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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ คือ 1 ) เพื่อหาคำอธิบายเกี่ยวกับลักษณะและเงื่อนไข
ที ่ ม ี ผ ลต่ อ การกำหนดความหมายและกำหนดปั ญ หาการลาออกลางคั น ของเยาวชนที ่ ร ั บ ทุ น การศึ ก ษา
ของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา 2 ) เพื่อศึกษาสภาพการลาออกกลางคันและการดำรงอยู่ของ
การลาออกกลางคันของเยาวชน โดยเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลในลักษณะเชิงพื้นที่ประกอบกับสภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ คือ ลักษณะชุมชนเมืองการศึกษาปรากฏการณ์การลาออกกลางคันนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
( Qualitative Research ) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ตีความ การให้ความหมายต่อการลาออกกลางคันของเยาวชนที่
รับทุนการศึกษาของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา ทั้งในปรากฏการณ์สาเหตุการตัดสินใจลา
ออกกลางคั น และการให้ ผ ู ้ อ ื ่ น ยอมรั บ ความหมายและระเบี ย บแบบแผนนี ้ อ ย่ า งไรโดยนำเอกสาร
รายงานการวิจัยและประสบการณ์จริงของคนในชุมชนมาใช้ในการวิเคราะห์
ผลการวิจยั พบว่า สาเหตุโดยรวมของเยาวชนทีร่ บั ทุนการศึกษาชุมชนเมืองประสบปัญหาทีม่ ี
ผลต่อการศึกษาต่อ คือ ครอบครัวไม่มรี ายได้เพียงพอสำหรับการส่งเสียเลีย้ งดูให้สมาชิกในครอบครัวได้รบั
การศึกษาทีส่ งู ขึน้ เนือ่ งจากผูป้ กครองของเยาวชนประสบปัญหาว่างงาน รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ค่าครองชีพ
ทีส่ งู ขึน้ ปัญหาเหล่านีม้ ผี ลกระทบต่อครอบครัวของเยาวชนและส่งต่อไปยังเยาวชนทำให้ตอ้ งตัดสินใจลาออกจาก
การเรียนเพื่อมาทำงานช่วยเหลือครอบครัว สภาพการลาออกกลางคันและการดำรงอยู่ในสังคมของเยาวชน
พบว่า ส่วนใหญ่ลาออกมาแล้วจะทำงานช่วยเหลือครอบครัว ลักษณะงานจะเป็นงานประมง รับจ้างทัว่ ไป ทำงาน
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เพื ่ อ หาคำอธิ บ ายเกี ่ ย วกั บ ลั ก ษณะและเงื ่ อ นไขที ่ ม ี ผ ลต่ อ การกำหนดปั ญ หาการลาออกกลางคั น ของ
เยาวชนที่รับทุนการศึกษาของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา มีสาเหตุเกิดขึ้นจากเหตุผลความ
จำเป็นของแต่ละบุคคลและสภาพแวดล้อมรอบตัวเป็นแรงผลักดันทำให้เขาเหล่านั้นต้องตัดสินใจลาออกจาก
การเรียนกลางคัน การศึกษานี้จะไม่มองปัญหาการลาออกกลางคันในด้านลบเพียงด้านเดียวแต่จะมองสภาพ
ปัญหาตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นอย่างเข้าใจในสิทธิความเป็นมนุษย์
คำสำคัญ : การลาออกกลางคัน ทุนการศึกษา มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา

ABSTRACT
The objectives of this study were two fold; to explain the factors affecting
the decisions made by youths to withdrawal from school after receiving scholarships from
the World Vision Foundation of Thailand and to investigate the living conditions of the
youths after withdrawal from school. The subjects of this study were youths in anurban
community and their living conditions. In this quality research, the data from documented
research and the experience of people in the communities were analyzed and interpreted
into the causes of the youth’s decisions to withdrawal from school, so people can accept their
decisions due to the causes and there consequences.
The results revealed that the main cause of the decisions made by urban
youths receiving scholarships from the World Vision Foundation of Thailand to withdrawal
from school was insufficient income of their families. The youth’s families did not have
enough income to support them in furthering their education because of unemployment
and the high cost of living. As a result the youths made the decision to withdrawal from school
to work and help support their families. It was found that the youths in urban communities
who withdrawal from school worked in fisheries, factories and other general jobs.
In summary, the youths made a personal decision out of necessity to
withdrawal from school while receiving scholarships from the World Vision Foundation of
Thailand, Songkhla Province. However, the cause of the withdrawal, the lack of family income
did not mean a waste of education as most people would think, but rather they represented
new meanings of educational opportunity, showing that people in society were clever, creative, self confident and had dignity.
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บทนำ

การศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศ เนื่องจากการศึกษาคือ กลไกในการ
พัฒนากำลังคนให้เป็นคนที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพในการทำงาน หากคนไทยในสังคมได้รับการศึกษาที่ดีจน
สามารถทำงานได้แล้วจะเป็นกำลังขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวต่อไป ความรู้เทคนิคต่างๆทางวิชาการแต่ละแขนง
เป็นเครื่องมือของมนุษย์แต่ละคนที่จะใช้ในการทำงานเพื่อพัฒนาตนให้ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข สามารถ
พัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสม ต่อสู้กับปัญหาอุปสรรค การเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้านของประเทศและ
สภาพการณ์ต่าง ๆ ของโลกได้
โดยนัยของการศึกษาเช่นนี้ ส. ศิวรักษ์ ( 2533 ) ได้ชี้ให้เห็นลักษณะสำคัญของการศึกษาว่า
การศึกษาเป็นกระบวนการเล่าเรียนรวมถึงกระบวนการทีจ่ ะนำไปสูก่ ารก่ออุปนิสยั และทัศนะเช่น การเรียนรูภ้ าษา
จากบิดามารดา ญาติพี่น้อง และคนอื่นๆภายในครัวเรือนตลอดจนการสั่งสอนอย่างเป็นทางการ ซึ่งได้รับ
จากศาสนจักรและอาณาจักรจากวัด โรงเรียน มหาวิทยาลัย และการเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการทางสังคม
วัฒนธรรม การเมือง ตลอดจนผลที่เกิดจากการประกอบอาชีพ องค์ประกอบที่สำคัญของการศึกษาก็คือ
เป็นตัวยั่วยุให้เกิดความอยากเรียนให้สามารถที่จะเรียนต่อไปได้เรื่อยๆ ด้วยตนเองตลอดชีพ หรือกล่าวอีกนัย
หนึ่งก็คือ การศึกษาเกิดจากสมาชิกในสังคมซึ่งมีคุณวุฒิสูง พยายามที่จะกำหนดวิวัฒนาการของคนรุ่นต่อไป
ให้เป็นไปตามอุดมคติแห่งชีวิตของคนรุ่นตน เพราะฉะนั้นการศึกษาจะดีก็ได้ ชั่วก็ได้ เพราะความดีความชั่วนี้ขึ้น
อยู่กับคุณธรรมและสติปัญญาของนักศึกษาที่จะสามารถกำหนดวิวัฒนาการของคนรุ่นต่อไปนั่นเอง
การศึกษาคือการพัฒนามนุษย์ การเตรียมมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพนั้น การให้
การศึกษาโดยเริ่มจากการส่งเสริมให้เยาวชนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม เปิดโอกาสให้ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส
ให้ได้รับการศึกษา ให้มีความเป็นประชาธิปไตยในการศึกษา หาความรู้ที่ไม่ปิดกั้นโอกาสเพื่อพัฒนาเยาวชนให้มี
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี การศึกษาสร้างสรรค์ให้ผู้เรียนมีจิตใจสมบูรณ์สุขภาพจิตดีและมีร่างกายที่แข็งแรง
มีพลานามัย การศึกษาจะช่วยให้ความสามารถทางจิตของมนุษย์พัฒนาสูงขึ้น จนบรรลุถึงความจริง ความดีและ
ความงอกงามอย่างสูงสุด ซึ่งจะเป็นผลให้บรรลุถึงความสุขสมบูรณ์ในที่สุด ( ยนต์ ชุ่มจิต, 2528 และ
อริสโตเติล อ้างในดนัย ไชยโยธา, 2534) การให้การศึกษาจึงเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาประเทศ เพราะ
การศึกษาช่วย ยกระดับความคิดของมนุษย์ ดังคำกล่าวปาฐกถาของหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล สรุปว่า เวลานี้
คนเรียนได้ปริญญาแล้วไม่มีงานทำ บางทีปีหน้าจะต้องสำรวจดูตลาดว่าจะต้องการเพียงใด ได้ผลอย่างไรก็อาจ
นำตัวเลขมาจำกัดจำนวนนิสิตนักศึกษาที่จะให้การศึกษา ข้อนี้ข้าพระพุทธเจ้าไม่เห็นด้วยเลยที่ผู้ที่ว่าเรียนจบไป
แล้วไม่มงี านทำนัน้ ความจริงคือ เขาต้องเป็นพ่อแม่ของลูกเขาต่อไป เขาจะต้องสอนลูกให้ดี ก็จะยกระดับความคิด
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ของลูกให้ดีขึ้นการให้ความรูแ้ ก่ประชาชนรุน่ นีเ้ มือ่ เขามีลกู มีหลานได้สอนรุน่ ต่อไปเป็นรุน่ ๆ การยกระดับความคิด
ของประชาชนทั่วไปสำคัญมากไม่อย่างนั้น เราก็จะด้อยพัฒนาล้าหลังอยู่ต่อไป ( ปิ่น มาลากุล,2530 ) จาก
ความสำคัญของการศึกษาที่รัฐควรจะจัดให้ประชาชนในประเทศจากแนวคิดของเพลโตให้มีความทั่วถึง
และมีความยุติธรรมในระบอบประชาธิปไตย ทุกคนต้องมีสทิ ธิเสรีภาพเท่าเทียมคนอืน่ ๆ จึงย่อมมีความยุตธิ รรม
ทีต่ นจะมีสทิ ธิเท่าเทียมกับผู้อื่นในทุกๆเรื่องโดยเฉพาะสิทธิเสรีภาพทางการศึกษา โดยที่รัฐต้องจัดโอกาสทางการ
ศึกษาให้ประชาชนอย่างเท่าเทียมเพื่อก่อให้เกิดความยุติธรรมในรัฐ ( สมบัติ จันทรวงศ์,2527 )
ในส่วนของภาครัฐก็มีนโยบายการศึกษาในแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ
ที่มีนโยบาย
พัฒนาการศึกษาแต่ละระดับ แต่ละประเภทส่วนใหญ่ จะเป็นการปรับปรุงและขยายการศึกษาให้พอเพียงกับ
ความต้องการแต่ละระดับ และเน้นหนักในสาขาที่สนองความต้องการด้านกำลังคน ปรับปรุง และลดความ
สูญเปล่าทางการศึกษาเปิดหลักสูตรให้กว้างขวางให้เด็กมีโอกาสเลือกเรียนตามความถนัด โครงการสนับสนุน
โครงการสายอาชีวศึกษา หลักสูตรระยะสั้นให้สนองความต้องการด้านกำลังคนในการพัฒนาประเทศ ทิศทาง
การพัฒนาประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 9 ( พ.ศ.2545- พ.ศ.2549 ) และใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 ( พ.ศ.2550-พ.ศ.2554 ) ได้กำหนดขึ้นบนพื้นฐานการ
เสริมสร้างทุนของประเทศทั้งทุนทางสังคม ทุนเศรษฐกิจ และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง ยึดคนเป็นศูนย์กลาง ในการพัฒนาและอัญเชิญปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนว
ทางปฏิบัติ ดังนั้น ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมไทย จึงให้ความสำคัญลำดับสูงกับการพัฒนา
คุณภาพคน เนือ่ งจากคนเป็นทัง้ เป้าหมายสุดท้ายทีจ่ ะได้รบั ประโยชน์ และผลกระทบจากการพัฒนา ขณะเดียวกัน
เป็นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อนำไปสู่เป้าประสงค์ที่ต้องการ จึงจำเป็นต้องพัฒนาคุณภาพคนในทุกมิติอย่าง
สมดุล จิตใจ ร่างกาย ความรู้ และทักษะความสามารถเพือ่ ให้เพียบพร้อมทัง้ ด้านคุณธรรมและความรู้
ซึง่ จะนำไปสูก่ ารวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล รอบคอบ และระมัดระวังด้วยจิตสำนึกในศีลธรรมและคุณธรรม
ในแนวทางพัฒนาทางด้านการศึกษาได้มงุ่ สร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพ พร้อมคุณธรรมและ
รอบรู้อย่างเท่ากัน มุ่งเตรียมพัฒนาเด็กและเยาวชนมีความพร้อมทางด้านสติปัญญา อารมณ์ และศีลธรรม
ภายใต้ระบบการศึกษาที่มุ่งการเรียนรู้ทั้งการปฏิบัติ และวิชาการ พัฒนาหลักสูตรทั้งในและนอกระบบ ให้
หลากหลายสอดคล้องกับการพัฒนาทางสมอง ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ และพัฒนาคุณภาพ
ครูให้รู้เท่าทันวิทยาการสมัยใหม่ สร้างเยาวชนรุ่นใหม่ที่มุ่งศึกษาสายอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น พัฒนาสมรรถนะ
และทักษะ แรงงานให้รองรับการแข่งขันของประเทศพัฒนา การเรียนรู้ตลอดชีวิตส่งเสริมให้คนไทยได้เรียนรู้
อย่างต่อเนื่องสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ทั้งที่เป็นวิทยาการสมัยใหม่ วัฒนธรรม ภูมปิ ญ
ั ญาทีม่ งุ่ สร้างวัฒนธรรม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมให้การเรียนรู้ในหลากหลาย รูปแบบ และ ปรับ สภาพแวดล้อมให้เอือ้ อำนวย
กับการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ นำไปสูก่ ารยกระดับคุณภาพชีวติ และความสามารถในการดำรงชีวิตได้อย่างรู้
เท่าทัน (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10, พ.ศ. 2550-2554)
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การศึกษานี้ให้ความสำคัญกับการกำหนดความหมายของการตัดสินใจลาออกกลางคัน
ที่เยาวชนนำมาเป็นทางเลือกในการตัดสินใจเลือกอนาคตการศึกษาของตน ในทัศนะหนึ่งเข้าใจว่า การตัดสินใจ
ลาออกกลางคั น ของเยาวชนถื อ ว่ า เป็ น ความสู ญ เปล่ า ทางการศึ ก ษามองว่ า เขาไม่ ใ ห้ ค วามสำคั ญ ต่ อ
การศึกษา นั่นเป็นเหตุผลที่ถูกต้องเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่ไม่ใช่ทั้งหมด เพราะบางคนที่ตัดสินใจลาออก
กลางคันก็มีสาเหตุที่ทำให้ตัดสินใจที่แตกต่างกัน ทั้งนี้เยาวชนบางส่วนได้ให้ความสำคัญของการศึกษา แต่
ความจำเป็นทำให้ต้องตัดสินใจลาออกกลางคัน เขาอาจจะมีทางเลือกการศึกษาด้านอื่นที่เหมาะกับตนเองและ
ความจำเป็นที่เกิดขึ้นในการที่จะทำให้ดำรงชีวิตต่อไปในสังคม
ปัจจุบันองค์กรภาคเอกชนเข้ามาช่วยเหลือผู้ยากไร้ด้อยโอกาสในสังคม โดยทำงานร่วมกับ
ภาครัฐในด้านการฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน ฟื้นฟูสภาพจิตใจ และสนับสนุนโอกาสทางด้านการ
ศึกษาโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนมาสู่องค์กร ซึ่งเรียกองค์กรเหล่านี้ว่า องค์กรไม่แสวงหากำไร ดังคำกล่าวที่ว่า
ทุกวันนี้องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรถือเป็นศูนย์กลางกิจกรรมทางสังคม และมีความสำคัญยิ่งต่อชาวอเมริกันใน
ขณะที่รัฐบาลไม่สามารถปฏิบัติงานทางสังคมได้อย่างเต็มที่ องค์กรไม่แสวงหากำไรกลับสามารถปฏิบัติหน้าที่
ให้ลุล่วงได้มากกว่า โดยเพียงแต่ดูแลว่าคนในสังคมมีความต้องการในด้านใดบ้างเท่านั้น ( Drucker, 1990 )
มู ล นิ ธ ิ ศ ุ ภ นิ ม ิ ต แห่ ง ประเทศไทยเป็ น องค์ ก รไม่ แ สวงหากำไรองค์ ก รหนึ ่ ง ที ่ เ ข้ า มามี
บทบาทช่วยเหลือผู้ยากไร้ในประเทศไทย
โดยเน้นให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้และพัฒนาเด็กตามภูมิภาค
ต่างๆทั่วประเทศ และมีสำนักงานตามจังหวัดต่างๆ โดยที่หน่วยงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครฯ ซึ่งในงาน
วิจัยนี้ผู้วิจัยสนใจศึกษาถึงเงื่อนไขของการกำหนดความหมายปัญหาการลาออกกลางคันของเยาวชนใน
ความดูแลของมูลนิธิศุภนิมิต จังหวัดสงขลา พื้นที่ชุมชนเมืองว่าสาเหตุสำคัญอะไรที่ทำให้เยาวชนในมูลนิธิ
ศุภนิมิต จังหวัดสงขลาต้องลาออกจากการเรียนกลางคันทั้งที่ตนได้รับโอกาสทางการศึกษา และความช่วยเหลือ
จากมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลาในการที่จะมีอนาคตที่ดีและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยที่
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลาให้โอกาสทางการศึกษาเป็นการพัฒนาเยาวชน ซึ่งในการวิจัย
ครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพมาทำ ความเข้าใจปรากฏการณ์ปัญหาการลาออกกลางคันของเยาวชนมูลนิธิ
ศุภนิมิต จังหวัดสงขลา เพื่อทำความเข้าใจในปรากฏการณ์ของปัญหา

วัตถุประสงค์การวิจัย

เพื่อหาคำอธิบายเกี่ยวกับลักษณะเงื่อนไขที่มีผลต่อการกำหนดความหมายและกำหนด
ปัญหาการลาออกกลางคันของเยาวชนที่รับทุนการศึกษาของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา ใน
พื้นที่ชุมชนเมือง ศึกษาสภาพการลาออกกลางคันและการดำรงอยู่ของการลาออกกลางคันของเยาวชนที่รับทุน
การศึกษาของมูลนิธิศุภนิมิต แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา
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วิธีดำเนินการวิวจัย

การวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารวิจยั เชิงคุณภาพ กล่าวถึงการกำหนดความหมายของการลาออก
กลางคัน เพื่อให้ได้คำตอบการวิจัยตรงตามที่ผู้วิจัยต้องการ และครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ที่มุ่งศึกษาให้ได้
ข้อมูลอย่างละเอียดและครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและปัญหาการวิจัย ผู้วิจัยใช้วิธีการในการศึกษา
รวบรวมข้อมูลวิธีการ คือ การสัมภาษณ์ระดับลึก ( Indept Interview ) ซึ่งมีรายละเอียดของการดำเนินการ
ศึกษาข้อมูล ดังนี้
การสัมภาษณ์ระดับลึก (Indept Interview)
ในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักแต่ละคน จะกำหนดหัวข้อคำถามจากการสัมภาษณ์อย่างไม่
เป็นทางการกับหัวหน้าเจ้าหน้าที่มูลนิธิศุภนิมิตโครงการที่หมู่บ้านท่าสอ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลานำข้อมูล
ทีไ่ ด้มาวิเคราะห์หาสาเหตุการลาออกกลางคัน เพือ่ สร้างแนวคำถามทีจ่ ะใช้ในขัน้ ตอนเก็บข้อมูลภาคสนาม เมื่อได้
แนวคำถามมาแล้ว ผู้วิจยั จะมาเรียงลำดับข้อคำถามว่าอะไรก่อนหลัง และสร้างเป็นแบบสัมภาษณ์ชดุ คำถาม
จากนั้นนำไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องว่า
คำถามที่จะนำไปใช้ในการสัมภาษณ์นั้นมี
ความถูกต้องและตรงประเด็นหรือไม่ก่อนจะนำไปใช้ในภาคสนามเพื่อทำการเก็บข้อมูลต่อไป
ลักษณะของแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ระดับลึก จะศึกษาหาข้อมูลของสาเหตุที่เกิดขึ้น
กับเยาวชนว่า สาเหตุการลาออกกลางคันของผู้ให้ข้อมูลหลักแต่ละคนที่เป็นเยาวชนซึ่งลาออกจากการเรียน
กลางคันไปแล้วของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา ว่ามีสาเหตุใดบ้าง มีเงื่อนไขใดที่มีผลต่อ
การตัดสินใจลาออกกลางคัน ถามถึงภูมิหลัง ความเชื่อ ประสบการณ์ก่อนและหลังจากการลาออกกลางคัน
ถามถึงความรู้สึกของผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับสาเหตุที่ลาออกกลางคัน สาเหตุใดบ้างที่ทำให้เขาตัดสินใจลาออก
จากการเรียนกลางคัน ณ ขณะนั้น สังคมรอบข้างมี อิทธิพลอย่างไรต่อเยาวชนในการที่จะส่งผลให้เขาลา
ออกจากเรียน และถามต่อไปหลังจากลาออกจากการเรียน เขาได้ตัดสินใจไปทำอะไร ประสบการณ์ชีวิตของเขา
หลังจากการลาออกจากการเรียนกลางคันเป็นอย่างไร และเขามีทัศนคติต่อการศึกษาอย่างไร พร้อมทั้งสังเกต
อากัปกิริยา พฤติกรรมที่แสดงออกระหว่างการสนทนาของผู้ให้ข้อมูลหลักว่า เขามีอารมณ์อย่างไร ลักษณะ
หน้าตาคำพูด น้ำเสียง ว่าเป็นอย่างไรบ้างขณะทำการสัมภาษณ์กับผู้สัมภาษณ์พร้อมทั้งสังเกตลักษณะชีวิต
ความเป็นอยู่ลักษณะชุมชนที่ผู้ให้ข้อมูลหลักอาศัยอยู่ ฯลฯ เพื่อนำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งผู้วิจัย
จะทำการวิเคราะห์ไปพร้อมกัน กับการเก็บข้อมูล เพือ่ จัดหมวดหมูต่ ามมโนทัศน์ทไ่ี ด้วางไว้ของข้อมูล ตามหลักการ
การเก็บข้อมูลตามทฤษฎีฐานราก หาประเด็นข้อมูลใหม่ที่ได้สัมภาษณ์ไปแล้ว เพื่อให้ได้ข้อมูลครบตามประเด็น
และครอบคลุมวัตถุประสงค์การวิจัยที่ผู้วิจัยได้วางเอาไว้ ในการเก็บ ข้อมูลขณะสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจำเป็นต้อง
เก็บข้อมูลด้วยตัวผู้วิจัยเอง พร้อมทั้งการจดบันทึกข้อมูลขณะสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก
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1. ด้านผู้ให้ข้อมูล สัมภาษณ์ระดับลึก
ผู ้ ว ิ จ ั ย จะศึ ก ษาประวั ต ิ ส ่ ว นตั ว และลั ก ษณะพิ เ ศษของเยาวชนผู ้ ใ ห้ ส ั ม ภาษณ์ ร ายแรก
ก่อนโดยเจ้าหน้าที่องค์กรมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา ด้านข้อมูลประชากรตัวอย่างในการ
ติดต่อผู้ให้ข้อมูลเพื่อทำการสัมภาษณ์ระดับลึก ชึ่งผู้ให้ข้อมูลหลักจากการสัมภาษณ์ระดับลึกคือ เยาวชนที่เคย
รับทุนการศึกษาของมูลนิธิศุภนิมิต แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลาที่ออกจากโครงการรับทุนการศึกษาแล้ว
และผู้วิจัยทำการเลือกอีกครั้ง เพื่อให้ได้ประชากรผู้ให้ข้อมูลหลัก ( Key Informant ) ที่ตรงตามที่ผู้วิจัยได้
กำหนดไว้ ในที่นี้ได้แบ่งผู้ให้ข้อมูลหลักเป็น 4 กลุ่ม คือ 1.) เยาวชนที่เคยรับทุนการศึกษาของมูลนิธิศุภนิมิต
แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลาที่ออกจากโครงการรับทุนการศึกษาแล้ว 2.) ผู้ปกครองของเยาวชนที่เคยรับทุน
การศึกษาของมูลนิธิศุภนิมิต แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลาที่ออกจากโครงการรับทุนการศึกษาแล้ว 3.) ผู้นำ
ชุมชนหรืออาสาชุมชนในพื้นที่ที่ทำงานร่วมกันกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา 4.) เจ้าหน้าที่
มูลนิธิศุภนิมิตที่ทำงานเกี่ยวข้องกับงานเยาวชนโครงการหมู่บ้านท่าสอ้าน เมื่อสัมภาษณ์ระดับลึกประชากร
ตัวอย่างแต่ละกลุ่มแล้ว ผู้วิจัยทำการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละกลุ่มตัวอย่างเพื่อ สร้างมโนทัศน์ ( Concept )
และจัดหมวดหมู่ ( Categorize ) เป็นผู้ให้ข้อมูลที่แตกต่างไปจากมิติ ( Dimention ) และคุณสมบัติ ( Properties )
ของแต่ละกลุ่มมโนทัศน์คำนึงถึงความแตกต่างของเหตุผลประสบการณ์สิ่งแวดล้อม และสภาพภูมิศาสตร์ที่อยู่
ของผู้ให้ข้อมูลหลักในที่นี้คือ ชุมชนเมือง โดยจะเลือกผู้ให้ข้อมูลในลักษณะดังกล่าวโดยที่ผู้วิจัยดำเนินงาน
ต่อไปจนกระทั่งผู้วิจัยมั่นใจว่า ได้ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ตรงตามวัตถุประสงค์การวิจัย และสามารถหาคำตอบ
การวิจัยได้ตามที่ผู้วิจัยกำหนดไว้ตั้งแต่ก่อนทำการวิจัย

การวิเคราะห์ข้อมูล

การตีความข้อมูล ( Interpretation ) ผู้วิจัยพยายามตีความโดยดึงความหมายออกมาจาก
ข้อมูลที่ได้จากการไปสัมภาษณ์เชิงลึกกับเยาวชนที่ลาออกกลางคันของมูลนิธิศุภนิมิต จังหวัดสงขลา โดยทำ
ความเข้าใจในความหมายของปรากฏการณ์การลาออกกลางคันของเยาวชน ในความดูแลของมูลนิธิศุภนิมิต
จังหวัดสงขลา แต่ละคนให้นิยามความหมายการตัดสินใจลาออกกลางคันอย่างไร และวิเคราะห์ว่าสาเหตุอื่นๆ
โดยรวมที่เกิดขึ้นมีผลทำให้เยาวชนมูลนิธิศุภนิมิต จังหวัดสงขลาตัดสินใจลาออกกลางคัน และมีสาเหตุประเด็น
ใหม่ๆอะไรจากที่มีอยู่เดิม และวิเคราะห์สภาพชีวิตของเขาหลังจากลาออกกลางคันว่ามีชีวิตเป็นอย่างไร โดย
เอาข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกมาใช้วิเคราะห์
การอภิปรายสรุปผล โดยเชื่อมโยงหาความสัมพันธ์ของข้อมูลระหว่างกัน หลักการ ทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการเขียนรายงานการวิจัย
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ขอบเขตการวิจัย

หัวใจสำคัญของการวิจัยนี้เพื่อแสวงหาความรู้และทำความเข้าใจเงื่อนไขเกี่ยวกับปัญหา
การลาออกกลางคันของเยาวชนที่รับทุนการศึกษาของมูลนิธิศุภนิมิตจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นการศึกษาที่มิได้มุ่ง
ทดสอบสมมติฐานของทฤษฎี (Assumption Theoretical Testing) หากแต่เป็นการศึกษาการกำหนดนิยาม
ความหมายของการลาออกกลางคัน การศึกษานี้เลือกศึกษาถึงพื้นที่ที่มีลักษณะครอบคลุมถึงปรากฏการณ์ของ
ปัญหาการลาออกกลางคันในชุมชนเมือง โดยผลการศึกษานีจ้ ะเป็นแนวทางสำหรับการศึกษาวิเคราะห์ปรากฏการณ์
การลาออกกลางคันมีสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่มีลักษณะและเงื่อนไขสอดคล้อง
กับพื้นที่ศึกษาได้ โดยที่ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้คือ เยาวชนที่เคยได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ
ศุภนิมติ จังหวัดสงขลาและลาออกจากการเรียนไปแล้ว โครงการหมูบ่ า้ นท่าสอ้านตัง้ อยูท่ อ่ี ำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ซึ่งดูแลให้ ทุนการศึกษาแก่เยาวชนในชุมชนเมืองของจังหวัดสงขลาจำนวน 13 ชุมชน คือ 1. ชุมชนเก้าเส้ง
2. ชุมชนบ่อนวัว 3. ชุมชนร่วมใจ 4. ชุมชนไทรงาม 5. ชุมชนหลังอาชีวะ 6. ชุมชนหัวป้อม 7. ชุมชนท่าสอ้าน
8. ชุมชนบ่อหว้า 9. ชุมชนศาลาเหลือง 10.ชุมชนกูโบร์ 11. ชุมชนหลังพาณิชย์สำโรง 12. ชุมชนริมคลองสำโรง
13. ชุมชนเขารูปช้าง

ผลการวิจัย

ในสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเยาวชนที่เสี่ยงต่อการหยุดเรียนกลางคันเนื่องจาก จังหวัด
สงขลาเป็นเมืองใหญ่และติดกับทะเลทั้งสองด้าน เป็นแหล่งเศรษฐกิจค้าขายที่สำคัญของภาคใต้จึงมีคนอพยพ
โยกย้ายเข้ามาทำงานในจังหวัดสงขลาเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่กจ็ ะเข้ามาทำอาชีพประมง รับจ้างใช้แรงงาน
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคนนอกพื้นที่เมื่อเข้ามาอยู่อาศัยก็ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง ประกอบกับฐานะยากจนก็ต้องมา
ปลูกสร้างบ้านเรือนในพื้นที่ของการรถไฟหรือพื้นที่ชุมชนริมชายหาดแล้วกลายมาเป็นลักษณะของชุมชน
แออัด
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 เป็นต้นมา ประเทศไทยได้เริ่มใช้แผนแม่บท ( Master Plan ) ใน
การพัฒนาประเทศคือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 เป็นกรอบในการพัฒนาประเทศโดยใน
ระยะแรกๆนั้นส่วนใหญ่ได้มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นเครื่องชี้นำการพัฒนาได้ก่อให้เกิด
ความเจริญในด้านต่างๆโดยเฉพาะการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศได้เปลี่ยน
จากการเป็นประเทศที่ระบบเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับภาคเกษตรกรรมไปสู่ภาคอุตสาหกรรมแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติในระยะแรกๆนับได้ว่า
เป็นปัจจัยผลักดันให้เมืองมีการขยายตัวมีการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานที่อำนวยความสะดวกให้กับคนเมืองในด้านต่างๆ มากมาย ในขณะเดียวกันความสะดวกสบายและ
แหล่งทำมาหากินในเขตเมืองก็เป็นปัจจัยดึงดูดให้คนชนบทอพยพย้ายถิ่นเข้ามาใช้ชีวิตในเมืองเพิ่มมากขึ้น
นอกจากนั ้ น แล้ ว ผลของการพั ฒ นาประเทศที ่ ค วามเจริ ญ ของประเทศกระจุ ก ตั ว อยู ่ แ ต่ ใ นเมื อ งใหญ่
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ทำให้เกิดพลังบีบบังคับให้คนในชนบทรู้สึกว่า สังคมของตนนั่นล้าหลัง จึงเป็นแรงเสริมให้ตัดสินใจมาใช้ชีวิตใน
เมือง ( เจษฎา พรหมขันธ์,2540 ) เมื่อมาอาศัยรวมกันมากขึ้นจะทำให้บรรทัดฐาน ( Norms ) และค่านิยม ( Social
Value ) ของคนแตกต่างกันทำให้เกิดความขัดแย้ง ( Conflict ) ต่อกันง่ายซึ่งความขัดแย้งนี้อาจนำไปสู่ปัญหา
เด็กเกเร อาชญากรรมต่างๆ ( สุมนัส จิตพิทักษ์,2522 )
จากปัญหาดังกล่าวก็ส่งผลต่อเยาวชนในชุมชนเมืองเสี่ยงจะต้องลาออกจากโรงเรียนสาเหตุ
หลักทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจลาออกกลางคันของเยาวชนทีร่ บั ทุนการศึกษาในพืน้ ทีช่ มุ ชนเมืองคือ ปัญหาเศรษฐกิจ
ของครอบครัวหมายความว่า ครอบครัวไม่มีรายได้เพียงพอสำหรับการส่งเสียเลี้ยงดูให้สมาชิกในครอบครัว
ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้นเนื่องจากผู้ปกครองของเยาวชนประสบปัญหาว่างงาน รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ค่า
ครองชีพที่สูงขึ้น ปัญหาเหล่านี้มีผลกระทบต่อครอบครัวของเยาวชนและส่งต่อไปยังเยาวชนทำให้ต้องตัดสินใจ
ลาออกจากการเรียนเพื่อมาทำงานช่วยเหลือครอบครัว นอกจากนั้นการวิจัยก็พบสาเหตุอื่นๆที่ส่งผลให้เยาวชน
ที่รับทุนการศึกษาของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลาใน พื้นที่ชุมชนเมือง คือ
ปั ญ หาด้ า นสถานศึ ก ษามี จ ำนวนจำกั ด ที ่ จ ะรั บ นั ก เรี ย นประกอบกั บ การแข่ ง ขั น สอบ
เข้าศึกษาต่อมีการแข่งขันสูง สภาวะปัจจุบันโรงเรียนของรัฐบาลที่มีชื่อเสียงในจังหวัดสงขลา มีการแข่งขันในการ
สอบเข้าศึกษาต่อในทุกระดับชั้น อันเนื่องมาจากความมีชื่อเสียงของโรงเรียน ระบบการเรียนการสอนอุปกรณ์
การเรียน ที่มีความพร้อมมากกว่าโรงเรียนที่อยู่รอบนอกของอำเภอเมือง จังหวัดสงขลาประกอบกับที่ตั้งของ
โรงเรียนอยู่ในตัวเมืองทำให้สะดวกในการเดินทางสามารถประหยัดค่าเดินทางได้จึงทำให้มีผู้สมัครในแต่
ละปีที่เพิ่มสูงขึ้นกว่าจำนวนที่ทางโรงเรียนแต่ละแห่งจะรับได้และจากการวิจัยพบว่า ผลกระทบจากความไม่สงบ
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัดยะลา นราธิวาส และปัตตานี ทำให้ประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้มีการอพยพเข้ามาในจังหวัดสงขลาเพิ่มมากขึ้นมีผลทำให้มีการส่งบุตรหลานให้มาศึกษาที่จังหวัด
สงขลาเพิ่มขึ้น ทำให้มีการแข่งขันกันระหว่างเยาวชนในพื้นที่เดิมกับเยาวชนนอกพื้นที่ ทำให้เยาวชนในพื้นที่
บางส่วนอาจจะสอบเข้าเรียนในโรงเรียนในตัวเมืองสงขลาไม่ได้ จึงต้องเลือกโรงเรียนที่อยู่นอกตัวเมืองแทนซึ่ง
เยาวชนคนใดใฝ่ศึกษาก็จะมีความอดทนสามารถที่จะร่ำเรียนจนจบ แต่บางคนก็จะเสี่ยงต่อการเดินทางไปไม่ถึง
โรงเรี ย นอาจถู ก ชั ก นำจากเพื ่ อ นไปมั ่ ว สุ ่ ม กั น หรื อ หนี เ รี ย นเพราะเยาวชนส่ ว นใหญ่ ข องมู ล นิ ธ ิ ศ ุ ภ นิ ม ิ
แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลาในพื้นที่ชุมชนเมืองที่ลาออกกกลางคันจะลาออกช่วงมัธยมศึกษาตอนต้นถึง
มัธยมศึกษาตอนปลายเป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อที่จะลาออกได้ง่าย
ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ที่มีผลให้ค่าครองชีพสูงขึ้น ปัญหานี้จะเกิดกับผู้ปกครองของเยาวชน
จากการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองของเยาวชนที่รับทุนการศึกษาของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา
ในพื้นที่ชุมชนเมือง ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป รองลงมาคือ ประมง ออกเรือหาปลา และทำงานโรงงาน
ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่ทำให้ค่าครองชีพสูงขึ้น ค่าใช้จ่ายสูงกว่าค่าแรงที่ได้รับของผู้ปกครองประกอบ
กับการมีลูกมากในครอบครัวส่งผลให้เยาวชนบางส่วนต้องลาออกจากการเรียนเพื่อมาทำงานหารายได้
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เลี้ยงครอบครอบครัวและส่งน้องให้เรียนต่อไปจนจบภาคบังคับ เพราะพ่อแม่ไม่มีรายได้เพียงพอที่จะส่งให้
ศึกษาต่อได้เพราะนอกจากค่าเล่าเรียน ก็ยังมีค่าใช้จ่ายต่างๆระหว่างเรียน เช่น ค่าเรียนภาษาอังกฤษ ค่าทำ
โครงงาน อื่นๆ ทางมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลาได้เข้ามาสนับสนุนในเรื่องค่าเล่าเรียน
บางส่วน ค่าใช้จ่ายระหว่างเรียน ค่าเดินทาง อุปกรณ์การเรียน เช่น สมุด รองเท้า เสื้อผ้า แต่ก็ไม่เพียงพอ
ต่อการเล่าเรียน
ปัญหาทางด้านการสื่อสารระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียนไม่ต่อเนื่องกัน จากการวิจัยพบว่า
ผู้ปกครองบางคนไม่ค่อยสนใจในเรื่องของการเรียนของบุตรหลานเท่าใดนัก เนื่องจากต้องไปทำงานจึงปล่อยให้
เยาวชนดูแลตนเองหรือให้พี่น้องช่วยกันดูแลทำให้เยาวชนคิดว่า ผู้ปกครองไม่ค่อยดูแลเอาใจใส่จึงอาจจะหนี
เรียนโดยที่ผู้ปกครองไม่ทราบว่าเยาวชนหนีเรียนจนทางโรงเรียนต้องให้ออก
ปัญหายาเสพติด สารระเหยในชุมชน จากการสัมภาษณ์ผู้นำชุมชนในอำเภอเมือง จังหวัด
สงขลา พบปัญหานี้ในชุมชนแออัดที่กระจุกตัวในชุมชนเมือง มีการอพยพเข้ามาจากคนนอกพื้นที่เพื่อมาทำงาน
การอาศัยอยู่ก็จะอาศัยในระยะเวลาอันสั้นแล้วก็โยกย้ายไปทำงานที่อื่นจึงทำให้มีการหลั่งไหลเข้ามาของ
ยาเสพติดและเกิดจากการชักชวนระหว่างพวกรุ่นพี่ในชุมชนที่ชักชวนเยาวชนรุ่นน้องให้เข้ากลุ่มเพื่อทำการ
เสพยาเสพติดที่พบมากในที่นี้คือ สารระเหย ฝ่ายของผู้นำชุมชนพยายามแก้ไขปัญหานี้โดยร่วมมือกับภาครัฐ
ในการจัดกิจกรรมหาอาชีพร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา องค์กรภาคเอกชนในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในชุมชนจะส่งผลให้ปัญหาเยาวชนติดสารระเหยและยาเสพติดอื่นๆลดลง
ปัญหาสภาพแวดล้อมผลักดันกระแสโลกาภิวัฒน์ จากการวิจัยพบว่าเยาวชนในวัยอายุ
ระหว่าง 13-17 ปี จะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ไม่ถูกต้องที่พบคือเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหนีเรียน
ไปเล่นเกมส์ออนไลน์ตามร้านเกมส์ ร้านอินเตอร์เน็ตในเวลาเรียนจนถูกไล่ออกจากโรงเรียนสาเหตุมาจากเพื่อน
ชักชวน เมื่อโดนไล่ออกแล้วทางมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา ก็ได้ติดตามเด็กเข้าไปพูดคุย
หาแนวทางช่ ว ยเหลื อ ในการนำเยาวชนเข้ า เรี ย นในที ่ แ ห่ ง ใหม่ ห รื อ มี ท างเลื อ กอื ่ น ๆในการไปประกอบ
อาชีพที่ทางมูลนิธิช่วยเหลือแต่เยาวชนบางส่วนสมัครใจที่จะไม่ศึกษาต่อ
การขาดการเอาใจใส่ของผู้ปกครองที่มีต่อเยาวชน ที่ไม่ค่อยเอาใจใส่เยาวชนเท่าใดนักสาเหตุ
มาจากทีค่ รอบครัวยากจน ผูป้ กครองต้องทำงานทัง้ คูเ่ ลยต้องออกไปทำงานตัง้ แต่เช้าไม่มเี วลาทีด่ แู ลให้คำปรึกษา
แก่เยาวชนเท่าใดนัก
ปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐานตามผู้ปกครองของเยาวชน ไปทำงานหรือไปเรียนต่อที่อื่นที่เจ้า
หน้าที่ไม่สามารถตามตัวได้
เงื่อนไขที่มีผลต่อการกำหนดความหมายและสร้างความหมายใหม่ของการตัดสินใจลาออก
กลางคันของเยาวชนที่รับทุนการศึกษาของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา
จากการสัมภาษณ์เยาวชนทีล่ าออกกลางคันไปแล้วพบว่า เยาวชนมีเงือ่ นไขทีท่ ำให้ตอ้ งตัดสินใจ
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ลาออกจากการเรียน ณ ขณะนั้น เพราะครอบครัวไม่มีเงินที่จะส่งเสียให้สามารถเรียนต่อ ในระดับ ที่สูงขึ้น
ได้ประกอบกับครอบครัวก็มีจำนวนพี่น้องหลายคนทำให้ภาระต้องตกอยู่ที่ผู้ปกครอง บางครอบครัวมีพ่อหรือ
แม่ ท ี ่ ท ำงานส่ ง เสี ย ลู ก อยู ่ ค นเดี ย วเลยทำให้ เ ยาวชนเกิ ด ความเห็ น ใจผู ้ ป กครองที ่ ต ้ อ งส่ ง เสี ย ให้ ต นเอง
เรียน เยาวชนจึงได้กำหนดความหมายใหม่ของอนาคตทางการศึกษาและชีวิตของตนเองว่าไม่จำเป็นต้องอาศัย
การศึกษาในระบบอย่างเดียวเนื่องจากเยาวชนมีเงื่อนไขที่เป็นปัจจัยต่อการไม่สามารถศึกษาในระบบการศึกษา
แบบปกติได้ ปัจจุบันรัฐบาลได้เปิดโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ที่ขาดโอกาสทางการศึกษาได้มีโอกาสทางการศึกษา
เช่ น เดี ย วกั บ ผู ้ ท ี ่ ม ี โ อกาสทางการศึ ก ษาในสั ง คมในทั ศ นะของเยาวชนเมื ่ อ เขามี อ ายุ ย ่ า งเข้ า สู ่ ว ั ย ทำงาน
หรือเรียนจบในระดับการศึกษาภาคบังคับ แล้วเยาวชนมีความคิดว่าตนสามารถที่จะทำงานได้แล้วจึงตัดสินใจ
ลาออกจากการเรียนมาหางานทำเพื่อช่วยเหลือทางบ้าน
บางคนมีการศึกษาต่อโดยระบบการศึกษานอก
โรงเรียนทีม่ คี า่ ใช้จา่ ยทีต่ ำ่ และสามารถศึกษาต่อในระดับทีส่ งู ขึน้ จากการวิจยั พบว่า มูลนิธศิ ภุ นิมติ แห่งประเทศ
ไทย จังหวัดสงขลาเข้ามามีส่วนร่วมอย่างมากต่อการพัฒนามนุษย์ในด้านการศึกษาของเยาวชนของมูลนิธิทาง
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลาสนับสนุนและให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบทางการศึกษา
ทั ้ ง ในระบบและนอกระบบแก่ เ ยาวชนในพื ้ น ที ่ ท ี ่ ทางมู ล นิ ธ ิ ฯดู แลทำให้ เ ยาวชนมี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจต่ อ
การจัดการศึกษาที่ทางรัฐบาลจัดสู่ประชาชนมีหลายช่องทางจึงเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษา ในส่วนของ
เยาวชนที่ไม่มีการศึกษาต่อได้สร้างความหมายใหม่ให้กับตน โดยการออกไปประกอบอาชีพ ทางมูลนิธิฯได้
ส่งเสริมให้เกิดอาชีพหลักจนสามารถเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้โดยผ่านผู้นำชุมชนเป็นผู้ดูแลโครงการร่วมกัน
กับเยาวชนในพื้นที่เช่น โครงการส่งเสริมการสร้างบ่อเลี้ยงปลาดุก โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพใน
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
การศึกษาระบบนอกโรงเรียนเป็นทางเลือกหนึ่งที่เยาวชนเลือกในการศึกษาต่อเพราะมี
ความเหมาะสมและสามารถทำงานหารายได้ไปพร้อมกับได้รับการศึกษาโดยที่ผู้ปกครองไม่ต้องมีภาระโดย
ที่ตัวเยาวชนจะส่งเสียตัวเองในการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น
สภาพการลาออกกลางคันและการดำรงอยู่ในสังคมของเยาวชนที่รับทุนการศึกษาของมูลนิธิศุภนิมิตแห่ง
ประเทศไทย จังหวัดสงขลา
จากการวิจัย พบว่าส่วนใหญ่ลาออกมาแล้วจะทำงานช่วยเหลือครอบครัว ลักษณะงานที่ทำ
เป็นงานประมงออกเรือหาปลา รับจ้างทำงานที่แพปลา ทำงานโรงงานและรับจ้างทั่วไป บาง คนที่อายุไม่ถึง 15 ปีไม่
สามารถทำบัตรประจำตัวประชาชนก็ไม่สามารถสมัครงานได้จึงอยู่บ้านช่วยเหลืองานบ้านดูแลน้อง บางคนก็
เที่ยวเตร่ บางคนก็กลับไปเรียนต่อการศึกษานอกโรงเรียน ทางด้านมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จังหวัด
สงขลาก็ได้จัดหาอาชีพให้เยาวชนได้ทำ เช่น การเลี้ยงปลา การประดิษฐ์ของใช้โดยให้ทำร่วมกับชุมชนที่ทาง
มูลนิธสิ นับสนุนอยูใ่ นชุมชนและผูว้ จิ ยั ได้ถามถึงทัศนะต่อการเรียนต่อ พบว่าเยาวชนจะหาโอกาสทีจ่ ะเรียนต่อเมือ่
พร้อมเพราะคิดว่าการศึกษาในระดับที่สูงจะมีโอกาสได้ทำงานที่สบายขึ้น วิถีการดำรงชีวิตจะดีขึ้น มีเยาวชนส่วน
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น้อยเท่านั้นที่ไม่คิดที่ศึกษาต่อ
ข้อวิพากษ์ความสำคัญของการศึกษาและปัญหาการลาออกกลางคัน
การศึกษาในยุคปัจจุบันเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลในแง่ของการพัฒนาเพื่อความเปลี่ยนแปลงไปสู่
ความทันสมัย โดยใช้ทักษะในการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยที่การศึกษาทำหน้าที่กล่อมเกลาทางสังคม เตรียม
การทางด้านวิชาชีพให้เข้ากับการนำไปประกอบอาชีพในระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ ซึ่งประเทศต่างๆในโลกมี
อุ ด มการณ์ ก ารเปลี ่ ย นแปลงทางสั ง คมไปสู ่ ค วามทั น สมั ย ซึ ่ ง ได้ น ำมาเป็ น ตั ว กำกั บ เป้ า หมายในการจั ด
ศึ ก ษาโดยรั ฐ จะพั ฒ นาประชากรในประเทศโดยการจั ด การศึ ก ษาที ่ ม ุ ่ ง ความเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ
โดยปรั ช ญาการศึ ก ษาไม่ ไ ด้ เ น้ น ที ่ จ ะนำความรู ้ ท ี ่ ไ ด้ ร ั บ จากการศึ ก ษานำไปประกอบ
อาชีพเท่านั้น การศึกษาช่วยพัฒนาบุคคลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ดีขึ้นกลายเป็นความงอกงามใน
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ดีขึ้นในด้านสติปัญญา มีสติปัญญาที่ดีขึ้น มีเหตุผลในการคิดไตร่ตรองว่าสิ่งไหน
ถูกสิง่ ไหนผิดคิดแก้ไขปัญหา ในด้านจิตใจจะส่งผลให้ผทู้ ไ่ี ด้รบั การศึกษามีความรูส้ กึ ถึงถึงค่านิยมทีด่ งี ามมีคณ
ุ ธรรม
ความรับผิดชอบ มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความรอบคอบ ในด้านทักษะทางด้านการทำงานส่งผลให้ทำงานได้
รวดเร็วยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น การศึกษาที่ดีและมี ประโยชน์นั้นต้องสอนให้คนมีคุณธรรมรู้จัก
กำจัดทุกข์กิเลสที่เกิดขึ้นในจิตใจ มองโลกตามความเป็นจริงเชื่ออย่างมีเหตุมีผลมีการนำเหตุและผลมาช่วย
ในกระบวนการคิด เช่นที่ว่าการศึกษาทำให้คนรอด สังคมรอดในที่นี้หมายถึง มีความสุข มีสันติภาพเต็มที่
ในสังคมและเป็นการศึกษาที่จะทำให้คนเป็นมนุษย์ที่เกิดความสงบสุขภายในจิตใจ ไม่ร้อนรนดั่งมีไฟแผดเผา
อยู่เช่นทุกวันนี้( ท่านพุทธทาสภิกขุ อ้างในยุทธชัย เฉลิมชัย, 2543 ) ซึ่งการศึกษาจะช่วยพัฒนาคนพร้อมพัฒนา
ประเทศไปด้วยกันโดยที่การศึกษาต้องได้รับพร้อมกับการได้รับศาสนาเพื่อที่จะให้ผู้ที่ได้รับการศึกษา
พรั่งพร้อมไปด้วยความรู้กับคุณธรรม
บางครั้งด้วยปัญหาต่างๆทางสังคมเศรษฐกิจส่งผลทำให้ประชากรของไทยบางส่วนจำเป็น
ต้องหยุดเรียนและลาออกไปประกอบอาชีพ งานวิจัยนี้ให้ความสำคัญกับความหมายของการหยุดเรียนที่
เยาวชนสร้างขึ้นแต่ทางภาครัฐมักมองในแง่ความสูญเปล่าทางการศึกษา ซึ่งในส่วนการวิจัยนี้ได้กล่าวถึงองค์กร
ที่เข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสนั้นคือ มูลนิธิศุภนิมิต
แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา มีบทบาทเข้ามาทำหน้าที่สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนให้
มีการพัฒนาตนเองและท้องถิ่น โดยทำงานร่วมมือ ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะการสนับสนุน
ทางด้านการศึกษาแก่เยาวชนที่ทางมูลนิธิจะช่วยเหลือเยาวชนตามปณิธานของผู้ก่อตั้งที่ต้องการช่วยเหลือ
เยาวชนและผู้ยากไร้
ปัจจุบันมูลนิธิศุภนิมิต จังหวัดสงขลาพบปัญหาอุปสรรคที่เยาวชนในความดูแลที่ลาออกจาก
การเรียนกลางคัน ซึ่งสาเหตุของปัญหาที่เด็กลาออกกลางคันก็มีหลายสาเหตุ วิเคราะห์สภาพปัญหาจากตัวของ
เยาวชนและสิ่งแวดล้อมรอบข้างที่เป็นตัวทำให้เขาตัดสินใจลาออกกลางคันโดยเคารพในพื้นฐานสิทธิในการ
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ตัดสินใจและความเป็นมนุษย์ต่อการตัดสินใจของเขาว่า เขาต้องมีเหตุผลที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจ
ลาออกกลางคันจะไม่มองว่าในแง่ลบในด้านเดียวแต่จะมองตามปรากฏการณ์จริงที่เกิดขึ้น

อภิปรายผล

ผลจากการศึกษาสาเหตุการลาออกกลางคันของเยาวชนที่รับทุนการศึกษาของมูลนิธิ
ศุภนิมิตจังหวัดสงขลา รวมถึงสภาพการลาออกกลางคันของเยาวชนที่รับทุนการศึกษาของมูลนิธิ ศุภนิมิต
จังหวัดสงขลาเป็นอย่างไร เกิดขึ้นและดำรงอยู่ในสังคมอย่างไร ผลการศึกษาพบว่า สาเหตุโดยภาพรวมที่
เยาวชนที่รับทุนการศึกษาของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลาในชุมชนเมืองประสบปัญหาที่มี
ผลต่อการศึกษา ครอบครัวไม่มรี ายได้ทเ่ี พียงพอสำหรับการส่งเสียเลีย้ งดูให้สมาชิกในครอบครัวได้รบั การศึกษา
ในระดับที่สูงขึ้นได้ทุกคน เนื่องจากผู้ปกครองว่างงาน รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ปัญหาเหล่านี้มีผลกระทบ
ต่อครอบครัวและส่งต่อไปยังเยาวชน เพราะปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบในภาพกว้าง ถ้า
ครอบครัวใดไม่มีที่ทำกินหรือไม่มีอาชีพ ก็จะส่งผลกระทบต่อครอบครัวของเขาเหล่านั้น ถึงแม้ว่าจะได้รับการ
สนับสนุนจากมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลาแต่ก็ไม่เพียงพอ เนื่องจากมีเยาวชนในความดูแล
ของมูลนิธศิ ภุ นิมติ แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาเป็นจำนวนมาก จึงทำให้การสนับสนุนไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของครอบครัวของเยาวชน มูลนิธิศุภนิมิตฯ เข้ามาเพียงเพื่อช่วยสนับสนุนทุนการศึกษาให้เยาวชน
สามารถได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น ถึงกระนั้นครอบครัวจะต้องมีส่วนช่วยสนับสนุนร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตฯ
จึงจะทำให้เยาวชนศึกษาต่อได้ ในภาวะปัจจุบนั ครอบครัวของเยาวชนทีร่ บั ทุนการศึกษาของมูลนิธศิ ภุ นิมติ แห่ง
ประเทศไทยจังหวัดสงขลา
ประสบปัญหาการขาดแคลนทุนทรัพย์ที่จะส่งเสียให้ศกึ ษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
เนือ่ งจากผลกระทบปัญหาการว่างงานและปัญหาเศรษฐกิจ
ปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลทำให้เยาวชนที่รับทุนการศึกษาของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
จังหวัดสงขลาตัดสินใจลาออกจากการเรียนกลางคันจากการวิจัยพบว่า
สถานศึกษามีจำนวนจำกัดที่จะรับนักเรียนเข้าศึกษา ถ้าเยาวชนสอบเข้าโรงเรียนของรัฐบาล
ไม่ได้ต้องเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนของเอกชน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่สงู จึงอาจส่งผลกระทบให้เยาวชนต้องหยุดเรียน
กลางคัน เพราะผู้ปกครองรับภาระค่าใช้จ่ายไม่ไหว
ปัญหาเศรษฐกิจที่ค่าครองชีพสูงขึ้น ทำให้รายได้ไม่พอกับรายจ่าย
ปัญหาทางด้านการสื่อสารระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียนไม่ต่อเนื่องกัน เช่น เยาวชนหนีเรียน
ทางโรงเรียนไม่ได้แจ้งให้ทางผู้ปกครองทราบ
ปัญหายาเสพติด สารระเหยในชุมชนจะพบมากในพืน้ ทีช่ มุ ชนเมือง เพราะมีการเข้ามาอยูอ่ าศัย
จากคนนอกพื้นที่ จึงทำให้เกิดเป็นชุมชนแออัด เกิดการมั่วสุมเสพยาเสพติดในชุมชน
สภาพแวดล้อมผลักดันกระแสโลกาภิวฒ
ั น์ เช่น อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์มอื ถือ เกมส์ออนไลน์
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ที่จะคอยทำให้เยาวชนหลงระเริงกับวัตถุนิยมจนละเลยการเรียน
การขาดเอาใจใส่ของผู้ปกครองที่มีต่อเยาวชนที่ผู้ปกครองต้องออกไปทำงานจนไม่มีเวลาเอา
ใจใส่บุตรหลาน จึงมีผลกระทบต่อเยาวชนที่จะเสี่ยงต่อการไม่ไปโรงเรียน
ปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐานตามผู้ปกครองของเยาวชนไปทำงานหรือไปเรียนต่อที่อื่นที่
เจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดตามได้
ส่วนสภาพการลาออกกลางคันและการดำรงอยู่ในสังคมของเยาวชนที่รับทุนการศึกษาของ
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา พบว่า ส่วนใหญ่ลาออกมาแล้วก็จะทำงานช่วยเหลือครอบครัว
ลักษณะงานเป็นงานประมง รับจ้างทำแพปลา โรงงานปลา รับจ้างทั่วไป ทัศนะต่อการเรียนต่อ พบว่าเยาวชน
ส่วนใหญ่จะหาโอกาสที่จะเรียนต่อเมื่อพร้อม เพราะคิดว่าการศึกษาในระดับที่สูงจะมีโอกาสได้ทำงานที่สบาย
ขึ้น วิถีการดำรงชีวิตจะดีขึ้น
จากการตัดสินใจลาออกกลางคันของเยาวชนเขาได้สร้างความหมายใหม่ต่อความจำเป็นต่อ
การดำรงชีวิตของตนในสังคมการหาช่องทางที่เหมาะสมกับตนเองจากการวิจัยพบว่า ช่องทางที่เยาวชนได้เลือก
คือ ระบบการศึกษานอกโรงเรียนที่ตนสามารถเรียนพร้อมกับทำงานไปด้วย ช่องทางที่เลือกนี้เป็นสิ่งที่จะทำให้
เยาวชนได้รับความรู้ที่จะนำไปศึกษาต่อในระดับที่สูงและตนยังสามารถเป็นแรงกำลังในการดูแลครอบครัว
ได้พร้อมกัน
ภาครัฐกับภาคเอกชนก็มีส่วนช่วยให้เยาวชนและผู้ปฎิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมได้รับ
การศึกษาพร้อมกับทำงานให้องค์กรไปด้วย จากการวิจยั พบว่า เยาวชนทีเ่ ข้ารับการทำงานของโรงงานอุตสาหกรรม
แห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา ทางโรงงานได้ร่วมมือกับองค์กรการศึกษาภาครัฐจัดให้มีโรงเรียนในโรงงานสนับสนุน
ให้ผปู้ ฎิบตั งิ านเรียนหนังสือหลังเลิกงานโดยมีวฒ
ุ บิ ตั รให้นำไปศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาได้ โดยเสียค่าใช้จา่ ยน้อย
ในส่วนของเยาวชนที่ไม่มีการศึกษาต่อก็ไปประกอบอาชีพที่ครอบครัวทำอยู่เดิมบางคนต้อง
รอให้อายุครบ 15 ปีเพื่อที่จะสามารถทำบัตรประจำตัวประชาชนได้แล้วจึงไปสมัครงาน ลักษณะงานที่ทำคือ
งานประมงออกเรือ รับจ้างทำงานที่แพปลา ทำงานรับจ้างทั่วไป ช่วยเหลือพ่อแม่ดูแลน้อง ดูแลบ้าน
การศึกษานี้สนใจในด้านการสร้างความหมายใหม่ต่อความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของ
เยาวชนที่รับทุนการศึกษาของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลาโดยดูว่าทางเลือกที่เขานำมาใช้ที่ดี
ทีส่ ดุ สำหรับเงือ่ นไขการลาออกกลางคันทีเ่ หมาะสมกับตนคืออะไร เพราะบุคคลจะมีหลายช่องทางให้เลือกภาครัฐ
ควรเสนอช่ อ งทางเลื อ กหลายทางแก่ เ ยาวชนเหล่ า นี ้ โ ดยไม่ ป ิ ด กั ้ น โอกาสสนั บ สนุ น การศึ ก ษาใน
ระบบด้านเดียว ควรมีการสนับสนุนระบบการศึกษาหลายๆด้านเพื่อที่จะช่วยเปิดโอกาสให้คนในสังคมได้รับ
การศึกษาอย่างเท่าเทียมกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศในอนาคต
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

รัฐควรมีบทบาทในการเสริมสร้างสนับสนุนให้สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว โดยภาครัฐ
ควรจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความรู้ความสามารถเข้าไปในชุมชนเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่คนในชุมชน ถึง
ความสำคัญของสถาบันครอบครัวและความสำคัญของการศึกษา เพื่อให้มีการเอาใจใส่ดูแลบุตรหลานให้มากขึ้น
ส่งผลให้มกี ารสนับสนุนให้บตุ รหลานได้เรียนต่อในระดับสูงมากขึน้ เพราะผูป้ กครองมีความรู้ และความเข้าใจ
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