่เปนสาเหตุสําคัญ เพิ่มการมีสวนรวม
ของสตรีในระดับตัดสินใจและจัดสรรทรัพยากร แกไขกฎหมายที่ขัดตอหลักการความเสมอภาค
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 และอนุสัญญาวาดวย
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การขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ ออกพระราชบัญญัติขจัดความรุนแรงในครอบครัว
เพื่อสงเสริมเครือขายสื่อมวลชนและสรางองคกรแหงการเรียนรูในทุกชุมชน สรางระบบเฝาระวังปญหา
และชวยเหลือผูถูกกระทํารุนแรงในชุมชน มีขอมูลตัวบงชี้สถานภาพสตรีตามมาตรฐานของ
สหประชาชาติและมีระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงระหวางหนวยงานที่เปนแหลงขอมูลมิติหญิงชาย
ปจจุบันประเทศไทยใชแผนพัฒนาสตรี ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง
ชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ซึ่งมีเปาประสงคใหสังคมไทยเปนสังคมที่มีความเสมอภาค
ระหวางหญิงและชาย คนในสังคมมีการดําเนินชีวิตบนพื้นฐานของการเคารพศักดิ์ศรีและคุณคา
ความเปนมนุษย มีเจตคติที่เอื้อตอการสงเสริม บทบาทของหญิงชายในการรวมพัฒนาประเทศ
ทั้งหญิงและชายไดรับความเปนธรรม อยูรวมกันอยางมีความสุข สตรีไดรับโอกาสในการพัฒนา
ศักยภาพและเพิ่มพลังในตน และมีสวนรวมทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง การบริหาร
และการปกครองอยางเต็มที่ และเต็มศักยภาพ
7. ทฤษฏีวา ดวยความตองการและความตองการทางการศึกษา
ทฤษฏีความตองการของมาสโลว
มาสโลว (Maslow, 1970) ไดกลาวถึงแรงผลักดันและแรงจูงใจ มนุษยเกิดมาพรอม
ความตองการพื้นฐาน ดังนี้
1. ความตองการทางกายภาพ (Physiological Needs) บางครั้งเรียกวาความตองการ
ทางสรีระวิทยา หมายถึง ความตองการขั้นพื้นฐานเปนความตองการขั้นแรกของรางกายและขาดไมได
เชน ความหิวความตองการอาหาร น้ําดื่ม ออกซิเจน การพักผอน ความตองการทางเพศ ความตองการ
ความอบอุนตลอดจนความตองการที่จะกระตุนอวัยวะรับสัมผัส
2. ความตองการความปลอดภัย (Safety Needs) ความตองการความปลอดภัยนี้
รวมทั้งรางกายและจิตใจ หมายถึงความตองการความอบอุน มั่นคง อิสระจากความกลัวจากผูอื่น
และสิ่ ง แวดล อม ความตองการการคุมครองปกปองไมใหไดรับอัน ตรายตั้ ง แตท ารกถึง วัยชรา
รวมทั้งความตองการในการมีงานทําในวัยแรงงานดวย
3. ความตองการความรัก และเปนเจาของ (Belongingness and Love Needs)
หมายถึง ความตองการเพื่อนหรือมิตรตองการผูรวมงานและเปนสวนหนึ่งของกลุมเปนความ
ตองการยอมรับในสังคม ตองการคูรักหรือครอบครัว และมีความสัมพันธกับผูอื่น ถาขาดจะรูสึกเหงา
เศราหมอง โดดเดี่ยว รูสึกวาชีวิตไมสมบูรณ
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4. ความตองการไดรับการยกยองนับถือ (Esteem Needs) หมายถึง .ความตองการ
ให ผู อื่ นเคารพ ความต องการมี คุ ณค าในด านชื่ อเสี ยง และเกี ยรติ ยศ เป นที่ ยอมรั บ และได รั บ
การยกยองสรรเสริญจากผูอื่น เห็นวาตนมีคุณคามีความสามารถเชื่อมั่นในความสามารถของตน
ถาขาดจะเกิดความไมมั่นใจในตนเอง เกิดความกาวราว และมองโลกในแงราย
5. ความตองการรูจักศักยภาพของตนเอง (Self-Actualization Needs) หมายถึง
ความตองการที่จะรูจักและเขาใจตนเองอยางถองแท ไดแกรูจักอารมณ ความรูสึกนึกคิด คานิยม
จุดเดนในทางที่ดีและจุดดอยของตนเองเพื่อใหตนเองกลาตัดสินใจเลือกการดําเนินชีวิตของตนเอง
ตองการที่จะคิดและกระทําใหสอดคลองกับสภาพที่แทจริงของตนอยางสรางสรรค และตองการ
พัฒนาใหสูงขึ้นตามศักยภาพความสามารถของตน
ความตองการทั้ง 5 ขั้นนี้ มาสโลวเชื่อวา เปนกระบวนการของการพัฒนาศักยภาพ
ของคนที่ตอเนื่องตลอดชีวิต และจะเริ่มจากขั้นที่ 1 ซึ่งเปนพื้นฐานกอน สําหรับการตอบสนอง
ความตองการขึ้นอยูกับความพึงพอใจของคนนั้น ๆ กระบวนการทั้งหมดนี้เปนความตองการของ
ทั้งหญิงและชาย ดังนั้นหากผูหญิงไมไดรับการตอบสนองความตองการดังกลาวก็จะไมบรรลุ
เปาหมายความเสมอภาคทางเพศได
ความตองการของ โนลส
โนลส (Knowles, 1970, pp. 80-88) แบงความตองการเปน 2 ประเภท ดังนี้
1. ความตองการพื้นฐานของมนุษย ไดแก ความตองการทางกายภาพ ความตองการ
ในการเจริญงอกงาม ความตองการความมั่นคงและปลอดภัย ความตองการประสบการณใหม ๆ
ความตองการดานจิตใจและอารมณ ความตองการความสําเร็จ และไดรับการยอมรับจากผูอื่น
2. ความต อ งการด า นการศึ ก ษา หมายถึ ง ความต อ งการเรี ย นรู เพื่ อ ให ต นเอง
สถาบันหรือองคกรดีขึ้นหรือเพื่อใหสังคมของเขาพัฒนามีความเจริญมากขึ้น ความตองการนี้เปน
ชองวางระหวางระดับสถานภาพของบุคคลในปจจุบัน กับระดับสมรรถภาพที่สูงกวาตามสภาพ
โดยสรุปแลว ความตองการทางดานการศึกษา เปนความแตกตางระหวางสภาพที่ตัวบุคคล ระดับ
ความรูความ สามารถของบุคคลในปจจุบันกับความปรารถนาที่ตองการใหมีขึ้นในอนาคต หรือ
อาจหมายถึ ง ช อ งว า งระดั บ ความรู ความสามารถของบุ ค คลในป จ จุ บั น กั บ ความปรารถนาที่
อยากจะใหมีขึ้นในอนาคต
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จากเรื่องของความตองการดังกลาวชี้ใหเห็นวา การศึกษามีความสําคัญตอมนุษย
ดังนั้นระบบการศึกษาควรครอบคลุมบริบทของความเปนหญิงและชายอยางเทาเทียมกัน มิฉะนั้น
จะทําใหเกิดปญหาในเรื่องคุณภาพชีวิต
ความตองการของคูมส
คูมส (Coombs, 1974, p. 15) ไดแบงความตองการทางดานการศึกษา เปนประเภทดังนี้
1. ดานการศึกษาพืน้ ฐาน และเรื่องทัว่ ๆ ไป เชน การเรียนรูหนังสือ การอานออก
เขียนได คิดเลขเปน มีความเขาใจอยางงาย
2. ด า นการศึ ก ษาเพื่ อ ยกระดั บ ความเป น อยู ข องครอบครั ว ให ดี ขึ้ น เช น ความรู
พื้นฐาน ทักษะ และทัศนคติพื้นฐาน ที่เปนประโยชนตอการปรับปรุงคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น เชน วิชา
สุขอนามัย โภชนาการ การเลี้ยง การดูแลเด็ก ซอมแซมบานใหนาอยู นาอาศัย เปนตน
3. ดานการศึกษาเพื่อยกระดับความเปนอยูของชุมชน เชน ความรู เกี่ยวกับ สถาบัน
การปกครองทองถิ่นและประเทศ รวมทั้งกระบวนการตาง ๆ ทั้งในระดับทองถิ่นและประเทศอัน
ไดแกกิจกรรม สหกรณ โครงการพัฒนาชุมชน เปนตน
4. ดานการศึกษาเพื่อประกอบอาชีพ ไดแก การพัฒนาความรูและทักษะเฉพาะอยาง
ในการประกอบอาชีพที่สัมพันธกับความกาวหนาทางเศรษฐกิจและความกาวหนาทางสังคม
8. การจัดการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ
การจัดการศึกษานอกโรงเรียนมาจากกรอบความคิดเบื้องตนเกี่ยวกับการศึกษา
ตลอดชีวิต พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เปนกฎหมายที่มีความสําคัญตอ
การศึกษาของประเทศ โดยสงผลตอการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนทางการศึกษาใหมใหเนนไปที่
"กระบวนการเรียนรูของมนุษย" ซึ่งเปนกระบวนการตอเนื่อง "ตลอดชีวิต" โดยใหความสําคัญที่
ผูเรียนเปนผูรูจักคิด พิจารณา และแสวงหาความรูความเขาใจดวยตนเอง นอกจากนี้การจัดการศึกษา
ยังครอบคลุมไปถึงการจัดสภาพแวดลอมและปจจัยเกื้อหนุนใหเกิดสังคมการเรียนรูขึ้น ดวย
เจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติดังกลาว สะทอนใหเห็นแนวความคิดหลักของ
ระบบการศึกษาไทยที่มุงเนน "การศึกษาตลอดชีวิต" ซึ่งมีพัฒนาการของความคิด ปรัชญา และ
หลักการ ตลอดจนนิยาม ที่ควรจะไดทําความเขาใจใหตรงกันในการจัดและสงเสริมการศึกษา
ตลอดชีวิตของประเทศไทยตลอดไป
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การศึ ก ษานอกโรงเรี ย นเป น การจั ด การศึ ก ษาที่ มี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการส ง เสริ ม
การศึกษาตลอดชีวิตใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น การศึกษานอกโรงเรียนไดนําปรัชญา “คิดเปน” มาใชเปน
แนวทางในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน โดยมุงเนนที่เปาหมายสูงสุดของชีวิตคนใหมี
ความสุข ซึ่งบุคคลสามารถบรรลุถึงเปาหมายได หากสามารถแกไขปญหาและปรับตัวใหประสานสมดุล
กับสภาพแวดลอม ทั้งนี้เพราะการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนแตเพียงอยางเดียวไมเพียงพอที่จะ
สนองตอบความตองการในการเรียนรูของประชาชนไดอยางทั่วถึง จําเปนตองมีการจัดการศึกษา
นอกระบบโรงเรียนซึ่งมีลักษณะยืดหยุนมากกวา สามารถสนองตอบความตองการของประชาชนได
อยางหลากหลายและทั่วถึง โดยเฉพาะในปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม เศรษฐกิจ
และการเมือง รวมทั้งมีความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว จึงมีความจําเปนที่จะตอง
สรางวิธีการใหม ๆ ในการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยทําใหการเรียนรูเปนสิ่งที่อยูใกลตัว
และแสวงหาไดโดยงายสําหรับคนทั่วไป
การจัดการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ เปนการจัดเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา
และสงเสริมใหประชาชนที่พลาดโอกาสทางการศึกษาหาความรูดวยตนเองอยางกวางขวางและ
ตอเนื่อง เพื่อนําความรูไปปรับปรุงคุณภาพชีวิต และความเปนอยูใหดีขึ้น หรือเพื่อเปนพื้นฐานใน
การศึกษาตอในระดับสูงตอไป กลุมเปาหมายไดแก กลุมแมบาน กลุมที่ทํางานกลางวัน กลุมกํานัน
ผูใหญบาน โดยจัดการศึกษาทั้ง 3 ระดับ คือระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน และ
มัธยมศึกษาตอนปลายมีวิธีการเรียน 3 วิธี ดังนี้
1. วิธีเรียนแบบชั้น เรียน ผูเรียนตองมาเขาชั้นเรี ยนในเวลาเย็น และในวันหยุดใน
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน
2. วิธีเ รียนทางไกล ผูเ รียนจะศึกษาจากเอกสาร ฟง วิทยุ และดูรายการโทรทัศน
ประกอบและจะตองมาเขากลุมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและแกปญหาทางวิชาการตามระยะเวลาที่
กําหนด
3. วิธี เ รีย นดว ยตนเอง ผูเ รีย นจะศึก ษาดว ยตนเองที่บา น โดยใชสื่อ เชน เดีย วกั บ
วิธีเรียนทางไกล
นอกจากนี้ นั ก ศึก ษาต อ งผ า นกิ จ กรรมพั ฒ นาคุ ณ ภาพชีวิ ต ซึ่ ง ไดแ ก กิ จ กรรมการ
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม การปองกันภัยจากยาเสพติดและกิจกรรมอื่นที่สามารถพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผูเรียนไดซึ่งเปนเงื่อนไขในการจบหลักสูตรที่ผูเรียนตองทํากิจกรรมไมนอยกวา 100 หนวย
กิจกรรม หรือภาคเรียนละ 25 หนวย
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9. เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวของ
วันทนีย วาสิกะสิน (2546, น. 153) ในหนังสือสังคมสงเคราะหแนวสตรีนิยม ทฤษฎี
และการปฏิบัติงานไดกลาววา รัฐบาลตระหนักถึงความไมเทาเทียมกันระหวางสตรีและบุรุษใน
เรื่องการศึกษาซึ่งพบวาการศึกษาในสตรีต่ํากวาบุรุษ ดังนั้นการศึกษานอกโรงเรียนจึงมีสวนเขามา
แกไขปญหาของสตรีมากขึ้นโดยเฉพาะในภาคเหนือซึ่งมีการสนับสนุนจากองคกรเอกชนในเรื่องนี้
เปนอยางมาก ทําใหจํานวนสตรีเขาสูอาชีพโสเภณีลดลง การที่สตรีไดรับโอกาสทางการศึกษา
อาชี พ การงานและในทางสั ง คมเพิ่ ม มากขึ้ น ทํ า ให ส ตรี มี แ นวคิ ด ที่ จ ะปฏิ รูป เพื่ อ เปลี่ ย นแปลง
สถานะภาพของตนเองโดยไมตองพึ่งพาผูชายในเรื่องการเลี้ยงดู หรือพึ่งพาทางเศรษฐกิจ ทําให
ผูหญิงเปนตัวของตัวเอง ไดมีโอกาสแสดงความสามารถ มีแนวโนมที่จะพึ่งพาตนเองได สามารถที่
จะเคียงบาเคียงไหลกับผูชายโดยไมคิดวาตนเองตอยต่ํากวาผูชาย
โกวิท วรพิพัฒน (2524, น. 165-167) ใหแนวคิดวา การศึกษานอกโรงเรียนเปนตัวชวย
ใหมนุษยปรับตัวเขากับสังคมเปนอยางดี โดยกลาววา คนเราจะมีความสุขที่สุดเมื่อบุคคลในสังคม
และสิ่งแวดลอมประสมกลมกลืนกันอยางราบรื่น ทั้งทางดานวัตถุ รางกายและจิตใจ การที่บุคคลใด
บุคคลหนึ่งจะสามารถดําเนินการ เพื่อใหตัวเอง สังคมและสิ่งแวดลอมประสมกลมกลืนกันเพื่อให
ตนเองมีความสุขนั้น บุคคลนั้นจะตองเปนคน คิดเปน ทําเปนและแกปญหาเปนเพื่อจะไดปรับตัว
เปลี่ ยนแปลงให ทั นต อสภาพการณ ของบ านเมื องและสิ่ งแวดล อมของสั งคมที่ เปลี่ ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา การที่จะทําใหบุคคลคิดเปน ทําเปนและแกปญหาเปนไดนั้นจะตองไดรับความรู ขาวสาร
ขอมูลตาง ๆ อยางเพียงพอและทันตอเหตุการณ ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงตองจัดใหกับบุคคลทุกเพศ
ทุกวัยและตอเนื่องตลอดชีวิต
พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ (2523) ศึกษาแบบจําลองความคาดคะเนปจจัยที่มีผลกระทบ
ตอการกระทําผิดกฎหมายของเด็กและเยาวชน โดยศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง
เยาวชนกระทําผิดกับนักเรียนปกติพบวาเยาวชนกระทําผิดมีบิดามารดาที่มีการศึกษาต่ํา มีอาชีพ
ในลักษณะการใชแรงงาน เลี้ยงดูลูกแบบใหความรักนอย ไมเนนการใชเหตุผล เยาวชนที่กระทําผิด
จะมีอายุมาก การศึกษาต่ํา มาจากครอบครัวที่มีรายไดนอยผูปกครองมีอาชีพรับราชการ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจและรับจางใชแรงงาน เยาวชนเหลานี้มีการคบคาสมาคมกับผูมีความประพฤติเบีย่ งเบน
และโนมเอียงไปในทางเปนปฏิปกษตอกฎหมายสูง
ดรุณี มนัสวานิช (2537, น. 161-179) ศึกษาเรื่องแนวทางสรางภูมิคุมกันการคา
ประเวณี เด็ กในทั ศนะของผู บริ หารการศึ กษาระดั บประถมศึ กษาจั งหวั ดเชี ยงราย ป 2537 จาก
การสัมภาษณผูบริหารพบวา นักเรียนหญิงที่จบชั้นประถมศึกษาปที่ 6 รอยละ 51.2 ไมเรียนตอใน
ระดับมัธยมและพบวานักเรียนหญิงไปประกอบอาชีพคาประเวณีมากถึง รอยละ 31 เนื่องมาจาก
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ปญหาทางเศรษฐกิจความยากจนและการขาดโอกาสที่จะการศึกษาตอนี้ทําใหผูหญิงตองอยูใน
อาชีพคาประเวณีโดยไมมีทางเลือก เพราะไมมีความรูและขาดวุฒิการศึกษาที่จะนําไปสมัครเขา
ทํางานตามที่ตาง ๆ ได
วชิรา จิตบุตร (2543, บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องความตองการดานการศึกษาของเด็กและ
ผู ป กครองในชุ ม ชนแออั ด เขตเทศบาลเมื อ งขอนแก น พบว า ผู ป กครองต อ งการให เ ด็ ก ได รั บ
การสงเสริมดานการศึกษาสูงสุด ตองการใหไดรับการอบรมใหเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม
ไมเกี่ยวของกับยาเสพติดและการประพฤติผิด ทางดานความตองการการศึกษาของเด็ก เด็กตองการ
โอกาสใหไดรับการศึกษาสูงสุดเพื่อความกาวหนาและมีอาชีพที่ดี นอกจากนี้ยังพบวาผูปกครอง
สวนมากมีระดับการศึกษาต่ํา ประกอบอาชีพไมแนนอน บางคนวางงานทําใหมีฐานะยากจนและ
มีภาระหนี้สิน ดังนั้นการศึกษาเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคคล
ใหดีขึ้น ควรที่หนวยงานของรัฐที่มีหนาที่หลักในการพัฒนาชุมชนรวมมือกับหนวยงานที่มีศักยภาพ
ทางการศึกษาแกไขปญหาดานการศึกษาอยางเรงดวน จริงจังและตอเนื่อง โดยจัดอบรมใหความรู
และจัดโครงการพัฒนาความรูตาง ๆ ใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน
บวร พุทธวจนะ (2536, น. 220) ศึกษาความตองการทางการศึกษานอกโรงเรียน
ระหวางสตรีที่มีภูมิลําเนาในตัวเมืองและในชนบทพบวา สตรีที่มีภูมิลําเนาในตัวเมืองมีความตองการ
ดานความรูพื้นฐานเกี่ยวกับความรูสามัญมากกวาสตรีที่มีภูมิลําเนาในชนบท ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
สตรีที่มีภูมิลําเนาในตัวเมืองไดพบความเจริญกาวหนาในทุกดานของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
ประกอบกับบุคคลที่อยูรอบขางลวนแตมีการศึกษาเปนสวนใหญจึงมีความตองการที่จะพัฒนา
ตนเองใหมีความรูเทาเทียมคนอื่น สวนสตรีที่มีภูมิลําเนาในชนบทมีความตองการดานขาวสาร
ขอมูลเนื้อหาทางการเมือง เศรษฐกิจ ขาวสารเกี่ยวกับการจางงาน ขาวสารความรูทางกฎหมาย
และสิทธิสตรีมากกวาสตรีที่มีภูมิลําเนาในตัวเมือง ทั้งนี้อาจเปนเพราะสตรีที่มีภูมิลําเนาในชนบท
อยูหางไกลทําใหไมไดรับขางสารอยางทันสมัยและรวดเร็วเทาที่ควร
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กรอบแนวคิดในการศึกษา
ขอมูลของสตรีที่เรียนการศึกษานอกโรงเรียน
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- สถานภาพการสมรส
- อาชีพ
- รายได
- ภูมิหลังของครอบครัว
ความไมเสมอภาคทางเพศ
- การถูกเลือกใหลาออกจากโรงเรียนแทนพี่นอง
ที่เปนผูชาย
- สตรีตองทํางานเพื่อสงเสียใหพี่นองที่เปนผูชาย
ไดเรียน

ผลกระทบและปญหาในการดําเนินชีวิตของ
สตรีที่ตองออกจากการศึกษาภาคปกติ
- ความยากจน
- ความรุนแรงในครอบครัว
- การประกอบอาชีพ
- การถูกคุกคามทางเพศ
- การถูกเลือกปฏิบัติ
- สุขภาพและอนามัยเจริญพันธุ

เหตุผลของสตรีในการเรียนการศึกษานอก
โรงเรียน
- การตองการไดวุฒิการศึกษา
- การตองการพึ่งพาตนเอง
- การตองการความเสมอภาค
- การยอมรับจากครอบครัวและสังคม
- เพิ่มโอกาสในการหางานทําและมีรายได
มากขึ้น

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีที่คาดหวังหลังจากสําเร็จ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจากการศึกษานอกโรงเรียน

