บทที่ 5
สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ
สรุปผลการศึกษา
การศึกษาเรื่อง การศึกษานอกโรงเรียนของสตรีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ในมุมมอง
ความเสมอภาคทางเพศ เปนการศึกษาสาเหตุที่ทําใหสตรีออกจากระบบการศึกษาภาคปกติ
ปญ หาผลกระทบที่ไ ด รับ จากการออกจากโรงเรีย น การตัดสิน ใจเข า เรีย นตอ ความคาดหวั ง
คุณภาพชีวิตในอนาคต และความไมเสมอภาคทางเพศที่ประสบในการดําเนินชีวิต การศึกษาครั้งนี้
เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีกรณีศึกษาเปนนักศึกษาที่เรียนในระบบการศึกษานอกโรงเรียน
จํ า นวน 8 คน ซึ่ ง ผู วิ จั ย ทํ า การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ในการสั ม ภาษณ แ บบเจาะลึ ก และ
สังเกตการณ ดวยวิธีการศึกษาภาคสนาม
จากการวิเคราะหขอมูล การอภิปรายผลสามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้
1. ความไมเสมอภาคทางเพศคือสาเหตุหนึ่งที่ทําใหสตรีลาออกจากการศึกษาใน
ระบบโรงเรียน ซึ่งจําแนกได 2 รูปแบบคือ
1.1 ความไมเสมอภาคที่ไดรับทางตรง
ความไมเสมอภาคที่ไดรับทางตรงหมายถึงความไมเสมอภาคที่ผูหญิงไดรับ
หรือประสบดวยตัวของเธอเอง การที่ผูหญิงถูกเลือกใหออกจากโรงเรียนมากกวาผูชาย ไมวาจะ
เกิดปญหาทางเศรษฐกิจ ปญหาครอบครัว การตั้งครรภกอนวัยอันควรถือเปนความไมเทาเทียมกันใน
สั ง คม การที่ ผู ห ญิ ง ไม แสดงอาการดึ ง ดั น แข็ ง ขื น อั น เป น เหมื อ นแบบฉบั บ ของหญิ ง ไทย
โดยเฉพาะในชนบท ที่ถูกเลี้ยงกลอมเกลาดวยระบบใหผูหญิงถูกกดใหอยูภายใตอาณัติของผูชาย
และผูใหญ ทําใหสตรีตองยอมจํานนออกจากโรงเรียนเพื่อหารายได จุนเจือครอบครัว และหลุดพน
จากความยากจน หรือความอาย ภายใตจิตสํานึกและความรับผิดชอบตอบุพการีของสตรี ทําให
สตรีไมลังเลที่จะเสียสละตนเองออกจากการเรียนภาคปกติกอนสําเร็จการศึกษาตามที่ตนเองตั้งใจ
เพื่อหารายไดประคองชีวิตของตนเองและครอบครัวใหดํารงอยูได นอกจากนี้ ในตลาดแรงงาน
ยังใหความสําคัญตอเพศชายมากกวาเพศหญิง มีการเลือกปฏิบัติในเรื่องคาจางแรงงาน ตําแหนง
การเลื่อนขั้นเปนตน อยางเชน
กรณีศึกษาที่ 2 ขนิษฐา ตัดสินใจลาออกจากโรงเรียนเมื่อเรียนจบชั้น ป.6
เพื่อใหนองชายไดเรียนตอใหจบชั้น ป.6 เชนเดียวกันเธอ
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กรณีศึกษาที่ 3 วันเพ็ญ ตองลาออกจากโรงเรียนเพราะตั้งครรภขณะเรียน
ชั้น ม. 3 แตแฟนของเธอสามารถเรียนตอไดโดยปกติ และเธอถูกตําหนิมากกวาฝายชายทั้ง ๆ ที่
เปนการกระทํารวมกัน
กรณี ศึก ษาที่ 5 พรทิพ ย ตัด สิน ใจลาออกจากโรงเรีย นเพราะเธอกลัว ว า
พี่ชายจะเรียนไมจบเนื่องจากคาเทอมของพี่ชายคอนขางสูง พี่สาวคนโตของพรทิพยก็ตองออกจาก
โรงเรียน เมื่อเรียนจบชั้น มัธยมปที่ 3 เชนกัน เพื่อมาชวยที่บานทํางาน
กรณีศึกษาที่ 7 ประไพ ลาออกจากโรงเรียนเพื่อมาทํางาน มีรายไดเปนของ
ตนเอง ไมตองเปนภาระของคนในบาน และเพื่อใหนองอีกสองคนไดเรียนตอ
กรณีศึกษาที่ 8 อัญชลี ลาออกจากโรงเรียนเพื่อลดคาใชจายในบาน และแม
ของเธอก็ไมคัดคานเนื่องจากตองการสงเสียใหพี่ชายของเธอเรียนจบกอน แมของเธอคิดวาผูหญิง
หางานทําไดงายกวาผูชาย
1.2 ความไมเสมอภาคที่ไดรับทางออม
ความไมเสมอภาคที่ไดรับทางออมหมายถึงผลกระทบที่สตรีไดรับจากความ
ไมเสมอภาคทางเพศ กลาวคือความไมเสมอภาค อคติทางเพศและการเอาเปรียบทางเพศ ที่
เกิดขึ้นในระดับพอแม หรือจากการกระทําของผูใหญ สงผลกระทบมายังสตรีที่เปนบุตรหลาน
และเปนสาเหตุใหสตรีออกจากโรงเรียน ซึ่งไดแก การแบงงานในบานที่ไมเทาเทียมกัน ปจจุบัน
จะเห็นไดวาสตรีจํานวนมาก ตองแบกรับภาระทั้งงานนอกบานงานในบาน ดูแลลูกและผูสูงอายุ
นอกจากนี้ การยายถิ่นของสมาชิกในครอบครัว การหยาราง การแยกทางกับสามีถูกฝายชาย
ทอดทิ้ง พฤติกรรมที่ไมนาไววางใจ ความรุนแรงจากอุปนิสัยสวนตัว รวมถึงการเสพสุราหรือยาเสพติด
ของฝายชาย สงผลใหผูเปนมารดาตองทําหนาที่เปนหัวหนาครัวเรือน ทํางานหาเงินมาจุนเจือ
ครอบครัว ทําใหไมสามารถดูแลสมาชิกในครอบครัวไดอยางเต็มที่ จึงมีความจําเปนที่บุตรสาว
ตองออกจากโรงเรียนมาชวยดูแลบุพการีผูสูงอายุ หรือชวยงานในบาน อีกประการหนึ่งผูเปน
มารดาสวนใหญมีการศึกษานอย จึงทําใหไดรับเงินคาจางในอัตราที่ต่ํา และมักถูกเอาเปรียบเรื่อง
คาจาง เมื่อรายไดไมพอกับคาใชจายของสมาชิกในครอบครัว จึงสงผลกระทบถึงบุตรที่ตอง
ออกมาจากโรงเรียนเพื่อลดคาใชจายในครอบครัว ดังกรณีศึกษาตอไปนี้
กรณีศึกษาที่ 1 กานดา แมของกานดาใหเธอลาออกจากโรงเรียนเนื่องจาก
แมของกานดาตองการพาเธอหนีจากพอเลี้ยงที่มีพฤติกรรมที่ไมนาไววางใจ แมของกานดาอยูใน
สถานะภาพที่เปนผูถูกกระทํา นับตั้งแตพอของกานดาที่หนีหายไปหลังจากหยากับแมของกานดา
และไมเคยรับผิดชอบคาเลี้ยงดูลูกแตอยางใด นอกจากนี้การมีสามีใหมทําใหชีวิตแมของกานดาแย
ลงกวาเดิม เพราะตองอยูบานเดียวกันดวยความหวาดระแวง
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กรณีศึกษาที่ 4 งามตา นับตั้งแตพอกับแมของงามตาแยกทางกัน พอของ
เธอก็ไปมีครอบครัวใหม ไมเคยสนใจที่จะสงเสียเลี้ยงดูทางบานเลย แมของงามตาตองเปนหัวหนา
ครอบครัว ทํางานรับจางทั่วไปและเปนแมบานไดคาแรงนอยมาก ดังนั้นเมื่อเธอเรียนจบชั้น ม. 3
เธอตองลาออกจากโรงเรียนเพื่อลดภาระและคาใชจายทางบาน
กรณีศึกษาที่ 6 น้ําผึ้ง ลาออกจากโรงเรียน เนื่องจากพอมีผูหญิงคนใหม
และชอบหาเรื่องทะเลาะตบตีกับแมของน้ําผึ้งเกือบทุกวัน จนตองแยกทางกันในที่สุด ภรรยาใหม
ของพอไมตองการใหพอติดตอกับทางบาน ทําใหแมของน้ําผึ้งตองรับหนาที่เลี้ยงดูลูกทั้งหมดเพียง
คนเดียวดังนั้นทั้งเธอกับพี่สาวจําตองลาออกกอนเวลาอันสมควร
นอกจากความไมเสมอภาคทางเพศดังกลาวมาแลวขางตน ยังมีเหตุผลอื่น
ที่ทําใหสตรีตองลาออกจากโรงเรียนไมสามารถเรียนตอในภาคปกติได ซึ่งไดแก ปญหาครอบครัว
ปญหาดานพฤติกรรม ปญหาความรุนแรงและความไมสงบในพื้นที่ และสาเหตุท่ีสําคัญของหลาย
ครอบครัวคือความยากจน ความยากจนทําใหขาดโอกาสในการศึกษา จึงไมมีความรูในการ
ประกอบอาชีพที่ดี ชีวิตตองตอสูดิ้นรนดวยความลําบาก การที่รายไดไมเพียงพอทําใหเกิดความ
กดดันของสภาพจิตใจ ซึ่งอาจสงผลใหเกิดปญหาสังคมอื่น ๆ ตามมา
2. เหตุผลในการตัดสินใจเขาเรียนในระบบการศึกษานอกโรงเรียน
การออกจากโรงเรี ย นก อ นวัย อั น ควร ก อใหเ กิดผลกระทบในการดํ า เนิ น ชี วิ ต
มากมาย นับตั้งแต ความลําบากในการทํางานเนื่องจาก รายไดจากวุฒิการศึกษาระดับชั้นประถม
และมัธยมนั้น ไมพอเพียงกับรายจาย และสตรีเหลานี้มาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจนจึงมีภาระที่
ตองรับผิดชอบมาก นอกจากนี้ยังมีขอจํากัดในการหางานทํา การถูกเลือกปฏิบัติและเอาเปรียบ
จากผูวาจาง การขาดความรูและทักษะมีไมเพียงพอในการทํางาน ทําใหคุณภาพชีวิตอยูในระดับต่ํา
เธอตระหนักถึงปญหาของตาง ๆ ที่เธอไดรับและตื่นตัวตอปญหาที่ตนเผชิญอยู ดังนั้นการศึกษาตอ
ในระบบการศึกษานอกโรงเรียน จึงเปนการตอบสนองความตองการในการพัฒนาศักยภาพตนเอง
เพื่อเพิ่มพูนความรูของสตรีที่พลาดและขาดโอกาสทางการศึกษา เนื่องจากการศึกษานอกโรงเรียน
มีการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจายทั้งสายสามัญ ซึ่งทําใหไดวุฒิทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น และ
สายอาชีพ สําหรับสตรีและประชาชนที่สนใจ อยางเชน การตัดเย็บเสื้อผา ทําอาหาร นวดแผนไทย
ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร เพื่อเสริมความรูใหนําไปประกอบอาชีพไดตามตองการ นอกจากนี้
ยังมีกิจกรรมสงเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตอีกดวย การพัฒนาดานการศึกษาและ
ฝกอบรมที่จะทําใหสตรีมีภูมิความรู มีความแข็งแกรงและมั่นใจในตนเองมากขึ้น
การศึกษานอกระบบโรงเรียนสามารถตอบสนองความตองการของสตรีกลุมนี้ได
เปนอยางดี สอดคลองกับทฤษฏีความตองการของ มาสโลว (Maslow) กลาวคือ
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1. ความตองการทางสรีระวิทยา เปนความตองการของรางกายอันเปนความ
ตองการพื้นฐานของมนุษย เพราะความรูที่ไดจากการศึกษาทําใหสามารถ ทํางานประกอบอาชีพ
มีรายได อันจะนําไปซื้อปจจัย 4 ที่จําเปนตอการดํารงชีพ
2. ความตองการมั่นคงปลอดภัย อิสระจากความกลัวจากผูอื่นและสังคม เมื่อ
สตรีมีงานทํามีรายได สตรีสามารถดําเนินชีวิตอยางมีความหวัง มีเงินเลี้ยงดูตนเอง บุตรหลาน
และบุพการี ตลอดทั้งมีการเก็บออมเงินเพื่อใชในภายภาคหนา มีเงินไวรักษายามเจ็บปวย หรือ
การลงทุนในเรื่องตาง ๆ
3. ความตองการความรักและเปนสวนหนึ่งของหมูคณะ เชน ความตองการ
การยอมรับในสังคม สตรีที่มีความรูความสามารถมักไดรับการยอมรับและยกยอง ทั้งจากบุคคล
ในครอบครัว ที่ทํางานและชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู ทําใหมีความสัมพันธกับบุคคลอื่นในเชิงบวก
ไมรูสึกเหงา โดดเดี่ยว หรือรูสึกวาชีวิตไมมีความสมบูรณมีปมดอย
4. ความตองการมีคุณคา เปนที่ยอมรับ การศึกษาทําใหสตรีนําวุฒิการศึกษา
นําความรูความสามารถ ไปหางานหารายไดแบงเบาภาระครอบครัวดวยน้ําพักน้ําแรงของตน สิ่งนี้
ทําใหสตรีเห็นวาตนเองมีคุณคา มีความสามารถนํามาซึ่งการยอมรับและยกยอง จากผูใดก็ไดและ
สังคมทั่วไป ทําใหสตรีมีความมั่นใจในตนเองลดความกาวราว และมองโลกในแงดี สงผลดีตอ
สภาวะจิตใจและอารมณใหอยูในสภาวะปกติสุข
5. ความตองการรูจักตนเองของสตรี เมื่อสตรีไดรับการศึกษา มักจะเลือกทํางาน
ตามความสามารถของตน ดังนั้นสตรีจึงไดรูศักยภาพที่แทจริงของตนเอง รูถึง ขอดีและขอดอย
ขอบกพรองตาง ๆ รูจักตนเองวาควรเพิ่มเติมความรูดานใด นอกจากนี้ยังรวมถึงการเขาใจใน
อารมณความรูสึก ความสามารถในการปรับตนเอง ใหเขากับสังคมวาตนเองทําไดดีเพียงใด ซึ่ง
การไดรูจักตนเองของสตรีเหลานี้และนํามาซึ่งความกลาตัดสินใจและเลือกการดําเนินชีวิตของ
ตนเองได
นอกจากนี้ ยังมีสตรีอีกจํานวนไมนอยที่เขาศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนดวย
เหตุผลและความจําเปนอื่น ๆ เชน การออกมาดูแลกิจการหรือธุรกิจของครอบครัว หรือมีอาชีพที่ไม
สามารถเรียนภาคปกติได อยางเชน ดารา นักรอง นางแบบ และนักกีฬา เปนตน
เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปการกาวสูความสําเร็จอาจไมจําเปนตองเดินตามสูตรดั้งเดิม
คือเรียนตอเนื่องตั้งแตอนุบาลจนจนถึงอุดมศึกษา แตละบุคคลยอมมีการดําเนินชีวิตที่แตกตางกัน
บางคนอาจออกมาทํางานเพื่อหาเงินหรือหาประสบการณแลวกลับไปศึกษาตอ การที่บุคคลเขา
ศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนเหตุผลใดก็ตาม ถือเปนความกลาหาญและใฝดี การที่ไดทํางาน
รวมกับการเรียนแมจะเหนื่อยแตก็เปนการฝกฝนประสบการณและความอดทนสําหรับการทํางาน
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ในอนาคต ดังนั้น บุคคลในสังคมบางกลุมจึงควรเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติที่มีตอนักศึกษาของ
การศึกษานอกโรงเรียนเสียใหม ไมควรมองนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาจากการศึกษานอก
โรงเรียนอยางแปลกแยก ไมวาผูหญิงหรือผูชายสามารถกาวไปสูความสําเร็จไดโดยไมมีขอจํากัด
เรื่องอายุ
3. ความคาดหวังในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีหลังจากสําเร็จการศึกษานอก
โรงเรียน
สตรีมีความคาดหวังจากการไดรับวุฒิการศึกษาตามที่ตอ งการแบงเปน 2 ระดับคือ
1. ระดับพัฒนา คือสามารถพึ่งตนเองไดทางเศรษฐกิจ ประกอบอาชีพตามความรู
ความสามารถ มีพรอมซึ่งปจจัย 4 ซึ่งประกอบดวย เสื้อผา อาหาร ที่อยูอาศัย และ ยารักษาโรค
กล า วคื อสตรี มีค วามคาดหวั ง ถึงการมี ที่ อยูอ าศัย เปนของตนเอง การคมนาคมสะดวกเข า ถึ ง
ทรัพยากรไดโดยงาย ไดรับขอมูลขาวสารที่เปนปจจุบัน สามารถติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น ๆ มี
สาธารณูปโภคที่จําเปนตอการดํารงชีพ มีความปลอดภัยทั้งรางกายและจิตใจ ไดรับประทาน
อาหารที่มีคุณคาครบทุกมื้อ มีการดูแลการแตงกายของตนตามความเหมาะสม มีครอบครัวที่ดี
อบอุนและอยูดวยกัน เปนแบบอยางที่ดีแกบุตรหลาน มีเงินเก็บออมไวใชเมื่อยามจําเปน มีเวลา
พักผอน ทองเที่ยวตามโอกาสและเทศกาล ดําเนินชีวิตอยางปกติสุข รวมกิจกรรมทางศาสนา มี
กัลยาณมิตรที่พรอมใหความชวยเหลือกันและกัน ไดรับความเสมอภาคทางเพศและใหโอกาสที่
เทาเทียมกันในสังคม
2. ระดับกาวหนา คือ ไดรับโอกาสและมีบทบาทในการแกไขปญหาเพื่อการพัฒนา
ชุมชน ทองถิ่นที่ตนอาศัยอยูอยางยั่งยืน มีสวนรวมในการเมือง การเศรษฐกิจและสังคม ทั้งใน
ทองถิ่นและระดับประเทศ รวมทั้งการรักษาธรรมชาติสิ่งแวดลอม มีสวนรวมในการจัดสวัสดิการ
ขจัดปญหาที่มีผลกระทบตอสังคมเพื่อการดํารงอยูของขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม ภายใต
กฎหมายและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นโดย
อิสระ จัดกิจกรรมการมีสวนรวมที่เหมาะสม หลายรูปแบบ และอํานวยความสะดวกแกสตรี
ประชาชนที่เขามีสวนรวมดวย
ขอเสนอแนะ
ในยุคปจจุบันประชาชนไดเห็นความสําคัญของการศึกษา มุงพัฒนาตนเอง และคน
ในครอบครัวใหมีการศึกษาที่ดี เมื่อประชาชนมีการศึกษาดี สังคมและประเทศชาติก็ดีตามไปดวย
ดังนั้น ความเสมอภาคทางการศึกษาจึงมีการพัฒนาตอเนื่อง การศึกษา ถือเปนเครือ่ งมือสําคัญใน
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การพัฒนาศักยภาพและความเสมอภาคของสตรี แตดวยปจจัยหลายอยางจึงทําใหสตรีไมสามารถ
เรียนตอไดตามความประสงค การศึกษาเปนกระบวนการทางสังคมที่เกี่ยวของกับหลายฝายซึ่ง
ตองผสานความรวมมือใหบรรลุผลตามเปาหมาย ดังนั้นเพื่อใหเกิดความเสมอภาคอยางทั่วถึง ลด
ปญหาการเอาเปรียบ และความไมเทาเทียมกันในการศึกษาที่ยังคงมีอยู ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะ
ดังตอไปนี้
1. ขอเสนอแนะตอครอบครัว
ครอบครั ว เป น สถาบั น ทางสัง คมแรกและเป น หนว ยพื้ น ฐานสัง คมที่ อ บรมเลี้ ย งดู
ปลูกฝงคานิยมหลอหลอมความเปนมนุษยใหกับสมาชิกในครอบครัว ควรไดรับการเสริมใหเขมแข็ง
ดังนั้นพอแมควรมีการวางแผนครอบครัว มีบุตรเมื่อพรอมเพื่อไมใหเกิดปญหาทางเศรษฐกิจ และ
สังคม นอกจากนี้ตองพรอมรับบทบาทในการทําหนาที่พอและแม เขาใจเรื่องมิติหญิงชาย เลี้ยง
ลูกดวยความเสมอภาคและเทาเทียม ผูชายตองมีความรับผิดชอบภารกิจในบานมากขึ้น รวมทั้ง
การดูแลเด็กและคนชรา ทําตนเปนแบบอยางที่ดี ไมนําพาลูกไปในทางที่ผิด เชนมีพฤติกรรมที่ผิด
ศีลธรรม ติดอบายมุข ติดยาเสพติด ดื่มเหลา เลนการพนัน การใชความรุนแรงในครอบครัวทั้งทาง
วาจาและการกระทํา พอแมหรือบุคคลในครอบครัวควรเปนที่ปรึกษาและที่พึ่งทางกายและทางใจ
ใหกับสมาชิกในครอบครัวได เพราะถาครอบครัวดีมีความอบอุน จะทําใหคนมีตนทุนที่ดีตามไป
ดวย
2. ขอเสนอแนะตอภาครัฐ
เจาหนาที่ควรเขาถึงประชาชนใหมากกวาที่แลวมา เนื่องจากประชาชนบางสวนใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะในตางจังหวัดมองเจาหนาที่เปนกลุมบุคคลตางวรรณะ มีการปฏิบัติสอง
มาตรฐาน ดังนั้นเจาหนาที่ควรปรับเปลี่ยนทาทีของตนใหเขาถึงจิตใจประชาชนและลงพื้นที่ใหมากขึ้น
เพื่อรับทราบถึงตนตอของปญหา หนวยงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนามนุษยและสังคมควรให
ความรู เ กี่ ย วกั บมิ ติ ห ญิ ง ชายความเสมอภาคของชายและหญิ ง การแบ ง ภาระหน า ที่ก ารดู แ ล
กิจกรรมภายในบาน ใหมีความเทาเทียมและสมดุล สงเสริมใหสตรีมีรายไดระหวางเรียนเพื่อลด
ภาระของผูปกครอง ทั้งนี้ตองไมกระทบเวลาเรียนของสตรีเหลานี้ พรอมทั้งจัดการศึกษาดาน
วิชาชีพ และพัฒนาฝมือแรงงาน หรือสงเสริมใหการประกอบอาชีพ ที่เหมาะสมในแตละทองถิ่น
เพื่อไมใหประชาชนละถิ่นฐานเขามาทํางานในเมืองอันจะกอใหเกิดปญหาสังคมตาง ๆ ตามมา
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นอกจากนี้การสรางงานในชนบทควรทําอยางตอเนื่อง เพื่อใหสตรีมีรายไดหลังจากฤดูการเก็บเกี่ยว
เพราะนอกจากจะมีรายไดเสริมแลว การทํางานในทองถิ่นยังสงเสริมความใกลชิด สรางความสามัคคี
และความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัวและทองถิ่นอีกดวย ที่สําคัญคือควรสงเสริมและปลูกฝง
ให เ ห็ น คุ ณค า และความสํ า คัญ ของการทํา อาชี พ เกษตรกรรมและอาชี พ ดั้ง เดิม ของครอบครั ว
เนื่องจากอาชีพเหลานี้ซึ่ง เปนรากฐานสําคัญของประเทศ รัฐบาลและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของควรเรง
สรางความมั่นคงในการทําอาชีพประจําทองถิ่นอยางเปนระบบ
3. ขอเสนอแนะตอหนวยงานดานการศึกษา
ควรจัดการเรียนการสอนเรื่องความเสมอภาคและใหอยูในหลักสูตรการศึกษาเพื่อ
เปนการปลูกฝงและตระหนักในเรื่องความเสมอภาคอยางเปนทางการ องคกรดานการศึกษาและ
เยาวชนควรจัดหาทุนการศึกษาแบบตอเนื่องโดยยึดหลักความเสมอภาค ตามความรูความสามารถ
และความเหมาะสมในการรับทุน ผูวาราชการจังหวัดและผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาในแตละ
จังหวัดควรตระหนักและใสใจในเรื่องการจัดการศึกษาของสตรีอยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน รณรงค
ใหสตรีไดรับการศึกษาตอ จัดบริการแนะแนวแกสตรี บิดามารดาและผูปกครอง เพื่อใหปญหาเรื่อง
การศึกษาไดรับการแกไขอยางตรงจุด การศึกษาปญหาแบบเจาะลึกพบวา สตรีที่ศึกษาในระบบ
การศึกษานอกโรงเรียน จะเปนผูมีความคิดดี มีวิจารณญาณดี มีความเปนผูนํา ดังนั้นการสราง
ภาวะผูนําแกผูหญิงจึงเปนสิ่งจําเปน ควรมีการอบรมเสริมสรางความคิดดานผูนํา เพื่อสงเสริม
ศักยภาพความเปนผูนําในดานตาง ๆ เชน ผูนําดานการเรียกรองสิทธิและความ เสมอภาค ผูนํา
ดานสิ่งแวดลอม เปนตน
นอกจากนี้ ควรสงเสริมการฝกอาชีพใหกับสตรีในทองถิ่นเพื่อใหสอดคลองกับความ
ตองการของตลาดแรงงาน ฝกใหสตรีสามารถใชเครื่องมือและ อุปกรณ อันทันสมัย พัฒนาทักษะ
การใชเทคโนโลยีตาง ๆ ที่เหมาะกับโลกปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ไมควรมองวา
เทคโนโลยีเปนกิจกรรมของผูชายเทานั้น การที่สตรีไมสามารถใชเครื่องมือหรืออุปกรณตา ง ๆ ไดนนั้
เปนเพราะขาดโอกาสในการเขาถึงและฝกอบรม การใหการศึกษาและการฝกอบรมควรครอบคลุม
ถึงสตรีในเรือนจําหรือสถานสงเคราะหตาง ๆ ดวย
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ขอเสนอแนะในการทําวิจยั ตอไป
1. ควรศึกษาคุณภาพชีวิตของสตรีที่สําเร็จการศึกษาของการศึกษานอกโรงเรียน ทั้ง
สายสามัญและสายอาชีพ
2. ควรศึกษาเปรียบเทียบความเสมอภาคและความเทาเทียมกันในเรื่องความกาวหนา
ในอาชีพ ของสตรีที่สําเร็จการศึกษาในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน
3. ควรศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีตอสตรีที่ศึกษานอกโรงเรียนในแตละจังหวัด
หรือภูมิภาค

