
รายงานฉบับสมบูรณ์

โครงการจัดการความรู้
เพื�อสื�อสารขับเคลื�อนนโยบายศูนย์ช่วยเหลือ
เด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา

กองทุนเพื�อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื�อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



รายงานฉบับสมบูรณ์  
โครงการจัดการความรู้เพ่ือสื่อสารขับเคลื่อนนโยบายศูนยช์่วยเหลอืเด็กและเยาวชนในภาวะวกิฤตทางการศึกษา 

 

พิมพ์ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2566 จำนวน 30 เล่ม 

ISBN 978-616-8307-20-5 
 

สงวนลขิสิทธิ์/จัดทำ 

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 
หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

ผู้เขียน 

อ.ดร.สรุศักดิ์ เกา้เอี้ยน   หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนวิชาการและการวิจัย 

ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

รศ.ดร.วีระเทพ ปทุมเจรญิวัฒนา  หัวหน้าหน่วยปฏิบตัิการวิจยัเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน  

     และหัวหน้าภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์  

     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

นางสาวกมลวรรณ พลับจีน   หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน  

     คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

นางสาวชุติมา ชุมพงศ์   หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน  

     คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

นางสาวดานา โมหะหมัดรักษาผล  หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน  

     คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
 

พิสูจน์อกัษร 

นางสาวพรปวีณ์ ยุทธสารเสนีย ์  หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน  

     คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
 

ปกและภาพประกอบ 

นายศรัญย์ภัทร แซห่วอง   หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน  

     คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

นางสาวอรสมุน ศานติวงศ์สกลุ  หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน  

     คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

 
พิมพ์ท่ี 
บริษัท พรรณีพริ้นติ้งเซ็นเตอร์ จำกัด แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทร 089-182-1672 



ก 

 

บทสรุปผู้บริหาร 

 โครงการจัดการความรู้เพ่ือสื่อสารขับเคลื่อนนโยบายศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทาง
การศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) รวบรวมองค์ความรู้ บทเรียน ข้อค้นพบจากการดำเนินโครงการศูนย์
ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา และสามารถจัดทำแนวทางหรือข้อเสนอเชิงนโยบาย  
2) สังเคราะห์บทเรียนจากกรณีตัวอย่างการหลุดจากระบบการศึกษาของเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทาง
การศึกษา และ 3) พัฒนารูปแบบ แนวทางการสื่อสารสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักใน
สังคม เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย วิธีดำเนินการวิจัย ประกอบด้วย 1) รวบรวมองค์ความรู้ 
บทเรียน ข้อค้นพบจากการดำเนินโครงการศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา และ
สามารถจัดทำแนวทางหรือข้อเสนอเชิงนโยบาย โดยนำข้อมูลจากฐานข้อมูล smart refer มาวิเคราะห์เชิง
ปริมาณเพื ่อวิเคราะห์สาเหตุการเสี ่ยงหลุดและการหลุดจากระบบการศึกษาของเด็กและเยาวชนได้รับ
ผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการศึกษา ตลอดจนการสนทนากลุ่มย่อย ผู้จัดการรายกรณี case manager 
(CM) และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้ง ในพื้นที่ 4 จังหวัดนำร่อง เพื่อวิเคราะห์กลไกการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการศึกษา 2) สังเคราะห์บทเรียนจากกรณีตัวอย่างการหลุดจากระบบการศึกษา
ของเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา โดยการลงพื้นที่เพื่อติดตามการให้ความช่วยเหลือเด็กและ
เยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา และ 3) พัฒนารูปแบบ แนวทางการสื่อสารสร้างความรู้ ความเข้าใจ และ
สร้างความตระหนักในสังคม เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย โดยการจัดเวทีแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ
พัฒนารูปแบบ แนวทางการสื่อสารตลอดจนสร้างคู่มือแนวทางปฏิบัติงานสำหรับคนทำงานกับเด็กด้อยโอกาส
เพ่ือไม่ให้ละเมิดสิทธิเด็ก และเวทีแบบมีส่วนร่วมเพ่ือถอดบทเรียนการดำเนินงานในการพัฒนาระบบช่วยเหลือ
เด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา จากการดำเนินงานมาตลอด 10 เดือน เกิดผลดำเนินงานดังมี
รายละเอียดต่อไปนี้ 
 ผลการดำเนินงาน มีดังนี้ 
 1. ผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
 จากฐานข้อมูลของโครงการศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา กองทุนเพ่ือ
ความเสมอภาคทางการศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566) มีจำนวนผู้เสนอขอรับทุนรวมทั้ง 4 รอบ
การพิจารณาทั้งสิ้น 446 คน แบ่งเป็นผู้ได้รับการพิจารณาได้รับทุนจำนวน 404 คน (ร้อยละ 90.58) และผู้ที่
ไม่ได้รับทุนจำนวน 42 คน (ร้อยละ 9.42) เมื่อวิเคราะห์จำแนกตามรอบการพิจารณาพบว่า รอบที่ 1 จำนวน  
75 คน คิดเป็นร้อยละ 18.56 รอบที่ 2 จำนวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 41.09 รอบที่ 3 จำนวน 61 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15.10 และรอบที่ 4 จำนวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.25 ตามลำดับ 
 เมื่อพิจารณาจำนวนผู้รับทุนจำแนกตามการพักอาศัยพบว่า ผู้รับทุนที่พักอาศัยอยู่กับญาติมีจำนวน
มากที่สุด (ร้อยละ 38.37) รองลงมาคือพักอาศัยอยู่กับพ่อหรือแม่ (ร้อยละ 36.63) ทั้งนี้มีเพียงร้อยละ 21.04  
ที่อาศัยอยู่กับทั้งพ่อและแม่ ในขณะที่มีผู้รับทุนประปรายที่อาศัยกับผู้อุปการะหรือนายจ้าง หรืออยู่ในที่พักของ
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สถาบัน เช่น สถานสงเคราะห์ มูลนิธิ เรือนจำ ฯลฯ และมีผู้รับทุนที่อาศัยอยู่เพียงลำพังจำนวน 2 คน ข้อมูล
ดังกล่าวแสดงถึงสภาพปัญหาครอบครัวซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของการตกอยู่ในภาวะวิกฤตทางการศึกษาของ
เด็กและเยาวชน 
 เมื่อวิเคราะห์ระดับการศึกษาพบว่า ผู้รับทุนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษามีจำนวนมากที่สุด 
(ร้อยละ 46.29) รองลงมาเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ร้อยละ 30.20) มัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ร้อยละ 15.59) ปฐมวัย (ร้อยละ 4.46) และ ปวช./ปวส./อนุปริญญา จำนวน 9 คน (ร้อยละ 2 .23)  
จากการพิจารณารอบที่ 1 - 4 แสดงว่าโครงการฯ ได้กระจายทุนการศึกษาไปสู่นักเรียนในทุก ๆ ระดับชั้น เมื่อ
พิจารณาภาคการศึกษาที่คาดว่าจะหลุดจากระบบการศึกษาพบว่า ผู้รับทุนร้อยละ 82.18 กำลังจะหลุดจาก
ระบบการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป ในขณะที่ร้อยละ 16.83 กำลังจะหลุดจากระบบการศึกษาในภาค
การศึกษาปัจจุบันหากไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเด็กส่วนมากตกอยู่
ในภาวะวิกฤตทางการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทั้ง ๆ ที่ เป็น
การศึกษาในช่วงช้ันที่เป็นการศึกษาภาคบังคับ 
 เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลรายได้และหนี้สินจำแนกตามรอบการสมัครพบว่า ครอบครัวของผู้ได้รับทุนมี
รายได้รวม/จำนวนสมาชิกเฉลี่ยเท่ากับ 1,336.44 บาท (ค่ามัธยฐานเท่ากับ 900 บาท) ในขณะที่ปริมาณหนี้สิน
ของครัวเรือนผู้รับทุนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 131,448.83 บาท (ค่ามัธยฐานเท่ากับ 40,000 บาท) ข้อมูลนี้สะท้อน
ให้เห็นความไม่สมดุลระหว่างรายได้และภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือน รวมทั้งมีผู้ที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงมาก ซึ่ง
เป็นปัจจัยสำคัญของภาวะยากจนของครอบครัวผู้รับทุน 
 ผลการวิเคราะห์จำนวนผู้ที่ได้รับทุนตามรอบและจำนวนสาเหตุของการหลุดจากระบบการศึกษา ใน
ภาพรวมพบว่า ผู้รับทุนที่มีสาเหตุของการหลุดจากระบบการศึกษาจำนวน 2 สาเหตุ มีจำนวนมากที่สุด 219 
คน (ร้อยละ 54.21) รองลงมามีสาเหตุของการหลุดจากระบบการศึกษา 1 สาเหตุ จำนวน 104 คน (ร้อยละ 
25.74) มีสาเหตุของการหลุดจากระบบการศึกษา จำนวน 3 สาเหตุ จำนวน 73 คน (ร้อยละ 18.07) และมี
สาเหตุของการหลุดจากระบบการศึกษา 4 สาเหตุ จำนวน 2 คน (ร้อยละ 0.50) ตามลำดับ  เมื่อจำแนกตาม
สาเหตุของการหลุดจากระบบการศึกษาในภาพรวมพบว่า ส่วนใหญ่ผู้รับทุนมีสาเหตุของการหลุดจากระบบ
การศึกษาจากการประสบปัญหาเศรษฐกิจ จำนวน 358 คน (ร้อยละ 89.95) การประสบปัญหาครอบครัว 
จำนวน 266 คน (ร ้อยละ 66.83) การประสบอุบัต ิเหตุ/โรคภัย จำนวน 129 คน (ร ้อยละ 32.41)  
และการประสบสาธารณภัย จำนวน 16 คน (ร้อยละ 4.02) ตามลำดับ (พิจารณาค่าร้อยละจากจำนวนผู้รับทุน
ที่ระบุสาเหตุของการหลุดจากระบบการศึกษา จำนวน 398 คน)  ข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่าผู้รับทุนส่วนใหญ่
ได้รับผลกระทบจากปัจจัยหลุดจากระบบการศึกษาที่มีความซับซ้อนมากกว่า 1 ปัจจัย และปัจจัยปัญหา
ด้านเศรษฐกิจด้านและปัญหาครอบครัวเป็นปัจจัยสำคัญของการหลุดจากระบบการศึกษา 
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 2. ผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
กรณีตัวอย่างเด็กในภาวะวิกฤตทางการศึกษาผู้รับทุน 
การให้ความช่วยเหลือเด็กในภาวะวิกฤตการศึกษาของโครงการศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนใน

ภาวะวิกฤตทางการศึกษาจำนวน 404 คน (รอบ 4) (ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566) มีรูปแบบการ
ดำเนินงานระดับพ้ืนที่ในการให้ความช่วยเหลือที่แตกต่างกันออกไปตามบริบทของผู้รับทุน ทั้งนี้โครงการจัดการ
ความรู้เพื่อสื ่อสารขับเคลื่อนนโยบายศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา ดำเนิน
การศึกษาและถอดบทเรียนของผู้รับทุนจำนวน 16 กรณีใน 4 จังหวัดคือ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดยะลา จังหวัด
พิษณุโลก และกรุงเทพมหานคร ผลการถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้ 

การออกแบบกลไกการให้ความช่วยเหลือจะยึดหลักการสร้างความพร้อมที่จำเป็นต่อการเรียนเป็น
สำคัญ หมายถึงการสนับสนุนที่มุ่งเตรียมความพร้อมของปัจจัยสำคัญต่อการเรียนของเด็กไปพร้อม ๆ กับการให้
ทุนการศึกษา เพื่อให้เด็กสามารถเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การให้ความช่วยเหลือเด็กในภาวะวิกฤตทาง
การศึกษาแบ่งออกได้เป็น 3 ด้านหลักได้แก่ ด ้านสภาพที ่พักอาศัย ด้านสุขภาพ และด้านการศึกษา  
ผ่านการดำเนินงานเชิงประสานและส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้ามาช่วยเหลือตามสภาพบริบทของแต่ละ
กรณ ีเช่น การประสานกับ พมจ. และ อปท. เพ่ือให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของเด็กและครอบครัว 
การประสานกับ สธจ. และโรงพยาบาลในพื้นที ่เพื ่อให้ความช่วยเหลือเชิงสุขภาพและสุขภาวะ เป็นต้น  
ส่วนการสนับสนุนด้านการศึกษานอกจากการให้ทุนตามวัตถุประสงค์ของโครงการศูนย์ ช่วยเหลือเด็กและ
เยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษาแล้ว ยังมีการประสานเพื ่อขอรับความช่วยเหลือจากภาคส่วนอื ่น ๆ  
เพ่ือการสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาอีกด้วย 

3. รูปแบบการทำงานระดับพื้นที่เพื่อการสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาสำหรับเด็กในภาวะวิกฤต
การศึกษา 

 จากผลการดำเนินงานของโครงการศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา ใน
จังหวัดนำร่อง 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดยะลา จังหวัดพิษณุโลก และกรุงเทพมหานคร พบว่า 
กระบวนการทำงานสำคัญประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ค้นหา-คัดกรอง-สนับสนุน-ส่งต่อ เช่นเดียวกัน แต่มี
รูปแบบการทำงานแตกต่างกันไปแต่ละบริบทขององค์กรที่เป็นแกนนำการขับเคลื่อนงาน ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

 จังหวัดขอนแก่นมีแกนนำการขับเคลื่อนงานโดยศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เป็นรูปแบบการทำงาน
เชิงบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอีก 3 ภาคีได้แก่ สธจ. สถจ. พมจ. รวมเป็น 4 ภาคีหลักร่วมกับ
ภาคประชาสังคมในพื้นที่และโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น ในการสนับสนุนดูแลและการส่งต่อผู้รับทุนอย่างครบ
วงจร 

 จังหวัดยะลามีแกนนำการขับเคลื่อนงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ดำเนินงานในรูปแบบ
ตามโครงสร้างของการบริหารงานท้องถิ่นจากระดับจังหวัดลงสู่ระดับท้องถิ่นในรูปแบบโครงสร้างดาวกระจาย 
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เน้นความสำคัญของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเข้าถึงง่าย เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายและทุกระดับ
สามารถเข้าใจสารสนเทศได้ตรงกัน 

 จังหวัดพิษณุโลกมีแกนนำการขับเคลื่อนงานโดยสมาคมสุขปัญญาซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาสังคม 
รูปแบบการทำงานจะแตกต่างจาก 2 รูปแบบแรกที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ โดยการดำเนินงานของสมาคมสุข
ปัญญาเป็นรูปแบบจุดศูนย์รวมของประชาชนและภาคประชาสังคมที่มีใจในการช่วยเหลือเด็กในภาวะวิกฤต
ทางการศึกษา เครือข่ายการทำงานจึงเน้นไปที่ภาคประชาสังคม และใช้หลักการประสานกับหน่วยงานภาครัฐ
เพ่ือสนับสนุนเชิงนโยบายระดับจังหวัดต่อไป 

 การดำเนินงานของกรุงเทพมหานครขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
ดำเนินงานเชิงประสานงานและการให้นโยบายลงไปยังแต่ละเขตเพื่อสร้างกลไกการทำงานระดับพื้นที่ต่อไปใน
การให้ความช่วยเหลือเด็กในภาวะวิกฤตทางการศึกษา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กในครอบครัวที่ขาดแคลนและ
ประสบสาธารณภัย โดยกรุงเทพมหานครมีบทบาทในการช่วยเหลือฉุกเฉินแก่ครอบครัวเด็กที่ประสบภัย
ระหว่างรอการช่วยเหลือจากภาคส่วนอื่น ๆ เพ่ือให้เด็กยังคงสามารถเรียนได้ตามปกติต่อไปได้ 

จากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าผลลัพธ์สำคัญที่เกิดขึ้นคือ เด็กที่ได้รับทุนยังสามารถคงอยู่ในระบบ
การศึกษาได้ต่อไป นอกจากนี้ยังพบผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินงานของโครงการศูนย์ช่วยเหลือเด็กและ
เยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษาด้วยคือ เกิดกลไกการทำงานเชิงบูรณาการระดับจังหวัดในการให้ความ
ช่วยเหลือเด็กในภาวะวิกฤตทางการศึกษา และเกิดประเด็นร่วมในการขับเคลื่อนเพ่ือการแก้ปัญหาเด็กในภาวะ
วิกฤตการศึกษาขึ้นในพ้ืนทีอี่กด้วย 
 ข้อเสนอแนะ 

4.1 ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของโครงการศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทาง
การศึกษา 

จากผลการดำเนินงานสามารถประมวลข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาโครงการศูนย์ช่วยเหลือเด็ก
และเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษาจำแนกได้เป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดสรร
ทุนการศึกษา และด้านการพัฒนาเครื่องมือหรือกลไกการทำงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ประเด็นการบริหารจัดการ 
1. เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของการดำเนินงานช่วยเหลือเด็กในภาวะวิกฤตทางการศึกษา และ

พัฒนาสมรรถนะของผู้จัดการรายกรณี (case manager: CM) ในหลาย ๆ ด้านด้วย 
2. ควรออกแบบกระบวนการในการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เด็กในภาวะวิกฤตทางการศึกษาไป

พร้อมกับการส่งเสริมกลไกต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ปกครองมีความสามารถในการอุปการะการศึกษาบุตรหลานของ
ตนเองเพ่ิมข้ึน 

3. ควรพิจารณาเพิ่มงบประมาณในการบริหารจัดการส่วนกลางเพื่อใช้ในการดำเนินงานระดับพื้นที่ให้
สอดคล้องกับสภาพบริบทการทำงานตามความเป็นจริง 
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4. ควรกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการต่าง ๆ ของโครงการ ฯ ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง
ในพ้ืนที ่

5. อาจกำหนดโครงสร้างหลักของคณะกรรมการดำเนินงานระดับพ้ืนที่ว่าควรประกอบด้วยบุคคลหรือ
ตัวแทนจากหน่วยงานหรือองค์กรใดบ้าง แต่เปิดโอกาสให้ทางหน่วยงานเจ้าภาพหลักสามารถกำหนดองค์
คณะทำงานเพ่ิมเติมจากโครงสร้างดังกล่าวได้อย่างอิสระ 

6. ควรกำหนดมาตรการการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย หรือการสนับสนุนโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึกษา เป็น KPI ของหน่วยงานเหล่านั้นด้วย 

7. กสศ. อาจเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและพัฒนาให้เกิดเส้นทางอาชีพใหม่ที่เป็นฐานกำลังสำคัญ
ของการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาได้ รวมถึงเป็นผู้ริเริ่มสนับสนุนให้เกิดกลไกการช่วยเหลือระดับ
จังหวัด 

8. ควรมีเวทีวิชาการนำเสนอกรณีศึกษาในการประชุมสัมมนาวิชาการของ กสศ. ในรูปแบบกรณีศึกษา
เจาะลึก มูลเหตุของการออกกลางคัน ความยากจนพิเศษ ยากจนเงียบเชียบ ครอบครัวแหว่งกลาง ครอบครัว
เสี้ยวเดี่ยว ค่าใช้จ่ายแบกรับของครอบครัวจนสุด 

9. สารสนเทศที่ได้จากการดำเนินงานควรนำไปเป็นส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์ให้ภาคเอกชนที่
ดำเนินการ CSR และ SE เห็นต้นแบบที่ดี ซึ่งจะเป็นตัวอย่างให้ภาคเอกชนอื่น ๆ ไดร้่วมดำเนินการ 

 ประเด็นการจัดสรรทุน 
 1. รูปแบบการจัดสรรทุนการศึกษาระหว่างรูปแบบที่การบริหารจัดการทุนจัดสรรโดยโครงการฯ เป็น
ผู้บริหารจัดการ (บริหารจัดการโดยส่วนกลาง) หรือรูปแบบที่โครงการฯ จัดสรรงบประมาณลงมาที่หน่วยงาน
ในจังหวัดและบริหารจัดการด้วยตนเอง (บริหารจัดการโดยหน่วยงานในพ้ืนที่) ความเห็นของหน่วยงานในพ้ืนที่
เห็นว่าจะจัดสรรในลักษณะใดก็ได้ แต่หากเป็นรูปแบบของการบริหารจัดการโดยส่วนกลางจำเป็นต้องมี
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานส่วนกลางด้วย เนื่องจากต้องใช้กำลังคนและทรัพยากรดำเนินงานมากกว่าที่เป็นอยู่ 
 2. การจัดสรรให้ทุนเข้าถึงตัวเด็กและเยาวชนผู้รับทุนโดยตรงเป็นกระบวนการที่ดี แต่มีข้อจำกัด
สำหรับผู้รับทุนที่เป็นเด็กเล็กที่ยังไม่สามารถบริหารจัดการทุนที่ได้รับด้วยตนเองได้ อย่างไรก็ตามควรเพิ่มเติม
กระบวนการติดตามโดยกำหนดให้มีคณะผู้ประสานติดตามการบริหารจัดการทุนของผู้รับทุน เพ่ือให้การใช้จ่าย
ทุนการศึกษาของเด็กและเยาวชนผู้รับทุนเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักการของโครงการฯ เพ่ือ
มุ่งเป้าหมายให้เด็กและเยาวชนหลุดพ้นจากภาวะวิกฤตทางการศึกษา และมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่
เหมาะสมต่อการศึกษาของตนเอง มิฉะนั้นผู้ปกครองจะนำทุนการศึกษาไปใช้ในเรื ่องอื่น เช่น ค่าอาหาร  
ค่าซ่อมแซมบ้าน ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค จนทำให้ผิดวัตถุประสงค์ของการให้ทุนการศึกษา 
 3. ครอบครัวของผู้รับทุนบางคนมีเด็กและเยาวชนหลายคนซึ่งอาจกำลังเผชิญภาวะวิกฤตเดียวกันกับผู้รับ
ทุนแต่ไม่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อขอรับทุนเนื่องด้วยอยู่ต่างโรงเรียน หรือเหตุผลอื่นใด หรือเสนอแล้วแต่กลับไม่ได้
รับการพิจารณาให้ได้รับทุนเหมือนพี่น้องที่เป็นผู้รับทุน ทั้งนี้ทางโครงการอาจมีแนวทางการพิจารณาการให้ทุน
เป็นรูปแบบสนับสนุนทั้งครอบครัวเพ่ือให้เด็กทุกคนในครอบครัวนั้นพ้นจากภาวะวิกฤตทางการศึกษาด้วย 
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 4. จากการประเมินความสามารถในการหยุดการสนับสนุนการศึกษาของผู ้ร ับทุน (exit case)  
ในภาพรวมพบว่า มีผู้รับทุนส่วนน้อยที่มีกลไกอื่นเข้ามารองรับทำให้ผู้รับทุนพ้นจากภาวะวิกฤตทางการศึกษา
ได้ เช่น การได้รับทุนจากองค์กรภาคเอกชน หรือการกู้ยืมทางการศึกษา เป็นต้น แต่ยังไม่มีกลไกของจังหวัด
อย่างเป็นทางการที่สามารถเข้ามาใช้รับมือกับปัญหาภาวะวิกฤตทางการศึกษาของเด็กและเยาวชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน ทำให้ผู ้รับทุนหลาย ๆ กรณียังต้องพึ่งพิงทุนของโครงการฯ ต่อไปหลังจากครบ
ระยะเวลาการรับทุนแล้ว จากแนวทางการดำเนินงานของจังหวัดขอนแก่นที่ริเริ่มจัดตั้งกองทุน 10 บาทสร้าง
โอกาสให้น้อง เป็นตัวอย่างสำคัญของกลไกภาครัฐที่ใช้หลักการระดมทุนเพ่ือนำไปจัดสรรให้แก่เด็กและเยาวชน
ในภาวะวิกฤตทางการศึกษาได้ การริเริ่มกลไกดังกล่าวในบางพื้นที่อาจต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอกเพ่ิมเติมก่อน เพื่อให้จังหวัดสามารถขยับกลไกการให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤต
ทางการศึกษาได้ ดังนั้น กสศ. จึงควรกำหนดแนวทางการดำเนินงานภายใต้บทบาทของผู้สนับสนุนการริเริ่ม
กลไกจังหวัด เพื่อเร่งกระบวนการให้เกิดกลไกระดับจังหวัดในการรับมือกับภาวะวิกฤตทางการศึกษาของเด็ก
และเยาวชนด้วย เพื่อให้เกิดรูปธรรมของการให้ความช่วยเหลือให้พ้นวิกฤตทางการศึกษาอย่างแท้จริง มิเช่นนั้น
ทางผู้รับทุนอาจเกิดความกังวลว่าหากสิ้นระยะเวลาของทุนแล้วชีวิตการเรียนในอนาคตของตนเองจะเป็น
อย่างไรต่อไป ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้รับทุนถอดใจจากการเข้ารับการศึกษาได้ 
 ประเด็นการพัฒนาเครื่องมือการทำงาน 
 1. เครื ่องมือการกรอกข้อมูลต้องมีทั ้ง 2 แบบ คือ การกรอกลงแบบฟอร์มกระดาษ และแบบ
แอปพลิเคชั่นทั้งนี้ข้อมูลเอกสาร CM มีจำนวนไม่น้อยและกรอกข้อมูลลงแอปพลิเคชันได้ค่อนข้างยาก ทำให้
หลายคนถอดใจและดำเนินการไม่ได้ อันเป็นเหตุให้เกิดการตัดโอกาสการป้องกันความเสี่ยงหลุดเป็นจำนวน
มาก นอกจากนี้จำนวนข้อที่กรอกต้องมีจำนวนไม่มาก กรอกง่าย และจำเป็นที่ต้องใช้เพื่อการพิจารณาเท่านั้น 
 2. การพัฒนาเครื่องมือการทำงานใด ๆ อาจเปิดโอกาสให้แกนนำ (core team) และ/หรือผู้จัดการ
รายกรณี เข้ามามีส่วนร่วมตามแนวคิดของ user’s experiences design (UX design) เพื่อให้การใช้งานได้
สอดคล้องกับสภาพการทำงานจริงของผู้ใช้เครื่องมือ  
 3. โครงการฯ ควรพัฒนาให้มีฐานข้อมูลกลางที่โครงการฯ บริหารจัดการและให้บริการด้านข้อมูลแก่
คณะทำงานในพื้นที่ที ่สามารถเข้ามาใช้ร่วมกันได้ ในขณะเดียวกันทางพื้นที่ควรมีฐานข้อมูลของตนเองที่
สามารถใช้ในการดำเนินการสนับสนุนความเสมอภาคทางการศึกษาในจังหวัด ไม่เพียงแต่เฉพาะโครงการนี้
เท่านั้น แต่หมายถึงทุนจากโครงการหรือภาคส่วนอื่น ๆ ด้วย เพื่อให้สามารถบริหารจัดการแบบเชิงบูรณาการ
และติดตามผู้รับทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ควรพัฒนาให้มีระบบ dashboard เพ่ือประมวลและสรุป
ข้อมูลในภาพรวมให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ด้วย 
 4.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการส่งเสริมเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา 
 1. การส่งเสริมเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษาควรสนับสนุนให้เป็นวาระแห่งชาติหรือ
วาระจังหวัด เพื่อให้เกิดการระดมสรรพกำลังและทุนในการป้องกันการหลุดจากระบบการศึกษาของเด็กและ
เยาวชน โดยอาจจัดตั้งให้มีคณะกรรมการที่ทำหน้าที่ส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษาเป็นองค์คณะบุคคล
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จากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อบริหารจัดการการให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา
รวมถึงประเด็นการศึกษาอ่ืน ๆ ด้วย นอกจากนี้ยังมีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องให้สามารถค้นหา คัดกรอง ติดตาม ประเมินผล และส่งต่อความช่วยเหลือของเด็กและเยาวชนใน
ภาวะวิกฤตทางการศึกษาได้ รวมถึงการส่งเสริมแรงจูงใจทางบวกในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น การประกาศเกียรติ
คุณ การกำหนดให้เป็นตัวบ่งชี้สำคัญสำหรับการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ ค่าตอบแทนที่เหมาะสม เป็นต้น 
รวมถึงการพัฒนาให้เกิดบุคลากรกลุ่มจิตอาสาที่มีความสามารถในการดำเนินงานระดับพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง 
 2. การจัดทำและบูรณาการฐานข้อมูลระหว่างกระทรวงเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลสำหรับส่งเสริม
กระบวนการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา โดยการจัดทำข้อมูลต้องมีความทันสมัย
และจัดเก็บแบบเชิงบูรณาการระหว่างภารกิจของแต่ละกระทรวงซึ่งคำนึงถึงแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บข้อมูล
เพื่อไม่ให้ละเมิดสิทธิเด็ก และร่วมกันออกแบบการให้สิทธิ์เข้าถึงและใช้ข้อมูลร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคมเพื่อส่งเสริมการใช้ข้อมูลสำหรับการออกแบบการช่วยเหลือ การกำหนดนโยบาย และ
การทำงานเชิงบูรณาการระดับพ้ืนที่โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของเด็กเป็นสำคัญ 
 3. การพัฒนานโยบายการส่งเสริมความสามารถในการอุปการะเด็กและเยาวชนในครอบครัวให้
สอดคล้องกับคุณภาพชีวิตและสิทธิของเด็กทั้ง 4 ประการ นโยบายดังกล่าวจะเก่ียวข้องกับการเข้าถึงสวัสดิการ
ขั้นพื้นฐานที่รัฐจัดให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับพ่อแม่ในการส่งเสริมการศึกษาของ
บุตร พัฒนาการเด็กแต่ละช่วงวัย การครองชีวิตเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาครอบครัว การรู้เท่าทันทางการเงิน 
การบริหารจัดการการเงินของครัวเรือน และการดูแลสุขภาพจิตครอบครัว โดยสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการออกแบบแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายข้างต้นเพ่ือให้สามารถเข้าถึงสมาชิกทุกคนในชุมชนได้ 
 4. การพัฒนานโยบายการสร้างอาชีพที ่ย ั ่งย ืนให้ก ับครัวเร ือนเพื ่อหนุนเสริมให้ค รอบครัวมี
ความสามารถในการอุปการะเพื่อการศึกษาของบุตรหลานแบบครบวงจร คือ เริ่มต้นตั้งแต่การส่งเสริมทักษะ
อาชีพตามความต้องการและสภาพบริบทของครัวเรือนและชุมชน การจัดหาและสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็น
ในการเริ่มต้นอาชีพ ไปจนถึงการจัดหาตลาดและการให้บริการขนส่งที่สามารถเชื่อมร้อยกระบวนการต่าง ๆ 
เข้าด้วยกันแบบเครือข่าย มีการส่งเสริมให้ผู้ปกครองพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโตในการประกอบอาชีพคือ 
การไม่ยึดติดกับมุมมองที ่ว่าชีวิตไม่สามารถเปลี ่ยนแปลงได้ ตัวเองไม่สามารถประกอบอาชีพอื ่นใดที่ให้
ผลตอบแทนที่ยั่งยืนได้ ไปพร้อม ๆ กับการสร้างรายได้แบบค่อยเป็นค่อยไป พัฒนาระบบสารสนเทศที่ช่วยให้
ครอบครัวสามารถเข้าถึงข้อมูลแหล่งอาชีพ และโอกาสในการทำงานเพื่อหารายได้ในการสนับสนุนกิจกรรมใน
ชีวิตประจำวันและการอุปการะด้านการศึกษาของบุตรหลานได้  
 5. การพัฒนานโยบายทางการศึกษาให้เป็นการจัดการศึกษาแบบยืดหยุ่นทั้งเวลา รูปแบบ และเงื่อนไข
ในการเข้ารับบริการทางด้านการศึกษา กล่าวคือ พัฒนาระบบการศึกษาที่ไม่ยึดติดกับกรอบเวลาแต่มุ่งเน้น
ความพร้อมและพัฒนาการของผู้เรียนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ผู้เรียนสามารถเลือกรูปแบบทางการศึกษาได้อย่างอิสระ
ทั้งในและนอกระบบการศึกษา รวมถึงการพัฒนานโยบายที่ให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กที่อยู่ในสภาวะขาด
แคลนให้สามารถเรียนต่อได้โดยไม่ขึ ้นอยู่กับสภาพปัญหาทางเศรษฐกิจของครอบครัว เช่น การสนับสนุน



ซ 

 

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ครอบคลุมอยู่ในภายใต้นโยบายเรียนฟรี 15 ปี เช่น ค่าเดินทางสำหรับนักเรียนที่ขาด
แคลนแต่อยู่ไกลจากสถานศึกษา ค่าอาหารเช้า และค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนอุปกรณ์และสื่อประกอบ
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เด็กต้องใช้ 
 6. การสนับสนุนให้มีนโยบายการศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการของเด็กท่ีหลากหลาย การพัฒนา
รูปแบบการเรียนรู้ควบคู ่การทำงานซึ ่งส่งเสริมให้เด็กมีเป้าหมายในการเรียนรู ้และพัฒนาทักษะสำคัญที่
จำเป็นต้องใช้สำหรับการทำงานและสร้างรายได้ให้กับตนเอง  แนวนโยบายจะมีความคล้ายคลึงกับรูปแบบ
การศึกษาคู่ขนาน (dual education system) ที่ต้องสร้างความร่วมมือของภาคเอกชนเข้ามาร่วมพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรตั้งแต่ในวัยเรียนร่วมกับสถาบันการศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาในการออกแบบ
หลักสูตรร่วมกัน 
 7. ควรจัดให้มีการสื่อสารสาธารณะในประเด็นของการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทาง
การศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ อาทิ เวทีสาธารณะ เอกสารเผยแพร่ทาง
วิชาการ การใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และการจุดประเด็นให้เกิดเป็นไวรัล (viral) เป็นต้น  
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สารบัญ  
 

 หน้า 
บทสรุปผู้บริหาร ก 
สารบัญ ฌ 
สารบัญภาพ ฎ 
สารบัญตาราง ฏ 
บทที่ 1 บทนำ 1 
    ที่มาและความสำคัญของโครงการ 1 
    วัตถุประสงค์ 6 
    คำถามวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์  6 
    นิยามศัพท์เฉพาะ 7 
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 8 
    ตอนที่ 1 หลักการ no child left behind 8 
    ตอนที่ 2 แนวทางการจัดการศึกษาทางเลือก 10 
    ตอนที่ 3 การสื่อสารเพ่ือการพัฒนา 13 
    ตอนที่ 4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 19 
    ตอนที่ 5 กรอบแนวคิดการวิจัย 21 
บทที่ 3 วิธีการดำเนินการวิจัย 22 
    กลุ่มเป้าหมาย 22 
    พ้ืนที่ดำเนินการวิจัย 23 
    เครื่องมือและวิธีการที่ใช้ในการดำเนินการวิจัย 25 
    ระยะเวลาในการวิจัย 29 
    การดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 30 
    การวิเคราะห์ข้อมูล 31 
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บทที่ 1 

บทนำ 

 1.1 ที่มาและความสำคัญของโครงการ 

 จากการศึกษาของโครงการประสานงานเครือข่ายเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา  

ปี พ.ศ. 2563 (เนตรดาว ยั่งยุบล และคณะ, 2564) และโครงการการสนับสนุนและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนครู

และเด็กนอกระบบการศึกษา (วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา และคณะ, 2564) สรุปข้อค้นพบที่เผยให้เห็นถึงโครงสร้าง

ระบบการศึกษาในปัจจุบันค่อนข้างแข็งตัว ยืดหยุ ่นยาก อันเป็นผลมาจากการจัดการศึกษาต้องเป็นไปตาม

กฎระเบียบจากส่วนงานต้นสังกัด เริ่มตั้งแต่การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ หลักสูตร รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ต่าง ๆ รวมไปถึงการวัดและประเมินผล ผู้เรียนต้องพยายามศึกษาเพื่อไม่ให้หลุดจาก

ตะแกรงร่อนนี ้โดยมุ ่งเป้าหมายในการศึกษาต่อในระดับที ่สูงขึ ้น เป็นเสมือนใบผ่ านทางในการได้รับโอกาส 

การทำงานที่ดีและมีรายได้สูง อย่างไรก็ตามระบบการศึกษาในปัจจุบันยังไม่ได้เน้นระบบกลไกรองรับผู้เรียนที่รว่ง

หล่นและหลุดจากตะแกรงของการศึกษาในระบบอย่างเต็มที่นัก ทำให้การกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาสำหรับผู้เรียน

ที่หลุดจากระบบการศึกษาไปแล้วเป็นเรื่องยาก แม้ว่าผู้เรียนกลุ่มนี้จะได้รับโอกาสกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาแล้ว  

ก็ตามแต่ระบบก็ไม่ได้เอื้ออำนวยความสะดวกให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของเด็กกลุ่มนี้มากนัก ตลอดจนการปรับตัว

หลังจากกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาแล้วยังเป็นไปได้อย่างยากลำบากสำหรับบางคน เนื่องจากผู้เรียนที่หลุดออกจาก

ระบบการศึกษาไปครั้งหนึ่งแล้ว หากกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาจะต้องเรียนร่วมกับนักเรียนคนอื่น ๆ ที่อาจมีอายุ

น้อยกว่า อีกทั ้งยังต้องเรียนภายใต้ระบบเดิมที ่เน้นผลสัมฤทธิ์  ซึ ่งครั ้งหนึ ่งเด็กกลุ ่มนี ้เคยหลุดร่วงมาแล้ว  

ความต่อเนื่องและการคงอยู่ในระบบการศึกษาจึงต้องอาศัยความเพียรพยายามอย่างมาก ด้วยเหตุนี้ผู้เรียนหลาย

คน จึงตกอยู่ในภาวะหลุดออกจากระบบการศึกษาซ้ำซ้อน จนเกิดเป็นสภาพปัญหาการหลุดออกจากระบบที่ไม่มีวัน

สิ้นสุด 

ด้วยเหตุนี้ในงานศึกษาดังกล่าวจึงนำเสนอแนวทางการจัดการศึกษาทางเลือกที ่มีความยืดหยุ ่นสูง  
ลดข้อจำกัดเรื่องระยะเวลาและจำนวนครั้งในการกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา เน้นการสร้างทักษะอาชีพมากกว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเพียงอย่างเดียว การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ โดยเน้นความต้องการของผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพวิถีชีวิตปัจจุบันของผู้เรียน เพ่ือสนับสนุนให้เด็กกลุ่มนี้สามารถสำเร็จ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้อย่างมีความสุข  

ในแต่ละปีประเทศไทยมีจำนวนเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาไม่ต่ำกว่า 1 แสนคน โดยมีแนวโน้ ม
เพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหลังการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้ในปีการศึกษา 2564 มีเด็ก
หลุดออกจากระบบการศึกษาท้ังสิ้น 238,707 คน (ข่าวไทยพีบีเอส, 2565) 
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การหลุดออกจากระบบการศึกษาของเด็กไม่เพียงแต่กระทบต่อการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์อย่าง
ต่อเนื่องแล้ว ยังส่งผลในเชิงเศรษฐกิจของประเทศด้วย คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (2563) 
รายงานถึงสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยหลักของการหลุดออกจากระบบการศึกษาจาก
มุมมองขององค์กรต่างประเทศพบว่า ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับเป็นประเทศที่มี ความเหลื่อมล้ำทางรายได้
เป็นอันดับ 3 รองจากประเทศรัสเซียและประเทศอินเดีย ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยจะส่งผลให้ปัญหาการออก
กลางคันของเด็กในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานรุนแรงขึ้นด้วยเช่นกัน 

ผลกระทบของความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาทำให้การคาดการณ์ในปี 2563 ว่าประเทศไทยมีกำลัง
แรงงานที่มีทักษะขั้นสูงต่ำกว่าร้อยละ 20 ซึ่งสวนทางกับแผนการพัฒนาประเทศ 20 ปี ที่ต้องการแรงงานที่มีทักษะ
ขั้นสูง ผู้สำเร็จการศึกษาข้ันพื้นฐาน หรือการศึกษาระดับอุดมศึกษามากกว่าร้อยละ 50 ของกำลังแรงงานทั้งหมดใน
ประเทศ กล่าวคือกระบวนการพัฒนาประเทศจะเดินหน้าได้อย่างเชื่องช้าหากปล่อยสถานการณ์ให้เด็กหลุดออก
จากระบบการศึกษาเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้ จากรายงานดังกล่าวยังแสดงให้เห็นถึงผลกระทบของการหลุดออกจากระบบการศึกษาของ
เด็กเยาวชนในวัยเรียนกว่าแสนคนจากปัญหาความยากจน ความด้อยโอกาสทางสังคม ความพิการ แล ะปัญหา
ครอบครัว ซ ึ ่งประเมินค่าความเส ียหายแก่ระบบเศรษฐกิจไทยมากถึง 330,000 ล ้านบาทต่อปี หรือ  
ร้อยละ 3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) 

จากสถานการณ์ข้างต้นสะท้อนให้เห็นความท้าทายของประเทศในการรับมือกับภาวะความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษาของประเทศที่ต้องอาศัยกลยุทธ์และความร่วมมือจากทุกภาคส่วน นอกจากความเหลื่อมล้ำทาง 
การศึกษาแล้ว สาเหตุของการหลุดออกจากระบบการศึกษาของเด็กในวัยเรียนยังมีอีกหลายประการที่ต้องพิจารณา
เพื่อรับมือ โดยจำแนกออกได้เป็น 4 กลุ่มปัจจัย ได้แก่ 1) พฤติกรรมของเด็ก 2) ปัจจัยจากโรงเรียน 3) ปัจจัยจาก
ครอบครัว และ 4) ปัจจัยทางสังคม แต่ละกลุ่มปัจจัยมีรายละเอียดดังนี้ 

ปัจจัยด้านพฤติกรรมของเด็กเป็นผลมาจากกิจกรรมภายในจิตใจของเด็กที่มีต่อการศึกษา เช่น ทัศนคติ
ต่อการเรียนในระบบการศึกษา ความรู้สึกนึกคิดส่วนบุคคล การจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่สนใจ เป็นต้น 
กิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้เกิดการตัดสินใจบนเส้นทางการศึกษาของตนเอง ยกตัวอย่างเช่น เด็กและเยาวชนรับรู้ถึง
ภาวะความขาดแคลนของครอบครัวจึงมีความนึกคิดว่าตนเองจำเป็นต้องออกมาช่วยพ่อแม่หารายได้จุนเจือ
ครอบครัวโดยทำงานรับจ้างทั่วไป หรือใช้แรงงาน (Poothakool, 2008; ทองทิพย์ เกตประยูร, 2550; สุทธิลักษณ์ 
ไชยเมือง, 2544) ทำให้เกิดเป็นสงครามแย่งเวลาระหว่างการเรียนกับการหาเลี้ยงชีพของครอบครัว เมื่อพิจารณา
ร่วมกับหลักความต้องการขั้นพื้นฐานตามทฤษฎีแรงจูงใจของ Maslow (1970) พบว่า มนุษย์ย่อมจะต้องได้รับ 
การเติมเต็มความต้องการของตนเองไปทีละขั้นตามลำดับ โดยเริ่มจาก 1) ความต้องการทางกายภาพ (physical 
needs) 2) ความต้องการด้านความปลอดภัย (safety needs) 3) ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ 
(belongingness and love needs) 4) ความภาคภูมิใจในตนเอง (esteem needs) และ 5) ความต้องการ 
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ความสมบูรณ์ในชีวิต (need for self-actualization) การศึกษาคือส่วนเติมเต็มและขัดเกลาความสมบูรณ์ในชีวิต
แต่ก็ต้องใช้เวลาในชีวิตประจำวันเข้าแลก ดังนั้นหากความต้องการทางกายภาพยังไม่ได้รับการเติมเต็ม เด็กก็ไม่อาจ
ให้การได้รับการศึกษามีความสำคัญเป็นอันดับแรกในชีวิตได้ (สุรศักดิ์ เก้าเอ้ียน, วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา และชุติ
มา ชุมพงศ์, in press)  

พฤติกรรมของผู้เรียนเป็นตัวสะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติต่อการเรียนของเด็กได้อย่างดี (อนรรฆ พิทักษธานิน 
และสุรศักดิ์ เก้าเอี้ยน, 2564) หากเด็กไม่เห็นคุณค่าและความสำคัญของการศึกษาก็จะมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
ต่อการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น การหนีเรียน การเที่ยวกลางคืน ไม่สนใจทบทวนบทเรียน การเข้าสู่ภาวะท้องไม่พร้อม  
จนส่งผลให้เด็กมีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์และเป็นสาเหตุของการออกกลางคันในที่สุด พฤติกรรมดังกล่าวสามารถ
ป้องกันได้ด้วยการเฝ้าระวังและการรับฟังความต้องการของเด็กซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากครอบครัวและครู  
ในโรงเรียนช่วยกันสอดส่องดูแลและรีบดำเนินการหาทางแก้ไขก่อนที่จะสายเกินแก้ 

ปัจจัยประการที ่ 2 คือปัจจัยที ่เกี ่ยวข้องกับโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นการได้รับผลกระทบจากการใช้  
ความรุนแรงของครูหรือเพื ่อนร่วมชั้นเรียน หรือการเข้าไม่ถึงสวัสดิการหรือการสนับสนุนด้านการศึกษาที ่มี
ประสิทธิภาพ จนเป็นเหตุให้เด็กออกจากระบบการศึกษา เมื่อเด็กได้รับความรุนแรงภายในโรงเรียนจะส่งผลกระทบ
ต่อสภาพจิตใจของเด็ก ทำให้ไม่สามารถมีสมาธิจดจ่ออยู่กับการเรียนได้อย่างเต็มที่ จนบางครั้งเด็กจะรู้สึกอับอาย
และเบื่อหน่ายกับการไปโรงเรียน ทำให้ไม่อยากไปโรงเรียนจนขาดเรียนบ่อยและนำไปสู่ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์
และการมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจนในที่สุดต้องออกจากระบบการศึกษาในโรงเรียน 

นอกจากนี้ปัญหาด้านการศึกษาของเด็กที่เข้าไม่ถึงสวัสดิการและการสนับสนุนการศึกษาก็เป็นเหตุสำคัญ
ที่ทำให้เด็กหลุดจากระบบการศึกษาในโรงเรียนได้ ปัญหาดังกล่าวมักมีความสัมพันธ์กับสภาวะยากจนของ
ครอบครัว กล่าวอีกนัยหนึ ่งคือ แม้ว่าเด็กจะมีความต้องการศึกษาในโรงเรียนอย่างต่อเนื ่อง แต่ด้วยภาวะที่
ครอบครัวขาดแคลนทุนทร ัพย ์ไม ่สามารถส่งเสริมการเร ียนของบุตรหลานได้อย่างต ่อเนื ่อง ทำให้เด็ก  
ไม่สามารถศึกษาต่อได้ รวมถึงกลุ่มเด็กไร้สัญชาติ เด็กกำพร้าที่ไม่สามารถพิสูจน์สัญชาติได้ และเด็กบนท้องถนนที่
ออกจากบ้านโดยไม่มีเอกสารยืนยันตัวตนบุคคลที่แน่ชัดติดตัว จะไม่สามารถเข้าถึงสิทธิการรับบริการการศึกษาได้
เพียงเพราะอุปสรรคเกี่ยวกับเอกสารประกอบการยืนยันตัวตนบุคคล การรับมือกับปัญหาดังกล่าวต้องอาศัยกลไก
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการประสานบูรณาการความร่วมมือในการค้นหา -คัดกรอง- 
หนุนเสริม-ส่งต่อ-ติดตามแบบครบวงจร เพ่ือให้เด็กเข้าถึงสิทธิและบริการด้านการศึกษาอย่างเหมาะสม 

ปัจจัยต่อมาคือปัจจัยด้านครอบครัวซึ่งครอบครัวถือเป็นหน่วยทางสังคมที่ใกล้ชิดกับเด็กมากที่สุด  
การประพฤติปฏิบัติตนของพ่อแม่จะส่งผลต่อบุตรหลานอย่างยิ่ง ไม่เพียงแต่ด้านการศึกษาเท่านั้นยังส่งผลกระทบ
ไปถึงวิถีการดำรงชีวิตด้านอื่น ๆ ของเด็กด้วย จากข้อค้นพบของโครงการพัฒนาองค์ความรู้และแม่แบบเพ่ือ  
การด ูแลและสนับสน ุนด ้านการศ ึกษาของเด ็กบนท้องถนน ( children in street) ในกร ุงเทพมหานคร  
(อนรรฆ พิทักษ์ธานิน, สุรศักดิ์ เก้าเอ้ียน และบุญวรา สุมะโน, 2563) เผยให้เห็นว่าปัจจัยด้านครอบครัวเป็นตัวบ่งชี้
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ต้น ๆ ที่หนุนให้เด็กเข้าสู่วิถีชีวิตบนท้องถนน ปัจจัยด้านครอบครัวประกอบด้วยความยากจน ปัญหาครอบครัว เช่น 
การหย่าร้างของพ่อแม่ การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับพ่อเลี้ยง/แม่เลี้ยง การไม่รับฟังบุตรหลาน และการใช้ความรุนแรงใน
ครอบครัว ล้วนเป็นสาเหตุสำคัญที่กระตุ้นให้เด็กออกจากบ้านมาใช้ชีวิตบนท้องถนนและเป็นสาเหตุของการหลุด
ออกจากระบบการศึกษาในที่สุด  

การรับมือกับปัญหาครอบครัวต้องออกแบบกลยุทธ์แบบคู่ขนานเพื่อแก้ปัญหาย่อย ๆ ที่คล้องกันเป็น
ลูกโซ่พร้อม ๆ กันไป คือการแก้ปัญหาความยากจนเพื่อให้พ่อแม่สามารถใช้เวลากับลูกได้ อย่างเต็มที่มากยิ่งขึ้น  
การสร้างความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงดูบุตรหลานที่ถูกต้อง การมุ่งให้พ่อแม่เกิดทัศนคติที่ดีต่อการศึกษาไม่ว่าจะ
เป็นการศึกษาในหรือนอกระบบโรงเรียนก็ตาม การให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของบุตรหลาน และการเปิด
โอกาสให้ผู้ปกครองเข้าไปมีส่วนร่วมกับการศึกษา กลยุทธ์เหล่านี้จะช่วยบรรเทาความเสี่ยงของการหลุดออกจาก
ระบบการศึกษาของเด็กได ้

ปัจจัยประการสุดท้ายคือปัจจัยทางสังคม หรือคุณภาพของสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็กมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมและการศึกษาของเด็กด้วยเช่นกัน การที่เด็กอยู่ในสังคมที่แวดล้อมไปด้วยอบายมุขส่งผลให้เด็กเกิด 
การซึมซับและเกี ่ยวพันวิถีชีวิตไปกับอบายมุขเหล่านั ้น เช่น การพนัน ยาเสพติด การเที ่ยวกลางคืน หรือ  
การค้าประเวณี ซึ่งอบายมุขเหล่านี้เป็นปัจจัยดึงดูดให้เด็กด้อยค่าของการได้รับการศึกษา (วรัทยา จันทรัตน์, 2560;  
วัชราธร เพ็ญศศิธรม, 2551; อิศรา ชอบขาย, 2550) เด็กจะมีมุมมองว่าการเรียนเป็นเรื่องเสียเวลาในการทำมา 
หากินหรือหารายได้ บางส่วนอาจมองว่าไม่ต้องเรียนก็หาเลี้ยงชีพตนเองได้ด้วยการค้ายา เล่นพนัน หรือประกอบ
อาชีพที่ผิดกฎหมาย และออกจากระบบการศึกษาไปในที่สุด 

การรับมือกับปัจจัยด้านสังคมคือการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนให้เป็นพลังหนุนเสริมการเรียนรู้และ 
การใช้ชีวิตของเด็ก การจัดการชุมชนให้ปลอดจากอบายมุข การสร้างทัศนคติที่ดีต่อการศึกษาให้กับคนในชุมชน ทำ
ให้คนในชุมชนเห็นว่าการสำเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นเรื่องสำคัญ การศึกษาสามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่
ชุมชนและครอบครัวได้ การศึกษาสามารถปลุกพลังชุมชนให้เข้มแข็งได้  

จากสภาพปัจจัยและแนวทางการรับมือกับปัจจัยของการหลุดออกจากระบบการศึกษาทั้ง 4 ประการ
ข้างต้น จะพบว่าการจัดการเพื่อแก้ปัญหาและป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่อการหลุดออกจากระบบการศึกษาเหล่านี้จะต้อง
อาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน และครอบครัว  
การมุ ่งให้สมาชิกในกลุ ่มผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้องเหล่านี้สามารถขับเคลื่อนกลไกตามบทบาทหน้าที ่ของตนเองเพ่ือ  
การป้องกันปัจจัยเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษาของเด็กควรเริ่มจากการสร้างความเข้าใจอันดีร่วมกัน การสื่อสารจึง
เข้ามามีส่วนสำคัญต่อการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสังคม โดยเน้นไปที่การสื่อสารระดับบุคคลให้เข้าถึง
ข่าวสารและข้อมูลที่ถูกต้อง สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึงสภาพของปัญหาและผลกระทบของ
การหลุดออกจากระบบการศึกษาของเด็กร่วมกัน ไปจนถึงการออกแบบแนวปฏิบัติ การใช้และแลกเปลี่ยน
เครื่องมือทางสังคมที่มีอยู่ระหว่างหน่วยงานหรือหน่วยทางสังคมเพื่อรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ร่วมกัน อาทิ 
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พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ หลักสิทธิเด็ก และการดำเนินงานตามหลัก no child left behind เป็นต้น 
เพื่อให้แต่ละฟันเฟืองพร้อมที่จะหมุนเพื่อทำหน้าที่ที่เหมาะสมของตนเองจนนำไปสู่การแก้ปัญหาเกิดขึ้นเพื่อมุ่ง
ผลลัพธ์ที่ยั่งยืน องค์ประกอบและรูปแบบในการรับมือกับความท้าทายนี้โดยสรุปได้เป็นแผนภาพดังนี้ 

 
ภาพ 1.1 องค์ประกอบภายในโมเดลการสื่อสารเพื่อการเปลีย่นแปลงที่มุ่งสร้างโอกาสการศึกษาให้แก่เด็ก 

 

ตัวอย่างการดำเนินงานในระดับพื้นที่จังหวัดราชบุรี ที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางการแก้ปัญหาและ
ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสที่เสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษา ให้สามารถกลับมาเรียน ประคองกลุ่มเด็กเสี่ยงหลุด
ให้ยังคงศึกษาอยู่ในระบบได้ต่อไป รวมถึงตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษาของ
เด็กเป็นรายบุคคล โดยการสร้างหลักสูตรฟื้นฐานความรู้และส่งเสริมอาชีพ ตลอดจนประสานเครือข่ายระหว่าง
โรงเรียนเพื่อส่งเด็กข้ามช่วงชั้น อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้โครงการ “Zero Dropout เด็กทุกคนต้องได้เรียน”  
รวมพลังคนทั้งประเทศเพื่อเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทย มีเป้าหมายลดจำนวนเด็กหลุดจากระบบการศึกษาให้เป็น
ศูนย์ รวมถึงการประยุกต์ “สวนผึ ้งโมเดล” โดยใช้แนวทางการศึกษาโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ( area-based 
education) ที่อาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน องค์กรปกครองท้องถิ่น เขตพื้นที่
การศึกษา สถาบันการศึกษาทุกระดับในพื้นที่ ผ่านการประสานกลไกท้องถิ่น ในการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนา
ระบบการศึกษาสำหรับเด็กกลุ่มนี้ จนสามารถช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสและนักเรียนกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัย
ต่าง ๆ ที่อยู่ในภาวะเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษา ให้ยังคงศึกษาเล่าเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ภายใต้ปัจจัยต่าง ๆ ของการหลุดจากระบบการศึกษาของเด็กดังที่กล่าวมานั้น การส่งเสริมให้เด็กกลับ
เข้าสู่ระบบการศึกษาจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นเร่งด่วนก่อน ในการนี้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 
ดำเนินโครงการศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา เพื่อนำร่องการช่วยเหลือเด็กและ
เยาวชนที่มีความเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษาในระดับวิกฤต จำนวนอย่างน้อย 302 คน สอดคล้องตามแผน 



6 
 

กลยุทธ์ กสศ. 2546-2547 (1) แผนงานพัฒนาระบบหลักประกันโอกาสทางการศึกษา เพื่อป้องกันเด็กกลุ่มเสี่ยง  
มิให้หลุดจากระบบการศึกษา โดยดำเนินงานร่วมกับจังหวัดหรือท้องถิ่นที่มีกลไกการทำงานบูรณาการเพ่ือเฝ้าระวัง 
ติดตาม ดูแลเด็กและเยาวชนในพื้นที่ รวมถึงมีการจัดการเชิงระบบที่มีความยั่งยืน ในพื้นที่นำร่อง 4 จังหวัด ได้แก่ 
พิษณุโลก ขอนแก่น ยะลา และกรุงเทพมหานคร  

รูปแบบการดำเนินงานของโครงการดังกล่าวมีลักษณะเป็นการสนับสนุนเงินช่วยเหลือเด็กในภาวะวิกฤต
ทางการศึกษา หรือได้รับความช่วยเหลืออ่ืน ๆ ตามสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม โดยอาศัยกลไกของการทำงานระดับ
จังหวัดและผู้จัดการรายกรณี (case manager: CM) ในการค้นหา ประเมิน คัดกรอง และให้ความช่วยเหลือตาม
ความเหมาะสมเป็นรายกรณี โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 ถึงปัจจุบัน 

ทั้งนี้การดำเนินงานดังกล่าวยังไม่มีรายงานผลการศึกษาเพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ บทเรียน และข้อค้นพบ
จากการดำเนินโครงการศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษามาก่อน ด้วยเหตุนี้จึงจัดให้มี
โครงการจัดการความรู้เพื่อสื่อสารขับเคลื่อนนโยบายศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา
โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพ่ือรวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ บทเรียน ข้อค้นพบจากการทำงานของโครงการผ่านระบบ
ดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในบริบทพื้นที่ซึ่งมีความแตกต่างกัน การทำความเข้าใจสาเหตุปัญหาการหลุดจาก
ระบบการศึกษาที่มีความซับซ้อนและหลากหลายได้อย่างลึกซึ้ง ตลอดจนศึกษากลไกความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ 
ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในวิกฤตการศึกษาสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
นำไปสู่การสื่อสารสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในสังคม เพื่อมุ่งให้เกิดการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแ ปลง
เชิงนโยบายในทุกระดับต่อไป 
  

 1.2 วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ บทเรียน ข้อค้นพบจากการดำเนินโครงการศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนใน
ภาวะวิกฤตทางการศึกษา และสามารถจัดทำแนวทางหรือข้อเสนอเชิงนโยบาย 

2. เพื่อสังเคราะห์บทเรียนจากกรณีตัวอย่างการหลุดจากระบบการศึกษาของเด็กและเยาวชนในภาวะ
วิกฤตทางการศึกษา 

3. เพื่อพัฒนารูปแบบ แนวทางการสื่อสารสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักในสังคมเพ่ือ
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย 

คำถามวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์ 
1. องค์ความรู้ บทเรียน ข้อค้นพบจากการดำเนินโครงการศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤต

ทางการศึกษา ตลอดจนแนวทางหรือข้อเสนอเชิงนโยบายต่อไปควรเป็นอย่างไร  
2. บทเรียนจากกรณีตัวอย่างการหลุดจากระบบของเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษามี

ลักษณะอย่างไร 
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3. การสื่อสารสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักในสังคม เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
เชิงนโยบาย ควรมีรูปแบบและแนวทางอย่างไร 
 

 1.3 นิยามศัพท์เฉพาะ 

เด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา หมายถึง เด็กและเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู ่ในระบบ
การศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ ที่มีความเสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษา และเด็กและเยาวชนนอกระบบ
การศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี ที่หลุดจากระบบการศึกษาไม่เกิน 1 ปีการศึกษา 

ภาวะวิกฤตทางการศึกษา หมายถึง เหตุการณ์ ปัจจัย หรือสภาวะอื่นใดที่ส่งผลกระทบให้กระบวนการ
อุปการะทางด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชนไม่อาจด้าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง จนอาจเป็นเหตุให้เด็กและ
เยาวชนต้องออกจากระบบการศึกษา หรือขาดโอกาสที่จะได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

หน่วยสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ประกอบด้วย 1) คณะทำงานจังหวัดเพ่ือ
ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการศึกษา หรือคณะกรรมการ CMS จำนวน 4 
จังหวัด  2) ผู้จัดการรายกรณี case manager (CM) 4) แกนนำ (core team) แต่ละจังหวัด 

กลไกการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการศึกษาในพื้นที่นำร่อง  
หมายถึง การช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการศึกษาใน 4 จังหวัด โดยแต่ละ
จังหวัดมีแกนนำ (Core Team) ในการขับเคลื่อนงาน ประกอบด้วย รูปแบบที่ 1 ศึกษาธิการจังหวัดเป็นแกนนำ 
ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น รูปแบบที่ 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแกนนำ ได้แก่ จังหวัดยะลา รูปแบบที่ 3  
ภาคประชาสังคมเป็นแกนนำ ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก และรูปแบบที่ 4 สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ได้แก่ 
กรุงเทพมหานคร 
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บบท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

โครงการจัดการความรู้เพื่อสื่อสารขับเคลื่อนนโยบายศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทาง

การศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) รวบรวมองค์ความรู้ บทเรียน ข้อค้นพบจากการดำเนินโครงการศูนย์ช่วยเหลือ

เด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา และสามารถจัดทำแนวทางหรือข้อเสนอเ ชิงนโยบายต่อไป  

2) สังเคราะห์บทเรียนจากกรณีตัวอย่างการหลุดจากระบบการศึกษาของเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทาง

การศึกษา และ 3) เพื่อพัฒนารูปแบบ แนวทางการสื่อสารสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักใน

สังคม เพ่ือขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย คณะทำงานโครงการฯ ได้รวบรวมแนวคิด เอกสารและงานวิจัย

ที่เก่ียวข้อง แบ่งออกเป็น 5 ตอน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตอนที่ 1 หลักการ no child left behind 

ตอนที่ 2 แนวทางการจัดการศึกษาทางเลือก  

 2.1 ความหมายของการศึกษาทางเลือก 
 2.2 ลักษณะสำคัญของการศึกษาทางเลือก 
 2.3 รูปแบบการจัดการศึกษาทางเลือก 
ตอนที่ 3 การสื่อสารเพื่อการพัฒนา  

  3.1 ความหมายและลักษณะของการสื่อสารเพ่ือการพัฒนา 

  3.2 ทฤษฎีการสื่อสารเพื่อการพัฒนา  

 3.3 ทฤษฎีของแดเนียล เลินเนอร์  
 3.4 ทฤษฎีของเอเวอร์เร็ต เอ็ม โรเจอร์ส  
 3.5 ทฤษฎีการมีส่วนร่วมทางการสื่อสารเพ่ือการพัฒนา  
 3.6 บทบาทหน้าที่ของการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาสังคม 

 ตอนที่ 4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ตอนที่ 5 กรอบแนวคิดการวิจัย  

 

ตอนที่ 1 หลักการ no child left behind  

 ผลจากการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติก่อให้เกิดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 

Development Goals: SDGs) ประกอบไปด้วยเป้าหมายหลัก 17 ประการ เป้าประสงค์ 169 ข้อ และตัวชี้วัด 

230 ตัวชี้วัด ซึ่งครอบคลุมไปด้วย 3 มิติความยั่งยืน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีเนื้อหาหลักให้
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ยึดถือคือ “ไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง” (No one left behind) โดยการทำให้เป้าหมาย SDGs บรรลุผลจะต้องคำนึงถึง

ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และเป้าหมายทั้งหมดนั้นจะต้องไปให้ถึงในทุก ๆ ประเทศ และในทุกภาคส่วนของ

สังคม โดยเน้นให้เกิดความเท่าเทียมและทั ่วถึงในทุก ๆ กลุ ่มของสังคม (United Nations Development 

Programme, 2016) 

 หลักการดังกล่าวเห็นเป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นในช่วงหลังจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 

ทั ้งในด้านสาธารณสุข ด้านสังคม และการศึกษา ซึ ่งจะเห็นได้ว่าความพยายามของหลายประเทศพยายาม 

หนุนเสริมทั้งเชิงนโยบายและปฏิบัติในการสร้างภูมิคุ้มกันของประชาคมโลกด้วยการให้ความร่วมมือในการผลิตและ

แจกจ่ายวัคซีนให้ถึงประชาชนทุกกลุ่มในทุกประเทศ เพ่ือยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสชนิดนี้ โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก

และกลุ่มผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อวัคซีนแต่ละชนิด (Maurice, Cheng, Devaskar et al., 2021) 

 ในด้านสังคม ทุกอาชีพต้องได้รับการปกป้อง ดูแล อย่างเท่าเทียมและเหมาะสม ในช่วงภาวะวิกฤต  

การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ผลกระทบเกิดขึ้นกับประชาชนทั่วทุกแห่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเชิงของ

เศรษฐกิจ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความเหลื่อมล้ำทางสังคมในประเด็นต่าง ๆ กล่าวคือ ในช่วงการแพร่ระบาดช่วง

เริ่มแรก ทำให้เกิดมาตรการในการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลให้ประชาชนทุก

กลุ่มอาชีพเกิดข้อจำกัดในการหารายได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ประกอบอาชีพค้าขาย ร้า นค้า ร้านอาหาร 

(Thanh, Nguyen, Ngan, Nguyen, Phan, and Nguyen, 2022) ในช ่วงเวลาดังกล ่าวก่อให ้ เก ิดความยากไร้  

ขาดแคลนสูงขึ้น และมีสถิติการก่ออาชญากรรมมากขึ้นด้วย ไม่เพียงเท่านี้ยังมีการก่ออาชญากรรมรูปแบบใหม่ ๆ โดย

อาศัยวิทยาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือที่เรียกว่า อาชญากรรมไซเบอร์ ด้วย (ฐกฤต แก้วทับทิม, 2564) 

อย่างไรก็ตามแต่ละประเทศก็มีแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตนี้ ยกตัวอย่างใน

ประเทศไทยได้กำหนดให้มีมาตรการที่หลากหลายเพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจของประชาชน เช่น 

โครงการเพ่ิมกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการเพ่ิมกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 

โครงการคนละครึ่ง โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ เป็นต้น ซึ่งสะท้อนถึงความพยายามในการดำเนินการตามหลักการ No one 

left behind 

 ในมิติการศึกษา หลักการ “ไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง” หมายรวมถึงการสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่า

เทียมและทั่วถึงให้กับคนทุกกลุ่มโดยไม่ปล่อยให้ข้อจำกัดทางกายภาพของบุคคลหรือเศรษฐกิจเป็นอุปสรรคต่อ  

การได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ (United Nations Development Programme, 2016) มาตรการที่เกี่ยวข้อง 

เช่น มาตรการการเรียนรวมสำหรับผู้เรียนกลุ่มเปราะบางหรือผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ หรือการเพ่ิม

โอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนที่ประสบภาวะขาดแขลน เป็นต้น 
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 อย่างไรก็ตามในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อมิติการศึกษาเป็น

อย่างมาก ระบบการจัดการเรียนการสอนต้องเปลี่ยนจากการเรียนในห้องเรียน (onsite) เป็นรูปแบบออนไลน์ 

(online) ยิ่งทำให้ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพิ่มสูงยิ่งขึ้น (May, 2021) การเรียนออนไลน์นั้นต้องอาศัยปัจจัย

ความพร้อมทั้งด้านอุปกรณ์ที่จำเป็น และความสามารถของผู้เรียนในการใช้งานอุปกรณ์เหล่านั้น รวมถึงการปรับตัว

กับการเรียนแบบออนไลน์ที่ไม่คุ้นเคยอีกด้วย การเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการเรียนออนไลน์

ตามมาด้วยค่าใช้จ่ายจำนวนมากและคุณภาพการเรียนการสอนยังขึ้นอยู่กับความเสถียรของสัญญาณอินเตอร์เน็ต

ด้วย การเตรียมการดังกล่าวทำให้ครอบครัวต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ครอบครัวที่อยู่ในภาวะยากไร้

รวมถึงผู้เรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลจะเกิดข้อจำกัดในการเรียน และจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจนเกิด  

เป็นปัญหาลูกโซ่ตามมา (Alum, 2020) 

 อย่างไรก็ตามประเทศไทยมีความพยายามที ่จะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เกิดขึ ้นเพื ่อบรรเทา 

ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในยุคหลังการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ ตัวอย่าง

ประการหนึ่งจะเห็นได้จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้ริเริ ่มโครงการศูนย์ช่วยเหลือ  

เด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา เพื่อให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินแก่ผู้เรียนที่มีความเสี่ยงต่อการหลุด  

จากระบบการศึกษา โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนในประเทศไทยทุกคนยังคงสามารถได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นไป

ตามหลักการท่ีว่า “เราจะไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง” 

 

ตอนที่ 2 แนวทางการจัดการศึกษาทางเลือก  

2.1 ความหมายของการศึกษาทางเลือก 
การศึกษาทางเลือก (Alternative Education) เป็นระบบการจัดการศึกษาที ่มีรูปแบบแตกต่างจาก

การศึกษาในระบบกระแสหลัก เป็นการศึกษาที่ได้รับการจัดบนพื้นฐานความเชื่อที ่ว่าธรรมชาติของมนุษย์มี  
ความแตกต่างหลากหลายและทุกคนมีศักยภาพพร้อมที่เรียนรู้ด้วยตนเองสู่การเปลี่ยนแปลงแบบองค์รวม (Holistic 
Change) และเป็นสิทธิประชาธิปไตยขั้นพื้นฐานที่ได้รับการรับรองตามหลักปฏิญญาสากลสิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ การจัดการศึกษาทางเลือกในสังคมไทยมีหลายรูปแบบ  
มีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน กระบวนการเรียนรู้ และสาระที่เรียนรู้ที่ยึดโยงกับภูมินิเวศ 
สิ่งแวดล้อม พหุวัฒนธรรม พหุปัญญา พหุสังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างเท่าทัน ภายใต้แนวคิดและ
จุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ เป็นการศึกษาที่แท้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งสติปัญญา และจิตใจ 
รวมถึงพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ในแต่ละบุคคลที่นำไปสู ่การเปลี ่ยนแปลงในทุกด้านทั ้งโลกทัศน์ ความรู้  
ความเข้าใจ และพฤติกรรม เพ่ือสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่นำไปสู่คุณภาพใหม่ของผู้เรียนที่เชื่อมั่น
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ในปัญญาอดีต เข้าใจปัญญาปัจจุบัน และเท่าทันปัญญาอนาคตอย่างสมดุลและตลอดชีวิต (ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ และ
คณะ, 2563)  

ในเรื่องของความหมายของการศึกษาทางเลือกนี้ มีผู้ให้คำนิยามไว้ในหลายมิติและหลายลักษณะด้วยกัน 
ซึ่งโดยภาพรวมแล้วมีความคล้ายคลึงกันในแก่นของแนวคิด แต่อาจจะมีความแตกต่างกันในบริบทของรายละเอียด
ปลีกย่อย อย่างไรก็ตามอาจจะวางกรอบของการนิยามความหมายไว้กว้าง ๆ ว่า การศึกษาทางเลือกไม่ใช่เป็นเพียง
แค่กระบวนการ หรือวิธีการเท่านั้น แต่อาจจะเป็นความคิดเห็นในการมองการจัดการศึกษาที่สามารถจัดได้อย่าง
หลากหลายวิธีการ บนพื้นฐานของความเชื่อที่ว่ามนุษย์สามารถที่จะเรียนรู ้ได้ และสังคมมีหน้าที ่ในการจัด
สภาพแวดล้อมให้เพ่ือให้เกิดการพัฒนาได้  

สภาการศึกษาทางเลือก (2555) เกิดจากกลุ่มคนที่เห็นจุดอ่อนของการศึกษาในกระแสหลัก เริ่มต้นขึ้นมา
โดยใช้คำว่า กลุ่มเครือข่ายเสรีภาพทางการศึกษา ใช้ชื ่อคณะกรรมาธิการการศึกษาภาคประชาชนในการร่าง
กฎหมายการศึกษา และปรับเป็นสภาการศึกษาทางเลือก เพื ่อให้ทราบว่าเป็นการศึกษาที ่หลากหลาย  
ในการประชุมสภาการศึกษาทางเลือกครั้งที่ 1 ได้นิยามของการศึกษาทางเลือก คือ การศึกษาที่มีรูปแบบแตกต่าง
จากการศึกษากระแสหลัก เป็นการศึกษาที่มีขอบเขตกว้างขวาง มีรูปแบบหลากหลายทั้งเนื้อหา และวิธีการเรียนรู้
มุ่งตอบสนองการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของมนุษย์แต่ละคนที่มี่ความแตกต่างกันทั้งในด้ านความถนัด 
ความสนใจ ความพร้อมในการเรียนรู ้ รวมถึงความแตกต่างด้านสภาพแวดล้อมในวิถีชีวิต ครอบครัว สังคม 
วัฒนธรรม และความหลากหลายทางชาติพันธุ์แม้การศึกษาทางเลือกจะมีรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย แต่ภายใต้
ความแตกต่างหลากหลายนั้น ยังมีหลักการสำคัญร่วมกัน อันได้แก่ การพัฒนาภาวะภายใน และจิตวิญญาณของ
มนุษย์ การมีวิธีการเรียนรู ้ที ่เปิดโอกาสให้ผู ้เรียนมีส่วนร่วม และเสริมสร้างทักษะจากการปฏิบัติจริงผ่าน
กระบวนการที่สอดคล้องกับธรรมชาติ ทรัพยากรที่มีอยู่ และวิถีชีวิตของชุมชน โดยการเคารพตนเอง เคารพ  
เพื่อนมนุษย์ และเคารพธรรมชาติ ทั้งนี้เพื่อนำผู้เรียนไปสู่การเติบโตและพัฒนาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งกายและใจ 
และจิตวิญญาณอย่างเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก 

ยุทธชัย เฉลิมชัย และสานต่อ เฉลิมชัย (2559) เห็นว่า หัวใจของการศึกษาทางเลือก คือ การเคารพใน
คุณค่าความเป็นมนุษย์ และเคารพในสิทธิเสรีภาพทางการศึกษาของประชาชน จึงกล่าวว่าการศึกษาทางเลือก คือ 
การจัดการศึกษาที ่เคารพในคุณค่าความเป็นมนุษย์และสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่จะเลือกการศึกษาให้
สอดคล้องกับธรรมชาติและศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ และเป็นพลเมืองที ่มีคุณภาพของประเทศชาติ ทั ้งมีลักษณะสร้างสรรค์ก่อให้เกิดนวัตกรรมและ 
มีความแตกต่างจากการศึกษาตามแนวกระแสหลัก 

โดยสรุปแล้ว การศึกษาทางเลือกจึงเป็นการจัดการศึกษาที่เคารพในคุณค่าความเป็นมนุษย์และสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนที่จะเลือกการศึกษาเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนที่ไม่ประสงค์จะเรียนในระบบ
การศึกษาตามปกติ เป็นการศึกษาที่มีขอบเขตกว้างขวาง มีรูปแบบหลากหลายทั้งเนื้อหา และวิธีการเรียนรู้  
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มุ่งตอบสนองการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของมนุษย์แต่ละคนที่มีความแตกต่างกันทั้งในด้านความถนัด 
ความสนใจ ความพร้อมในการเรียนรู้ 

2.2 ลักษณะสำคัญของการศึกษาทางเลือก 
ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ และคณะ (2563) ได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะสำคัญของการศึกษาทางเลือก 

ที่สะท้อนคุณค่าและความหมายอันแท้จริงของการศึกษาเรียนรู้ไว้ 6 ประการ คือ 1) การศึกษาทางเลือกคือ
การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 2) การศึกษาทางเลือกคือการศึกษาที่มีความหลากหลาย อันเป็น
ภาวะตามธรรมชาติ 3) การศึกษาทางเลือกคือการศึกษาที ่สร้างสรรค์องค์ความรู ้ที ่สมดุลและผสมผสาน  
4) การศึกษาทางเลือกคือการศึกษาที่สร้างสรรค์วิถีการเรียนรู้ที ่เหมาะสมกับธรรมชาติในการเรีย นรู ้มนุษย์  
5) การศึกษาทางเลือกคือการศึกษาที่ช่วยให้ค้นพบตนเองและนำทางให้ประสบความสำเร็จได้ตามศักยภาพของตน 
และ 6) การศึกษาทางเลือกคือการศึกษาที่เป็นของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน 

2.3 รูปแบบการจัดการศึกษาทางเลือก 
สุชาดา จักรพิสุทธิ์ และคณะ (2546) ได้จัดกลุ่มการศึกษาทางเลือกในสังคมไทยโดยใช้ฐานการเรียนรู้  

เป็น 7 กลุ่ม คือ 1) การศึกษาทางเลือกที่จัดโดยครอบครัวหรือบ้านเรียน (Home School) 2) การศึกษาทางเลือก
ที่อิงกับระบบรัฐ 3) การศึกษาทางเลือกสายครูภูมิปัญญา 4) การศึกษาทางเลือกสายศาสนธรรม 5) การศึกษา
ทางเลือกที่เป็นสถาบันนอกระบบรัฐ 6) การศึกษาทางเลือกของกลุ่มการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 7) การศึกษาทางเลือก
ผ่านสื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ ต่อมาประภาภัทร นิยม (2553) ได้กำหนดรูปแบบการศึกษาทางเลือกไว้ 4 กลุ่ม 
คือ 1) การจัดการศึกษาตามความต้องการของผู้เรียน เช่น บ้านเรียน 2) การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบ  
มีเป้าหมายและการเรียนรู้แตกต่างกัน หรือเรียกว่าโรงเรียนนวัตกรรมทางการศึกษาซึ่งมีหลากหลายแนวคิด เช่น 
วิถีพุทธ มนุษยนิยม มอนเตสซอรี่ (Montessori) วอลดอร์ฟ (Waldorf) 3) กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัยอ่ืน ๆ ที่เน้น
บริบทท้องถิ่นและการจัดการเรียนรู้เฉพาะเรื่อง 4) กลุ่มอุดมศึกษาทางเลือกที่เน้นหลักสูตรพิเศษในระดับปริญญา
ตรีและโท เช่น สถาบันอาศรมศิลป์ ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา เป็นต้น  

ปัจจ ุบ ันผลจากการข ับเคล ื ่อนการจ ัดการศ ึกษาทางเล ือกในแต ่ละประเภทและสถานการณ์  
การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อุตสาหกรรม เศรษฐกิจและสังคมทุกด้านอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้
สถาบันทางสังคมต่าง ๆ รวมถึงโรงเรียนของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบปกติไม่อาจนิ่งเฉยไปตาม
ระบบการศึกษากระแสหลักอย่างเดียวได้ โดยได้มีการศึกษาพัฒนาและยกระดับนวัตกรรมการจัดการศึกษาของ
ตนเองให้มีความก้าวหน้าและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้เรียนมากยิ่งขึ ้น รวมถึงผู้เรียน โดยเฉพาะ  
กลุ่มเด็ก เยาวชนได้มีการตื่นตัวในการสร้างสรรค์นวัตกรรมออกแบบและพัฒนาการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองภายใต้
ระบบนิเวศการเรียนรู้ที่ก้าวหน้าและภูมิทัศน์การเรียนรู้ใหม่ที่กว้างไกลไร้พรมแดนมากยิ่งขึ้น ดังนั้น รูปแบบการจัด
การศึกษาทางเลือกในสังคมไทยปัจจุบันสามารถแบ่งลักษณะและรูปแบบตามสถานภาพทางกฎหมายได้  
6 ประเภท คือ 1) โรงเรียนทางเลือก ประกอบด้วย โรงเรียนเอกชนทางเลือก โรงเรียนรัฐ (ขนาดเล็กและขนาดกลาง) 
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โรงเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 2) บ้านเรียน-Home School 3) ศูนย์การเรียนสถาบันสังคมตาม
มาตรา 12 4) อุดมศึกษาทางเลือก 5) การศึกษาบนฐานชุมชนและแหล่งเรียนรู้ครูภูมิปัญญา และ 6) นวัตกรรม
การเรียนรู้และการสื่อสารเพ่ือการเปลี่ยนแปลง (ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ และคณะ, 2563) 
 
ตอนที่ 3 การสื่อสารเพื่อการพัฒนา  
 3.1 ความหมายและลักษณะของการสื่อสารเพื่อการพัฒนา 

การสื ่อสารเพื ่อการพัฒนา หมายถึง กระบวนการสื ่อสารในรูปแบบใดรูปแบบหนึ ่งที ่ม ุ ่งเน้นให้  

เกิดการเปลี่ยนแปลง การปรับเปลี่ยนความคิด ความเชื่อ ทัศนคติและพฤติกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาในทุกระดับ  

การสื่อสารเพ่ือการพัฒนาที่ดีควรมีลักษณะที่เปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการสื่อสารนั้น ๆ 

ได้ โดยสื่อที่ใช้ควรมีความหลากหลาย ทั้งนี้เพื่อจะได้สร้างความเข้าใจและความสอดคล้องร่วมกันระหว่างผู้ส่งสาร

กับผู้รับสารได้โดยง่าย 

 3.2 ทฤษฎีการสื่อสารเพื่อการพัฒนา  

การสื ่อสารเป็นการสร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู ้ร่วมกัน บทบาทของการสื ่อสารเป็นหัวใจสำคัญ  
ในการสร้างความเข้มแข็ง สู ่การพัฒนาอย่างไม่สิ ้นสุด โดยมีการติดต่อสื ่อสารต่อกัน มีการเอื ้อเฟื ้อต่อกัน  
มีการเรียนรู้ร่วมกัน และมีการจัดการที่ดี และได้มีการสร้างแนวคิดทางทฤษฎีอธิบายความพันธ์ต่างๆ ไว้อย่าง
หลากหลายโดยได้มีนักวิชาด้านการสื่อสารได้ค้นพบและอธิบายทฤษฎี เกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการพัฒนาที่สำคัญ
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558) ดังนี้ 

3.3 ทฤษฎีของแดเนียล เลินเนอร์  
ทฤษฎีของเลินเนอร์ จำแนกได้ 2 ระดับคือ ระดับสังคม (Societal Level) เรียกว่าการพัฒนาประเทศ 

และระดับบุคคล (Individual Level) เรียกว่า การทำให้คนทันสมัย การสื่อสารเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของ
กระบวนการสังคม ในขณะที่สังคมกำลังอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการพัฒนานั้น การสื่อสารจะถูกใช้เพื่อส่งเสริม
และขยายการพัฒนา ตลอดจนทำให้งานพัฒนาดำเนินไปได้โดยสะดวก การสื่อสารจะทำหน้าที่เป็นกลไกที่จะ
ผลักดันให้การพัฒนาประเทศเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีบทบาทในการให้คำแนะนำข่าวสารทุกประเภทที่มี
ลักษณะยุ่งยากซับซ้อน หรือผู้รับเข้าใจยาก เป็นสื่อในการถ่ายทอดข่าวสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงไปยังผู้รับ 
เพ่ือให้เกิดการประเมินเนื้อหาและสนองตอบต่อข่าวสารนั้น (feedback) นอกจากนั้นยังมีบทบาทในการโน้มนาวใจ
ให้เกิดการแปลงความรู้ (Knowledge) ทัศนคติ (Attitude) และการนำไปปฏิบัติ (Practice) ดังนั้น การพัฒนา
ระบบการสื่อสารจึงขนานเคียงคู่ไปกับการพัฒนาสังคมด้วย 

ประเด็นสำคัญตามข้อเสนอของเลินเนอร์ คือ การพัฒนาระบบการสื ่อสารถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ  
การพัฒนาระบบสังคมส่วนรวมทั้งหมด และมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาส่วนอื ่น ๆ ในสังคมด้วยอันได้แก่  
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การพัฒนาเศรษฐกิจ การศึกษา การเมือง สังคมและวัฒนธรรม เลินเนอร์กล่าวว่า “ระบบการสื่อสารเป็นทั้งเครื่องชี้ 
(Index) และตัวแทน (Agent) กรเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในระบบสังคมใหญ่ทั้งหมด  

3.4 ทฤษฎีของเอเวอร์เร็ต เอ็ม โรเจอร์ส  
เอเวอร์เร็ต เอ็ม โรเจอร์ส (Everett M. Rogers) มีชื ่อเสียงโด่งดังเป็นที่ยอมรับการทั่วโลกจากทฤษฎี 

การสื่อสารนวัตกรรมหรือการเผยแพร่นวัตกรรมของโรเจอร์ ได้รับการอ้างอิงไปอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในส่วนที ่เก ี ่ยวข้องกับ “กระบวนการยอมรับนวัตกรรม” (Adoption process) ซึ ่งเด ิมได้อธ ิบายว่า คือ 
กระบวนการตัดสินใจในการยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรม เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในสมอง ที่บุคคลจะต้องผ่าน
ขั้นหรือระยะต่างๆ ตั้งแต่แรกที่รู้เรื่อง หรือมีความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมไปจนถึงขั้นตัดสินใจที่จะยอมรับหรือปฏเิสธ
นวัตกรรม และในที่สุดถึงขั้นยืนยันการตัดสินใจที่ทำไปแล้ว กระบวนการรับนวัตกรรมนี้ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน 
ดังภาพที่ 2 

 

 
ภาพ 2.1 แบบจำลองกระบวนการยอมรับนวัตกรรม 

ที่มา : มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558 
 

จากภาพที่ 2.1 แบบจำลองกระบวนการยอมรับนวัตกรรม ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน (Rogers, 1971) มีดังนี้  
1. ขั้นการตระหนัก (Awareness Stage) คือ การที่บุคคลได้รับรู้ว่ามีแนวคิดหรือวิทยาการใหม่ ๆ แต่ยังไม่

มีความรู้ที ่ลึกซึ้งในเนื้อหาและรายละเอียดต่าง ๆ การรับรู้ที ่สำคัญของกระบวนการยอมรับ ได้แก่ การรับรู้ที่
สามารถกระตุ้นให้เกิดความสนใจที่จะศึกษาความรู้ในนวัตกรรมเพิ่มเติม หรือการรับรู้ที่จะนำไปสู่ ขั้นต่อไปของ
กระบวนการยอมรับ เพราะการรับรู้แต่ละครั้งไม่จำเป็นจะต้องมีกระบวนการยอมรับขั้นอื่น ๆ ตามมาเสมอไป 
ดังนั้น การรับรู้เรื่องที่ตรงกับปัญหาความต้องการ หรือสามารถที่จะมองเห็นประโยชน์ที่จะเกิดตามมาได้อย่าง
เด่นชัดเหล่านี้ย่อมกระตุ้นให้เกิดความสนใจได้ง่ายกว่าการรับรู้ในเรื่องทั่ว ๆ ไป  

2. ขั้นความสนใจ (Interest Stage) คือ การที่บุคคลเกิดความสนใจที่จะศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิทยากร
แผนใหม่ ขั้นนี้ยังไม่มีการประเมินวิทยาการแผนใหม่เข้ากับสถานการณ์ที่แท้จริงของแต่ละบุคคลเพียงแค่ต้องการ
ความรู้เพิ่ม สิ่งสำคัญในขั้นนี้ ได้แก่ ความรู้ (Cognitive or Knowledge) ความสนใจศึกษาหาความรู้ของบุคคล 
นอกจากจะขึ้นอยู่กับความสามารถทางสมองแล้ว ในการรับความรู้ยังขึ้นอยู่กับจิตลักษณะบางประการของบุคคล
นั้นด้วย เป็นต้นว่า ความทันสมัย การชอบเปลี่ยนแปลง ทัศนคติและบรรทัดฐานของระบบสังคม (Social System 
Norms) ที่ทันสมัย มีระบบสื่อสารที่ดี สิ่งเหล่านี้จะช่วยกระตุ้นการแสวงหาความรู้ในขั้นนี้ได้เป็นอย่างดี  
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3. ขั้นการประเมินผล (Evaluation stage) บุคคลใช้ความสามารถทางสมองเพ่ือจะประเมินวิทยาการแผน
ใหม่ให้เข้ากับสถานการณ์ของตน ขั้นนี้เป็นการทดลองในระดับความคิด (Mental Trial) ถ้าบุคคลมีความรู้สึกว่า 
วิทยาการแผนใหม่มีคุณค่าและมีประโยชน์ ก็จะลงมือทดลองทำดูในขั้นที่ 4 ซึ่งเป็นการทดลองในภาคปฏิบัติ 
ความสำคัญของขั้นนี้ คือ การสร้างความรู้สึกท่ีดี (Affective) ต่อวิทยาการแผนใหม่ เพราะความรู้และข้อมูลต่าง ๆ 
ในขั้นที่ 2 จะเป็นรากฐานที่ทำข้ันนี้ คือ การประเมินประสบผลสำเร็จและต่อเนื่องไปยังกระบวนการในขั้นที่ 4  

4. ขั้นการทดลอง (Trial Stage) คือการได้ลงมือทดลองทำดูเพียงบางส่วนในสถานการณ์จริงของบุคคล 
เป ็นการย ้ำความแน่ใจว ่าผลจะดีจร ิงอย ่างที ่ค ิดในขั ้นประเมินหร ือไม ่ ในขั ้นน ี ้ความร ู ้ เก ี ่ยวกับว ิธ ีทำ  
(How-to-Knowledge) จะมีความสำคัญมาก เพราะจะเป็นผลต่อเนื่องของการตัดสินใจที่จะยอมรับหรือไม่ยอมรับ 
หรือการเปลี่ยนแปลงอ่ืน ๆ ตามมา  

5. ขั้นการยอมรับ (Adoption Stage) คือขั้นสุดท้ายของกระบวนการตัดสินใจยอมรับ ในขั้นนี้เกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรม (Behavior) ที่สามารถสังเกตเห็นได้ง่ายกว่าในขั้นอ่ืน ๆ  

ต่อมาโรเจอร์ ได้มีการปรับปรุงกระบวนการรับนวัตกรรมใหม่ให้ทันสมัย ถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพ
สังคม โดยเรียกว่า “กระบวนการตัดสินใจยอมรับนวัตกรรม” ( Innovation-Decision Process) แบ่งออกเป็น 5 
ขั้นตอน ดังภาพที่ 3 

 
ภาพ 2.2 แบบจำลองกระบวนการตัดสินใจยอมรับนวัตกรรม 

ที่มา : ปรับปรุงจาก Rogers, 1983 
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จากภาพ 2.2 แบบจำลองกระบวนการตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมของโรเจอร์ มีรายละเอียดแต่ละขั้นตอน 
(Rogers, 1983) ดังนี้  

ขั้นที่ 1 ขั้นความรู้ (knowledge) กระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรมเริ่มต้นเมื่อบุคคลได้สัมผัส
นวัตกรรม และเริ่มศึกษาหาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจถึงหน้าที่ของนวัตกรรมนั้น ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมที่บุคคล
ได้รับในขั้นนี้สามารถแบ่งได้เปน 3 ด้าน ดังนี้ 

ด้านที่ 1 ความรู้จักนวัตกรรม (Awareness Knowledge) ความรู้ที่ทำให้เกิดการตื่นตัวเกี่ยวกับนวัตกรรม 
เป็นความรู้ที่ว่ามีนวัตกรรมเกิดข้ึนแล้ว และนวัตกรรมนั้นสามารถทำหน้าที่อะไรบ้าง  

ด้านที่ 2 ความรู้วิธีการใช้นวัตกรรม (How - to Knowledge) ความรู้ประเภทนี้ได้จากการติดต่อสื่อสาร
กับสื่อมวลชน การติดต่อกับหน่วยงานราชที่ทำการเผยแพร่นวัตกรรมหรือเข้าร่วมประชุม ความรู้ประเภทนี้จะช่วย
ให้ใช้นวัตกรรมได้อย่างถูกต้อง นวัตกรรมยิ่งมีความซับซ้อนมากขึ้นเท่าใด ความจำเป็นที่จะต้องมีความซับซ้อนมาก
เท่าใด ความจำเป็นที่จะต้องมีความรู้นั้นก็ยิ่งมากขึ้น การขาดความรู้ด้านนี้จะทำให้เกิดการปฏิเสธนวัตกรรมได้มาก  

ด้านที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับหลักการของนวัตกรรม (Principles Knowledge) ความรู้ประเภทนี้ เป็นความรู้
ถึงเกณฑ์เบื้องหลังของนวัตกรรม ซึ่งช่วยให้นวัตกรรมบรรลุผล  

นอกจากนี้บุคคลจะมีความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของบุคคลในด้านต่าง ๆ 
สรุปได้ 3 ด้าน ดังนี้ 

1. สถานภาพทางเศรษฐกิจและการศึกษา ผู้มีระดับการศึกษาสูงและสถานภาพทางสังคมสูง มีรายได้ดีจะเป็น
ผู้ที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมได้เร็วกว่าผู้มีระดับการศึกษาต่ำมีสถานภาพทางสังคมต่ำ และมีรายได้ต่ำ  

2. พฤติกรรมการเปิดรับสาร ผู้ที่เปิดรับสาร ผู้ที่เปิดรับสื่อสารมวลชน ติดต่อกับผู้นำการเปลี่ยนแปลง และเข้า
มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ทางสังคม จะเป็นผู้ที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมได้เร็วกว่าผู้ที่มีลักษณะตรงกันข้าม  

3. บุคลิกภาพแบบเปิด ผู้ที่มีความสนใจเรียนรู้ติดต่อกับงานที่กว้างขวางไม่รังเกียจการติดต่อสัมพันธ์กับ
ผู้อื่น จะเป็นผู้รับรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมได้เร็ว ผู้ที่มีความรู้เรื่องนวัตกรรมไม่จำเป็นต้องยอมรับนวัตกรรมนั้นมาใช้
เสมอไป เพราะการยอมรับนวัตกรรมยังขึ้นอยู่กับคุณลักษณะอย่างอื่น เช่น ทัศนคติและความเชื่อ นอกจากนี้ผู้ที่มี
ความรู้เรื่องนวัตกรรมถ้าไม่ได้พิจารณาเห็นว่านวัตกรรมนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อตนก็ตัดสินใจไม่ยอมรับนวัตกรรม  

ขั้นที่ 2 ขั้นการจูงใจ (Persuasion) ในขั้นนี้บุคคลจะสร้างทัศนคติชอบหรือไม่ชอบนวัตกรรม กิจกรรมใน
สมองของบุคคลในขั้นความรู้เป็นเรื่องของความคิดเห็นหรือการรู้ ส่วนกิจกรรมในสมองในข้ันการจูงใจเป็นเรื่องของ
อารมณ์หรือความรู้สึก โดยบุคคลมีพฤติกรรมสำคัญคือแสวงหาข่าวสารข้อมูล ข้อมูลที่ได้รับมาเกี่ยวกับนวัตกรรม
นั้นว่าเหมาะสมกับตัวเขาทั้งในสภาพปัจจุบันและในอนาคตหรือไม่อย่างไร บุคคลจะมีการพัฒนาแนวความคิดเชิง
ประเมินเกี่ยวกับนวัตกรรมนั้น ซึ่งเป็นการพิจารณาคุณค่าของนวัตกรรมว่าเมื่อรับนวัตกรรมมาใช้จะมีผลติดตามมา
ในด้านใด มีประโยชน์ต่อตัวเขามากน้อยเพียงใด ถ้ามีประโยชน์มากจะมีความรู้สึกทางบวก แต่ถ้าคิดว่าไม่มี
ประโยชน์หรือมีประโยชน์น้อยต่อตัวเขา จะพัฒนาความคิดทางลบ  
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ขั้นที่ 3 ขั้นการตัดสินใจ (Decision) ในขั้นนี้บุคคลกระทำกิจกรรม ซึ่งนำไปสู่การเลือกที่จะยอมรับหรือ
ปฏิเสธนวัตกรรม การจะตัดสินใจยอมรับหรือไม่ยอมรับนวัตกรรมนั้นขึ้นอยู่กับ 2 ขั้นตอนที่ผ่านมาด้วย ถ้าบุคคลมี
ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม มีความรู้สึกชอบและเห็นประโยชน์ของนวัตกรรมนั้น บุคคลก็มีแนวโน้มที่จะตัดสินใจ
ยอมรับนวัตกรรมนั้น นอกจากนี้การตัดสินใจที่จะยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรมยังขึ้นอยู่กับลักษณะของนวัตกรรม 
ถ้านวัตกรรมนั้นสามารถแยกส่วนย่อย ๆ ได้ ให้มีการทดลองใช้ได้ บุคคลจะมีแนวโน้มที ่จะตัดสินใจยอมรับ
นวัตกรรมนั้น ในขั้นนี้มีความสำคัญมาก การที่บุคคลจะเลือกทางใดเป็นผลมาจากขั้นความรู้ และขั้นการจูงใจและ
การพิจารณาลักษณะนวัตกรรมว่าสอดคล้องกับฐานะทางเศรษฐกิจ สถานภาพทางสังคมและขนบธรรมเนียม
ประเพณี  

ขั้นที่ 4 ขั้นการนำไปใช้ (Implementation) กระบวนการตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมในขั้นตอนต้น ๆ เป็น
เรื่องของความรู้ความคิด แต่ข้ันนี้เป็นขั้นของการปฏิบัติ เมื่อบุคคลตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมนั้นไปใช้ เขาจะต้องรู้
ว่าจะสามารถหานวัตกรรมนั้นมาจากไหน นำไปใช้อย่างไรและเมื่อนำไปใช้จะเกิดปัญหาอย่างไร และสามารถ
แก้ปัญหาได้อย่างไร บุคคลจึงพยายามแสวงหาสิ่งต่าง ๆ เกี่ยวกับนวัตกรรม ดังนั้น ผู้นำการเปลี่ยนแปลง และ
วิธีการสื่อสารจึงมีบทบาทที่จะช่วยบุคคลให้ได้รับสิ่งที่เขาต้องการ ในขั้นนี้รวมถึงขั้นดัดแปลงแก้ไขด้วย การใช้นี้จะ
ดำเนินไปเรื่อย ๆ ขึ้นอยู่กับลักษณะของนวัตกรรมนั้น ซึ่งอาจรวมไปถึงการที่นวัตกรรมใหม่นี้ได้เข้าเป็นส่วนหนึ่ง
ของสถาบัน  

ขั ้นที ่ 5 ขั ้นการยืนยัน (Confirmation) ขั ้นตอนนี้เกิดขึ ้นสุดท้ายของกระบวนการตัดสินใจยอมรับ
นวัตกรรมในบุคคลส่วนใหญ่ กล่าวคือ เมื่อบุคคลได้ตัดสินใจที่จะยอมรับหรือไม่ยอมรับไปแล้ว บุคคลจะแสวงหา
ข้อมูลข่างสาร แรงเสริม เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของแต่ละบุคคลเมื่อยอมรับนวัตกรรมแล้ว เขาจะพยายาม
ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพ่ือให้เกิดความม่ันใจการรับข่าวสารข้อมูล การได้รับคำแนะนำและได้เห็นความสำเร็จของ
การใช้นวัตกรรม จะมีอิทธิพลต่อข้ันการยืนยันมาก  

ดังนั ้น กระบวนการตัดสินในนั ้นสามารถนาไปสู ่การยอมรับ หรือการปฏิเสธได้ ผู ้ที ่หยุดยอมรับ 
(Discontinuance) เป็นผู้ที่ตัดสินใจปฏิเสธนวัตกรรมหลังจากได้ยอมรับไปแล้ว ผู้ที่หยุดนี้อาจเกิดขึ้นได้เพราะ
บุคคลนั้นเกิดความรู้สึกไม่พึงพอใจต่อนวัตกรรม หรือเพราะนวัตกรรมนั้นเกิดถูกแทนที่ด้วยความคิดใหม่กว่า และมี
ความเป็นไปได้ว่าบุคคลจะยอมรับนวัตกรรรมหลังจากการตัดสินใจปฏิเสธไปแล้ว 

3.5 ทฤษฎีการมีส่วนร่วมทางการสื่อสารเพื่อการพัฒนา  
การศึกษาทฤษฎีการมีส่วนร่วมทางการสื่อสารเพื่อการพัฒนา เป็นการศึกษาทฤษฎีที่เน้นให้เห็นว่าในทุก

ขั ้นตอนของการพัฒนา ควรเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส ่วนร่วมทั ้งแต่การกำหนดนโยบายจนถึงขั ้นตอน  
การปฏิบัติ เพราะการมีส่วนร่วมเป็นปัจจัยสำคัญของการสื่อสารเพื่อการพัฒนา มีขอบเขตทั้งในระดับแนวตั้งและ
ในระดับแนวนอน เน้นประชาชนที่เป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการสื่อสารเพ่ือการพัฒนา การเสริมสร้างอำนาจแก่
ประชาชน โดยเฉพาะในระดับรากหญ้าเพื่อนำไปสู่สังคมแบบประชาสังคมอย่างแท้จริง 
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3.6 บทบาทหน้าที่ของการสื่อสารเพื่อการพัฒนาสังคม 

 การสื่อสารเป็นองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาในทุกระดับที่เชื ่อมร้อยบุคคลและกลุ่มบุคคล เพ่ือ

นำไปสู ่การปฏิบัติตามเป้าประสงค์ที ่มีร่วมกัน โดยการสื ่อสารมีบทบาทหน้าที ่ต่อการพัฒนาสังคม (บุษบา  

หินเธาว์, 2556) ดังนี้ 

1. การให้ข่าวสาร ก่อนที่ประเทศจะพัฒนานั้นประชาชนจะต้องรับข่าวสารที่เป็นประโยชน์และเอ้ืออำนวย

ต่อการพัฒนาก่อน การสื่อสารเพื่อพัฒนาจึงมีบทบาทหน้าที่ต่อการให้ข่าวสาร กล่าวคือ 1) การขยายขอบเขตของ

สิ่งแวดล้อม โดยการแสดงให้บุคคลเห็นความแตกต่างในด้านคุณภาพชีวิต ระบบเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และ

วัฒนธรรม ตลอดจนการแสดงให้เห็นวิถีชีวิตที่แตกต่าง วิถีทางแห่งความเป็นไปได้ในการพัฒนาและการเปิดโอกาส

ให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอบเขตสิ่งแวดล้อมทางความรู้ ความคิดท่ีกว้างขึ้น จะช่วยให้บุคคลมีมุมมองใหม่ 

ท่าทีใหม่ ให้นิยามและความหมายใหม่ต่อปรากฏการณ์ทางสังคมแบบเดิม 2) ดึงประชาชนมาสู่จุดสนใจ ในการนำ

นวัตกรรมใหม่เข้ามาพัฒนานั ้น สื ่อมวลชนเป็นตัวการสำคัญที่จะช่วยกำหนดว่าประชาชนควรรู ้เรื ่องอะไร  

โดยการเน้นจุดสนใจในบางเรื่องแทนที่จะเป็นเรื่องอื่น 3) ยกระดับความมุ่งมั่นปรารถนาของประชาชน กระตุ้นให้

ประชาชนดิ้นรนเพื ่อชีวิตที ่ดีกว่าและเพื ่อความเจริญของประเทศ และ 4) สร้างบรรยากาศแห่งการพัฒนา  

ในการพัฒนานั้น สื่อมวลชนมีส่วนสำคัญในการให้ข่าวสารเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งข่าวสาร เป็นการกระตุ้น  

การพัฒนาโดยการแสดงให้ประชาชนเห็นเครื่องมือที่ทันสมัยและชีวิตในสั งคมที่พัฒนาโดยการเสนอรายงานข่าว

เกี ่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม จากที่อื ่นในโลก ซึ ่งทำให้ประชาชนมีสายตาที ่กว้างไกลให้ความสนใจ  

เกิดความมุ่งมั่น ตั้งใจ และเกิดการพัฒนาได้ 

2. การชักจูงใจ การพัฒนาประเทศ สังคม ชุมชน ท้องถิ่น ย่อมส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชน คือ

ประชาชนต้องเปลี่ยนทัศนคติ ความเชื่อ และพฤติกรรมของตนเพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอ่ืน ๆ ในสังคม 

และใช้การสื่อสารทำหน้าที่ชักจูงใจประชาชนให้เปลี่ยนวิถีชีวิตของตน ซึ่งบทบาทของการสื่อสารต่อการชักจูงใจมี

รายละเอียด คือ 1) การเป็นพื้นที่สาธารณะและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสื่อสารที่มีบทบาทใน

การเป็นสื่อกลางเพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการตรวจสอบทางการเมือง ทำให้บุคคลและกลุ่มคนต่าง ๆ  

ที่อยู่ห่างไกลกันสามารถแลกเปลี่ยนความคิดกันได้ รวมทั้งสามารถตรวจสอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม และ

การเมืองได้ตลอดเวลา การที่สื่อมวลชนทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ก็เท่ากับเป็นการเปิด

โอกาสแห่งการเรียกร้อง ชักชวน และเชื้อเชิญให้บุคคลต่าง ๆ มองเห็นและตระหนักว่าประโยชน์ที่ได้รับจากการให้

ความร่วมมือหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาต่าง ๆ ของสังคม และ 2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

การพัฒนาที่ประสบความสำเร็จ คือ การพัฒนาที่ต้องลงลึกถึงฐานรากของชุมชนทั้ง ในระดับวัฒนธรรมและ

จิตสำนึก โดยประชาชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา หลักการที่สำคัญที่สุดของการสร้างการมีส่วนร่วม  
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คือ การกระจายอานาจการตัดสินใจให้แก่ชุมชน ให้ชุมชนเป็นแกนหลักในการคิด การตัดสินใจ การบริหารจัดการ 

ในการทำงานร่วมกันนี้เองบุคคลจะเกิดการเรียนรู้ ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็

จะขยายวงกว้างมากขึ้น  

3. การให้การศึกษา การสื่อสารสามารถทำหน้าที่ให้ความรู้ที ่จำเป็นแก่ประชาชนเพื่อประชาชนจะได้

สามารถปรับตัวเองให้เข้ากับการพัฒนาประเทศได้ โดยจะใช้การสื่อสารมวลชนทำหน้าที่ในการให้การศึกษาแก่

ประชาชน ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม การให้การศึกษาโดยตรง ได้แก่ การใช้สื่อมวลชนสำหรับการศึกษาในโรงเรยีน 

โดยทำหน้าที ่เป็นโสตทัศนูปกรณ์สำหรับชั ้นเรียน เพื ่อถ่ายทอดความรู ้แก่นักเรียนประกอบการสอนของครู  

หรือการใช้สื่อมวลชนสำหรับการศึกษานอกโรงเรียน เป็นการทำหน้าที่แทนครูเพื่อถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชน

เป้าหมายเฉพาะกลุ่ม เพื่อพัฒนาความรู้ อาชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนเหล่านั้น ถ้าเป็นกรณีให้การศึกษา

โดยอ้อม คือ การให้การศึกษาแก่ประชาชนทั่วไป โดยสื่อมวลชนทำหน้าที่เสนอความรู้ด้านต่าง ๆ เช่น การทำมา  

หากิน การเมืองการปกครอง การเศรษฐกิจ สุขภาพอนามัย เป็นต้น 

 

ตอนที่ 4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

เรียมลักษ์ วิระพันธุ์ และสมพงษ์ จิตระดับ (2565) ศึกษาเรื่อง สภาพชีวิตเด็กที่เสี่ยงต่อการออกกลางคัน

ของนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนวัดข้างคลองสังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร พบว่า 1) สภาพชีวิตที่เสี่ยง

ต่อการออกกลางคันของเด็กนักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนวัดข้างคลอง (ชื ่อสมมติ) สังกัดสำนักการศึกษา

กรุงเทพมหานคร คือ การหยุดเรียน บ่อย ขาดเรียนบ่อย การมาเรียนไม่สม่ำเสมอ บิดามารดาติดหนี้นอกระบบ 

นักเรียนกลุ่มดังกล่าวมีอาการซึมเศร้า ไม่ร่าเริงสดใส อารมณ์รุนแรงก้าวร้าว มักจะมีเรื่องทะเลาะชกต่อยกับเด็ก

นักเรียนคนอื่น บางคนมีโรคประจำตัวต้องพบแพทย์อยู่เป็นประจำ ครูผู้สอนบางคนตำหนิติเตียนใช้อำนาจต่อว่ากับ

เด็กนักเรียน สภาพครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ มีฐานะยากจน อาชีพไม่ม่ันคง มีรายได้ไม่แน่นอน สภาพแวดล้อมชุมชน

ที่เด็กนักเรียนอาศัยอยู่ล่อแหลมในการถูกชักจูงไปกระทำในทางที่ไม่เหมาะสม ทั้งเรื ่องของยาเสพติด การใช้  

ความรุนแรง ขาดพื้นที่ดี ๆ ในการดำเนินชีวิต และพบว่านักเรียนกลุ่มดังกล่าวมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน และ

อยู่ในลำดับท้าย ๆ ของห้องเรียน 2) แนวทางให้ความช่วยเหลือและป้องกันการออกกลางคันให้กับเด็กนักเรียน

ประถมศึกษา ผู้ปกครอง ควรหมั่นสังเกตบุตรหลานของตนโดยดูแลใกล้ชิด สนใจในผลการเรียนของบุตรหลาน

อย่างสม่ำเสมอ 

ซุฟเฟียน เจ๊ะมะ และชวลิต เกิดทิพย์ (2564) ศึกษาเรื่องเหตุปัจจัย มุมมอง และแนวทางการแก้ปัญหา

การออกกลางคันของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนของรัฐ จังหวัดปัตตานี ที่ได้รับผลกระทบจาก

สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว พบว่า เหตุปัจจัยของการออกกลางคันของนักเรียน ที่ได้รับ
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ผลกระทบจากสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว คือ การจ้างงานของผู้ปกครอง การศึกษาของ

ผู้ปกครอง และความพร้อมของผู้ปกครองในการดูแลบุตรหลาน ส่วนมุมมองการออกกลางคัน คือ ปัญหาครอบครัว

ที ่มีความเชื ่อมโยงและสัมพันธ์เกี ่ยวข้องกัน และแนวทางการแก้ปัญหาการออกกลางคัน มีดังนี ้ การอบรม 

กล่อมเกลาในสถาบันครอบครัว การส่งเสริมความมั ่นคงทางอาชีพ และการช่วยเหลือปัจจัยยังชีพพื ้นฐาน  

ที่จำเป็นต้องแก้ไขให้ครอบคลุมทุกปัญหา โดยต้องดำเนินการแก้ปัญหาไปพร้อมกันสำหรับทุกปัญหาที่มีความเกี่ยง

ข้องกัน ด้วยเหตุปัจจัยต่าง ๆ ล้วนมีความเก่ียวข้องเชื่อมโยงและส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน 

ยุพรัชต์ สนองคุณ (2556) ได้ศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของนักเร ียน  

ในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า โรงเรียน 

ชุมชน ภาครัฐ และเอกชนควรดำเนินการทำความ เข้าใจ ให้ความรู้กับผู้ปกครองได้เห็นความสำคัญและตระหนัก

ถึงประโยชน์ของการศึกษา มีการ สนับสนุน เสริมสร้างแรงจูงใจในการศึกษาของบุตรหลาน มีการช่วยเหลือปัจจัย

ต่าง ๆ ทั้ง ทุนการศึกษา หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน อาหารกลางวัน จัดหากิจกรรมส่งเสริมรายได้ ระหว่างช่วง

วันหยุดหรือปิดภาคเรียนของแต่ละปีการศึกษา มีการจัดการฝึกอบรมพื้นฐานอาชีพ ให้กับนักเรียนหรือผู้ปกครอง

นักเรียน เพื่อที่จะสามารถในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเลี้ยง ครอบครัวได้ ประสานความร่วมมือกับชุมชนและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหา ช่วยเหลือปัจจัยยังชีพพ้ืนฐานของประชาชน 
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ตอนที่ 5 กรอบแนวคิดการวิจัย  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพ 2.3 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

ทัศนคติต่อการศึกษา 

ความตระหนักรู้ถึง

ความสำคญัของการศึกษา 

การสื่อสารเพื่อ 

การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย 

กลไกการช่วยเหลือ 

เด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา 

ความสามารถ 

ในการอุปการะ

ทางการศึกษาของ

ผู้ปกครอง 

ปัญหาเศรษฐกิจ 

ประสบอุบัติเหตุ/โรคภัย 

ปัญหาครอบครัว 

ประสบสาธารณภัย 
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บทที่ 3 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

 โครงการจัดการความรู้เพื่อสื่อสารขับเคลื่อนนโยบายศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทาง

การศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) รวบรวมองค์ความรู้ บทเรียน ข้อค้นพบจากการดำเนินโครงการศูนย์ช่วยเหลือ

เด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา และสามารถจัดทำแนวทางหรือข้อเสนอเ ชิงนโยบายต่อไป  

2) สังเคราะห์บทเรียนจากกรณีตัวอย่างการหลุดจากระบบการศึกษาของเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทาง

การศึกษา และ 3) พัฒนารูปแบบ แนวทางการสื่อสารสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักในสังคม 

เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย มีขั้นตอนการดำเนินการวิจัย กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินการวิจัย 

เครื่องมือและวิธีการที่ใช้ในการวิจัย ระยะเวลาในการวิจัย การดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมู ล และการวิเคราะห์

ข้อมูล รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 

 3.1 กลุ่มเป้าหมาย 

 การดำเน ินการวิจ ัยครั ้งนี้ ม ีกลุ ่มเป ้าหมาย คือ เด ็กและเยาวชนที ่ม ีภาวะว ิกฤตทางการศึกษา  

หน่วยสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชน และภาคนโยบาย ดังนี้ 

1. เด็กและเยาวชนที่มีภาวะวิกฤตทางการศึกษา 
1.1 เด็กและเยาวชนที่มีภาวะวิกฤตทางการศึกษา ประกอบด้วย 1) เด็กและเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ใน

ระบบการศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ ที่มีความเสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษา และ 2) เด็กและเยาวชน
นอกระบบการศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี ที่หลุดจากระบบการศึกษาไม่เกิน 1 ปีการศึกษา กำหนดกลุ่มเป้าหมายโดย
การเลือกแบบเจาะจงเป็นเด็กและเยาวชนที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะ
วิกฤตทางการศึกษาในพื้นที่ต้นแบบ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จำนวน 404 คน โดยใช้ข้อมูล 
ทุติยภูมิจากฐานข้อมูล Smart Refer ของโครงการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา 

1.2 เด็กและเยาวชนที่มีภาวะวิกฤตทางการศึกษา ประกอบด้วย 1) เด็กและเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ใน
ระบบการศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ ที่มีความเสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษา และ 2) เด็กและเยาวชน
นอกระบบการศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี ที่หลุดจากระบบการศึกษาไม่เกิน 1 ปีการศึกษา กำหนดกลุ่มเป้าหมายโดย
การเลือกแบบเจาะจงเป็นเด็กและเยาวชนที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะ
วิกฤตทางการศึกษาในพื้นที่ต้นแบบ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ที่ใช้สำหรับการเก็บข้อมูลเชิงลึกไม่
น้อยกว่า 16 กรณี โดยการคัดเลือกกรณีศึกษาและให้ข้อมูลเชิงลึกจากจากคณะกรรมการ CMS ซึ ่งเป็นทีม 
สหวิชาชีพจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการช่วยดูแลเด็กและเยาวชนในพื้นที่ และมีผู้จัดการ
รายกรณี (case Manager: CM) ตลอดจนแกนนำ (core team) แต่ละจังหวัด 
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2. หน่วยสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ประกอบด้วย 1) คณะทำงานจังหวัดเพ่ือ
ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการศึกษาหรือคณะกรรมการ CMS ในจังหวัด 
นำร่องจำนวน 4 จังหวัด 2) ผู้จัดการรายกรณี case manager (CM) และ 3) แกนนำ (core team) แต่ละจังหวัด 
   

 3.2 พื้นที่ดำเนินการวิจัย 

พื ้นท ี ่ ในการดำเน ินการด ังกล ่าวครอบคล ุมท ุกภ ูม ิภาคของประเทศทั ้งภาคกลาง ภาคเหนือ  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ และเป็นพื้นที่ที่มีกลไกการทำงานเพื่อดูแลเด็กและเยาวชนในพื้นที่  (area 

based education: ABE) รวมทั้งเป็นจังหวัดที่มีการขับเคลื่อนงานด้านเด็กเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษาและ

เด็กนอกระบบการศึกษา 4 จังหวัด ได้แก่ 1) จังหวัดพิษณุโลก 2) กรุงเทพมหานคร 3) จังหวัดขอนแก่น และ  

4) จังหวัดยะลา ดังตาราง 3.1 และดังภาพ 3.1 
 

ตาราง 3.1 กลไกการช่วยเหลือเด็กและเยาวชน (แกนนำ) จำแนกตามภูมิภาคและจังหวัด 

 

 

 

 

ลำดับ ภูมิภาค จังหวัด กลไกการช่วยเหลือเด็กและเยาวชน (แกนนำ) 

1 เหนือ พิษณุโลก ภาคประชาสังคม 
2 กลาง กรุงเทพมหานคร สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร 

3 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น ศึกษาธิการจังหวัด 

4 ใต ้ ยะลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ภาพ 3.1 พื้นที่ดำเนินการวิจัย 
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 3.3 เครื่องมือและวิธีการที่ใช้ในการดำเนินการวิจัย 

 คณะทำงานโครงการฯ ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์ 3 ข้อ ได้แก่ 1) รวบรวมองค์ความรู้ 

บทเรียน ข้อค้นพบจากการดำเนินโครงการศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา และ

สามารถจัดทำแนวทางหรือข้อเสนอเชิงนโยบายต่อไป 2) สังเคราะห์บทเรียนจากกรณีตัวอย่างการหลุดจากระบบ

การศึกษาของเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา และ 3) พัฒนารูปแบบ แนวทางการสื่อสารสร้างความรู้ 

ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักในสังคม เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย โดยมีรายละเอียด

เครื่องมือและวิธีการที่ใช้ในการดำเนินการ ดังนี้ 

 3.3.1 การรวบรวมองค์ความรู้ บทเรียน ข้อค้นพบจากการดำเนินโครงการศูนย์ช่วยเหลือเด็กและ

เยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา และสามารถจัดทำแนวทางหรือข้อเสนอเชิงนโยบาย เป็นการนำข้อมูล

จากฐานข้อมูล smart refer มาวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือวิเคราะห์สาเหตุการเสี่ยงหลุดและการหลุดจากระบบ

การศึกษาของเด็กและเยาวชนได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการศึกษา โดยให้ครอบคลุมถึงสาเหตุ ในมิติ 

ด้านสาธารณภัย เศรษฐกิจ สุขภาพ และสังคม หรือเหตุการณ์ ปัจจัย หรือสภาวะอื ่นใดที ่ส่งผลกระทบให้

กระบวนการอุปการะทางด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชนไม่อาจดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง จนอาจเป็นเหตใุห้

เด็กและเยาวชนต้องออกจากระบบการศึกษา หรือขาดโอกาสที่จะได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการ

สนทนากลุ่มย่อย ผู้จัดการรายกรณี case manager (CM) และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้ง ในพื้นที่ 4 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ 

ขอนแก่น ยะลา พิษณุโลก และกรุงเทพมหานคร เพื ่อวิเคราะห์กลไกการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ได้รับ

ผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการศึกษา โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างสำหรับการสนทนากลุ่มกับกลุ่ม 

แกนนำ core team แต่ละจังหวัด ประกอบด้วย 1) ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ และบทบาทของ core team  

ในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการศึกษา  2) ทุนที่มีอยู่เดิมทั้งทรัพยากร 

ปัจจัยแวดล้อม รวมถึงกระบวนการในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทาง

การศึกษา 3) ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (key factors) 4) ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ตลอดจนแนวทาง

การแก้ไขปัญหาดังกล่าว 5) รูปแบบการติดตามการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทาง

การศึกษา การสร้างเครือข่ายการดำเนินงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

6) รูปแบบ/ประเภทสื่อ ที่ใช้ในการสื่อสารเพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงและกระตุ้นให้เกิดการตระหนักถึงความสำคัญ

ของเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการศึกษา 7) แนวโน้นการทำงานในระยะต่อไป ดัง

ภาคผนวก ก 

 3.3.2 การสังเคราะห์บทเรียนจากกรณีตัวอย่างการหลุดจากระบบการศึกษาของเด็กและเยาวชนใน

ภาวะวิกฤตทางการศึกษา เป็นการลงพื้นที่เพื่อติดตามการให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทาง



26 
 

การศึกษา และใช้การสนทนากลุ่มกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ได้แก่ คณะทำงานจังหวัดเพื่อช่วยเหลือเด็ก

และเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการศึกษา หรือคณะกรรมการ CMS ผู้จัดการรายกรณี case 

manager (CM) แกนนำ (core team) แต่ละจังหวัด หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและให้การช่วยเหลือเด็กและ

เยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา โดยใช้แบบสัมภาษณม์ีโครงสร้าง ดังนี้ 

  1. แบบสัมภาษณ์สำหรับการเก็บข้อมูลเชิงลึกรายกรณีในแต่ละจังหวัด (ระยะที่ 1) เป็น

เครื่องมือสำหรับเก็บข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ของผู ้ให้ข้อมูล และตอนที่ 2 ประเด็นคำถามในการสัมภาษณ์ ได้แก่ 1) สํารวจและวิเคราะห์ความต้องการ 

ในการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษาท่ีเหมาะสมกับคุณลักษณะ (character) และบริบทเชิงพื้นที่ของครูนอกระบบ

การศึกษาแต่ละกลุ่ม 2) ออกแบบนวัตกรรมการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษา ทั้งนี้แบบสัมภาษณ์ระยะที่ 1 มีผู้ให้

ข้อมูลเป็นคณะทำงานโครงการย่อยฯ ครูนอกระบบการศึกษาตามกลุ ่มเป้าหมาย ภาคีเครือข่าย วิทยากร  

ดังภาคผนวก ข 

  2. แบบสัมภาษณ์สำหรับติดตามการให้ความช่วยเหลือรายกรณีในแต่ละจังหวัด (ระยะที่ 2) 

เป็นเครื่องมือสำหรับเก็บข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง จำแนกตามผู้ให้สัมภาษณ์ ดังนี้ 

  2.1 ผู้ให้สัมภาษณ์เป็นแกนนำ (core team) ประเด็นคำถามในการสัมภาษณ์ ได้แก่ ประเด็นของ

ผู้รับทุน 1) วิธีการช่วยเหลือและแผนการดูแลทั้งการค้นหา คัดกรอง สนับสนุน และติดตามผลของเด็กและเยาวชน

ในภาวะวิกฤตทางการศึกษา (care plan) 2) ความยั่งยืนของการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทาง

การศึกษาในอนาคต 3) แนวทางการหนุนเสริมกับเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษาในอนาคตและ

คณะทำงานโครงการในพื้นที่เด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษาในอนาคตคณะทำงานโครงการในพื้นที่   

4) ความเปลี่ยนแปลงของเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา 5) จำนวนและวิธีการประเมินการหยุด 

การสนับสนุนการศึกษาของผู้รับทุน (exit case) ประเด็นเครื่องมือ 1) เครื่องมือที่ทางกองทุนเพื่อความเสมอภาค

ทางการศึกษา (กสศ.) ให้มา เช่น แบบคัดกรองเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา แบบพิจารณา  

อัตราการจ่ายเงินและวิธีการให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษาตามโครงการศูนย์

ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร ตลอดจนข้อเสนอแนะนํา

อ่ืน ๆ ที่ท่านเห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนาเครื่องมือดังกล่าว 2) เครื่องมืออ่ืน ๆ ที่ทางพ้ืนที่ใช้ในการช่วยเหลือ

และติดตามดูแลเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา นอกเหนือจากของกสศ. มีอะไรบ้าง และมีวิธีการใช้

อย่างไร ประเด็นการดำเนินการและการบริหารจัดการ 1) ความก้าวหน้าในการสร้างกลไกจังหวัด 2) อุปสรรคใน

การดำเนินงาน 3) ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ดังภาคผนวก ค 
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  2.2 ผู้ให้สัมภาษณ์เป็นผู้จัดการรายกรณี (CM) ประเด็นคำถามในการสัมภาษณ์ ได้แก่ 1) วิธีการ

ช่วยเหลือและแผนการดูแลทั้งการค้นหา คัดกรอง สนับสนุน และติดตามผลของเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทาง

การศึกษา (care plan) 2) ความยั่งยืนของการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษาในอนาคต  

3) แนวทางการหนุนเสริมกับเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษาในอนาคตและ CM ทั้งเด็กและเยาวชนใน

ภาวะวิกฤตทางการศึกษาในอนาคต และผู้จัดการรายกรณี (CM) ดังภาคผนวก ค 

  2.3 ผู้ให้สัมภาษณ์เป็นเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษาและครอบครัว  ประเด็น

คำถามในการสัมภาษณ์ ได้แก่ 1) วิธีการเข้าไปช่วยเหลือของผู้จัดการรายกรณี (CM) ตลอดจนแผนการดูแลทั้ง 

การค้นหา คัดกรอง สนับสนุน และติดตามผลของเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา (Care plan)  

2) หากไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกสศ. มีแผนการเพ่ือช่วยเหลืออย่างไร 3) ข้อกังวลทั้งก่อนและหลังรับ

ทุนจาก กสศ. ดังภาคผนวก ค 

 3.3.3 การพัฒนารูปแบบ แนวทางการสื่อสารสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักใน

สังคม เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย เป็นการจัดเวทีแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบ แนวทาง 

การสื่อสารตลอดจนสร้างคู่มือแนวทางปฏิบัติงานสำหรับคนทำงานกับเด็กด้อยโอกาสเพื่อไม่ให้ละเมิดสิทธิเด็ก และ

เวทีแบบมีส่วนร่วมเพ่ือถอดบทเรียนการดำเนินงานในการพัฒนาระบบช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทาง

การศึกษา ทั้ง 4 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบที่ 1 ศึกษาธิการจังหวัดเป็นแกนนำ จังหวัดขอนแก่น รูปแบบที่ 2 องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแกนนำ จังหวัดยะลา รูปแบบที่ 3 ภาคประชาสังคมเป็นแกนนำ จังหวัดพิษณุโลก และ

รูปแบบที ่ 4 สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ได้แก่ กรุงเทพมหานคร แนวทางการพัฒนากลไกการให้  

ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษาในระดับพ้ืนที่หรือระดับจังหวัด ข้อเสนอแนะต่อ

บทบาทการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้การช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา

เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบและกลไกลการให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา และ

ขยายผลการช่วยเหลือต่อไป โดยใช้แบบสัมภาษณ์มีโครงสร้าง ดังนี้ 

  1. แบบสัมภาษณ์สำหรับสนทนากลุ่มเพื ่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือแนวทางปฏิบัติงานสำหรับ

คนทำงานกับเด็กด้อยโอกาสเพื่อไม่ให้ละเมิดสิทธิเด็ก โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิจากนักวิชาการ

จากหน่วยงานภาครัฐ สื่อมวลชน และ UNICEF ประกอบด้วยประเด็นคำถาม ได้แก่ 1) ในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญ/

ผู้ทรงคุณวุฒิเกี ่ยวกับคู ่มือแนวทางปฏิบัติงานสำหรับคนทำงานกับเด็กด้อยโอกาสเพื่อไม่ให้ละเมิดสิทธิเด็ก 

ประกอบด้วยอะไร และควรเป็นอย่างไร 2) ในการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อการสื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวของกับเด็กและ

เยาวชนควรคำนึงถึงกฎระเบียบ หรือหลักเกณฑ์อะไรบ้าง 3) แนวทางหรือกระบวนการที่เหมาะสมในการสื่อสาร

ประเด็นด้านเด็กและเยาวชนควรเป็นอย่างไร เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานการสื่อสารเพ่ือป้องกันการละเมิดสิทธิ
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เด็ก 4) บทบาทขององค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ในการส่งเสริมมาตรฐานการสื่อสารเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิเด็ก

เป็นอย่างไร และ 5) ข้อเสนอแนะในการพัฒนามาตรฐานการสื่อสารเพ่ือป้องกันการละเมิดสิทธิเด็ก ดังภาคผนวก ง 

 2. แบบสัมภาษณ์สำหรับสนทนากลุ ่มเพื ่อถอดบทเรียนการดำเนินงานในการพัฒนาระบบ

ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นผู้จัดการรายกรณี case manager (CM) 

แกนนำ (core team) และตัวแทนหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและให้การช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤต

ทางการศึกษา จำแนกตามผู้ให้สัมภาษณ์ ดังนี้ 

 2.1 ผู้ให้สัมภาษณ์เป็นแกนนำ (core team) ประเด็นคำถามในการสัมภาษณ์ ได้แก่ ประเด็นศูนย์

ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษาในมุมมองของคณะทำงานระดับพื้นที่ฯ 1 ) การดำเนินงาน

เพื ่อบร ิหารจ ัดการศูนย ์ช ่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะว ิกฤตทางการศึกษามีหน่วยงานส่วนกลาง  

ในการดำเนินการหรือไม่ และหน่วยงานดังกล่าวมีบทบาทอย่างไร 2) คณะทำงานพื้นที่ฯ ควรร่วมมือกับหน่วยงาน

ใดบ้างเพื ่อให้การบริหารจัดการศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษาเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 3) จากที่ท่านได้ดำเนินการบริหารจัดการศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา 

กระบวนการทำงานขั้นตอนใดที่มีประสิทธิภาพ (ค้นหา คัดกรอง ประเมินติดตาม และส่งต่อ) 4) จากกระบวนการ

ทำงานข้างต้นในข้อ 3 ขั้นตอนใดที่เป็นอุปสรรค สามารถปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงระบบการทำงานอย่างไรเพื่อให้

กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และประเด็นการขับเคลื่อนเชิงนโยบายในการช่วยเหลือเด็กในภาวะ

วิกฤตทางการศึกษา 1) นโยบายการช่วยเหลือเด็กในภาวะวิกฤตทางการศึกษาควรเป็นอย่างไร การขับเคลื่อนใน

เชิงนโยบายควรคำนึงถึงเรื่องใดบ้าง และหน่วยงานหรือบุคคลใดควรมีบทบาทในการจัดการเชิงนโยบาย 2) รูปแบบ

การสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนเชิงนโยบายควรเป็นอย่างไร ดังภาคผนวก จ 

 2.2 ผู้ให้สัมภาษณ์เป็นผู้จัดการรายกรณี (CM) ประเด็นคำถามในการสัมภาษณ์ ได้แก่ 1) กลไก

การสนับสนุนการทำงานของ CM ควรมีประเด็นใดบ้าง โปรดระบุ และควรเป็นบทบาทของหน่วยงานใด  

2) กระบวนการ empowerment ต้องการในประเด็นใดบ้าง ยกตัวอย่าง 3) CM สามารถมีบทบาทในการสื่อสาร

เพื่อการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษาได้ในลักษณะใดบ้าง และที่ผ่านมามีกระบวนการ

ปฏิบัติแล้ว หรือไม่ อย่างไร 4) รูปแบบการโอนเงินโดยตรงไปยังบัญชีของเด็กและผู้ปกครอง ควรปรับเปลี่ยน

หรือไม่ อย่างไร ดังภาคผนวก จ 
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 3.4 ระยะเวลาในการวิจัย  

กิจกรรม 
กรกฎาคม 2565 – กุมภาพันธ์ 2566 

งวดที่ 1 (ก.ค. - ต.ค.) งวดที่ 2 (พ.ย. - ม.ค.) งวดที่ 3 (ก.พ.) 

ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 ต.ค. 65 พ.ย. 65 ธ.ค. 65 ม.ค. 66 ก.พ. 66 

กิจกรรมที่ 1 วิเคราะห์สาเหตุการเสี่ยง
หลุดและการหลุดจากระบบการศึกษา
ของเด็กและเยาวชนได้รับผลกระทบ
จากภาวะวิกฤตทางการศึกษา 

        

กิจกรรมที่ 2 ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลเชิงลึก
รายกรณี 

        

กิจกรรมที่ 3 ถอดบทเรียนจาก 16 กรณี
ตัวอย่างการหลุดจากระบบของเด็กและ
เยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา 

        

กิจกรรมที่ 4 สื่อสารสร้างความรู้  
ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักใน
สังคม เพ่ือขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
เชิงนโยบาย 

        

กิจกรรมที่ 5 ข้อเสนอแนะต่อ 
การดำเนินงานในการพัฒนาระบบ
ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤต
ทางการศึกษา 
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 3.5 การดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การดำเนินการครั้งนี้คณะทำงานโครงการฯ ได้มีวิธีการดำเนินการที่หลากหลาย ทั้งการวิเคราะห์ข้อมูล

จากฐานข้อมูล smart refer การลงพื้นที่ติดตามการให้ความช่วยเหลือ การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม

กับคณะทำงานจังหวัดเพื ่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการศึกษา หรือ

คณะกรรมการ CMS ผู้จัดการรายกรณี case manager (CM) แกนนำ (core team) แต่ละจังหวัด หน่วยงานอื่น ๆ 

ที่เก่ียวข้อง เด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษาและครอบครัว ตลอดจนการจัดเวทีประชุมแบบมีส่วนร่วม

เพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงานในการพัฒนาระบบช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา  โดยมี

การดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้ 

 3.5.1 ประชุมคณะทำงานโครงการฯ เพื่อวิเคราะห์ภาพรวมสาเหตุที่ทำให้เด็กและเยาวชนจะเสี่ยงหลุด

ออกจากระบบการศึกษาจากฐานข้อมูล smart refer จากนั้นใช้การสนทนากลุ่มย่อยกับผู้จัดการรายกรณี case 

manager (CM) และผู้ที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ 4 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ ขอนแก่น ยะลา พิษณุโลก และกรุงเทพมหานคร 

เพ่ือวิเคราะห์กลไกการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการศึกษา  

 3.5.2 คณะทำงานโครงการฯ ลงพื้นที่เพ่ือติดตามการให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทาง

การศึกษา ทั้ง 16 กรณี และใช้การสนทนากลุ่มกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ได้แก่ คณะทำงานจังหวัดเพ่ือ

ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการศึกษา หรือคณะกรรมการ CMS ผู้จัดการราย

กรณี case manager (CM) แกนนำ (core team) แต่ละจังหวัด หน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องและให้การช่วยเหลือ

เด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา 

 3.5.3 คณะทำงานโครงการฯ เล็งเห็นและตระหนักถึงการนำเสนอข้อมูลที่จะทำให้เกิดการละเมิดสิทธิเด็ก

จึงจัดเวทีแบบมีส่วนร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงานสำหรับคนทำงานกับเด็กด้อยโอกาสเพื่อไม่ให้

ละเมิดสิทธิเด็ก โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิจากนักวิชาการจากหน่วยงานภาครัฐ สื่อมวลชน และ 

UNICEF ตลอดจนการจัดเวทีแบบมีส่วนร่วมเพ่ือถอดบทเรียนการดำเนินงานในการพัฒนาระบบช่วยเหลือเด็กและ

เยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา ทั้ง 4 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบที่ 1 ศึกษาธิการจังหวัดเป็นแกนนำ จังหวัด

ขอนแก่น รูปแบบที่ 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแกนนำ จังหวัดยะลา รูปแบบที่ 3 ภาคประชาสังคมเป็น

แกนนำ จังหวัดพิษณุโลก และรูปแบบที่ 4 สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ได้แก่ กรุงเทพมหานคร   
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 3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การดำเนินการในครั้งนี้ได้กำหนดการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ กล่าวคือ  

 3.6.1 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 การรวบรวมองค์ความรู้ บทเรียน ข้อค้นพบจากการดำเนินโครงการศูนย์

ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา และสามารถจัดทำแนวทางหรือข้อเสนอเชิงนโยบาย 

สำหรับข้อมูลเชิงปริมาณใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ความถี่และร้อยละ และเปรียบเทียบความ

แตกต่างข้อมูลด้วย Mann-Whitney U รวมทั้งข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา 

(content analysis)  

 3.6.2 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 การสังเคราะห์บทเรียนจากกรณีตัวอย่างการหลุดจากระบบการศึกษาของเด็ก

และเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) 

โดยจำแนกตามรายละเอียดข้อมูลตามประเด็นที่ศึกษาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

 3.6.3 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 การพัฒนารูปแบบ แนวทางการสื่อสารสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้าง

ความตระหนักในสังคม เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์

เนื้อหา (content analysis) รวมทั้งการจัดเวทีเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาทุกขั้นตอนโดยมีผู้เข้าร่วม

เป็นผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิจากนักวิชาการจากหน่วยงานภาครัฐ นักวิชาการ และผู้ที่เก่ียวข้อง 
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บทที่ 3 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

 โครงการจัดการความรู้เพื่อสื่อสารขับเคลื่อนนโยบายศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทาง

การศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) รวบรวมองค์ความรู้ บทเรียน ข้อค้นพบจากการดำเนินโครงการศูนย์ช่วยเหลือ

เด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา และสามารถจัดทำแนวทางหรือข้อเสนอเ ชิงนโยบายต่อไป  

2) สังเคราะห์บทเรียนจากกรณีตัวอย่างการหลุดจากระบบการศึกษาของเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทาง

การศึกษา และ 3) พัฒนารูปแบบ แนวทางการสื่อสารสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักในสังคม 

เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย มีขั้นตอนการดำเนินการวิจัย กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินการวิจัย 

เครื่องมือและวิธีการที่ใช้ในการวิจัย ระยะเวลาในการวิจัย การดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมู ล และการวิเคราะห์

ข้อมูล รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 

 3.1 กลุ่มเป้าหมาย 

 การดำเน ินการวิจ ัยครั ้งนี้ ม ีกลุ ่มเป ้าหมาย คือ เด ็กและเยาวชนที ่ม ีภาวะว ิกฤตทางการศึกษา  

หน่วยสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชน และภาคนโยบาย ดังนี้ 

1. เด็กและเยาวชนที่มีภาวะวิกฤตทางการศึกษา 
1.1 เด็กและเยาวชนที่มีภาวะวิกฤตทางการศึกษา ประกอบด้วย 1) เด็กและเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ใน

ระบบการศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ ที่มีความเสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษา และ 2) เด็กและเยาวชน
นอกระบบการศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี ที่หลุดจากระบบการศึกษาไม่เกิน 1 ปีการศึกษา กำหนดกลุ่มเป้าหมายโดย
การเลือกแบบเจาะจงเป็นเด็กและเยาวชนที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะ
วิกฤตทางการศึกษาในพื้นที่ต้นแบบ กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา จำนวน 404 คน  

1.2 เด็กและเยาวชนที่มีภาวะวิกฤตทางการศึกษา ประกอบด้วย 1) เด็กและเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ใน
ระบบการศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ ที่มีความเสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษา และ 2) เด็กและเยาวชน
นอกระบบการศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี ที่หลุดจากระบบการศึกษาไม่เกิน 1 ปีการศึกษา กำหนดกลุ่มเป้าหมายโดย
การเลือกแบบเจาะจงเป็นเด็กและเยาวชนที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะ
วิกฤตทางการศึกษาในพื้นที่ต้นแบบ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ที่ใช้สำหรับการเก็บข้อมูลเชิงลึกไม่
น้อยกว่า 16 กรณี โดยการคัดเลือกกรณีศึกษาต้องใช้การมีส่วนร่วมจากคณะกรรมการ CMS ซึ่งเป็นทีมสหวิชาชีพ
จากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการช่วยดูแลเด็กและเยาวชนในพื้นที่ และมีผู้จัดการรายกรณี 
(case Manager: CM) ทำหน้าที่ประกบเด็กในภาวะวิกฤตทางการศึกษา ตลอดจนแกนนำ (core team) แต่ละ
จังหวัด 
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2. หน่วยสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ประกอบด้วย 1) คณะทำงานจังหวัดเพ่ือ
ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการศึกษาหรือคณะกรรมการ CMS จำนวน 4 
จังหวัด 2) ผู้จัดการรายกรณี case manager (CM) 3) แกนนำ (core team) แต่ละจังหวัด 
 3. ภาคนโยบาย ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษย์ 

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข ท้องถิ่น จังหวัด โดยมีการสื่อสารขับเคลื่อนให้เกิด  

การขยายผลจากข้อค้นพบ เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาระบบและกลไกการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในวิกฤตการศึกษา

ที่มีการบูรณาการการทำงานข้ามหน่วยงานทั้งระดับประเทศและระดับพ้ืนที่ 

   

 3.2 พื้นที่ดำเนินการวิจัย 

พื ้นท ี ่ ในการดำเน ินการด ังกล ่าวครอบคล ุมท ุกภ ูม ิภาคของประเทศทั ้งภาคกลาง ภาคเหนือ  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ และเป็นพื้นที่ที่มีกลไกการทำงานเพื่อดูแลเด็กและเยาวชนในพื้นที่  (area 

based education: ABE) รวมทั้งเป็นจังหวัดที่มีการขับเคลื่อนงานด้านเด็กเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษาและ

เด็กนอกระบบการศึกษา 4 จังหวัด ได้แก่ 1) จังหวัดพิษณุโลก 2) กรุงเทพมหานคร 3) จังหวัดขอนแก่น และ  

4) จังหวัดยะลา ดังตาราง 3.1 และดังภาพ 3.1 
 

ตาราง 3.1 กลไกการช่วยเหลือเด็กและเยาวชน (แกนนำ) จำแนกตามภูมิภาคและจังหวัด 

 

 

 

 

ลำดับ ภูมิภาค จังหวัด กลไกการช่วยเหลือเด็กและเยาวชน (แกนนำ) 

1 เหนือ พิษณุโลก ภาคประชาสังคม 

2 กลาง กรุงเทพมหานคร สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
3 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น ศึกษาธิการจังหวัด 

4 ใต ้ ยะลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ภาพ 3.1 พื้นที่ดำเนินการวิจัย 
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 3.3 เครื่องมือและวิธีการที่ใช้ในการดำเนินการวิจัย 

 คณะทำงานโครงการฯ ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์ 3 ข้อ ได้แก่ 1) รวบรวมองค์ความรู้ 

บทเรียน ข้อค้นพบจากการดำเนินโครงการศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา และ

สามารถจัดทำแนวทางหรือข้อเสนอเชิงนโยบายต่อไป 2) สังเคราะห์บทเรียนจากกรณีตัวอย่างการหลุดจากระบบ

การศึกษาของเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา และ 3) พัฒนารูปแบบ แนวทางการสื่อสารสร้างความรู้ 

ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักในสังคม เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย โดยมีรายละเอียด

เครื่องมือและวิธีการที่ใช้ในการดำเนินการ ดังนี้ 

 3.3.1 การรวบรวมองค์ความรู้ บทเรียน ข้อค้นพบจากการดำเนินโครงการศูนย์ช่วยเหลือเด็กและ

เยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา และสามารถจัดทำแนวทางหรือข้อเสนอเชิงนโยบาย เป็นการนำข้อมูล

จากฐานข้อมูล smart refer มาวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือวิเคราะห์สาเหตุการเสี่ยงหลุดและการหลุดจากระบบ

การศึกษาของเด็กและเยาวชนได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการศึกษา โดยให้ครอบคลุมถึงสาเหตุ ในมิติ 

ด้านสาธารณภัย เศรษฐกิจ สุขภาพ และสังคม หรือเหตุการณ์ ปัจจัย หรือสภาวะอื ่นใดที ่ส่งผลกระทบให้

กระบวนการอุปการะทางด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชนไม่อาจดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง จนอาจเป็นเหตใุห้

เด็กและเยาวชนต้องออกจากระบบการศึกษา หรือขาดโอกาสที่จะได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการ

สนทนากลุ่มย่อย ผู้จัดการรายกรณี case manager (CM) และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้ง ในพื้นที่ 4 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ 

ขอนแก่น ยะลา พิษณุโลก และกรุงเทพมหานคร เพื ่อวิเคราะห์กลไกการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ได้รับ

ผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการศึกษา โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างสำหรับการสนทนากลุ่มกับกลุ่ม 

แกนนำ core team แต่ละจังหวัด ประกอบด้วย 1) ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ และบทบาทของ core team  

ในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการศึกษา  2) ทุนที่มีอยู่เดิมทั้งทรัพยากร 

ปัจจัยแวดล้อม รวมถึงกระบวนการในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทาง

การศึกษา 3) ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (key factors) 4) ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ตลอดจนแนวทาง

การแก้ไขปัญหาดังกล่าว 5) รูปแบบการติดตามการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทาง

การศึกษา การสร้างเครือข่ายการดำเนินงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

6) รูปแบบ/ประเภทสื่อ ที่ใช้ในการสื่อสารเพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงและกระตุ้นให้เกิดการตระหนักถึงความสำคัญ

ของเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการศึกษา 7) แนวโน้นการทำงานในระยะต่อไป ดัง

ภาคผนวก ก 

 3.3.2 การสังเคราะห์บทเรียนจากกรณีตัวอย่างการหลุดจากระบบการศึกษาของเด็กและเยาวชนใน

ภาวะวิกฤตทางการศึกษา เป็นการลงพื้นที่เพื่อติดตามการให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทาง
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การศึกษา และใช้การสนทนากลุ่มกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ได้แก่ คณะทำงานจังหวัดเพื่อช่วยเหลือเด็ก

และเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการศึกษา หรือคณะกรรมการ CMS ผู้จัดการรายกรณี case 

manager (CM) แกนนำ (core team) แต่ละจังหวัด หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและให้การช่วยเหลือเด็กและ

เยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา โดยใช้แบบสัมภาษณ์มีโครงสร้าง ดังนี้ 

  1. แบบสัมภาษณ์สำหรับการเก็บข้อมูลเชิงลึกรายกรณีในแต่ละจังหวัด (ระยะที่ 1) เป็น

เครื่องมือสำหรับเก็บข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ของผู ้ให้ข้อมูล และตอนที่ 2 ประเด็นคำถามในการสัมภาษณ์ ได้แก่ 1) สํารวจและวิเคราะห์ความต้องการ 

ในการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษาท่ีเหมาะสมกับคุณลักษณะ (character) และบริบทเชิงพื้นที่ของครูนอกระบบ

การศึกษาแต่ละกลุ่ม 2) ออกแบบนวัตกรรมการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษา ทั้งนี้แบบสัมภาษณ์ระยะที่ 1 มีผู้ให้

ข้อมูลเป็นคณะทำงานโครงการย่อยฯ ครูนอกระบบการศึกษาตามกลุ ่มเป้าหมาย ภาคีเครือข่าย วิทยากร  

ดังภาคผนวก ข 

  2. แบบสัมภาษณ์สำหรับติดตามการให้ความช่วยเหลือรายกรณีในแต่ละจังหวัด (ระยะที่ 2) 

เป็นเครื่องมือสำหรับเก็บข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง จำแนกตามผู้ให้สัมภาษณ์ ดังนี้ 

  2.1 ผู้ให้สัมภาษณ์เป็นแกนนำ (core team) ประเด็นคำถามในการสัมภาษณ์ ได้แก่ ประเด็นของ

ผู้รับทุน 1) วิธีการช่วยเหลือและแผนการดูแลทั้งการค้นหา คัดกรอง สนับสนุน และติดตามผลของเด็กและเยาวชน

ในภาวะวิกฤตทางการศึกษา (care plan) 2) ความยั่งยืนของการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทาง

การศึกษาในอนาคต 3) แนวทางการหนุนเสริมกับเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษาในอนาคตและ

คณะทำงานโครงการในพื้นที่เด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษาในอนาคตคณะทำงานโครงการในพื้นที่   

4) ความเปลี่ยนแปลงของเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา 5) จำนวนและวิธีการประเมินการหยุด 

การสนับสนุนการศึกษาของผู้รับทุน (exit case) ประเด็นเครื่องมือ 1) เครื่องมือที่ทางกองทุนเพื่อความเสมอภาค

ทางการศึกษา (กสศ.) ให้มา เช่น แบบคัดกรองเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา แบบพิจารณา  

อัตราการจ่ายเงินและวิธีการให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษาตามโครงการศูนย์

ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร ตลอดจนข้อเสนอแนะนํา

อ่ืน ๆ ที่ท่านเห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนาเครื่องมือดังกล่าว 2) เครื่องมืออ่ืน ๆ ที่ทางพ้ืนที่ใช้ในการช่วยเหลือ

และติดตามดูแลเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา นอกเหนือจากของกสศ.  มีอะไรบ้าง และมีวิธีการใช้

อย่างไร ประเด็นการดำเนินการและการบริหารจัดการ 1) ความก้าวหน้าในการสร้างกลไกจังหวัด 2) อุปสรรคใน

การดำเนินงาน 3) ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ดังภาคผนวก ค 
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  2.2 ผู้ให้สัมภาษณ์เป็นผู้จัดการรายกรณี (CM) ประเด็นคำถามในการสัมภาษณ์ ได้แก่ 1) วิธีการ

ช่วยเหลือและแผนการดูแลทั้งการค้นหา คัดกรอง สนับสนุน และติดตามผลของเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทาง

การศึกษา (care plan) 2) ความยั่งยืนของการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษาในอนาคต  

3) แนวทางการหนุนเสริมกับเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษาในอนาคตและ CM ทั้งเด็กและเยาวชนใน

ภาวะวิกฤตทางการศึกษาในอนาคต และผู้จัดการรายกรณี (CM) ดังภาคผนวก ค 

  2.3 ผู้ให้สัมภาษณ์เป็นเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษาและครอบครัว  ประเด็น

คำถามในการสัมภาษณ์ ได้แก่ 1) วิธีการเข้าไปช่วยเหลือของผู้จัดการรายกรณี (CM) ตลอดจนแผนการดูแลทั้ง 

การค้นหา คัดกรอง สนับสนุน และติดตามผลของเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา (Care plan)  

2) หากไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกสศ. มีแผนการเพ่ือช่วยเหลืออย่างไร 3) ข้อกังวลทั้งก่อนและหลังรับ

ทุนจาก กสศ. ดังภาคผนวก ค 

 3.3.3 การพัฒนารูปแบบ แนวทางการสื่อสารสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักใน

สังคม เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย เป็นการจัดเวทีแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบ แนวทาง 

การสื่อสารตลอดจนสร้างคู่มือแนวทางปฏิบัติงานสำหรับคนทำงานกับเด็กด้อยโอกาสเพื่อไม่ให้ละเมิดสิทธิเด็ก และ

เวทีแบบมีส่วนร่วมเพ่ือถอดบทเรียนการดำเนินงานในการพัฒนาระบบช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทาง

การศึกษา ทั้ง 4 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบที่ 1 ศึกษาธิการจังหวัดเป็นแกนนำ จังหวัดขอนแก่น รูปแบบที่ 2 องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแกนนำ จังหวัดยะลา รูปแบบที่ 3 ภาคประชาสังคมเป็นแกนนำ จังหวัดพิษณุโลก และ

รูปแบบที ่ 4 สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ได้แก่ กรุงเทพมหานคร แนวทางการพัฒนากลไกการให้  

ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษาในระดับพื้นที่หรือระดับจังหวัด ข้อเสนอแนะต่อ

บทบาทการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้การช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิ กฤตทางการศึกษา

เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบและกลไกลการให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา และ

ขยายผลการช่วยเหลือต่อไป โดยใช้แบบสัมภาษณ์มีโครงสร้าง ดังนี้ 

  1. แบบสัมภาษณ์สำหรับสนทนากลุ่มเพื ่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือแนวทางปฏิบัติงานสำหรับ

คนทำงานกับเด็กด้อยโอกาสเพื่อไม่ให้ละเมิดสิทธิเด็ก โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิจากนักวิชาการ

จากหน่วยงานภาครัฐ สื่อมวลชน และ UNICEF ประกอบด้วยประเด็นคำถาม ได้แก่ 1) ในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญ/

ผู้ทรงคุณวุฒิเกี ่ยวกับคู ่มือแนวทางปฏิบัติงานสำหรับคนทำงานกับเด็กด้อยโอกาสเพื่อไม่ให้ละเมิดสิทธิเด็ก 

ประกอบด้วยอะไร และควรเป็นอย่างไร 2) ในการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อการสื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวของกับเด็กและ

เยาวชนควรคำนึงถึงกฎระเบียบ หรือหลักเกณฑ์อะไรบ้าง 3) แนวทางหรือกระบวนการที่เหมาะสมในการสื่อสาร

ประเด็นด้านเด็กและเยาวชนควรเป็นอย่างไร เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานการสื่อสารเพ่ือป้องกันการละเมิดสิทธิ
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เด็ก 4) บทบาทขององค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ในการส่งเสริมมาตรฐานการสื่อสารเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิเด็ก

เป็นอย่างไร และ 5) ข้อเสนอแนะในการพัฒนามาตรฐานการสื่อสารเพ่ือป้องกันการละเมิดสิทธิเด็ก ดังภาคผนวก ง 

 2. แบบสัมภาษณ์สำหรับสนทนากลุ ่มเพื ่อถอดบทเรียนการดำเนินงานในการพัฒนาระบบ

ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นผู้จัดการรายกรณี case manager (CM) 

แกนนำ (core team) และตัวแทนหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและให้การช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤต

ทางการศึกษา จำแนกตามผู้ให้สัมภาษณ์ ดังนี้ 

 2.1 ผู้ให้สัมภาษณ์เป็นแกนนำ (core team) ประเด็นคำถามในการสัมภาษณ์ ได้แก่ ประเด็นศูนย์

ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษาในมุมมองของคณะทำงานระดับพื้นที่ฯ 1 ) การดำเนินงาน

เพื ่อบร ิหารจ ัดการศูนย ์ช ่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะว ิกฤตทางการศึกษามีหน่วยงานส่วนกลาง  

ในการดำเนินการหรือไม่ และหน่วยงานดังกล่าวมีบทบาทอย่างไร 2) คณะทำงานพื้นที่ฯ ควรร่วมมือกับหน่วยงาน

ใดบ้างเพื ่อให้การบริหารจัดการศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษาเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 3) จากที่ท่านได้ดำเนินการบริหารจัดการศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา 

กระบวนการทำงานขั้นตอนใดที่มีประสิทธิภาพ (ค้นหา คัดกรอง ประเมินติดตาม และส่งต่อ) 4) จากกระบวนการ

ทำงานข้างต้นในข้อ 3 ขั้นตอนใดที่เป็นอุปสรรค สามารถปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงระบบการทำงานอย่างไรเพื่อให้

กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และประเด็นการขับเคลื่อนเชิงนโยบายในการช่วยเหลือเด็กในภาวะ

วิกฤตทางการศึกษา 1) นโยบายการช่วยเหลือเด็กในภาวะวิกฤตทางการศึกษาควรเป็นอย่างไร การขับเคลื่อนใน

เชิงนโยบายควรคำนึงถึงเรื่องใดบ้าง และหน่วยงานหรือบุคคลใดควรมีบทบาทในการจัดการเชิงนโยบาย 2) รูปแบบ

การสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนเชิงนโยบายควรเป็นอย่างไร ดังภาคผนวก จ 

 2.2 ผู้ให้สัมภาษณ์เป็นผู้จัดการรายกรณี (CM) ประเด็นคำถามในการสัมภาษณ์ ได้แก่ 1) กลไก

การสนับสนุนการทำงานของ CM ควรมีประเด็นใดบ้าง โปรดระบุ และควรเป็นบทบาทของหน่วยงานใด  

2) กระบวนการ empowerment ต้องการในประเด็นใดบ้าง ยกตัวอย่าง 3) CM สามารถมีบทบาทในการสื่อสาร

เพื่อการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษาได้ในลักษณะใดบ้าง  และที่ผ่านมามีกระบวนการ

ปฏิบัติแล้ว หรือไม่ อย่างไร 4) รูปแบบการโอนเงินโดยตรงไปยังบัญชีของเด็กและผู้ปกครอง ควรปรับเปลี่ยน

หรือไม่ อย่างไร ดังภาคผนวก จ 
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 3.4 ระยะเวลาในการวิจัย  

กิจกรรม 
กรกฎาคม 2565 – กุมภาพันธ์ 2566 

งวดที่ 1 (ก.ค. - ต.ค.) งวดที่ 2 (พ.ย. - ม.ค.) งวดที่ 3 (ก.พ.) 

ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 ต.ค. 65 พ.ย. 65 ธ.ค. 65 ม.ค. 66 ก.พ. 66 

กิจกรรมที่ 1 วิเคราะห์สาเหตุการเสี่ยง
หลุดและการหลุดจากระบบการศึกษา
ของเด็กและเยาวชนได้รับผลกระทบ
จากภาวะวิกฤตทางการศึกษา 

        

กิจกรรมที่ 2 ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลเชิงลึก
รายกรณี 

        

กิจกรรมที่ 3 ถอดบทเรียนจาก 16 กรณี
ตัวอย่างการหลุดจากระบบของเด็กและ
เยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา 

        

กิจกรรมที่ 4 สื่อสารสร้างความรู้  
ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักใน
สังคม เพ่ือขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
เชิงนโยบาย 

        

กิจกรรมที่ 5 ข้อเสนอแนะต่อ 
การดำเนินงานในการพัฒนาระบบ
ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤต
ทางการศึกษา 
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 3.5 การดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การดำเนินการครั้งนี้คณะทำงานโครงการฯ ได้มีวิธีการดำเนินการที่หลากหลาย ทั้งการวิเคราะห์ข้อมูล

จากฐานข้อมูล smart refer การลงพื้นที่ติดตามการให้ความช่วยเหลือ การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม

กับคณะทำงานจังหวัดเพื ่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการศึกษา หรือ

คณะกรรมการ CMS ผู้จัดการรายกรณี case manager (CM) แกนนำ (core team) แต่ละจังหวัด หน่วยงานอื่น ๆ 

ที่เก่ียวข้อง เด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษาและครอบครัว ตลอดจนการจัดเวทีประชุมแบบมีส่วนร่วม

เพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงานในการพัฒนาระบบช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา  โดยมี

การดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้ 

 3.5.1 ประชุมคณะทำงานโครงการฯ เพื่อวิเคราะห์ภาพรวมสาเหตุที่ทำให้เด็กและเยาวชนจะเสี่ยงหลุด

ออกจากระบบการศึกษาจากฐานข้อมูล smart refer จากนั้นใช้การสนทนากลุ่มย่อยกับผู้จัดการรายกรณี case 

manager (CM) และผู้ที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ 4 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ ขอนแก่น ยะลา พิษณุโลก และกรุงเทพมหานคร 

เพ่ือวิเคราะห์กลไกการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการศึกษา  

 3.5.2 คณะทำงานโครงการฯ ลงพื้นที่เพ่ือติดตามการให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทาง

การศึกษา ทั้ง 16 กรณี และใช้การสนทนากลุ่มกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ได้แก่ คณะทำงานจังหวัดเพ่ือ

ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการศึกษา หรือคณะกรรมการ CMS ผู้จัดการราย

กรณี case manager (CM) แกนนำ (core team) แต่ละจังหวัด หน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องและให้การช่วยเหลือ

เด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา 

 3.5.3 คณะทำงานโครงการฯ เล็งเห็นและตระหนักถึงการนำเสนอข้อมูลที่จะทำให้เกิดการละเมิดสิทธิเด็ก

จึงจัดเวทีแบบมีส่วนร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงานสำหรับคนทำงานกับเด็กด้อยโอกาสเพื่อไม่ให้

ละเมิดสิทธิเด็ก โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิจากนักวิชาการจากหน่วยงานภาครัฐ สื่อมวลชน และ 

UNICEF ตลอดจนการจัดเวทีแบบมีส่วนร่วมเพ่ือถอดบทเรียนการดำเนินงานในการพัฒนาระบบช่วยเหลือเด็กและ

เยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา ทั้ง 4 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบที่ 1 ศึกษาธิการจังหวัดเป็นแกนนำ จังหวัด

ขอนแก่น รูปแบบที่ 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแกนนำ จังหวัดยะลา รูปแบบที่ 3 ภาคประชาสังคมเป็น

แกนนำ จังหวัดพิษณุโลก และรูปแบบที่ 4 สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ได้แก่ กรุงเทพมหานคร   
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 3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การดำเนินการในครั้งนี้ได้กำหนดการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ กล่าวคือ  

 3.6.1 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 การรวบรวมองค์ความรู้ บทเรียน ข้อค้นพบจากการดำเนินโครงการศูนย์

ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา และสามารถจัดทำแนวทางหรือข้อเสนอเชิงนโยบาย 

สำหรับข้อมูลเชิงปริมาณใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ความถี่และร้อยละ และเปรียบเทียบความ

แตกต่างข้อมูลด้วย Mann-Whitney U รวมทั้งข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา 

(content analysis)  

 3.6.2 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 การสังเคราะห์บทเรียนจากกรณีตัวอย่างการหลุดจากระบบการศึกษาของเด็ก

และเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) 

โดยจำแนกตามรายละเอียดข้อมูลตามประเด็นที่ศึกษาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

 3.6.3 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 การพัฒนารูปแบบ แนวทางการสื่อสารสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้าง

ความตระหนักในสังคม เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์

เนื้อหา (content analysis) รวมทั้งการจัดเวทีเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาทุกขั้นตอนโดยมีผู้เข้าร่วม

เป็นผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิจากนักวิชาการจากหน่วยงานภาครัฐ นักวิชาการ และผู้ที่เก่ียวข้อง 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์เพื่อตอบวัตถุประสงค์ 

การวิเคราะห์เพื่อตอบ 3 วัตถุประสงค์ของโครงการ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อรวบรวม
องค์ความรู้ บทเรียน ข้อค้นพบจากการดำเนินโครงการศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทาง
การศึกษา และสามารถจัดทำแนวทางหรือข้อเสนอเชิงนโยบาย  โดยดำเนินกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน  
3 ขั้นตอน คือ 1) วิเคราะห์ภาพรวมสาเหตุที่ทำให้เด็กและเยาวชนจะเสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษา  
2) วิเคราะห์สาเหตุการเสี่ยงหลุดและการหลุดจากระบบการศึกษาของเด็กและเยาวชนได้รับผลกระทบจาก
ภาวะวิกฤตทางการศึกษา เพื่อคัดเลือกกรณีศึกษาสำหรับการศึกษาข้อมูลเชิงลึก และ 3) ลงพื้นที่เก็บข้อมูล 
เชิงลึกรายกรณี วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อสังเคราะห์บทเรียนจากกรณีตัวอย่างการหลุดจากระบบของเด็กและ
เยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา ผ่านการดำเนินกิจกรรมการถอดบทเรียนจาก 16 กรณีตัวอย่างการหลุด
จากระบบของเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา และวัตถุประสงค์ข้อที่  3 เพื่อพัฒนารูปแบบ  
แนวทางการสื่อสารสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักในสังคม เพ่ือขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
เชิงนโยบาย ด้วยการดำเนินกิจกรรมการสื่อสารสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักในสังคม  
เพ่ือขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย  

ในบทนี้คณะทำงานโครงการฯ ขอแบ่งการนำเสนอเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ภาพรวม
สาเหตุที่ทำให้เด็กและเยาวชนจะเสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษา: การวิเคราะห์เชิงปริมาณ  ตอนที่ 2  
การวิเคราะห์สาเหตุการเสี่ยงหลุดและการหลุดจากระบบการศึกษาของเด็กและเยาวชนได้รับผลกระทบจาก
ภาวะวิกฤตทางการศึกษา: การวิเคราะห์เชิงลึก ตอนที่ 3 การเก็บข้อมูลเชิงลึกรายกรณีในแต่ละจังหวัด  
ตอนที่ 4 การถอดบทเรียนโครงการจัดการความรู้เพื่อสื่อสารการขับเคลื่อนนโยบายศูนย์ช่วยเหลือเด็กและ
เยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา และ ตอนที ่ 5 การสื ่อสารสร้างความรู ้ ความเข้าใจ และสร้าง 
ความตระหนักในสังคม เพ่ือขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 
  

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ภาพรวมสาเหตุที่ทำให้เด็กและเยาวชนจะเสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษา :  

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 

 การวิเคราะห์ภาพรวมของสาเหตุการเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษาของเด็กและเยาวชนที่ได้รับ

ผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการศึกษาจะใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลของโครงการศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชน

ในภาวะวิกฤตทางการศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566) 

มีรายละเอียดดังนี้ 

 1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับทุนโครงการศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา 

กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 

 1.2 ภาพรวมของสาเหตุที่ทำให้เด็กและเยาวชนหลุดออกจากระบบการศึกษา 
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 1.3 การวิเคราะห์ลักษณะการกระจาย - กระจุกของผู้สมัครและผู้รับทุนแต่ละจังหวัด 
 

1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับทุนโครงการศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา กองทุน

เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 

 จากฐานข้อมูลของโครงการศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา กองทุนเพ่ือ

ความเสมอภาคทางการศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566) มีจำนวนผู้เสนอขอรับทุนรวมทั้ง 4  

รอบการพิจารณาทั้งสิ้น 446 คน แบ่งเป็นผู้ได้รับการพิจารณาได้รับทุนจำนวน 404 คน (ร้อยละ 90.58) และผู้ที่

ไม่ได้รับทุนจำนวน 42 คน (ร้อยละ 9.42) เมื่อวิเคราะห์จำแนกตามรอบการพิจารณาพบว่า รอบที่ 1 จำนวน 75 

คน คิดเป็นร้อยละ 18.56 รอบที่ 2 จำนวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 41.09 รอบที่ 3 จำนวน 61 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 15.10 และรอบที่ 4 จำนวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.25 ตามลำดับ ดังตาราง 4.1 
 

ตาราง 4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับทุนโครงการศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา

จำแนกตามรอบพิจารณา  

รอบการสมัคร 
ผลการพิจารณา 

รวม 
ไม่ได้รับทุน ได้รับทุน 

รอบที่ 1 9 75 84  
21.43% 18.56% 18.83% 

รอบที่ 2 6 166 172  
14.29% 41.09% 38.57% 

รอบที่ 3 0 61 61  
0.00% 15.10% 13.68% 

รอบที่ 4 27 102 129 
 64.29% 25.25% 28.92% 

รวม 42 404 446  
100.00% 100.00% 100.00% 

  

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะผู้รับทุนจำนวน 404 คน จำแนกตามภูมิหลังพบว่า เมื่อวิเคราะห์จำนวน

ผู้รับทุนจำแนกตามจังหวัดผลปรากฏว่า จังหวัดพิษณุโลกมีผู้รับทุนสูงที่สุด (139 คน คิดเป็นร้อยละ 34.41) เมื่อ

พิจารณาร่วมกับรอบการสมัครพบว่าจังหวัดพิษณุโลกมีผู้รับทุนจากรอบที่ 1 2 และ 3 ส่วนจังหวัดยะลามีผู้รับทุน

จากรอบที่ 1 และ 2 จังหวัดขอนแก่นมีผู้รับทุนเฉพาะรอบที่ 2 และ กทม. มีผู้รับทุนจากรอบที่ 3 และ 4 

 เมื่อพิจารณาจำนวนผู้รับทุนจำแนกตามการพักอาศัยพบว่า ผู้รับทุนที่พักอาศัยอยู่กับญาติมีจำนวน

มากที่สุด (ร้อยละ 38.37) รองลงมาคือพักอาศัยอยู่กับพ่อหรือแม่ (ร้อยละ 36.63) ทั้งนี้มีเพียงร้อยละ 21.04 ที่

อาศัยอยู่กับทั้งพ่อและแม่ ในขณะที่มีผู้รับทุนประปรายที่อาศัยกับผู้อุปการะหรือนายจ้าง หรืออยู่ในที่พักของ

สถาบัน เช่น สถานสงเคราะห์ มูลนิธิ เรือนจำ ฯลฯ และมีผู้รับทุนที่อาศัยอยู่เพียงลำพังจำนวน 2 คน 
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 เมื่อวิเคราะห์จำนวนผู้รับทุนจำแนกตามประเภทการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในระบบการศึกษา 

(ร้อยละ 98.02) และมีเพียง 4 คน (ร้อยละ 0.99) ที่ศึกษาอยู่นอกระบบการศึกษา/ทางเลือก ซึ่งเป็นผู้รับทุน

จากการพิจารณารอบที่ 1 และ 2 ทั้งนี้ไม่มีข้อมูลจำนวน 4 คน (ร้อยละ 0.99) เมื่อวิเคราะห์ระดับการศึกษา

พบว่า ผู้รับทุนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษามีจำนวนมากท่ีสุด (ร้อยละ 46.29) รองลงมาเป็นนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ร้อยละ 30.20) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ร้อยละ 15.59) ปฐมวัย (ร้อยละ 4.46) 

และ ปวช./ปวส./อนุปริญญา จำนวน 9 คน (ร้อยละ 2.23) จากการพิจารณารอบที่ 1 - 4 แสดงว่าโครงการฯ 

ได้กระจายทุนการศึกษาไปสู่นักเรียนในทุก ๆ ระดับชั้น 

 ในขณะที่ผลการวิเคราะห์จำนวนผู ้รับทุนจำแนกตามภาคการศึกษาที ่คาดว่าจะหลุดจากระบบ

การศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่มีแนวโน้มจะหลุดจากระบบการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป (ร้อยละ 82.18) โดยมี

ผู้รับทุนที่คาดว่าจะหลุดจากระบบการศึกษาในภาคการศึกษาปัจจุบันที่จะได้รับทุนจำนวน 68 คน (ร้อยละ 

16.83) โดยมีผู้ไม่ระบุข้อมูลจำนวน 4 คน (ร้อยละ 0.99) 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการกู้ยืมเพ่ือการศึกษาหรือประวัติการรับทุนด้านการศึกษา (ในส่วนนี้จะคำนวณร้อย

ละจากจำนวนผู้รับทุนทั้งหมด 404 คน เนื่องจากเป็นข้อคำถามที่ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) พบว่าผู้รับทุนในรุ่นที่ 2  

ที่เคยได้รับทุนเสมอภาคมีจำนวน 35 คน (ร้อยละ 8.66) รองลงมาคือได้รับทุนนักเรียนยากจน (ร้อยละ 4.95) โดย 

มีผู้ได้รับทุนการศึกษาอ่ืน จำนวน 1 คน และไม่มีผู้ได้รับทุนที่กู้ยืม กยศ. ดังตาราง 4.2 และภาพที่ 4.1 
 

ตาราง 4.2 ข้อมูลของผู้รับทุนโครงการศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษาจำแนกตาม

ภูมิหลัง 

ภูมิหลัง 
รอบการสมัคร 

รวม 
รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี 3 รอบท่ี 4 

ภาพรวม 75 166 61 102 404  
18.56% 41.09% 15.10% 25.25% 100.00% 100.00% 

จังหวัด กทม. 0 0 21 83 104  
0.00% 0.00% 34.43% 81.37% 25.74% 

จังหวัดขอนแก่น 0 77 0 0 77  
0.00% 46.39% 0.00% 0.00% 19.06% 

จังหวัดพิษณุโลก 49 31 40 19 139  
65.33% 18.67% 65.57% 18.63% 34.41% 

จังหวัดยะลา 26 58 0 0 84  
34.67% 34.94% 0.00% 0.00% 20.79% 
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ภูมิหลัง 
รอบการสมัคร 

รวม 
รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี 3 รอบท่ี 4 

การพักอาศัย สถานสงเคราะห์ มลูนิธิ 
เรือนจำ ฯลฯ 

0 
0.00% 

2 
1.20% 

0 
0.00% 

0 
0.00% 

2 
0.50% 

ญาต ิ 27 64 25 39 155  
36.00% 38.55% 40.98% 38.24% 38.37% 

ผู้อุปการะหรือนายจ้าง 1 3 1 7 12  
1.33% 1.81% 1.64% 6.86% 2.97% 

พ่อหรือแม่ 47 50 14 37 148  
62.67% 30.12% 22.95% 36.27% 36.63% 

พ่อและแม ่ 0 45 21 19 85  
0.00% 27.11% 34.43% 18.63% 21.04% 

อยู่ลำพัง 0 2 0 0 2  
0.00% 1.20% 0.00% 0.00% 0.50%      

 
 

ประเภท
การศึกษา 

การศึกษานอกระบบ/ทางเลือก 3 1 0 0 4  
4.00% 0.60% 0.00% 0.00% 0.99% 

การศึกษาในระบบ 72 162 60 102 396  
96.00% 97.59% 98.36% 100.00% 98.02% 

ไม่ระบ ุ 0 3 1 0 4  
0.00% 1.81% 1.64% 0.00% 0.99%      

 
 

ระดับการศึกษา ปฐมวัย 6 6 5 1 18  
8.00% 3.61% 8.20% 0.98% 4.46% 

ประถมศึกษา 23 76 26 62 187  
30.67% 45.78% 42.62% 60.78% 46.29% 

มัธยมศึกษาตอนต้น 25 52 16 29 122  
33.33% 31.33% 26.23% 28.43% 30.20% 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 15 27 11 10 63  
20.00% 16.27% 18.03% 9.80% 15.59% 

ปวช./ปวส./อนุปริญญา 5 4 0 0 9  
6.67% 2.41% 0.00% 0.00% 2.23% 

อื่น ๆ 1 1 3 0 5  
1.33% 0.60% 4.92% 0.00% 1.24% 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



36 
 

ภูมิหลัง 
รอบการสมัคร 

รวม 
รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี 3 รอบท่ี 4 

ภาคการศึกษาที่
คาดว่าจะหลุด
จากระบบ
การศึกษา 

ภายในภาคการศึกษาถัดไป 63 163 32 74 332  
84.00% 98.19% 52.46% 72.55% 82.18% 

ภายในภาคการศึกษาปัจจุบัน 12 0 28 28 68  
16.00% 0.00% 45.90% 27.45% 16.83% 

ไม่ระบ ุ 0 3 1 0 4  
0.00% 1.81% 1.64% 0.00% 0.99%      

 
 

ข้อมูลการกู้ยมื
เพื่อการศึกษา
หรือประวตัิการ
รับทุนด้าน
การศึกษา* 

กู้ยืม กยศ. 7 0 0 0 7  
1.73% 0.00% 0.00% 0.00% 1.73% 

ทุนเสมอภาค 7 35 1 1 44  
1.73% 8.66% 0.25% 0.25% 10.89% 

ทุนนักเรียนยากจน 5 20 1 1 27  
1.24% 4.95% 0.25% 0.25% 6.68% 

ทุนการศึกษาอ่ืน ๆ 3 1 3 17 24  
0.74% 0.25% 0.74% 4.21% 5.94% 

* คำนวณร้อยละจากผู้รับทุนจำนวน 404 คน 

 

 
 

(ก) จำแนกตามจังหวัด (ข) จำแนกตามการพกัอาศัย 
 

  
(ค) จำแนกตามประเภทการศึกษา (ง) จำแนกตามระดับการศึกษา 

 

   

  

   

  

 

  

  

  

  

   

   

   

   

กทม  จังหวัดขอนแก่น จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดยะลา

 

   

  

   

  

 
 

  
  
  
  
   
   
   
   
   

สถานสงเคราะห์
มูลน ิ ิ เรือนจ า 

 ล 

 าติ ผู้อุปการะ
หรือนายจ้าง

พ่อหรือแม่ พ่อและแม่ อยู่ล าพัง

 

   

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

การศึกษานอกระบบ
 ทางเลือก

การศึกษาในระบบ ไม่ระบุ
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(จ) จำแนกตามภาคการศึกษาที่คาดว่าจะหลุดจากระบบการศึกษา 

 

ภาพ 4.1 จำนวนผู้รับทุนจำแนกตามภูมิหลัง 
 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลภูมิหลังของผู้รับทุนในภาพรวมพบว่า ผู้รับทุนมีอายุเฉลี่ย 12.19 ปี (SD=3.58)  

มีรายได้รวม/จำนวนสมาชิกเฉลี่ย 1,336.44 บาท (SD=1,303.92) มีหนี้สินของครอบครัวเฉลี่ย 131,448.83 

บาท (SD=429,014.99) ทุนที่ CMS ยื่นเสนอเฉลี่ย 27,968.53 บาท (SD=9,854.67) ในขณะที่ทุนที่โครงการ

อนุมัติเฉลี่ย 17,570.04 บาท (SD=4,000.49) เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลจำแนกตามรอบการสมัครพบว่าผู้ได้รับทุน

ในแต่ละรอบมีอายุเฉลี่ยไม่แตกต่างกันมาก ในขณะที่รายได้รวม/จำนวนสมาชิกเฉลี่ยของผู้รับทุนรอบที่ 2 มีค่า

น้อยที่สุดคือ 666.67 บาท ในขณะที่หนี้สินของครอบครัวเฉลี่ยของผู้รับทุนรอบที่ 1 – 3 มีมูลค่าเฉลี่ยสูงกว่า 

100,000 บาท ทั้งนี้ลักษณะข้อมูลของรายได้รวม/จำนวนสมาชิกและหนี้สินแสดงได้ดังภาพ  2 และเมื่อ

พิจารณาทุนที่ CMS ยื่นเสนอในแต่ละรอบมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของทุนที่โครงการได้อนุมัติ ดังตาราง 4.3 
 

ตาราง 4.3 ค่าเฉลี่ยและสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานข้อมูลภูมิหลังของผู้รับทุนในภาพรวมและจำแนกตามรอบการสมัคร 
ภูมิหลัง รอบการสมัคร n M SD Median 

อาย ุ รอบที่ 1 75 13.15 4.25 14.00 
รอบที่ 2 166 12.48 3.31 13.00 
รอบที่ 3 61 11.18 4.01 12.00 
รอบที่ 4 102 11.60 2.97 12.00 
ภาพรวม 404 12.19 3.58 12.00 

รายได้รวม/
จำนวนสมาชิก 

รอบที่ 1 75 1,185.18 898.95 966.67 
รอบที่ 2 166 810.87 565.67 666.67 
รอบที่ 3 61 1,958.23 2,299.16 1,000.00 
รอบที่ 4 102 1,931.14 1,211.32 2,000.00 
ภาพรวม 404 1,336.44 1,303.92 900.00 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

   

  

 
 

  

   

   

   

   

   

   

ภายในภาคการศึกษาถัดไป ภายในภาคการศึกษาป จจุบัน ไม่ระบุ
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ภูมิหลัง รอบการสมัคร n M SD Median 
หนี้สิน รอบที่ 1 53 209,339.62 835,195.69 40,000.00 

รอบที่ 2 104 102,466.35 200,853.85 50,000.00 
รอบที่ 3 51 176,309.43 370,221.80 50,000.00 
รอบที่ 4 64 78,293.75 173,893.99 22,500.00 
ภาพรวม 272 131,448.83 429,014.99 40,000.00 

รวมทุนท่ี CMS  
ยื่นเสนอ 

รอบที่ 1 75 31,526.24 6,995.83 33,000.00 
รอบที่ 2 166 29,431.27 11,763.02 27,680.00 
รอบที่ 3 61 30,337.70 4,698.63 29,250.00 
รอบที่ 4 102 21,555.20 7,391.34 21,000.00 
ภาพรวม 404 27,968.53 9,854.67 27,000.00 

รวมทุนท่ีไดร้ับ
อนุมัต ิ

รอบที่ 1 75 18,909.60 3,658.66 20,900.00 
รอบที่ 2 166 16,431.99 4,357.52 18,000.00 
รอบที่ 3 61 19,354.10 2,077.62 19,800.00 
รอบที่ 4 102 17,370.25 3,878.39 18,400.00 
ภาพรวม 404 17,570.04 4,000.49 20,050.00 

 

 
(ก) ลักษณะขอ้มูลของรายได้รวม/จำนวนสมาชิก 

 
   (ภาพเต็ม)               (ภาพขยาย) 

(ข) ลักษณะขอ้มูลของหนี้สิน 
 

ภาพ 4.2 ลักษณะข้อมูลของรายได้รวม/จำนวนสมาชิก และหนีส้ิน 
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 เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายได้รวม/จำนวนสมาชิก และหนี้สินระหว่าง  

กลุ่มผู้ได้รับทุนและไม่ได้รับทุนพบว่า ทั้ง 2 กลุ่มมีรายได้รวม/จำนวนสมาชิก และหนี้สินแตกต่างกันอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุ่มที่ได้รับทุนมีรายได้รวม/จำนวนสมาชิกเฉลี่ยน้อยกว่ากลุ่มไม่ได้รับทุน  

แต่มีหนี้สินสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับทุน ดังตาราง 4.4 
 

ตาราง 4.4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายได้รวม/จำนวนสมาชิก และหนี้สิน

ระหว่างกลุ่มผู้ได้รับทุนและไม่ได้รับทุน 
ตัวแปร กลุ่ม n M SD SW1 (p) U2 (p) 
รายได้รวม/จำนวนสมาชิก ได้รับทุน 404 1,336.44 1,303.92  0.814 36,477 

ไม่ได้รับทุน* 220 1,369.75 758.43  (< .001) (< .001) 
รวม 522 1,234.28  1,092.36  

  

หนี้สิน ได้รับทุน 272 131,448.83  429,014.99  0.249 12,389.5 
ไม่ได้รับทุน* 111  64,519.82  114,730.06 (< .001) (.006) 
รวม 319 118,824.39  395,282.77 

  

หมายเหต ุ 1 Shapiro-Wilk’s test 

 2 เปรียบเทียบความแตกตา่งของค่าเฉลี่ยประชากรด้วย Mann-Whitney U เนือ่งจากการแจกแจงของข้อมูลไม่เป็นโค้งปกติ  
 * หมายถึงผู้ไม่ได้รับการพิจารณาให้ได้รบัทุนโครงการศูนย์ช่วยเหลอืเด็กและเยาวชนในภาวะวกิฤตทางการศึกษา 

 

1.2 การวิเคราะห์จำนวนผู้ที่ได้รับทุนตามรอบและจำนวนสาเหตุของการหลุดจากระบบการศึกษา  

 เมื่อวิเคราะห์ภาพรวมพบว่า ผู้รับทุนที่มีสาเหตุของการหลุดจากระบบการศึกษาจำนวน 2 สาเหตุ  

มีจำนวนมากที่สุด 219 คน (ร้อยละ 54.21) รองลงมามีสาเหตุของการหลุดจากระบบการศึกษา 1 สาเหตุ 

จำนวน 104 คน (ร้อยละ 25.74) มีสาเหตุของการหลุดจากระบบการศึกษา จำนวน 3 สาเหตุ จำนวน 73 คน 

(ร้อยละ 18.07) และมีสาเหตุของการหลุดจากระบบการศึกษา 4 สาเหตุ จำนวน 2 คน (ร้อยละ 0.50) 

ตามลำดับ ทั้งนี้มีผู ้รับทุนไม่ได้ระบุสาเหตุของการหลุดจากระบบการศึกษา จำนวน 6 คน (ร้อยละ 1.49)  

ดังตาราง 4.5 และภาพ 4.3 
 

ตาราง 4.5 จำนวนผู้รับทุนจำแนกตามจำนวนสาเหตุของการหลุดจากระบบการศึกษา 
จำนวนสาเหตุ n % 
1 สาเหต ุ 104 25.74% 
2 สาเหต ุ 219 54.21% 
3 สาเหต ุ 73 18.07% 
4 สาเหต ุ 2 0.50% 
ไม่ระบุสาเหต ุ 6 1.49% 
รวม 404 100.00% ภาพ 4.3 จำนวนสาเหตุของการหลุดจากระบบการศึกษา 
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 เมื ่อวิเคราะห์จำนวนผู ้รับทุนแยกตามจำนวนสาเหตุของการหลุดจากระบบการศึกษาและรอบ  

การสมัครพบว่า ผู้รับทุนในรอบท่ี 1 มีจำนวน 75 คน รอบท่ี 2 จำนวน 166 คน รอบท่ี 3 จำนวน 61 คน และ

รอบที่ 4 จำนวน 102 คน โดยผู้รับทุนในทุกรอบการให้ทุนส่วนใหญ่มีสาเหตุของการหลุดจากระบบการศึกษา 

จำนวน 2 สาเหตุ (ร้อยละ 46.67 52.41 54.10 และ 62.75) ดังตาราง 4.6 และภาพ 4.4 
 

ตาราง 4.6 จำนวนผู้รับทุนจำแนกตามจำนวนสาเหตุของการหลุดจากระบบการศึกษา และรอบการรับสมัคร 

สาเหตุการเสี่ยงหลุด 
รอบการสมัคร 

รวม 
รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี 3 รอบท่ี 4 

ไม่ระบุสาเหต ุ 0 4 1 1 6  
0.00% 2.41% 1.64% 0.98% 1.49% 

1 สาเหต ุ 33 40 16 15 104  
44.00% 24.10% 26.23% 14.71% 25.74% 

2 สาเหต ุ 35 87 33 64 219  
46.67% 52.41% 54.10% 62.75% 54.21% 

3 สาเหต ุ 6 35 11 21 73  
8.00% 21.08% 18.03% 20.59% 18.07% 

4 สาเหต ุ 1 0 0 1 2  
1.33% 0.00% 0.00% 0.98% 0.50% 

รวม 75 166 61 102 404  
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

 

 

 
 

ภาพ 4.4 จำนวนผู้รับทุนจำแนกตามจำนวนสาเหตุของการหลุดจากระบบการศึกษา และรอบการรับสมัคร 
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 เมื่อวิเคราะห์จำนวนผู้รับทุนแยกตามจำนวนสาเหตุของการหลุดจากระบบการศึกษา และจังหวัด 

พบว่า ผู้รับทุนในแต่ละจังหวัดส่วนใหญ่มีสาเหตุของการหลุดจากระบบการศึกษา จำนวน 2 สาเหตุโดย กทม.

คิดเป็นร้อยละ 57.69 ขอนแก่นคิดเป็นร้อยละ 45.45 พิษณุโลกคิดเป็นร้อยละ 56.12 และยะลาคิดเป็นร้อยละ 

54.76 ทั้งนี้มีผู ้ร ับทุนในจังหวัดกทม. และพิษณุโลก จังหวัดละ 1 คนที่ได้รับการประเมินว่าเป็นผู ้ได้รับ

ผลกระทบจากสาเหตุของการหลุดจากระบบการศึกษา 4 สาเหตุพร้อมกัน แสดงดังตาราง 4.7 และภาพ 4.5 
 

ตาราง 4.7 จำนวนผู้รับทุนจำแนกตามจำนวนสาเหตุของการหลุดจากระบบการศึกษา และจังหวัด 

สาเหตุการเสี่ยงหลุด 
รอบการสมัคร 

รวม 
กทม. ขอนแกน่ พิษณุโลก ยะลา 

ไม่ระบุสาเหต ุ 1 2 1 2 6  
0.96% 2.60% 0.72% 2.38% 1.49% 

1 สาเหต ุ 22 19 36 27 104  
21.15% 24.68% 25.90% 32.14% 25.74% 

2 สาเหต ุ 60 35 78 46 219  
57.69% 45.45% 56.12% 54.76% 54.21% 

3 สาเหต ุ 20 21 23 9 73  
19.23% 27.27% 16.55% 10.71% 18.07% 

4 สาเหต ุ 1 0 1 0 2  
0.96% 0.00% 0.72% 0.00% 0.50% 

รวม 104 77 139 84 404  
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

 

 
 

ภาพ 4.5 จำนวนผู้รับทุนจำแนกตามจำนวนสาเหตุของการหลุดจากระบบการศึกษา และจังหวดั 
 

 เมื่อจำแนกตามสาเหตุของการหลุดจากระบบการศึกษาในภาพรวมพบว่า ส่วนใหญ่ผู้รับทุนมีสาเหตุ

ของการหลุดจากระบบการศึกษาจากการประสบปัญหาเศรษฐกิจ จำนวน 358 คน (ร ้อยละ 89.95)  



42 
 

การประสบปัญหาครอบครัว จำนวน 266 คน (ร้อยละ 66.83) การประสบอุบัติเหตุ/โรคภัย จำนวน 129 คน 

(ร้อยละ 32.41) และการประสบสาธารณภัย จำนวน 16 คน (ร้อยละ 4.02) ตามลำดับ (พิจารณาค่าร้อยละ

จากจำนวนผู้รับทุนที่ระบุสาเหตุของการหลุดจากระบบการศึกษา จำนวน 398 คน) ดังตาราง 4.8 
 

ตาราง 4.8 จำนวนผู้รับทุนจำแนกตามสาเหตุของการหลุดจากระบบการศึกษา 
สาเหตุของการหลุดจากระบบการศึกษา n %* 
สาธารณภัย 16 4.02% 
อุบัติเหต ุ 129 32.41% 
เศรษฐกิจ 358 89.95% 
ครอบครัว 266 66.83% 

หมายเหตุ *คำนวณร้อยละจากจำนวนผู้รับทุนที่ระบุสาเหตุของการหลุดจากระบบการศึกษา จำนวน 398 คน 
 

 เมื่อพิจารณาผู้รับทุนที่ระบุสาเหตุของการหลุดจากระบบการศึกษาเพียงสาเหตุเดียว จำนวน 104 คน 

พบว่า ส่วนใหญ่ประสบปัญหาเศรษฐกิจ จำนวน 77 คน (ร้อยละ 74.04) รองลงมาประสบปัญหาครอบครัว 

จำนวน 18 คน (ร้อยละ 17.31) ประสบสาธารณภัย จำนวน 6 คน (ร้อยละ 5.77) และประสบอุบัติเหตุ/โรคภัย 

จำนวน 3 คน (ร้อยละ 2.88) ตามลำดับ 

 ในขณะที่ผลการวิเคราะห์ผู้รับทุนที่ระบุสาเหตุของการหลุดจากระบบการศึกษา 2 สาเหตุ จำนวน 

219 คน พบว่า ส่วนใหญ่ประสบปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาครอบครัว จำนวน 161 คน (ร้อยละ 73.52) 

รองลงมาประสบอุบัติเหตุ/โรคภัยและปัญหาเศรษฐกิจ จำนวน 41 คน (ร้อยละ 18.72) ประสบอุบัติเหตุ/

โรคภัยและปัญหาครอบครัว จำนวน 13 คน (ร้อยละ 5.94) และประสบสาธารณภัยและปัญหาเศรษฐกิจ 

จำนวน 4 คน (ร้อยละ 1.83) ตามลำดับ 

 เมื่อวิเคราะห์ผู้รับทุนที่ระบุสาเหตุของการหลุดจากระบบการศึกษา 3 สาเหตุ จำนวน 73 คน พบว่า 
ส่วนใหญ่ประสบอุบัติเหตุ/โรคภัย ปัญหาเศรษฐกิจ และปัญหาครอบครัว จำนวน 69 คน (ร้อยละ 94.52) 
รองลงมาประสบสาธารณภัย ปัญหาเศรษฐกิจ และปัญหาครอบครัว จำนวน 3 คน (ร้อยละ 4.11 ประสบ 
สาธารณภัย ประสบอุบัติเหตุ/โรคภัย และปัญหาเศรษฐกิจ จำนวน 1 คน (ร้อยละ 1.37) ในขณะที่มีผู้รับทนุที่
ระบุสาเหตุของการหลุดจากระบบการศึกษาครบทั้ง 4 สาเหตุ จำนวน 2 คน ดังตาราง 4.9 
 

ตาราง 4.9 จำนวนผู้รับทุนจำแนกตามสาเหตุของการหลุดจากระบบการศึกษา 
สาเหตุของการหลุดจากระบบการศึกษา n %* 
กรณีระบุ 1 สาเหตุ   
สาธารณภัย 6 5.77% 
อุบัติเหต ุ 3 2.88% 
เศรษฐกิจ 77 74.04% 
ครอบครัว 18 17.31% 
รวม 104 100.00% 
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สาเหตุของการหลุดจากระบบการศึกษา n %* 
กรณีระบุ 2 สาเหตุ   
สาธารณภัย และเศรษฐกิจ 4 1.83% 
อุบัติเหตุ และเศรษฐกิจ 41 18.72% 
อุบัติเหตุ และครอบครัว 13 5.94% 
เศรษฐกิจ และครอบครัว 161 73.52% 
รวม 219 100.00% 
กรณีระบุ 3 สาเหตุ   
สาธารณภัย อุบัติเหตุ และเศรษฐกิจ 1 1.37% 
สาธารณภัย เศรษฐกิจ และครอบครัว 3 4.11% 
อุบัติเหตุ เศรษฐกิจ และครอบครวั 69 94.52% 
รวม 73 100.00% 
กรณีระบุ 4 สาเหตุ   
สาธารณภัย อุบัติเหตุ เศรษฐกิจ และครอบครัว 2 100.00% 
รวม 2 100.00% 

*คำนวณร้อยละจากจำนวนผู้รับทุนที่ได้รับการประเมินสาเหตุของการหลุดจากระบบการศึกษาของแต่ละกลุ่ม (n1 สาเหต=ุ104 คน; n2 สาเหต=ุ219 คน; n3 สาเหตุ=73 คน; n4 สาเหต=ุ2 คน) 
 

 เมื่อจำแนกตามสาเหตุของการหลุดจากระบบการศึกษาและจังหวัดในภาพรวมพบว่า ผู้รับทุนในกทม.

มีจำนวน 104 คน (ร้อยละ 25.74 ของผู้รับทุนทั้งหมด) ในจำนวนนี้มีผู้รับทุนที่ระบุสาเหตุของการหลุดจาก

ระบบการศึกษา จำนวน 103 คน ส่วนใหญ่ผู้รับทุนระบุสาเหตุของการหลุดจากระบบการศึกษา 2 สาเหตุ 

จำนวน 60 คน (ร้อยละ 58.25) ส่วนจังหวัดขอนแก่นมีผู้รับทุนจำนวน 77 คน (ร้อยละ 19.06 ของผู้รับทุน

ทั้งหมด) ในจำนวนนี้มีผู้รับทุนที่ระบุสาเหตุของการหลุดจากระบบการศึกษา จำนวน 75 คน โดยส่วนใหญ่ผู้รับ

ทุนระบุสาเหตุของการหลุดจากระบบการศึกษา 2 สาเหตุ จำนวน 35 คน (ร้อยละ 46.67) ในขณะที่จังหวัด

พิษณุโลกมีผู้รับทุนทั้งสิ้น 139 คน (ร้อยละ 34.41 ของผู้รับทุนทั้งหมด) ในจำนวนนี้มีผู้รับทุนที่ระบุสาเหตุของ

การหลุดจากระบบการศึกษา จำนวน 138 คน ส่วนใหญ่ผู้รับทุนระบุสาเหตุของการหลุดจากระบบการศึกษา  

2 สาเหตุ จำนวน 78 คน (ร้อยละ 56.52) และในจังหวัดยะลามีผู้รับทุนทั้งสิ้น 84 คน (ร้อยละ 20.79 ของผู้รับ

ทุนทั้งหมด) ในจำนวนนี้มีผู้รับทุนที่ระบุสาเหตุของการหลุดจากระบบการศึกษา จำนวน 82 คน ส่วนใหญ่ผู้รับ

ทุนระบุสาเหตุของการหลุดจากระบบการศึกษา 2 สาเหตุ จำนวน 46 คน (ร้อยละ 56.10)  

เมื่อพิจารณาผู้รับทุนในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่ระบุสาเหตุของการหลุดจากระบบการศึกษา 

จำนวน 103 คน พบว่า ผู้รับทุนที่ระบุสาเหตุของการหลุดจากระบบการศึกษาเพียงสาเหตุเดียว จำนวน 22 คน  

(ร้อยละ 21.36) ส่วนใหญ่ประสบปัญหาเศรษฐกิจ จำนวน 12 คน (ร้อยละ 54.55) ผู้รับทุนที่ระบุสาเหตุของ

การหลุดจากระบบการศึกษา 2 สาเหตุ จำนวน 60 คน (ร้อยละ 58.25) ส่วนใหญ่ประสบปัญหาเศรษฐกิจและ 

ครอบครัว จำนวน 42 คน (ร้อยละ 70.00) ผู้รับทุนที่ระบุสาเหตุของการหลุดจากระบบการศึกษา  3 สาเหตุ 
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จำนวน 20 คน (ร้อยละ 19.42) ส่วนใหญ่ประสบปัญหาอุบัติเหตุปัญหาเศรษฐกิจ และปัญหาครอบครัว จำนวน 

18 คน (ร้อยละ 90.00) 

 ในขณะที่ผลการวิเคราะห์ผู ้รับทุนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ที่ระบุสาเหตุของการหลุดจากระบบ

การศึกษา จำนวน 75 คน พบว่า ผู้รับทุนที่ระบุสาเหตุของการหลุดจากระบบการศึกษาเพียงสาเหตุ เดียว 

จำนวน 19 คน (ร้อยละ 25.33) ส่วนใหญ่ประสบปัญหาเศรษฐกิจ จำนวน 13 คน (ร้อยละ 68.42) ผู้รับทุนที่

ระบุสาเหตุของการหลุดจากระบบการศึกษา 2 สาเหตุ จำนวน 35 คน (ร้อยละ 46.67) ส่วนใหญ่ประสบปัญหา

เศรษฐกิจและปัญหาครอบครัว จำนวน 23 คน (ร้อยละ 65.71) ผู้รับทุนที่ระบุสาเหตุของการหลุดจากระบบ

การศึกษา 3 สาเหตุ จำนวน 21 คน (ร้อยละ 28.00) ส่วนใหญ่ประสบอุบัติเหตุ/โรคภัย ปัญหาเศรษฐกิจ และ

ปัญหาครอบครัว จำนวน 21 คน (ร้อยละ 100.00) ไม่มีผู้รับทุนที่ระบุสาเหตุของการหลุดจากระบบการศึกษา 

4 สาเหตุ  

 ในขณะที่ผลการวิเคราะห์ผู ้รับทุนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ที่ระบุสาเหตุของการหลุดจากระบบ

การศึกษา จำนวน 138 คน พบว่า ผู้รับทุนที่ระบุสาเหตุของการหลุดจากระบบการศึกษาเพียงสาเหตุเดียว 

จำนวน 36 คน (ร้อยละ 26.09) ส่วนใหญ่ประสบปัญหาเศรษฐกิจ จำนวน 27 คน (ร้อยละ 75.00) ผู้รับทุนที่

ระบสุาเหตุของการหลุดจากระบบการศึกษา 2 สาเหตุ จำนวน 78 คน (ร้อยละ 56.52) ส่วนใหญ่ประสบปัญหา

เศรษฐกิจและปัญหาครอบครัว จำนวน 61 คน (ร้อยละ 78.21) ผู้รับทุนที่ระบุสาเหตุของการหลุดจากระบบ

การศึกษา 3 สาเหตุ จำนวน 23 คน (ร้อยละ 16.67) ส่วนใหญ่ประสบอุบัติเหตุ/โรคภัย ปัญหาเศรษฐกิจ และ

ปัญหาครอบครัว จำนวน 21 คน (ร้อยละ 91.30) ผู้รับทุนที่ระบุสาเหตุของการหลุดจากระบบการศึกษา  4 

สาเหตุ จำนวน 1 คน (ร้อยละ 0.72)  

    ในขณะที่ผลการวิเคราะห์ผู้รับทุนในพื้นที่จังหวัดยะลา ที่ระบุสาเหตุของการหลุดจากระบบการศึกษา 

จำนวน 82 คน พบว่า ผู้รับทุนที่ระบุสาเหตุของการหลุดจากระบบการศึกษาเพียงสาเหตุเดียว จำนวน 27 คน 

(ร้อยละ 32.93) ส่วนใหญ่ประสบปัญหาเศรษฐกิจ จำนวน 25 คน (ร้อยละ 92.59) ผู้รับทุนที่ระบุสาเหตุของ

การหลุดจากระบบการศึกษา 2 สาเหตุ จำนวน 46 คน (ร้อยละ 56.10) ส่วนใหญ่ประสบปัญหาเศรษฐกิจและ

ปัญหาครอบครัว จำนวน 35 คน (ร้อยละ 76.09) ผู้รับทุนที่ระบุสาเหตุของการหลุดจากระบบการศึกษา 3 

สาเหตุ จำนวน 9 คน (ร้อยละ 10.98) ส่วนใหญ่ประสบอุบัติเหตุ/โรคภัย ปัญหาเศรษฐกิจ และปัญหาครอบครัว 

และไม่มีผู้รับทุนที่ระบุสาเหตุของการหลุดจากระบบการศึกษา 4 สาเหตุ ดังตาราง 4.10     
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ตาราง 4.10 จำนวนผู้รับทุนจำแนกตามสาเหตุของการหลุดจากระบบการศึกษาและจังหวัด 

สาเหตุของการหลุดจากระบบการศึกษา 

จังหวัด 
ภาพรวม กทม. ขอนแกน่ พิษณุโลก ยะลา 

(n=103) (n=75) (n=138) (n=82) (n=398)* 
กรณีระบุ 1 สาเหตุ 

     

สาธารณภัย 6 0 0 0 6  
27.27% 0.00% 0.00% 0.00% 5.77% 

อุบัติเหต ุ 0 2 1 0 3  
0.00% 10.53% 2.78% 0.00% 2.88% 

เศรษฐกิจ 12 13 27 25 77  
54.55% 68.42% 75.00% 92.59% 74.04% 

ครอบครัว 4 4 8 2 18  
18.18% 21.05% 22.22% 7.41% 17.31% 

รวม 22 19 36 27 104  
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

กรณีระบุ 2 สาเหตุ 
     

สาธารณภัย และเศรษฐกิจ 3 0 1 0 4  
5.00% 0.00% 1.28% 0.00% 1.83% 

อุบัติเหตุ และเศรษฐกิจ 12 6 13 10 41  
20.00% 17.14% 16.67% 21.74% 18.72% 

อุบัติเหตุ และครอบครัว 3 6 3 1 13  
5.00% 17.14% 3.85% 2.17% 5.94% 

เศรษฐกิจ และครอบครัว 42 23 61 35 161  
70.00% 65.71% 78.21% 76.09% 73.52% 

รวม 60 35 78 46 219  
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

กรณีระบุ 3 สาเหตุ 
     

สาธารณภัย อุบตัิเหตุ และเศรษฐกิจ 0 0 1 0 1  
0.00% 0.00% 4.35% 0.00% 1.37% 

สาธารณภัย เศรษฐกิจ และครอบครัว 2 0 1 0 3  
10.00% 0.00% 4.35% 0.00% 4.11% 

อุบัติเหตุ เศรษฐกิจ และครอบครวั 18 21 21 9 69  
90.00% 100.00% 91.30% 100.00% 94.52% 

รวม 20 21 23 9 73  
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

กรณีระบุ 4 สาเหตุ 
     

สาธารณภัย อุบัติเหตุ เศรษฐกิจ และครอบครัว 1 0 1 0 2  
100.00% - 100.00% - 100.00% 

หมายเหตุ *พิจารณาเฉพาะผู้รับทุนที่ระบบสาเหตุของการเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษา จำนวน 398 คน จากจำนวนผู้รับทุนทั้งส้ิน 404 คน 
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1.3 การวิเคราะห์ลักษณะการกระจาย - กระจุกของผู้สมัครและผู้รับทุนแต่ละจังหวัด 
 ผลการวิเคราะห์เด็กและเยาวชนที่นำเสนอเพ่ือขอรับทุนในแต่ละจังหวัดพบว่า ในกทม. มีผู้ขอรับทุนมา
จาก 34 เขต (จากทั้งหมด 50 เขต) โดยมีการกระจุกตัวใกล้เคียงกันในแต่ละเขต ในขณะที่จังหวัดพิษณุโลก
พบว่า มีผู้ขอรับทุนมาจาก 8 อำเภอ (จากทั้งหมด 9 อำเภอ) ส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ในอำเภอเมืองพิษณุโลก 
(37 คน) และอำเภอวังทอง (50 คน) ส่วนจังหวัดยะลาพบว่า มีผู ้ขอรับทุนมาจาก 7 อำเภอ (จากทั้งหมด 8 
อำเภอ) ส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ในอำเภอเมืองยะลา (32 คน) และจังหวัดขอนแก่นพบว่า มีผู้ขอรับทุนมาจาก 
14 อำเภอ (จากทั้งหมด 20 อำเภอ) ส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ในอำเภอเมืองขอนแก่นและอำเภอมัญจาคีรี (12 
คน) ทั้งนี้ผู้ขอรับทุนและผู้รับทุนมีจำนวนในแต่ละอำเภอไม่แตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่อยู่ในอำเภอขนาดใหญ่ เช่น 
อำเภอเมืองและอำเภอที่อยู่ใกล้เคียงกับอำเภอเมือง ดังภาพ 4.6 
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ภาพ 4.6 การกระจาย - กระจุกของผู้สมัครและผู้รับทุนแต่ละจังหวดั 

  
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์สาเหตุการเสี่ยงหลุดและการหลุดจากระบบการศึกษาของเด็กและเยาวชนได้รับ
ผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการศึกษา: การวิเคราะห์เชิงลึก 
 ผลการวิเคราะห์สาเหตุการเสี่ยงหลุดและการหลุดจากระบบการศึกษาของเด็กและเยาวชนได้รับ
ผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการศึกษา มาจากข้อมูลการสนทนากลุ ่มกับกลุ ่มแกนนำ core team ทั้ง
ภาพรวมและรายจังหวัด และมาจากการเก็บข้อมูลเชิงลึกรายกรณีในแต่ละจังหวัดทั้งจังหวัดขอนแก่น ยะลา 
และพิษณุโลก ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
 2.1 ผลการสนทนากลุ่มกับกลุ่มแกนนำ core team 
 สำหรับการสนทนากลุ่มกับกลุ่มแกนนำ core team คณะทำงานโครงการฯ ได้ออกแบบเครื่องมือใน
การวิเคราะห์กลไกการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการศึกษา ดังมีประเด็น
คำถาม ได้แก่ 1) ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ และบทบาทของ core team ในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่
ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการศึกษา 2) ทุนที ่มีอยู ่เดิมทั ้งทรัพยากร ปัจจัยแวดล้อม รวมถึง
กระบวนการในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการศึกษา 3) ปัจจัยแห่ง
ความสำเร็จ (key factors)  
4) ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 5) รูปแบบการติดตามการ
ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการศึกษา การสร้างเครือข่ายการดำเนินงาน  
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 6) รูปแบบ/ประเภทสื่อ ที่ใช้ในการสื่อสาร
เพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงและกระตุ้นให้เกิดการตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบ
จากภาวะวิกฤตทางการศึกษา และ 7) แนวโน้มการทำงานในระยะต่อไป  
 2.1.1 ผลการสนทนากลุ่มกับกลุ่มแกนนำ (core team) ในแต่ละจังหวัด  

• จังหวัดขอนแก่น  
 คณะทำงานโครงการฯ ได้จัดประชุมการสนทนากลุ่มกับ  core team จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 26 
กรกฎาคม 2565 เพื่อวิเคราะห์กลไกการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทาง
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การศึกษา โดยใช้เครื่องมือที่มีประเด็นคำถาม 7 ข้อ ทำให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับกลไกการช่วยเหลือเด็กและเยาวชน
ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 1. ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ และบทบาทของ core team ในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่
ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการศึกษา   
 การช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการศึกษาในจังหวัดขอนแก่นได้
ดำเนินการในเชิงการป้องกัน ซึ่งให้ความสำคัญกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กเยาวชนที่หลุดออกจากระบบ
การศึกษา และเด็กกลุ่มเปราะบาง โดยคณะทำงาน core team จะต้องมีคุณลักษณะในการเป็นนักบริหาร
จัดการ นักวางแผน และนักประสานงาน ประกอบกับความเข้าใจเรื่องบทบาทของหน่วยงาน ตลอดจนจิตวิทยา
และธรรมชาติของเด็กกลุ่มเปราะบาง เพื่อการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานในจังหวัด อาทิ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น และ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในการช่วยเหลือเด็กรายกรณี นอกจากนั้นการปฏิบัติงานจำเป็นต้องอาศัยทักษะ
ในการทำงานร่วมกันเป็นทีม ความยืดหยุ่น และทักษะการสื่อสาร เนื่องจากคณะทำงานมีการกำหนดปฏิทิน
การทำงานร่วมกัน ตั้งเป้าหมายร่วม และลงพื้นที่ทำงานร่วมกัน โดยได้รับการสนับสนุนจากทีม IT สำหรับ
ข้อมูลเชิงลึก ตลอดจนการสนับสนุนในเชิงนโยบายจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้วิธีการ
สื่อสารของเครือข่ายวิชาการและการติดตามนิเทศของพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเน้นการสื่อสารผ่านกลุ่มที่ไม่เป็น
ทางการและใช้ระบบ IT 
 2. ทุนที่มีอยู ่เดิมทั ้งทรัพยากร ป จจัยแวดล้อม รวมถึงกระบวนการในการช่วยเหลือเด็กและ
เยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการศึกษา 
 กระบวนการในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตการศึกษามีรูปแบบ
การทำงานผ่านกลไกจังหวัดและระบบราชการ และให้ความสำคัญกับมารยาททางราชการ จึงได้รับการให้
ความร่วมมือจากผู้ว่าราชการ เครือข่ายกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประจำหมู ่บ้าน ในการประสานงาน กระจายข่าว ช่วยเหลือคุณครูในฐานะ CM (case manager) ซึ่ง 
การประสานงานและการกระจายข่าวจากผู้นำทำให้การสื่อสารขยายออกไปในวงกว้างมากข้ึน  
 ทั้งนี้จะต้องอาศัยทุนที่มีอยู่ดั้งเดิม คือ ทุนทรัพยากรบุคคลและภาคีเครือข่าย กล่าวคือ การปฏิบัติการ
ในระดับพื้นที่ต้องอาศัยการทำงานของหน่วยงานและบุคคลากรจาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน 
องค์กรเครือข่ายเพื่อสุขภาพ (health Net) ต้นทุน CM ของโครงการดั้งเดิม เครือข่ายข้อมูลวิชาการ และสื่อ 
นอกจากนั้นยังอาศัยทุนนโยบายในการสนับสนุนเชิงนโยบายจากผู้บริหาร ไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ
หัวหน้าสำนักงานพื้นที่ ตลอดจนทุนในด้านจิตใจของกลุ่มคณะทำงานหลักจากการได้ร่วมปฏิบัติงานเพ่ือ
ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายให้ประสบความสำเร็จ นอกจากนั้นยังมีทุนงบประมาณ คือ กองทุน 10 บาทสร้าง
โอกาสให้น้อง 
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 นอกจากนั้นปัจจัยแแวดล้อมในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทาง
การศึกษาคือ การสร้างเสริมพลัง (empowerment) จากการพูดคุยและสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ ผ่านสภา
ส้มตำ และสภากาแฟ และมีการกล่าวถึงชื่อของคณะทำงานในที่ประชุมเพื่อเป็นการให้เกียรติหน่วยงาน 
เสริมสร้างกำลังใจและความรู้สึกของการมีส่วนร่วมในงาน 
 3. ป จจัยแห่งความสำเร็จ (key factors)  
 ความสำเร็จในการดำเนินงานในพื้นที่มีปัจจัยที่สำคัญ คือ การสื่อสารและการติดตามอย่างต่อเนื่อง 
โดยให้ความสำคัญกับการพูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับการทำงานและปัญหาในการทำงาน การให้
ข้อมูลป้อนกลับเพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานและการเสริมสร้างกำลังใจ ตลอดจนการเข้ าถึงข้อมูลเด็ก
กลุ่มเป้าหมายในเชิงลึกนอกจากนั้นยังมีการเผยแพร่การดำเนินงานผ่านสื่อกระแสหลักอย่างรายการโทรทัศน์
ช่อง NBT การเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook และ TikTok  
 4. ป  หาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ตลอดจนแนวทางการแก้ไขป  หาดังกล่าว  
 การดำเนินงานพบปัญหาและอุปสรรค คือ การทำงานที่เกี ่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ ทำให้เกิด
ปัญหาในการสำรวจข้อมูล เนื่องจากการใช้ระบบ IT ในการตอบโต้เชิงข้อมูลมีความซ้ำซ้อนและยาว มีความไม่
เสถียร รวมถึงบุคคลากรขาดความรู้ที่เพียงพอในการใช้ระบบสารสนเทศ อีกทั้งยังขาดการทำงานประจำของ
เจ้าหน้าที่ IT นอกจากนั้นยังพบปัญหาในด้านการเขียนเอกสารเชิงคุณภาพของคุณครู (CM) เนื่องจากเขียน
และประเมินกรณีเด็กได้น้อยกว่าความเป็นจริง  
 5. รูปแบบการติดตามการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทาง
การศึกษา การสร้างเครือข่ายการดำเนินงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) 
 รูปแบบการติดตามสื่อสารของพื้นที่จังหวัดขอนแก่น คือ การสื่อสารจากกว้างไปแคบโดยใช้ระบบ 
TPMAP นำเข้าฐานข้อมูลเคสที่ผ่านการคัดเลือก โดยมีการติดต่อประสานงานอย่างไม่เป็นทางการผ่าน  
การโทรศัพท์และกลุ่มไลน์ ทั้งนี้จะมีการทำงานในพ้ืนที่ในกรณี PLC และการลงพ้ืนที่ติดตามการทำงานเป็นทีม 
 6. รูปแบบ/ประเภทสื ่อ ที ่ใช้ในการสื ่อสารเพื ่อสร้างการเปลี ่ยนแปลงและกระตุ ้นให้เกิด  
การตระหนักถึงความสำคั ของเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการศึกษา 
 การสื่อสารสาธารณะประกอบไปด้วยรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งการสื่อสารแบบเป็นทางการอย่างใช้เวที
จังหวัด การประชุมของจังหวัด และการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการอย่างการใช้กลุ่มไลน์ และการพูดคุยแบบไม่
เป็นทางการ ตลอดจนการใช้สื่อสาธารณะทั้งการกระจายข่าวผ่านทางโทรทัศน์ท้องถิ่น และการใช้โซเชียลมีเดีย  
 7. แนวโน้มการทำงานในระยะต่อไป  
 การทำงานในอนาคตอาจใช้การประชาสัมพันธ์กองทุนโดยใช้ระบบโซเชียลมีเดีย นอกจากนั้นยังมี  
การผลักดันในเชิงนโยบายและการขับเคลื่อนประเด็นความเหลื่อมล้ำไปสู่ยุทธศาสตร์จังหวัด เพ่ือการบูรณาการ 
การทำงานร่วมกันในจังหวัดต่อไป 
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• จังหวัดพิษณุโลก  
 จากฐานเดิมที่จังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดแรก ๆ ที่ดำเนินการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่หลุดจาก
ระบบการศึกษาในเชิงพ้ืนที ่(Area-based Education: ABE) มาเป็นระยะเวลากว่า 2 ปี ทำให้มีต้นทุนที่สั่งสม
มา 4 ประการด้วยกัน คือ การมีกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานระดับพื ้นที่จากต้นทุน  (resource 
mapping) การมีฐานข้อมูลระดับจังหวัด การรูปแบบของการทำงานเชิงเครือข่าย (network) การรณรงค์เพ่ือ 
การขับเคลื่อน และการพัฒนานวัตกรรม one stop service บูรณาการบริการดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชน
ด้อยโอกาสแบบครบวงจร ทำให้จังหวัดพิษณุโลกเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ทางกองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง
การศึกษา (กสศ.) ได้รับคัดเลือกให้เป็นพื้นที่นำร่องของโครงการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบ
จากภาวะวิกฤตทางการศึกษา โดยได้ดำเนินการช่วยเหลือแล้วประมาณ 124 คน จังหวัดพิษณุโลกเป็นหนึ่งใน
จังหวัดที่ทางกสศ. ได้คัดเลือกให้เป็นพ้ืนที่นำร่องของโครงการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจาก
ภาวะวิกฤตทางการศึกษา โดยได้ดำเนินการช่วยเหลือแล้วประมาณ 124 คน ใน 8 อำเภอ  
 ในการดำเนินการโครงการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการศึกษา
ของจังหวัดพิษณุโลก กลไกสำคัญที่เป็นกลไกในการเข้าถึงเด็กกลุ่มนี้คือภาคประชาสังคมที่เข้มแข็งที่หลายคน 
มีประสบการณ์การทำงานภาคประชาสังคมที่เข้มแข็งในหลาย ๆ เรื่อง เช่น การทำงานในนามสมัชชาสุขภาพ
จังหวัด (ทั้งในเรื่องอาหารสุขภาพ สังคมผู้สูงอายุ และเด็กเสี่ยงและหลุดจากระบบการศึกษา) ในฐานะของ 
การเป็นผู้ประกอบการทางสังคม ซึ่งได้ก่อร่างสร้างตัวและพัฒนาขึ้นเป็นสมาคมสุขปัญญาเพื่อทำให้เห็นว่า
คนทำงานกับเด็กกลุ่มนี้มีตัวตนอยู่ในสังคม มีรายได้จากโครงการต่าง ๆ ที่รับมา เพื่อการมีรายได้เลี ้ยงชีพ  
เป็นหน่วยหนึ่งที่จะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคม  มีการประสานกับหน่วยงานรัฐในจังหวัด อำเภอ ตำบล 
หมู่บ้าน สถานศึกษา สร้างความร่วมมืออย่างเป็นเครือข่ายในจังหวัดและพื้นที่  มีความยืดหยุ่นในการทำงาน 
และมีประสบการณ์การทำงาน 
 คณะทำงานโครงการฯ ได้จัดประชุมการสนทนากลุ่มกับแกนนำ (core team) จังหวัดพิษณุโลก  
ในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เพื่อวิเคราะห์กลไกการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤต
ทางการศึกษา โดยใช้เครื่องมือที่มีประเด็นคำถาม 7 ข้อ ทำให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับกลไกการช่วยเหลือเด็กและ
เยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 1. ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ และบทบาทของ core team ในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่
ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการศึกษา  
 1.1 ความรู้และทักษะ 
 1. เจตคติที่เชื ่อในเรื ่องการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อการเปลี ่ยนแปลงสังคม และการเรียนรู ้ตลอดชีวิต 
(lifelong learning) ที่สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ด้วยแนวทางท่ีหลากหลาย 
 2. ความรู้ในการจัดการและการสร้างเครือข่าย เช่น วิธีการเข้าถึงภาครัฐ และเอกชน เป็นต้น 
 3. ทักษะการประสานงานและการสื่อสาร ทักษะในการสร้างการมีส่วนร่วม และการออกแบบรวมถึง 
การจัดเวทีแบบมีส่วนร่วม 
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 4. ความรู้และความเข้าใจในการดำเนินการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับเรื่องสิทธิเด็ก 
 1.2 คุณลักษณะ  
 1. การสื่อสารทำความเข้าใจเพ่ือเปลี่ยนเจตคติผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่เสี่ยง
หรือหลุดจากระบบโดยเฉพาะโรงเรียน หน่วยงานราชการในพื้นที่ให้เข้าใจตรงกันเกี่ยวกับเด็กที่หลุดออกจาก
ระบบการศึกษา เนื่องจากหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง เช่น สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษาธิการจังหวัด ยังขาดความเข้าใจในเรื่องเด็กนอกระบบการศึกษา 
ความเกรงใจเรื่องการทำงานทับซ้อนของผู้รับบริการ หรือสำนักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเห็น
ว่ากลุ่มนี้ไม่ใช่กลุ่มที่จะให้บริการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. 

2. การมีจิตอาสาในการทำงานเพ่ือสังคม ไม่คาดหวังผลตอบแทนเป็นตัวตั้ง  
3. การมีอำนาจภายในตนเองของภาคประชาสังคม (soft power) ที่มีไว้เพื่อใช้ในการประสานและ

เชื่อมโยงกับอำนาจที่เป็นเชิงโครงสร้าง (hard power) 
 1.3 บทบาท   

แกนนำ (core team) มีลักษณะเป็นภาคประชาสังคมในนามของสมาคมสุขปัญญาที่ประสานกับ
ผู้จัดการรายกรณีในพื้นที่เพื่อการเข้าถึงตัวเด็กทำข้อมูลกรณีศึกษาและติดต่อประสานงานกับหน่วยงานรัฐ
สำหรับการวางแผนการช่วยเหลือเด็กเป็นรายบุคคล โดยผู้จัดการรายกรณีมีทั้งผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ พมต. และ อพม. ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที ่ 
 2. ทุนที ่ม ีอยู ่ เด ิมทั ้งทรัพยากรบุคคล ป จจัยแวดล้อม กระบวนการรูปแบบการทำงาน ใน 
การช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการศึกษา 
 ในด้านทรัพยากรบุคคล พบว่าเป็นทุนสำคัญในการทำงานโครงการฯ คือ 1) การที่แกนนำ (core 
team) เคยเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ทำให้เข้าใจสภาพปัญหาของเด็กที่ได้รับผลกระทบจากระบบการศึกษาที่
เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ และการละเลยเด็กที่มีความเด่นอ่ืนหรือมีปัญหาเฉพาะ นอกจากนี้มีความเข้าใจ 
3 ระบบในโรงเรียน คือ ระบบการเรียนรู้ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และระบบการบริหารจัดการ 2) การมี
ประสบการณ์การทำงานในภาคประชาสังคมในหลายประเด็น เช่น สมัชชาสุขภาพจังหวัด ทำให้มีความสามารถ
ในการประสานผู้ที่มาเป็นคณะกรรมการ CMS และ ผู้จัดการรายกรณี (Case manager: CM) การเป็น Node 
ของ สสส. การทำงานร่วมกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน 3) 
การมีบุคลากรทำงานที่ไม่ใช่ข้าราชการ ที่ไม่ผูกติดกับเงินเดือนท่ีเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ 

กระบวนการรูปแบบการทำงานในการช่วยเหลือเด็ก ที่เป็นทุนสำคัญคือ 1) การเข้าถึงกลไกจังหวัด
ระดับผู้ว่าราชการจังหวัด และประสานกับหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลัก คือ พม. และการสื่อสารทำความเข้าใจ
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของโรงเรียน ชุมชน กศจ. พม. และตำรวจ  2) การบูรณาการกับโครงการ Area-based 
Education (ABE) ของ กสศ. และการใช้เครื่องมือ smart refer 
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 3. ป จจัยแห่งความสำเร็จ  
 ปัจจัยที่ทำให้โครงการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการศึกษา
สามารถขับเคลื่อนไปได ้คือ 

3.1 การประสานงานติดต่อสื่อสาร ที่ค่อนข้างมีความสะดวกรวดเร็วจากการใช้ไลน์  
3.2 การมีผู ้จัดการรายกรณีที่เข้มแข็ง ทำงานได้รวดเร็ว สามารถประสานเครือข่ายในพื้นที่ที ่เป็น

ข้าราชการ คนชุมชน คนทำงานองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรพัฒนาชุมชน (อพช.) และครูในสถานศึกษา ที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาได้ด ีและสอดคล้องกับปัญหาของเด็ก  

3.3 การมีฐานข้อมูลของเด็กที่พร้อมเสมอและทันเหตุการณ์เพ่ือใช้ในการพิจารณา และสามารถส่งต่อ
ข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รวดเร็ว 

3.4 การทำงานของภาคประชาสังคม (soft power) ที่สอดรับกับงานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
ในการช่วยเหลือเด็ก เช่น พมจ. ทำให้ภาคประชาสังคมเป็นหน่วยคัดกรองเด็กท่ีมีปัญหาให้เด็กก่อน เป็นต้น   

3.5 การมีผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีความเข้าใจในการดำเนินการของโครงการ 
 4. ป  หาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 
 จากการดำเนินโครงการพบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ดังนี้ 

4.1 การที่คณะทำงานมีลักษณะเป็นภาคประชาสังคมไม่ได้เป็นที่ยอมรับจึงทำให้ไม่ได้รับความร่วมมือ 
จากหน่วยงานราชการ ซึ่งต้องใช้เวลาในการประสานและทำความเข้าใจ 

4.2 การขาดทุนทรัพย์ในการสนับสนุนจิตอาสา ทั้งในเรื่องรายได้ เงินเดือน ค่าใช้จ่ายรายเดือน  
4.3 การไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบเด็กที ่หลุดออกจากระบบการศึกษาอย่างจริงจัง  หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องมองว่าเป็นงานนอกเหนือความช่วยเหลือ ทำให้การประสานงานติดต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้ทำงาน
ร่วมกันเป็นไปได้ยาก การไม่มีหน่วยงานรองรับเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษาในระบบโรงเรียนในช่วงรอยต่อ
ชั้นประถมศึกษากับมัธยมต้น และมัธยมต้นกับมัธยมปลาย  

4.4 ระยะเวลาที่เร่งด่วนมากในการส่งกรณีศึกษาให้กับทางแกนนำ (core team) และ กสศ. คือ 
ปฏิทินการทำงานของ กสศ. ยังไม่ยืดหยุ่น ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาของเด็กท่ีมีตลอดเวลา 

4.5 ผู้จัดการรายกรณีมีปัญหาด้านการเขียนกรณีเด็ก (case) ส่งรายงานให้กับ กสศ. เนื่องจากไม่
สามารถอธิบายสถานการณ์ของเด็กได้อย่างครบถ้วน ทำให้เกิดการทำงานซ้ำซ้อนจากการสื่อสารทางโทรศัพท์
ไปสอบถามอีกครั้ง  

4.6 การดำเนินงานในพ้ืนที่ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่เน้นเรื่องการมีส่วนร่วม คือหน่วยงานราชการ
ไม่ได้สนับสนุนภาคประชาสังคมซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนมาช่วยขับเคลื่อนในการพัฒนางานต่าง ๆ ในพ้ืนที ่

4.7 กสศ. มีเงื่อนไขการให้ทุนจำกัด ทำให้ไม่สามารถประชาสัมพันธ์ได้ทุกอำเภอในวงกว้างได้ 
4.8 ผู้จัดการรายกรณีบางส่วนมีปัญหาการกรอกข้อมูลในระบบ เนื่องจากความสามารถในการใช้

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่ดีนัก ทำให้ข้อมูลมีผลต่อการตัดสินใจของ กสศ. 
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 5. รูปแบบการติดตามและ PLC 
 รูปแบบการติดตามรูป คือ ผู้จัดการรายกรณีค้นหาและประเมินเด็กเป็นรายบุคคลโดยใช้ไลน์ในการส่ง
เคสเด็กวิกฤต และประสานงานกับคณะกรรมการ CMS ส่วนการทำ PLC พบว่ามีการส่งต่อความรู้ระหว่าง
ผู้จัดการรายกรณีจากรุ่นสู่รุ่น ทำให้มีความรู้และความสามารถในการช่วยเหลือเด็กที่เสี่ยงหลุดจากระบบ
การศึกษา ทั้งผ่านการอบรมและการเรียนรู้โดยใช้ระบบการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยง 
 6. รูปแบบ/ประเภทสื่อ 

รูปแบบการสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและการสื่อสารระหว่างคณะกรรมการ CMS ผู้จัดการ
รายกรณ ีและ กสศ. พบว่า มีการใช้สื่อออนไลน์เพื่อสื่อสารผ่านคณะกรรมการ CMS ของหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือ
ส่งไปถึงระดับพื้นที่และสื่อสารถึงตัวผู้จัดการรายกรณี ในพื้นที่เพื่อการประชาสัมพันธ์การค้นหาเด็ก และใช้
สื่อสารถึง กสศ. เพ่ือส่งข้อมูลเด็กและให้เข้าใจถึงแนวคิดของการทำงานร่วมกัน   
 7. แนวโน้มการทำงานในระยะต่อไป 
 แนวโน้มการทำงานในระยะต่อไป รวมทั้งการดำเนินการอ่ืน ๆ เพ่ือทำให้การดำเนินการดีขึ้น มีดังนี ้ 

7.1 การระดมทุนทรัพย์ และการสนับสนุนด้านทุนทรัพย์ โดยผ่านการมีสภาการศึกษาจังหวัด
พิษณุโลกเพื่อกำหนดทิศทางในประเด็นการระดมทุนเพื่อการศึกษา การประสานกับวัดสำคัญในจังหวัดเพ่ือ
ช่วยกันคิดถึงการจัดสรรเงินบริจาคประมาณร้อยละ 1 เพ่ือโครงการนี้ รวมทั้งมีการประสานกับภาคเอกชนมาก
ขึ้น 

7.2 การพิจารณาทุนจากภายนอกโดยอาศัยข้อมูลจากที่ผู้จัดการรายกรณีกรอกแล้ว  จะต้องเห็นจาก
ข้อเท็จจริงในพื้นที่ด้วย 

7.3 การเชื่อมต่อเด็กในโครงการไปถึงทุนอื่น ๆ เช่น ทุนพัฒนานวัตกรรมทางอาชีพ ทุนพัฒนาผู้ช่วย
พยาบาล 1 ป ีเป็นต้น 

7.4 การพัฒนาความสามารถในการทำงานของผู้จัดการรายกรณีรุ่นใหม่ 
7.5 การดำเนินการอื่น ๆ เพื่อการช่วยเหลือภาคประชาสังคมและเด็กได้ดีขึ้น คือ 1) ต้องให้นิยามคำ

ว่าภาคประชาสังคมตามรัฐธรรมนูญให้ชัดเจน เป็นใคร มีบทบาทอย่างไร 2) เนื่องจากสมาคมสุขปัญญายังไม่ได้ 
รับการประกาศเป็นองค์การสาธารณะประโยชน์จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ทำให้มี
ปัญหาเรื่องการเสียภาษ ีซึ่งจะเก็บภาษีหลายทาง 3) การส่งเสริมให้ระบบการเรียนรู้ที่เข้มแข็งเพ่ือเด็กท้ังขณะที่
อยู่ในโรงเรียนและขณะที่อยู่ในชุมชน 4) การพัฒนาและถอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ CMS และ
ผู้จัดการรายกรณีจากภาคประชาสังคมทั้งในเรื ่องลักษณะกระบวนการทำงาน 5) การประสานหน่วยงาน
ภาครัฐที่ทำงานกับเด็กและเยาวชนในการประสานหรือรวมแหล่งทุนของหน่วยงานเพื่อช่วยเหลือเด็กและ
เยาวชน 
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• จังหวัดยะลา  
 คณะทำงานโครงการฯ ได้จัดประชุมการสนทนากลุ่มกับแกนนำ (core team) จังหวัดยะลา ในวันที่ 3 
สิงหาคม 2565 เพื่อวิเคราะห์กลไกการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทาง
การศึกษา โดยใช้เครื่องมือที่มีประเด็นคำถาม 7 ข้อ ทำให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับกลไกการช่วยเหลือเด็กและเยาวชน
ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 1. ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ และบทบาทของ core team ในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่
ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการศึกษา 
 1.1 ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ ของ core team ยึดหลัก model triple A ประกอบด้วย 
 1. Awareness คือ การมีจิตวิญญาณและมีใจรัก การเชื่อในการพัฒนาด้านจิตใจเพ่ือเป็นจุดเริ่มต้นใน
การช่วยเหลือ 
 2. Ability คือ การมีความรู ้ความเข้าใจพื ้นฐานเกี ่ยวกับการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการศึกษา เช่น จิตวิทยาการแนะแนว การเข้าใจเด็ก การช่วยเหลือ การส่งต่อ
เด็ก เป็นต้น 
 3. Association คือ การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนทำงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือเด็ก
และเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการศึกษา ได้แก่ คณะทำงานโครงการในพื้นที่กับเด็กและ
เยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการศึกษา เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนครอบครัว มีการทำงานเป็น
ทีมเพ่ือส่งเสริมให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ 
 1.2 บทบาทของแกนนำ (core team) 
 บทบาทหน้าที่ของแกนนำ (core team) ที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) กำหนด
ว่า แกนนำ (core team) ทำหน้าที่เป็นเลขานุการของโครงการศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤต
ทางการศ ึ กษา ในพ ื ้ นท ี ่ จ ั ง ห ว ั ดยะลา  และคณะกรรมการ  CMS (case management system)  
เป็นทีมสหวิชาชีพภายในจังหวัดที่มาจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาควิชาการ ทำ
หน้าที่นำทรัพยากรของแต่ละหน่วยงานที่มีมาดูแลเด็กในภาวะวิกฤตทางการศึกษา โดยมีองค์ประกอบอย่าง
น้อยจาก 4 หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ 1) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 2) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัด 3) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และ 4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจาก 4 หน่วยงาน
ภาครัฐนี้แล้ว ทาง กสศ.ยังขอให้มีหน่วยงานภาคเอกชน/ภาคประชาสังคม/ภาควิชาการมาร่วมอยู่ในชุด
คณะกรรมการ CMS ของจังหวัด  
 จากการทำงานของจังหวัดยะลา พบว่า บุคคลที่ทำหน้าที่เป็น core team และ คณะกรรมการ CMS 
เป็นบุคคลเดียวกัน ซึ่งเป็นหัวใจของการเชื่อมการทำงานในพื้นที่ทั้งแนวราบและแนวดิ่ง โดยมีบทบาทสำคัญ
ดังนี้ 
 1. วางแผนกำหนดมาตรการ/แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะ
วิกฤตทางการศึกษา 
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 2. วิเคราะห์ตรวจสอบ หาข้อเท็จจริง และคัดเลือกรายชื่อกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนที่เข้าข่ายมี
ภาวะวิกฤตทางการศึกษาเพ่ือการคัดกรอง 
 3. กำหนดผู้จัดการรายกรณี (case manager: CM) เพื ่อดำเนินการคัดกรองกลุ ่มเป้าหมายและ
ประเมินความช่วยเหลือ 
 4. กลั่นกรองผลการคัดกรองและการประเมินความช่วยเหลือของ CM แล้วคัดเลือก จัดลำดับ และ
รับรองผลการพิจารณาเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา แล้วส่งข้อมูลไปยัง กสศ. เพื่อพิจารณา
อนุมัติการช่วยเหลือ 
 5. เป็นหน่วยงานให้บริการ (service provider) ในการช่วยเหลือหรือจัดการกับเหตุปัจจัยที ่เป็น
สาเหตุให้เด็กและเยาวชนอยู่ในภาวะวิกฤติทางการศึกษา 
 6. กำกับติดตามและประเมินผลการให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา
ของผู้จัดการรายกรณี (case manager: CM)  
 7. พิจารณาการยุติการดูแลเด็กและเยาวชนเมื่อพ้นภาวะวิกฤติทางการศึกษา 
 8. หนุนเสริมการทำงานของผู้จัดการรายกรณี (case manager: CM) มีการพูดคุยกันอย่างต่อเนื่อง
เพื่อการสื่อสารที่เข้าใจตรงกัน สามารถเติมกำลังใจให้กับคนทำงานมีการเติมพลังใจให้กัน ผ่านการสื่อสาร  
“การสื่อสาร สร้างแรงใจ เติมพลังใจ”  
 9. ประสานงานระหว่างคณะกรรมการทุกชุด (core team/CM/CMS) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
พ้ืนที่  
 10. สร้างความเข้าใจและสร้างการรับรู้ในการสื่อสารให้กับพ้ืนที่ ผ่านทางผู้นำชุมชน โดยใช้วิธีการและ
เครื่องมือที่หลากหลายในการสื่อสาร เช่น การลงพื้นที่ การส่งหนังสือเชิญเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ผ่าน  
แอปพลิเคชันไลน์ 
 2. ทุนที่มีอยู ่เดิมทั ้งทรัพยากร ป จจัยแวดล้อม รวมถึงกระบวนการในการช่วยเหลือเด็กและ
เยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการศึกษา 

2.1 ทรัพยากร  
 2.1.1 คนหรือบุคคล (man) ในพื้นที่ยะลาประกอบด้วยคณะทำงานที่มาจากคนทำงาน 3 ส่วน คือ 
  1. แกนนำ (core team) หรือชุดนักคิด โดยใช้คณะกรรมการที ่เป็นทุนเดิมของการจัด
การศึกษาเชิงพ้ืนที่ (area-based education: ABE) 
  2. คณะกรรมการโครงการในพ้ืนที่ 4 ฝ่าย ได้แก่ คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการฝ่าย
ขับเคลื่อนการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน และ
คณะกรรมการฝ่ายขับเคลื่อนงานในระดับพ้ืนที่ โดยหลักการในการคัดเลือกคนในการทำงาน คือ คัดเลือกคนที่
มีความตั้งใจจริงในการทำงานร่วมทีม 
  3. ที่ปรึกษาและหนุนเสริม ประกอบด้วย หัวหน้าทีมฝ่ายราชการเป็นหลัก เช่น นายอำเภอ 
ปลัดอำเภอ ผู้ว่าฯ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ในการสนับสนุนงบประมาณ การประสานงาน 
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ทั้งนี้พื ้นที่ยะลาไม่ได้ใช้หัวหน้าทีมฝ่ายราชการเป็นหลักในการทำงาน แต่ให้เป็นส่วนสนับสนุนและช่วย
ขับเคลื่อนงานจากอำนาจที่หัวหน้าฝ่ายราชการมี โดยใช้วิธีการพูดคุยและสื่อสารกันอย่างสม่ำเสมอและ
ต่อเนื่อง 
 2.1.2 เงินหรืองบประมาณ (money) ในพ้ืนที่จังหวัดได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ยะลา กองทุนเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 
 2.1.3 เครื ่องมือ (material) ได้แก่ เครื ่องมือการเก็บข้อมูลเด็กเสี ่ยงหลุดจากระบบการศึกษา 
เครื่องมือติดตามและประเมินการให้ความช่วยเหลือเด็กเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษา ฐานข้อมูล smart refer 
 2.1.4 การบริหารจัดการ (management) การบริหารจัดการของคณะทำงานโครงการในพื้นที่ใช้
หัวใจของการเชื่อมการทำงานทั้งแนวราบและแนวดิ่ง ทางพ้ืนที่เล็งเห็นความสำคัญและให้การช่วยเหลือตั้งสภา
การศึกษาเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำจังหวัดยะลา มีโครงสร้างมากมาย รวมถึงมีทุนยะลารักษ์ถ่ินเพื่อช่วยเหลือและ
ให้ทุนกับเดก็ในระดับที่สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย 

2.2 ป จจัยแวดล้อม  
 2.2.1 opportunities (โอกาส)  
  1. การได้รับความร่วมมือจาก 4 หน่วยงานหลักในระดับพ้ืนที่ ได้แก่ 1) สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัด 2) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 3) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และ  
4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ แก้ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ให้การ
ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  2. องค์ความรู ้ของคณะทำงานโครงการในพื้นที ่ ทำให้สามารถสร้างเครือข่ายได้อย่าง
กว้างขวางและรวดเร็ว รวมทั้งองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญเดิมท่ีมีอยู่ในตัวของคณะทำงาน 
 2.2.2 threats (อุปสรรค) 

 1. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน 
 2. ตัวชี้วัด (KPI) ขององค์กร ไม่เอ้ือต่อการทำงาน 

 2.3 กระบวนการให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา  
 กลไกของแกนนำ (core team) และคณะกรรมการ CMS ในระดับพ้ืนที่แบ่งตามโครงสร้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่น (อปท.) และมีการเชื ่อมต่อกับหน่วยงานภาคส่วนอื ่นในระดับจังหวัด มีขั ้นตอน  
การดำเนินงาน ดังนี้  
 2.3.1 ขั้นตอนการรับเรื่องและตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยผู้จัดการรายกรณี (CM) ที่หลากหลาย ทั้ง
อาสาสมัคร บัณฑิตอาสา ครู เป็นต้น ลงพื้นที่คัดกรองเด็กและเยาวชนที่มีภาวะวิกฤตทางการศึกษา ซึ่งต้องหา
ข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับเหตุปัจจัยที่จะทำให้เด็กเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษา หรือเหตุที่หลุดจากระบบการศึกษา 
ประเมินการช่วยเหลือพร้อมเหตุผลความจำเป็น โดยใช้แบบคัดกรองเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทาง
การศึกษา โดยให้มีการรับรองข้อมูล 3 ฝ่าย ได้แก่ 1) ผู ้ปกครอง 2) เจ้าหน้าที ่ของรัฐในท้องถิ ่น และ  
3) ผู้จัดการรายกรณี (CM) จากนั้นส่งข้อมูลมายังคณะทำงานจังหวัด 
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คณะทำงานจังหวัดดำเนินการกลั ่นกรองการประเมินความช่วยเหลือของ CM และรับรองผล 
การพิจารณาเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา จากนั้นส่งข้อมูลมายัง กสศ. พิจารณาต่อไป 

2.3.2 ขั้นตอนการพิจารณาและอนุมัติให้ความช่วยเหลือ โดยเจ้าหน้าที่ กสศ. ตรวจสอบข้อมูลตัวตน
เด็กจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ และประเมินผลภาวะวิกฤตทางการศึกษาตามเกณฑ์การพิจารณาของ กสศ. 

 1. กรณีผลการประเมินเป็นเด็กหรือเยาวชนอยู่ในภาวะวิกฤตทางการศึกษา (วิกฤตรุนแรง) 
 - ให้สำนักงานดำเนินการให้ความช่วยเหลือเด็กหรือเยาวชนผู้นั้นเป็นเงินหรือสิ่งของในอัตรา

เงินช่วยเหลือแบบเร่งด่วน จำนวนไม่เกิน 3,000 บาท ได้ทันที 
 - คณะทำงานจังหวัดช่วยดำเนินการเปิดบัญชีพร้อมเพย์ให้กับเด็กและเยาวชนพร้อมคัดกรอง

ความยากจน ในกรณีที่เด็กและเยาวชนไม่เคยคัดกรองความยากจน 
 - เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน กสศ. ที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการรวบรวม สรุปข้อมูลและ

ประเมินอัตราเงินและระยะเวลาที่ควรได้รับความช่วยเหลือตามเกณฑ์การพิจารณาของ กสศ. ในเบื้องต้น 
เสนอคณะทำงานกลาง กสศ. ที่ได้รับแต่งตั้ง พิจารณากำหนดอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือและวิธีการให้  
ความช่วยเหลือในอัตราตามกรอบวงเงินช่วยเหลือ 

 2. กรณีผลการประเมินไม่เป็นเด็กหรือเยาวชนอยู่ในภาวะวิกฤตทางการศึกษา ให้สำนักงาน
วิเคราะห์ข้อมูลและพิจารณาดำเนินการส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม 
 2.3.3 ขั ้นตอนการดำเนินการให้ความช่วยเหลือและติดตามผล  เมื ่อคณะกรรมการกลาง กสศ. 
พิจารณาอนุมัติอัตราเงินช่วยเหลือและจำนวนเดือนที่ควรได้รับความช่วยเหลือแล้วเสร็จให้ สำนักงานแจ้งผล
การช่วยเหลือไปยังคณะทำงานจังหวัด ดำเนินการติดตามการช่วยเหลือเดือนละ 1 ครั้ง ตามจำนวนเดือนที่
ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้ สำนักงาน กสศ. จัดสรรเงินช่วยเหลือไปยังบัญชีธนาคารของเด็กและเยาวชนโดยตรง  
 2.3.4 ขั ้นตอนประเมินผลการช่วยเหลือ โดยผู ้จ ัดการรายการณี (CM) ดำเนินการประเมินผล 
การช่วยเหลือตามแบบฟอร์มของ กสศ. และเสนอคณะทำงานจังหวัดพิจารณาก่อนส่งมายังคณะทำงานกลาง 
กสศ. เพ่ือดำเนินการพิจารณาปิดเคสการช่วยเหลือต่อไป 
 3. ป จจัยแห่งความสำเร็จ (key factors)  
 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (key factors) ในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะ
วิกฤตทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดยะลา รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 
 3.1 คนทำงานมีประสบการณ์และองค์ความรู้ในการทำงาน ทำให้รู้วิธีการแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือ และ
ส่งต่อเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการศึกษา  
 3.2 การวางรูปแบบการทำงานที่เป็นระบบและมีขั้นตอนที่ชัดเจนประกอบกับการสื่อสารที่มีคุณภาพ
ทำให้เกิดเครือข่ายคนทำงานแบบบูรณาการจำนวนมาก 
 3.3 การถอดบทเรียนระหว่างการดำเนินโครงการ เนื ่องจากปัญหามีอยู ่อย่างต่อเนื ่อง การให้
ความสำคัญการแก้ไขระหว่างกระบวนการมากกว่าผลสรุปของโครงการ  
 3.4 ความรู้สึกร่วมในการทำงานเป็นทีม 
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 4. ป  หาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ตลอดจนแนวทางการแก้ไขป  หา 
 สำหรับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดยะลา  
มีดังต่อไปนี้ 
 4.1 การขาดโอกาสในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการศึกษา
เนื่องจากความไม่ต่อเนื่องของการสนับสนุนทุน 
 4.2 ความยั่งยืนของกระบวนการและรูปแบบการทำงานในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการศึกษา เนื่องจากเป็นคณะทำงานเฉพาะกิจไม่ได้เป็นบทบาทหน้าที่ของ
บุคลากรที่สังกัดหน่วยงานรัฐที่มักเกิดปัญหาการเปลี่ยนคนทำงาน  
 4.3 การขาดองค์ความรู ้หรือกระบวนการทางวิชาการ โดยเฉพาะองค์ความรู ้ที ่เกี ่ยวกับระบบ  
การทำงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นบรรจุใหม่ของอปท. 
 4.4 ทุนการศึกษาที่จำกัดให้เฉพาะกลุ่ม ทำให้บางกลุ่มไม่สามารถรับทุนได้ เช่น นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 
 4.5 การดำเนินงานในระดับตำบล ยังไม่เต็มศักยภาพ เนื่องจากระบบการประสานงานยังไม่คล่องตัว 
 4.6 เด็กและเยาวชนหลุดออกจากระบบการศึกษาไม่สามารถเข้าเรียนได้เนื่องจากไม่มีระเบียบรับเด็ก
เข้าเรียนกลางคันอย่างเป็นระบบทุกโรงเรียน  
 4.7 การขาดงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอให้คณะทำงานในพ้ืนที่ ทำให้ครูซึ่งส่วนใหญ่มีบทบาทเป็น 
CM เสียสละงบส่วนตนในการลงพื้นที่สำหรับการเข้าไปช่วยเหลือและติดตามเด็ก รวมถึงควรมีการจัดสรรงบใน
การซื้อของไปเยี่ยมเด็ก  
 4.8 การเขียนอธิบายข้อมูลเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการศึกษาของ CM 
เนื่องจากใช้ภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง 
 5. รูปแบบการติดตามการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทาง
การศึกษา การสร้างเครือข่ายการดำเนินงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) 
 ใช้ฐานข้อมูลเดิมของการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ (จากเด็กที่ค้างท่อ) มาพิจารณาควบคู่กับเกณฑ์เด็ก
และเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการศึกษาที่กสศ. กำหนด จากนั้นให้คณะกรรมการ CMS 
จังหวัดพิจารณาข้อมูลเด็กและแผนการดูแลที่ผู้จัดการรายกรณี (CM) เสนอมา จะมีการส่งต่อรับการดูแลจาก
คณะกรรมการ CMS หรือหน่วยงานให้บริการตาม care plan โดยดูจากภาพถ่ายเป็นหลักและลงพื ้นที่
ตรวจสอบบ้าน 
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 6. รูปแบบ/ประเภทสื่อ ที ่ใช้ในการสื่อสารเพื ่อสร้างการเปลี ่ยนแปลงและกระตุ ้นให้เกิดการ
ตระหนักถึงความสำคั ของเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการศึกษา 
 รูปแบบ ประเภทสื่อ ที่ใช้ในการสื่อสารเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและกระตุ้นให้เกิดการตระหนักถึง
ความสำคัญของเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการศึกษาควรสื่อสารเรื ่องราวภาพ
ตัวอย่างการช่วยเหลือและส่งต่อเด็กและเยาวชนเพื่อให้สังคมเห็นว่ายังมีคนทำงานช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้ 
 7. แนวโน้มการทำงานในระยะต่อไป 
 7.1 การบรรจุเรื่องการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการศึกษาเข้า
ไปในระบบท้องถิ่นของอปท. ควรมีการกำหนดเป็นตัวชี้วัดของการประเมิน/KPI ในการทำงานของบุคลากร 
 7.2 การเติมเต็มองค์ความรู้ทั้งเรื่ององค์ความรู้และกระบวนการให้คนทำงานเพ่ือเข้าไปช่วยเหลือ ดูแล 
และส่งต่อเด็กและเยาวชนให้เหมาะสม 
  

 2.2 ผลการสังเคราะห์รูปแบบการทำงานระดับจังหวัดเพื่อสร้างโอกาสสำหรับเด็กและเยาวชนใน
ภาวะวิกฤตทางการศึกษา 
 จากข้อมูลที่ได้รับจากการสนทนากลุ่มและการลงพื้นที่ในแต่ละจังหวัดพบว่า กระบวนการทำงานของ 
ทุกจังหวัดประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) ค้นหา 2) คัดกรอง 3) สนับสนุน และ 4) ติดตามผล ซึ่งเป็นไปตาม
ภาระหน้าที่ที่ กสศ. กำหนดไว้ โดยมีโครงสร้างหลักของคณะทำงาน  3 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) แกนนำ (core 
team) 2) คณะกรรมการ CMS และ 3) ผู้จัดการรายกรณี (case manager) อย่างไรก็ตามข้อมูลที ่ได้รับ
สะท้อนให้เห็นรูปแบบการทำงานของแต่ละจังหวัดที่แตกต่างกัน สังเคราะห์และนำเสนอจำแนกได้เป็น 3 
ประเด็น คือ 1) โครงสร้างและกลไกการทำงาน 2) จุดเด่นของรูปแบบการทำงาน และ 3) ข้อสังเกตต่อรูปแบบ
การดำเนินการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 2.2.1 ขอนแก่นโมเดล: 4-3-3-1 KK-Model 
 จังหวัดขอนแก่นมีรูปแบบการทำงานโดยมีหน่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานในจังหวัด  หรือ แกนนำ 
(core team) คือ คณะศึกษานิเทศก์ในสังกัดศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น นำโดยคุณอุทัยรัตน์ อนุสุเรนทร์  
(ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ศธจ.ขอนแก่น) และคุณกฤษณา เสมหิรัญ (ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ) ซึ่งนับเป็น 
การขับเคลื่อนโดยหน่วยงานของรัฐโดยตรง รายละเอียดของขอนแก่นโมเดลมีดังนี้ 
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           คุณอุทัยรัตน์ อนุสุเรนทร์   คุณกฤษณา เสมหิรัญ 
 

• โครงสร้างและกลไกการทำงาน 
 โครงสร้างการทำงานของโมเดล 4-3-3-1 KK-Model ประกอบด้วยกลไก 4 ส่วนสำคัญ ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 
 “4” หมายถึง กลไกการบูรณาการระหว่างหน่วยงานระดับจังหวัด จาก 4 กระทรวง ได้แก่ ส่วนงาน
ปกครอง (ผู้ว่าราชการจังหวัด และท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น) ศึกษาธิการจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด และพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ทำงานร่วมกันในเชิงการสนับสนุนพื้นที่และโอกาสการทำงานให้กับ
เจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาคส่วนต่าง ๆ นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นที่เต็มเปี่ยมด้วยวิสัยทัศน์
และความต้องการสร้าง SMART CITY โดยเริ่มจากการส่งเสริมให้ประชาชนชาวขอนแก่นเป็น SMART CIVIL 
ที่เริ่มจากการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ แม้ว่าผู้นำจาก 4 ภาคส่วนจะมีท่ีมาต่างสังกัดกัน แต่มีเป้าหมายเดียว
ร่วมกันคือทำให้ขอนแก่นเป็นเมืองน่าอยู่ที่ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยยึดถือคอนเซ็ปต์ที่ว่า “เพราะเราต่างก็
เป็นคนขอนแก่นเช่นกัน” ทำให้การบูรณาการระบบกลไกการให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับ  
การช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ในภาวะวิกฤตทางการศึกษามีความเป็นไปได้สูง 
 “3” หมายถึง กลไกการทำงานขององค์ประกอบระดับผู ้ปฏิบัติการที ่ใกล้ชิดและสามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้ทันท่วงที ประกอบด้วยผู้จัดการรายกรณี ชุมชน และภาคเอกชน แต่ละส่วนจะมีกลไก  
การทำงานเฉพาะตามแต่บทบาทหน้าที่การทำงานของภาคส่วนนั้น ๆ ผู้จัดการรายกรณีทำหน้าที่บริหารจัดการ
และประสานงานกับส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงเด็กและเยาวชนให้ได้เร็วที่สุด 
ในขณะที่ชุมชนซึ่งหมายรวมถึง บ้าน-วัด-โรงเรียน ด้วย จะทำหน้าที่สอดส่องดูแล และทำงานร่วมกับผู้จัดการ
รายกรณีเพื่อเฝ้าระวังภาวะวิกฤตทางการศึกษาของเด็กและเยาวชน และไม่ให้เกิดการหลุดออกจากการศึกษา
ซ้ำซ้อน ส่วนภาคเอกชนทำหน้าที่สนับสนุนทรัพยากรการทำงานในรูปแบบของทุนการศึกษา วัสดุอุปกรณ์  
การเรียน หรือของใช้จำเป็นที่เด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมายต้องได้รับเพื่อให้หลุดพ้นจากภาวะวิกฤต ทั้งนี้
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องค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนต้องมีส่วนร่วมกับการทำงานระดับจังหวัดอยู่เป็นประจำเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องใน  
การทำงาน และเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนี้อยู่เสมอ 
 “3” อีกตัวหนึ่ง หมายถึง กลไกการดำเนินงานที่เป็นวัฏจักรของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มประกอบด้วย
3 กลไกสำคัญ ได้แก่ การค้นหา การช่วยเหลือเบื้องต้น และการส่งต่อ แต่ละกลไกมีกระบวนการที่ต้องอาศัย  
ความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ประกอบกันเพื่อให้สามารถระบุตัวตนของกลุ่มเป้าหมายได้ ซึ่งอาจเริ่มต้นได้
จาก “ข้อมูลของครูประจำชั้น” จากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ และระบุความต้องการของเด็ก เพ่ือ
นำมาใช้วางแผนและออกแบบการให้ความช่วยเหลือจนความวิกฤตนั้นเริ่มบรรเทา แล้วจึงส่งต่อไปยังภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างยั่งยืน เช่น การส่งเสริมให้เข้าเรียนโรงเรียนพระปริยัติ โรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์ โรงเรียนในเครือข่าย เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มูลนิธิบ้านบอยทาวน์ เป็นต้น ซึ่งจะช่วย
แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเรียนและการดำรงชีวิตไปได้อย่างมาก 
 “1” ตัวสุดท้าย หมายถึง แกนนำระดับจังหวัด หรือ core team ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่สุดของโมเดลนี้ 
เปรียบเสมือนเพลาล้อที่ผลักดันให้กระบวนการที่กล่าวมาข้างต้นขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใน
จังหวัดขอนแก่นนี้มีกลุ่มแกนนำสำคัญคือ กลุ่มศึกษานิเทศก์ ศธจ.ขอนแก่น และคณะ ที่ทำหน้าที่ในการส่งต่อ
ข้อมูลความช่วยเหลือไปยังกลไกระดับปฏิบัติการ เพื่อให้กลไกการค้นหาเริ่มต้นขึ้น จากนั้นจึงดำเนินการเชิง
ประสาน-ติดตาม-สนับสนุนการทำงาน กับหน่วยปฏิบัติการในพื้นที่ (CM-ชุมชน-ภาคเอกชน) ให้สามารถ
ขับเคลื่อนกลไกการทำงานของตนเองได้  นอกจากนี้กลุ่ม core team ยังต้องมีบทบาทเป็นผู้เสริมกำลังใจและ
การสร้างการมีส่วนร่วมของทุกคนที่เกี่ยวข้องด้วย รวมถึงการมองหาปัจจัยของความยั่งยืนของการทำงาน 
จังหวัดขอนแก่นออกแบบกลยุทธ์เสริมความยั่งยืนด้านการเงินด้วย ยกตัวอย่างเช่น การกำหนดให้มี “กองทุน 
10 บาทสร้างโอกาสให้น้อง” โดยให้ผู้ใช้บริการหน่วยงานของรัฐร่วมบริจาคคนละ 10 บาท เพื่อนำไปใช้เป็น
ทุนการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น หรือการกำหนดโครงการที่เกี่ยวกับการสร้างโอกาสทาง
การศึกษาให้เป็นวาระของจังหวัด เพ่ือให้มีงบประมาณดำเนินการของจังหวัดเอง เป็นต้น 

 
ภาพ 4.7 4-3-3-1 KK-Model 
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• จุดเด่นของโมเดล 
โมเดลการทำงานของจังหวัดขอนแก่นข้างต้นมีจุดเด่นในการทำงานดังนี้ 

 1. คณะทำงานหลัก (core team) เป็นคณะทำงานหลักในหน่วยงานภาครัฐที ่มีบทบาทหน้าที่
เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพและโอกาสทางการศึกษาโดยตรง ทำให้มีความพร้อมทั ้งกลไก บุคลากร 
เครือข่าย ฐานข้อมูล และทรัพยากรการทำงาน 
 2. มีความคล่องตัวในการทำงานเนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจในการส่งเสริมคุณภาพชวีิต
และการศึกษาของผู้รับทุนในจังหวัดโดยตรง เป็นหน่วยงานภาครัฐเช่นเดียวกัน ดังนั้นการประสานงานและ  
การส่งต่อความช่วยเหลือจึงทำได้สะดวก เช่นการประสานกับ พมจ. เพ่ือการส่งต่อกรณีการให้ความช่วยเหลือ
ด้านคุณภาพชีวิต หรือประสานงานกับโรงเรียนหรือหน่วยงานภาคประชาสังคมในจังหวัดเพื่อการส่งต่อกรณีที่
เด็กและเยาวชนต้องเปลี่ยนสถานที่เข้าศึกษาต่อ 
 3. หน่วยงานหลักสามารถขับเคลื่อนได้ทั้งเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติ เช่น การผลักดันวาระเข้าสู่แผน
ยุทธศาสตร์จังหวัด หรือการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตของจังหวัด 
 4. ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งของความสำเร็จในโมเดลคือการให้ความร่วมมือของภาคเอกชนที่เห็น
ความสำคัญของการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาคุณภาพของประชาชนในจังหวัดขอนแก่นด้วยการศึกษา ซึ่งเข้ามา
ร่วมงานกับทีมขับเคลื่อนในจังหวัดและให้การสนับสนุนในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ได้เป็นเพียงการมอบวัตถุสิ่งของ
เท่านั้น 

• ข้อสังเกตต่อรูปแบบการดำเนินการ 
 โมเดลการทำงานของจังหวัดขอนแก่นที่นำเสนอข้างต้นยังมีข้อสังเกตท่ีควรพิจารณาดังนี้ 
 1. จากข้อมูลที่ได้รับ ยังไม่เห็นจุดเด่นความร่วมมือจากภาคประชาสังคมมากนัก รวมถึงการสร้าง
เครือข่ายการทำงานกับสมาชิกในชุมชนที่เด็กและเยาวชนผู้รับทุนอาศัยอยู่ 
 2. งานยังขึ้นอยู่กับผู้นำองค์กรและบุคลากรหลัก หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้นำหรือบุคลากรในองค์กร  
อาจส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการทำงานได้ ดังนั้นจึงต้องสร้างความมั่นคงของกระบวนการทำงานให้อยู่
ในวิถีขององค์กร เช่น การกำหนดเป็นยุทธศาสตร์การทำงาน หรือเป็น KPI ขององค์กร 
 

 2.2.2 ยะลาโมเดล: โมเดลเครือข่ายผูกพันระดับท้องถิ่น (star-nested model at local level) 
 จังหวัดยะลามีรูปแบบการทำงานโดยมีหน่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานในจังหวัด  หรือ แกนนำ  
(core team) คือ คณะทำงานในองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (อบจ. ยะลา) นำโดยคุณรุ่งกานต์ สิริรัตน์
เรืองสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา การขับเคลื่อนงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนับเป็น 
การขับเคลื ่อนโดยองค์กรหน่วยงานภาครัฐเช่นเดียวกับขอนแก่น แต่เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่
หลากหลายมิติในการดูแลคุณภาพชีวิตความเป็นอยู ่ของประชาชนชาวยะลา รวมถึงมิติการศึกษาด้วย 
รายละเอียดของยะลาโมเดลมีดังนี้ 
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• โครงสร้างและกลไกการทำงาน 
 โครงสร้างการทำงานของโมเดลเครือข่ายผูกพันระดับท้องถิ่น ประกอบด้วยองค์ประกอบและกลไก 
การดำเนินงานดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลามีโครงสร้างตามรูปแบบการปกครองท้องถิ่น คือส่วนบริหารจัดการ
ระดับจังหวัดลงมาถึงในส่วนของระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาจะประสานกับหน่วยงาน
ปกครองของจังหวัดยะลาและหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง ได้แก่ พมจ. สสจ. และ ศธจ. ในลักษณะเครือข่าย  
การทำงานร่วมกัน ส่วนหน่วยปฏิบัติการจะใช้รูปแบบการทำงานจากบนลงล่างแบบดาวกระจาย กล่าวคือ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาจะทำหน้าที ่ เป ็นหน่วยบริหารจั ดการระดับบนสุดและกำหนดให้มี
คณะกรรมการ CMS ในระดับอำเภอเพื่อทำหน้าที่ดูแล สื่อสาร และให้การสนับสนุนการทำงานระดับตำบล 
โดยการทำงานในระดับตำบล จะมีผู ้จัดการรายกรณีในระดับตำบลทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมของการบริหาร
จัดการและการสนับสนุนการทำงานของผู้จัดการรายกรณีแต่ละคนในตำบลนั้น ๆ อีกชั้นหนึ่ง การดำเนินงาน
ในรูปแบบนี้จะเป็นการต่อยอดการทำงานรวมถึงทรัพยากรและเครือข่ายการทำงานจากโครงการจัดการศึกษา
เชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (Area-based Education : ABE) ด้วย ด้วยโมเดลนี้จึงทำให้ยะลา
โมเดลสามารถสร้างทีมคณะกรรมการ CMS และ ผู้จัดการรายกรณี รวมกันแล้วมีจำนวนมากกว่าหนึ่งพันคนที่
จะช่วยกันทำหน้าที่ดูแลและเป็นกำลังสำคัญในการกำกับติดตาม และแก้ปัญหาการศึกษา ในระดับพ้ืนที่ได้ 
 จากข้อมูลข้างต้นเห็นว่ายะลาโมเดลจะทำงานในลักษณะขององค์กรระดับจังหวัด อย่างไรก็ตาม  
การดำเนินงานพบเห็นกลไกการประสานร่วมกับภาคส่วนอื่น ๆ ได้แก่ สภาการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดยะลา  
ภาคประชาสังคม เครือข่ายบัณฑิตอาสา และศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา (ฉก.ชน. สพป./สพฐ.) ด้วย จุดเด่นสำคัญคือการใช้ เครือข่ายบัณฑิต
อาสาให้เข้ามามีบทบาทร่วมกับการดำเนินงานของจังหวัด กลุ่มเครือข่ายบัณฑิตอาสาเหล่านี้ถือว่าเป็นบุคลากร
ที่มีความรู้ความสามารถ และมีกำลังที่มีความสำคัญต่อการดำเนินงานของจังหวัดได้ จากข้อมูลพบว่าบัณฑิต
อาสาได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการรายกรณีในการคัดเลือกและดูแลกลุ่มผู้รับทุนในจังหวัดด้วย 
 นอกจากนี ้ทาง อบจ.ยะลายังมีเครื ่องมือสำคัญที ่ใช้ในการทำงาน ได้แก่ ทุนยะลารักษ์ถิ ่น มี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนซึ่งเป็นผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดยะลาสามารถศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาได้ อย่างไรก็ตามทางอบจ.ยะลายังมีแนวคิดในการจัดตั้งกองทุนอ่ืน ๆ เพ่ือช่วยเหลือ เด็กที่อยู่
ในภาวะวิกฤตทางการศึกษาเพ่ิมเติมด้วย 
 บทเรียนสำคัญที่ได้รับจากการดำเนินงานของยะลาโมเดล ทำให้พบความสำคัญของการกระจาย
อำนาจสู่ท้องถิ่นอย่างแท้จริงภายใต้แนวคิดที่ว่า ผู้ที่มีความเข้าใจพื้นที่อย่างแท้จริงก็คือคนในพื้นที่ด้วยกันเอง 
อย่างไรก็ตามการดำเนินงานในรูปแบบนี้มีความท้าทาย ในเรื่องของการสื่อสาร ให้เข้าใจตรงกัน ตั้งแต่ต้นทาง 
จนถึงปลายทาง ทำให้กลุ่ม core team ออกแบบแนวทางในการรับมือกับความท้าทายดังกล่าว ด้วยการ
จัดการที่เน้นการสื่อสารเป็นหลัก โดยทุกกลุ่มทุกลำดับชั้นจะต้องเข้าใจข้อมูลข่าวสารตรงกัน  หากผู้นำข้อมูล
ได้รับหรือเข้าใจข้อมูลข่าวสารใด ผู้ที่ทำงานในระดับพื้นที่ที่จะต้องเข้าใจและรับรู้ถึงข้อมูลข่าวสารนั้นด้วย
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เช่นเดียวกัน ด้วยเหตุนี้ยะลาโมเดลจึงจำเป็นต้องใช้กำลังคนจำนวนมากเพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการขยาย 
ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร และกระตุ้นกระบวนการทำงานเป็นลำดับขั้นไปพร้อม ๆ กัน 
 การสร้างกลไกการสื่อสารให้เกิดขึ้นกับคณะทำงานของอบจ.ยะลา จะดำเนินการให้เกิดการสื่อสาร
ด้วยกันระหว่างคณะทำงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ผ่านการทำกิจกรรมร่วมกันอยู่เสมอ รวมไปถึงการจัดให้มี 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทันทีหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมในแต่ละขั้นตอน หรือรวมถึงการนัดหมายและลงพื้นที่
ร่วมกันทั้งเครือข่ายเพื่อค้นหาและติดตามผู้รับทุนของจังหวัด ด้วยกลยุทธ์เหล่านี้จึงทำให้จังหวัดยะลาสามารถ
สร้างความต่อเนื่องในการสื่อสารและดำเนินงานตามรูปแบบที่กำหนดไว้ได้สำเร็จ 

 
ภาพ 4.8 โมเดลเครือข่ายผูกพันระดับท้องถิ่น 

 

• จุดเด่นของโมเดล 
 โมเดลการทำงานของจังหวัดยะลามีจุดเด่นในการทำงานดังนี้ 
 1. แกนนำ (core team) เป็นคณะทำงานหลักในหน่วยงานภาครัฐ จึงมีความพร้อมด้านกลไก 
การทำงาน ทรัพยากรและเครือข่ายการทำงาน อีกทั้งยังมีต้นทุนการทำงานจากโครงการการศึกษาเชิงพื้นที่
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (area-based education: ABE) อีกด้วย ทั้งนี้ในส่วนงานการปกครอง
ท้องถิ่นทำให้สามารถสื่อสาร ทำงาน และติดตามได้ถึงระดับท้องถิ่นโดยตรง 
 2. ด้วยรูปแบบเชิงดาวกระจายจากระดับบนสู่ระดับล่างภายใต้ระบบงานกึ่งราชการคือใช้ระบบงาน
ราชการไปพร้อม ๆ กับการทำงานหรือการสื่อสารอย่างไม่เป็นทางการเพื่อมุ่งให้เกิดผลลัพธ์ที่ต้องการเป็น
สำคัญ 
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 3. การดำเนินงานอาศัยคณะทำงานหลายระดับทำให้เกิดความท้ าทายในการทำงานสำคัญคือ 
การสื่อสารให้เข้าใจตรงกัน ทั้งนี้การดำเนินงานของ อบจ.ยะลา ให้ความสำคัญกับประเด็นนี้ จึงออกแบบกลยุทธ์
ให้ทุกทีมเกิดการสื่อสารระหว่างระดับอย่างต่อเนื่อง และกำหนดให้มีศูนย์กลางเพื่อการประสานงานและสื่อสาร
ระหว่างระดับด้วย 
 4. การใช้เครือข่ายของบัณฑิตอาสาในสังกัดของ สอบต. เป็นจุดเด่นสำคัญที่ช่วยเสริมจุดแข็งของ  
การทำงานรูปแบบนี้ เนื่องจากบัณฑิตอาสากลุ่มนี้มีคุณสมบัติพร้อมทั้งความรู้ ความสามารถ และกำลังใน  
การทำงานในพ้ืนที ่
 5. รูปแบบยะลาโมเดลที่กำหนดขึ้นในรูปแบบเครือข่ายผูกพันระดับท้องถิ่นนอกจากความท้าทายด้าน 
การสื่อสารข้ามระดับการทำงานแล้ว ยังต้องเผชิญความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงกำลังคนด้วย หากเกิด  
การเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลสำคัญในส่วนของรอยต่อแต่ละระดับ (การโยกย้ายบุคลากร หรือการเกษียณราชการ) 
อาจทำให้เกิดช่องว่างของรอยต่อการทำงานข้ามระดับได้ ดังนั้นทางหน่วยงานจึงวางแผนรองรับสถานการณ์นี้ไว้
ให้มีการส่งต่องานจากรุ่นสู่รุ่นด้วย 

• ข้อสังเกตต่อรูปแบบการดำเนินการ 
 โมเดลการทำงานของจังหวัดยะลาที่นำเสนอข้างต้นยังมีข้อสังเกตที่ควรพิจารณา จากข้อมูลที่ได้รับ  
ยังไม่เห็นภาพของการสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนมากนัก ทั้งนี้การเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีสว่น
ร่วมในการสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาในกับเด็กในภาวะวิกฤตทางการศึกษาได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
ในทางตรงคือการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในจังหวัดที่ มีภาวะเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษา 
ส่วนทางอ้อมเป็นการส่งเสริมให้ผู้ปกครองของเด็กในภาวะวิกฤตการศึกษามีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงมากขึ้น
ตามสภาพบริบทและข้อคจำกัดของผู้ปกครองแต่ละบุคคล เพื่อเพิ่มระดับความสามารถในการสนับสนุน
การศึกษาของบุตรหลานได ้
 

 2.2.3 พิษณุโลกโมเดล: โมเดล 2-node: เครือข่ายภาคประชาสังคมเข้มแข็ง (2-node model) 
 จังหวัดพิษณุโลกมีรูปแบบการทำงานโดยมีหน่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานในจังหวัด  หรือ แกนนำ 
(core team) คือ สมาคมสุขปัญญา นำโดย ดร.สุเนตร ทองคำพงษ์ ซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาสังคมที่ให้
ความสำคัญกับประเด็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก จัดตั้งเมื่อเดือนมิถุนายน 2561 
ทำงานภายใต้ความเชี่ยวชาญด้านสหวิชาชีพที่มีแนวคิดที่ว่า “สร้างสรรค์ความสุขด้วยป   า” เพื่อสร้างสุข
ภาวะของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก รายละเอียดของพิษณุโลกโมเดลมีดังนี้ 

• โครงสร้างและกลไกการทำงาน 
 โครงสร้างการทำงานของโมเดล 2-node: เครือข่ายภาคประชาสังคมเข้มแข็ง ประกอบด้วย 
องค์ประกอบและกลไกการดำเนินงานดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 โครงสร้างของ 2-node โมเดล ประกอบด้วย หน่วยปฏิบัติการที่เป็นหน่วยงานภาคประชาสังคมนำ
โดยสมาคมสุขปัญญาร่วมกับเครือข่ายการทำงานที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
เป็นผู้อำนวยการและให้การสนับสนุนการทำงานร่วมกัน องค์ประกอบของภาคีเครือข่ายการทำงานในหน่วย
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ปฏิบัติการภาคประชาสังคมประกอบด้วยเครือข่ายผู้อำนวยการโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก มูลนิธิพลเอก ดร.
ศิริ ทิวะพันธุ์ กองทุนวัดใหญ่ (วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร) และเครือข่ายชุมชนในจังหวัดพิษณุโลก  
 เบื้องหลังการทำงานและแนวคิดของสมาคมสุขปัญญามีความน่าสนใจ เนื่องจากสมาคมสุขปัญญา  
เป็นองค์กรภาคประชาสังคมที่มีวัฒนธรรมองค์กร หลักการทำงาน และค่านิยมขององค์กรที่พัฒนาขึ้นจาก
ความรู้และประสบการณ์ทำงานของสมาชิก สมาคมสุขปัญญาเตรียมการด้านความยั่งยืนของกำลังคนในองค์กร
ด้วยการกำหนดให้มีสมาชิก 2 วัย กลุ่มที่ 1 คือกลุ่มคณาจารย์และผู้บริหารโรงเรียนวัยเกษียณอายุราชการ 
ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มเจ้าหน้าที่องค์กรวัยหนุ่มสาว สมาชิกกลุ่มแรกเปรียบเสมือนมันสมองขององค์กร 
เนื ่องจากกลุ ่มครูและผู ้บริหารที ่เกษียณอายุราชการแล้วเปี ่ยมล้นไปด้วยประสบการณ์และมุมมองการ
ขับเคลื่อนงานที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงมีเครือข่ายการทำงานทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคม ในขณะ
ที่กลุ่มสมาชิกในวัยหนุ่มสาวถือเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนงานซึ่งส่วนใหญ่เริ่มจากการเป็นจิตอาสาที่เข้ามา
ร่วมงานกับทางสมาคม ผลจากการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสมาชิก 2 วัย ทำให้เกิดกลไกการถ่ายทอดงาน
จากรุ่นสู่รุ่นได้ 
 หลักการทำงานที่น่าสนใจและมีแนวคิดค่อนข้างแตกต่างจากรูปแบบที่ขับเคลื่อนโดยหน่วยงานภาครัฐ
คือแนวคิดในการสานเครือข่าย และการสร้างเสริมฐานทรัพยากรการทำงาน สมาคมสุขปัญญาใช้ภารกิจเป็น
เสมือนเสาหลักในการสานสร้างเครือข่ายการทำงานตั้งแต่เริ ่มก่อตั้งสมาคม และใช้ “พัน ะทางใจ” เป็น
เครื่องมือในการสร้างสมาชิกและเครือข่ายการทำงานด้วยวิธีการแบบ snowball คือการเชิญชวนให้แต่ละคน
หรือแต่ละภาคส่วนเข้ามาทำความรู้จักองค์กร และเริ่มทำภารกิจต่าง ๆ ขององค์กรไปด้วยกัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดพิษณุโลกเพื่อคนพิษณุโลก สมาชิกของ
สมาคมหลายคนจึงเป็นผู้มีประสบการณ์ มีต้นทุนการทำงานและเครือข่ายมาตั้งแต่ก่อนเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ
องค์กร เมื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์กรแล้วต้นทุนการทำงานและเครือข่ายดังกล่าวก็กลับกลายเป็นต้นทุน
การทำงานขององค์กรไปด้วย กลไกดังกล่าวเป็นการรวมตัวกันอย่างเป็นธรรมชาติของสมาชิกในองค์กรที่มี
เป้าหมายเดียวกันร่วมกัน ซึ่งปราศจากกฎระเบียบเฉกเช่นหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งนับเป็นจุดแข็งสำคัญของ  
การขับเคลื่อนงานด้วยรูปแบบที่องค์กรภาคประชาสังคมเป็นแกนนำ 
 สมาคมสุขปัญญาต้องใช้เวลาในการพัฒนาตัวตนขององค์กร (authorization) ผ่านการทำภารกิจ 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจขององค์กรในช่วงแรกเริ่ม สมาคมฯ ต้องพยายามสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์
ของจังหวัดพิษณุโลก (social trust) การทำงานในขั้นตอนนี้ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 2-3 ปี เพื่อสะสมผลงานให้เป็น
ที่ประจักษ์ ในขณะเดียวกันก็สะสมต้นทุนและเครือข่ายการทำงาน ริเริ่มงานระดับจังหวัดร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐ และได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษาภายใต้โครงการจัด
การศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (Area-Based Education: ABE) ในปีพ.ศ. 2562 และ 
2563 จากการดำเนินงานครั้งนี้หนุนเสริมให้ทางสมาคมมีต้นทุนในการทำงานที่สำคัญ 4 ประการ คือ 1) กลไก
ความร่วมมือระดับพื้นที่ (resource mapping) 2) ฐานข้อมูลการทำงานระดับจังหวัดเพื ่อการเสริมสร้าง 
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ความเสมอภาคทางการศึกษา 3) เครือข่ายการทำงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และชุมชนใน
แต่ละพ้ืนที ่และ 4) ระบบการบูรณาการช่วยเหลือเด็กครบวงจร (one stop service) 
 ต้นทุนการทำงานจากโครงการ ABE ข้างต้นเป็นปัจจัยสำคัญในการต่อยอดการทำงานขององค์กรให้
สามารถ “ค้นหา-ประสาน-ส่งต่อ-ติดตาม” เด็กในภาวะวิกฤตทางการศึกษาของจังหวัดพิษณุโลกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีหลักการทำงาน 4 ข้อคือ 1) สร้างต้นทุนชีวิต 2) การประสานพลัง (synergy) 3) ไร้รอยต่อ 
(seamless) และ 4) ประสานพลังแข็ง-พลังอ่อน (hard and soft power) รายละเอียดของหลักการทำงาน
แต่ละข้อมีดังนี ้
 1. หลักการสร้างต้นทุนชีวิต: เป็นหลักการพิจารณาสภาพเบื้องต้นของเด็กและครอบครัวเกี่ยวกับ
สภาพทางกายภาพและความเป็นอยู่ของสมาชิกในครอบครัว รวมถึงบริบทของโรงเรียนและชุมชนแวดล้อม
ด้วย 
 2. หลักการประสานพลัง: เป็นหลักการเปิดรับฟังและพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเครือข่ายและชุมชน 
เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารและมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
 3. หลักการไร้รอยต่อ: เป็นหลักการทำงานที่มุ ่งผลลัพธ์การทำงานโดยการประสานงานกับผู ้ว่า
ราชการโดยตรงเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและให้เกิดความร่วมมือในการ
ดูแลและส่งต่อกรณีศึกษาภายใต้บริบทที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และการทำงานเชิงสมัชชาเพื่อการ
ดูแลเด็กตั้งแต่ต้นทาง (คือการได้รับโอกาสทางศึกษา) ถึงปลายทาง (คือการมีงานทำ) 
 4. หลักประสานพลังแข็ง-พลังอ่อน: เป็นหลักการสร้างโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคม
หรือชุมชน ได้มีโอกาสพบเจอกัน ทำงานร่วมกัน และได้บรรลุเป้าหมายในการทำงานร่วมกัน ภาครัฐ
เปรียบเสมือนพลังแข็ง (hard power) ที่มีความพร้อมทั้งต้นทุนและกลไกการทำงาน แต่อาจเข้าไม่ถึงเป้าหมาย
ที่กำหนดได้อย่างเต็มที่ ในขณะที่พลังชุมชนและภาคประชาสังคมเปรียบเหมือนพลังอ่อน (soft power) ที่มี
ข้อมูลและสามารถเข้าถึงเป้าหมายที่ภาครัฐต้องการได้ แต่ไม่มีต้นทุนและกลไกการให้ความช่วยเหลือที่มี
ประสิทธิภาพมากพอ ด้วยเหตุนี้ หลักการทำงานในข้อนี้คือการให้พลังทั้ง 2 ส่วนได้ประสานซึ่งกันและกัน
เพื่อให้เกิดกระบวนการทำงานที่สอดคล้องกันและบรรลุเป้าหมายของทั้ง 2 ฝ่าย กล่าวคือภาค รัฐได้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามพันธกิจของตนเองกับกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้ ในขณะที่ฝ่ายภาคประชาสังคมและชุมชนก็สามารถ
ให้ความช่วยเหลือและส่งต่อความช่วยเหลือไปสู่ภาครัฐเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการให้ความช่วยเหลือต่อไป 
 จากข้อมูลพิษณุโลกโมเดลนับเป ็นองค์ความร ู ้ท ี ่น ่าสนใจเน ื ่องจากแกนนำที ่เป ็นพลังหลัก 
ในการขับเคลื่อนการทำงานเป็นองค์กรภาคประชาสังคมที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันอย่างเป็นธรรมชาติของ
กลุ่มสมาชิกที่มีเป้าหมายร่วมกัน พร้อมกับการสร้างจุดยืนและกลไกการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์ขององค์กรเอง 
ผ่านประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของสมาชิกทุกคนในองค์กร ทั้งนี้รูปแบบพิษณุโลกโมเดลอาจเป็นต้นแบบ
การขยายผลในพื ้นที ่อื ่น ๆ ที ่องค์กรภาคประชาสังคมสนใจริเร ิ ่มเป็นแกนนำในการขับเคลื ่อนงานให้  
ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษาได้ แต่อาจจะมีรายละเอียดและสภาพบริบทที่
แตกต่างกันไปในแต่ละองค์กร ดังนั้นการประยุกต์ใช้โมเดลนี้จึงควรพิจารณาถึงความพร้อมขององค์ประกอบ
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สำคัญ ๆ ประกอบด้วย ได้แก่ 1) ตัวตนและจุดยืนขององค์กร 2) ต้นทุน ทรัพยากร และเครือข่ายการทำงาน  
3) ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของสมาชิกในองค์กร และ 4) กลไกและหลักการทำงาน หากองค์กรภาค
ประชาสังคมถึงพร้อมในองค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน และสามารถผนวกการทำงานกับหน่วยงานภาครัฐได้เฉกเช่น
สมาคมสุขปัญญา ก็สามารถขับเคลื่อนงานได้อย่างยั่งยืน 

 
ภาพ 4.9 โมเดล 2-node: เครือข่ายภาคประชาสังคมเข้มแข็ง 

 

• จุดเด่นของโมเดล 
 โมเดลการทำงานของจังหวัดพิษณุโลกมีจุดเด่นในการทำงานดังนี้ 
 1. แกนนำ (core team) เป็นคณะทำงานหลักในหน่วยงานภาคประชาสังคมที่เกิดจากการรวมตัวกัน
อย่างเป็นธรรมชาติของกลุ่มคนที่มีเป้าหมายเดียวกันร่วมกัน ทำให้เกิดเป็นพลังในการขับเคลื่อนงานด้วย  
จิตอาสาที่เข้มแข็ง 
 2. การริเริ่มกลไกการทำงานที่พัฒนาขึ้นจากประสบการณ์ของสมาชิกในองค์กร ทำให้เกิดเป็นรูปแบบ 
การทำงานที่เป็นธรรมชาติสอดคล้องกับกระบวนการทำงานที่กลุ่มเป้าหมายคือประชาชนในชุมชนสามารถ
เข้าถึงและจับต้องได้ และไม่ยึดติดกรอบการทำงานแบบระบบราชการ ทำให้เกิดความยืดหยุ่นในการทำงานสูง 
 3. พิษณุโลกโมเดลมีรายละเอียดของการสืบทอดองค์ความรู้และการทำงานจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งเป็นจุดเด่น
ในการเตรียมการสร้างความยั่งยืนในด้านกำลังคน 

• ข้อสังเกตต่อรูปแบบการดำเนินการ 
 โมเดลการทำงานของจังหวัดพิษณุโลกที่นำเสนอข้างต้นยังมีข้อสังเกตที่ควรพิจารณาดังนี้ 
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 1. ความท้าทายของโมเดลที่แกนนำเป็นองค์กรภาคประชาสังคมคือการประสานการทำงานกับ
หน่วยงานภาครัฐ หากไม่ได้ออกแบบกลไกการประสานความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน
ภาครัฐที ่ด ีพอ อาจทำให้กระบวนการทำงานไม่บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่เกิดความยั ่งยืน  
ในการทำงานได้ อย่างไรก็ตามเนื่องจากสมาคมสุขปัญญา นำโดย ดร.สุเนตร ทองคำพงษ์ อดีตผู้อำนวยการ
โรงเรียน ซึ่งเป็นบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ ทำให้ท่านเข้าใจกลไกการทำงานทั้งภาครัฐและการทำงานร่วมกับ
ชุมชนเป็นอย่างดี จึงสามารถออกแบบหลักคิดและวิธีการทำงานที่สามารถสอดรับประสานกลไกการทำงานทั้ง 
2 ส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. แม้ว่าความยืดหยุ่นในการทำงานจะเป็นจุดเด่นของการขับเคลื่อนงานที่นำโดยองค์กรภาคประชา
สังคม แต่ความมั ่นคงในด้านทุนการดำเนินงานและตัวตนขององค์กรอาจเป็นอุปสรรคต่อการทำงานได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประสานกับสถานศึกษา หรือสถานฝึกอาชีพ ที่หากไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง
ก็อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการขับเคลื ่อนงานรูปแบบนี ้ให้ลดลงได้ ด้วยเหตุนี ้การได้รับ 
การสนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัดจึงเป็นปัจจัยสำเร็จอย่างยิ่งของรูปแบบการทำงาน อย่างไรก็ตามเพื่อให้
เกิดความยั่งยืนในการทำงาน ควรมีแผนการส่งต่อกระบวนการทำงานให้ผู้ภายใต้การดูแลของหน่วยงานภาครัฐ
โดยมีองค์กรภาคประชาสังคมท่ีเป็นแกนนำแรกเริ่มเป็นส่วนหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญของคณะทำงานด้วย 
 3. เนื่องจากองค์กรภาคประชาสังคมต้องคำนึงถึงปัจจัยการทำงานอื่น ๆ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของ
องค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งความยั่งยืนด้านกำลังคนที่ไม่ได้ถูกมองให้เป็นอาชีพหนึ่งในสังคม แต่กลับเป็นมุมมอง
ของ “จิตอาสา” ทำให้คนทำงานต้องเผชิญความท้าทายด้านเส้นทางอาชีพ (career path) และความมั่นคงใน
ชีวิต ดังนั้นองค์กรภาคประชาสังคมควรได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐหรือภาคเอกชน และสร้างโอกาส  
การทำงานในองค์กรให้กลายเป็นอาชีพที่มีรายได้และสวัสดิการที่มั่นคงเสมือนอาชีพหนึ่งในสังคม เพื่อให้เกิด
แรงจูงใจให้คณะทำงานที่มีคุณภาพสามารถขับเคลื่อนงานได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 

2.2.4 กรุงเทพโมเดล: กระจายอำนาจการศึกษา 
 กรุงเทพมหานครมีรูปแบบการทำงานโดยมีหน่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานโยการกระจายอำนาจสู่
สำนักงานเขตเพื่อประสานกับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครในการค้นหาเด็กในภาวะวิกฤต โดยผู้บริหาร
สถานศึกษาผนึกกำลังกับครู ซึ ่งมีทั ้งครูประจำชั้นหรือครูแนะแนวเป็นผู้จัดการรายกรณี ทั้ งนี้สำนักงาน
การศึกษา ที่มีคณะอนุกรรมการด้านเด็กทุนเสมอภาคเป็นผู้ดูแลกำกับศูนย์ข้อมูล การติดตามตรวจสอบเพ่ือให้
ได้เด็กท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขท่ีกำหนดไว้ รายละเอียดของกรุงเทพโมเดลมีดังนี้ 

• โครงสร้างและกลไกการทำงาน 
 โครงสร้างการทำงานของกรุงเทพโมเดล ประกอบด้วยกลไกสำคัญ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 กรุงเทพมหานครเป็นเขตการปกครองพิเศษกระจายอำนาจทางการเมือง มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
จังหวัดทุก 4 ปี และการเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) มีสภากรุงเทพมหานครเป็นสภาที่อนุมัติ
งบประมาณ เทศบัญญัติอนุมัติในเชิงกฎหมายระเบียบต่าง ๆ ทีมบริหารมีรองผู้ว่าราชการ 4 ท่าน ที่ปรึกษา
จำนวน 9 ท่าน 
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 การช่วยเหลือเด็กที ่อยู ่ในภาวะวิกฤตทางการศึกษาของกรุงเทพมหานครเป็นการแก้ไขปัญหา  
ความเหลื่อมล้ำ ความยากจนของเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด
ด้านการศึกษา เป็นผู้รับนโยบายมาขับเคลื่อน การสืบค้นหาจำนวนรายชื่อนักเรียนที่สอดคล้องกับระบบคัด
กรองเครื่องมือของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ผ่านหน่วยงานสำนักงานการศึกษา ซึ่งมี
คณะอนุกรรมการด้านเด็กทุนเสมอภาคเป็นผู้ดูแลกำกับศูนย์ข้อมูล การติดตามตรวจสอบเพื่อให้ได้เ ด็กที่มี
คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ นอกจากนั้นยังมีการกระจายอำนาจการศึกษาให้ผู้อำนวยการเขต 50 
เขต เป็นผู้รับนโยบายสั่งการผู้บริหารโรงเรียนร่วมกับคณะครูในโรงเรียน 437 แห่ง ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนเด็ก
นักเรียนเป็นรายบุคคล จนได้เด็กที่มีคุณสมบัติ ปัญหาที่เผชิญอยู่ส่งตามจำนวนผ่านผู้อำนวยการเขต 50 เขต 
มารวมรายชื่อที่คณะอนุกรรมการเสมอภาคที่สำนักการศึกษา มีการตรวจสอบ ติดตาม ลงพ้ืนที่เด็กนักเรียนบาง
คนเพ่ือให้ถูกต้องตรงกับสภาพข้อเท็จจริงมากที่สุด ต่อจากนั้นส่งรายชื่อนักเรียนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนให้ กสศ. 
เพ่ือรับทุนเสมอภาคและทุนเด็กวิกฤตต่อไป 

 
ภาพ 4.10 กรุงเทพโมเดล: กระจายอำนาจการศึกษา 

 

• จุดเด่นของโมเดล 
โมเดลการทำงานของกรุงเทพมหานครข้างต้นมีจุดเด่นในการทำงานดังนี้ 
1. กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานที่มีความอิสระ คล่องตัว อำนาจที่ได้รับมอบหมาย มีภารกิจที่  

บูรณาการช่วยเหลือกันในเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ ยกระดับชีวิตให้ดีขึ้นได้ด้วยการให้โอกาสและทุนการศึกษากับ
เด็กในภาวะวิกฤตได้รวดเร็ว 
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  2. การกระจายอำนาจการศึกษาไปยังสำนักงานเขตของกร ุงเทพมหานครทั ้ง 50 เขต เพ่ือ 
ความคล่องตัวในการดำเนินการด้านการศึกษาและการเข้าถึง เด็กที่อยู่ในภาวะวิกฤตได้อย่างทันท่วงที โดย
ประสานงานกับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้งผู้บริหารและครูอย่างใกล้ชิด 
  3. การมีคณะอนุกรรมการเสมอภาคที ่สำนักการศึกษาที ่สนับสนุน ช่วยเหลือ การทำงานของ
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลา 

• ข้อสังเกตต่อรูปแบบการดำเนินการ 
 โมเดลการทำงานของกรุงเทพมหานครที่นำเสนอข้างต้นยังมีข้อสังเกตท่ีควรพิจารณาดังนี้ 
 1. จากข้อมูลที่ได้รับ ความร่วมมือกับภาคประชาสังคมทั้งองค์กรพัฒนาเอกชนหรือชุมชนในการค้นหา
เด็กที่อยู่ในภาวะวิกฤตควรมีมากขึ้น เป็นการขยายความร่วมมือกลุ่มต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร  ซึ่งมีอยู่
มากมาย เช่น กลุ่มคลองเตยต้องรอด มูลนิธิต่าง ๆ และอาสาสมัครในชุมชน 
 2. การร่วมมือกับฝ่ายต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานครที่เป็นการทำงานในเชิงสหวิชาชีพทั้งด้านพัฒนาสังคม 
การพัฒนาอาชีพ สาธารณสุข เพ่ือช่วยเหลือเด็กและ/หรือส่งเสริมพัฒนาบุคคลในครอบครัวเพ่ือลดภาวะวิกฤต
ในการเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษาของเด็ก จะทำให้การช่วยเหลือเด็กมีความครอบคลุมและแก้ปัญหาในเชิง
สาเหตุที่อาจทำให้เด็กหลุดจากระบบ 
 3. การสร้างความมั่นคงของกระบวนการทำงานให้อยู่ในวิถีของบุคลากรในสำนักการศึกษาและครูใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร เช่น การกำหนดเป็นยุทธศาสตร์การทำงาน หรือเป็น KPI ขององค์กร รวมทั้ง 
การส่งเสริมการช่วยเหลือเด็กในภาวะวิกฤตเป็นส่วนประกอบหนึ่งในการประเมินการพัฒนาตนเองของครู 
 
ตอนที่ 3 การเก็บข้อมูลเชิงลึกรายกรณีในแต่ละจังหวัด  
 คณะทำงานโครงการฯ ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเชิงลึกรายกรณีในแต่ละจังหวัด ทั้งจังหวัดขอนแก่น ยะลา 
และพิษณุโลก โดยใช้เครื่องมือที่มีประเด็นคำถาม 4 ข้อ ทำให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุการเสี่ยงหลุดและสาเหตุ 
การเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษา กระบวนการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤต
ทางการศึกษา ตลอดจนแนวทางการช่วยเหลือ ประเด็นข้อคำถาม ได้แก่ 1) ข้อมูลทั่วไปของกรณีศึกษา  
2) สาเหตุที่ทำให้เด็กหรือเยาวชนหลุด/เสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษา 3) กระบวนการช่วยเหลือจากทุน
วิกฤตและจากแหล่งอื ่น 4) แนวทางการช่วยเหลือในอนาคตและแผนการส่งต่อที ่ปรากฏ และ 5) การ
เปลี่ยนแปลงหลังจากท่ีได้ทุน 
 3.1 กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

3.1.1 เด็กห ิงสุชาวดี ร่วมรักบุ  หรือ เนย 

• สภาพทั่วไป 
 รหัสเด็ก 650200094 อายุตามฐานข้อมูล 13 ปี กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
บ้านหนองแวงบวรวิทย์ จังหวัดขอนแก่น เคยได้รับทุนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
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ขอนแก่นหน่วยงานเอกชน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์ รวมทั้งสิ้น 
11,170 บาท 

• สภาพป  หา 
 ผู้ปกครองทิ้งให้เด็กอยู่ในพื้นที่สาธารณะตามลำพังเพื่อไปประกอบอาชีพในต่างพื้นที่โดยไม่ส่งเสีย
ค่าใช้จ่ายในการเรียนมาให้ ทำให้เด็กไม่มีรายได้สำหรับใช้จ่ายเพื ่อการศึกษาของตนเอง  ประกอบกับ 
ความขัดแย้งระหว่างแม่และคนในชุมชนทำให้ไม่มีผู้อุปการะด้านการศึกษาของน้องเนยต่อไป หากไม่ได้รับ
ความช่วยเหลือจะทำให้หลุดจากระบบการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไปได้ อย่างไรก็ตามสภาพปัญหาเร่งดว่น
ของน้องเนยคือการจัดหาที่พักอาศัยที่เป็นหลักแหล่งถาวรและมีความปลอดภัยก่อน เพ่ือให้ครอบครัวของน้อง
เนยมีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนก่อนคิดหาทางในเรื่องอ่ืน ๆ ต่อไป 

• สาเหตุเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษา 
 น้องเนยเป็นเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์ จังหวัดขอนแก่น  
น้องเนยถือเป็นคนต่างถิ่นซึ่งย้ายมาจากจังหวัดปทุมธานีเข้ามาอาศัยในเขตจังหวัดขอนแก่นเมื่อปี พ.ศ. 2564 
อาศัยอยู่กับคุณแม่เพียง 2 คน คุณแม่ของน้องเนยอายุ 49 ปี พื้นเพเป็นคนจังหวัดอุดรธานีปัจจุบันประกอบ
อาชีพเก็บของเก่า 
 หลังจากท่ีครอบครัวน้องเนยย้ายเข้าพำนักในจังหวัดขอนแก่น แม่ของน้องเนยถูกเลิกจ้างทำให้ต้องไป
ทำงานต่างถิ่นกับพ่อเลี้ยง จึงได้ฝากน้องเนยไว้กับชาวบ้านทิ้งเงินไว้ให้ 70 บาท ซึ่งมีคุณป้าใจดีท่านหนึ่งได้รับ
อุปการะไว้และให้พักอาศัยในเรือนพักบริเวณพ้ืนที่บ้านของคุณป้า ต่อมาเม่ือคุณแม่ของน้องกลับมาอยู่กับลูกใน
จังหวัดขอนแก่นเนื่องจากสามีเสียชีวิต ก็มีประเด็นความขัดแย้งกับคุณป้าและชาวบ้านในหมู่บ้านนี้ที่แม่น้อง
เนยไม่ทำมาหากิน ทำให้ทั้งคุณแม่และน้องเนยต้องแยกออกมาอาศัยอยู ่บริเวณศาลาพักงานของคนงาน
ก่อสร้างสังกัดกรมชลประทานตั้งอยู่บริเวณสามแยกหน้าทางเข้าหมู่บ้าน ชาวบ้านเชื่อว่านำมาซึ่งโรคร้ายของ
หมู่บ้าน จึงไม่ต้อนรับแม่ลูกนี้เหมือนดังเดิม 
 เดิมศาลาแห่งนี้เป็นเพียงอาคารชั่วคราวที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่หลบฝนหลบแดดของเจ้าหน้าที่ ฝ่าย
ก่อสร้างของกรมชลประทานเท่านั้น แต่เมื่อการก่อสร้างเสร็จสิ้นลงอาคารนี้ยังไม่ถูกรื้อถอน อย่างไรก็ตาม
อาคารนี้ไม่เหมาะกับการใช้เป็นที่พักอาศัยเนื่องจากไม่มีรั้วรอบขอบชิด และเป็นเพียงอาคารโล่งแจ้งกลางที่
สาธารณะที่ไม่มีความปลอดภัย ไม่มีไฟฟ้า และสิ่งอำนวยความสะดวกใด ๆ น้องเนยเข้าสู่วัยรุ่น  ทุกฝ่ายหวั่น
เกรงว่าน้องเนยจะถูกล่วงละเมิดทางเพศ ซึ่งภายหลังทางโรงเรียนได้รับทราบข้อมูลว่ากรมชลประทานสั่งให้
ครอบครัวของน้องเนยย้ายออกจากพ้ืนที่เพ่ือทำการรื้อถอนอาคารนี้ ทำให้ครอบครัวของน้องเนยกำลังจะไม่มีที่
พักอาศัยอีกต่อไป 
 นอกจากประเด็นที่พักอาศัยแล้ว สาเหตุของการเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษาของน้องเนยสรุปเป็น
ประเด็นย่อยได้ดังนี้ 
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 1. ด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากผู้ปกครองถูกเลิกจ้าง/ไม่มีรายได้ ไม่ขวนขวายหางานทำ ทำให้ไม่สามารถ
ให้การอุปการะด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนได้อย่างต่อเนื่อง ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของเด็กส่วนใหญ่
มาจากการบริจาคของชาวบ้านในชุมชนที่ใจบุญ 
 2. ด้านครอบครัว ผู้ปกครองทิ้งให้เด็กอยู่ในพื้นที่สาธารณะตามลำพัง หวั่นเกรงจะไม่ปลอดภัยทางเพศ 
ประกอบกับความขัดแย้งระหว่างคุณแม่กับชุมชนที่เคยพักอาศัย ทำให้ปัจจุบันนี้น้องเนยไม่มีผู้อุปการะเลี้ยงดูที่
สามารถให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาได้ 

• กระบวนการช่วยเหลือจากทุนวิกฤตและจากแหล่งอื่น  
 การช่วยเหลือจากโครงการฯ และแหล่งอื่นที่เข้าถึงน้องเนยภายหลังจากได้รับการพิจารณาให้รับทุน
ของโครงการฯ จำแนกเป็นรายด้านได้ดังนี้ 
 1. ด้านที่อยู่อาศัย โครงการฯ ได้ประสานงานและสนับสนุนทุนส่วนหนึ่ งใช้เป็นค่าเช่าห้องพักใกล้กับ
โรงเรียน เพ่ือให้น้องเนยและครอบครัวมีที่พักอาศัยเป็นหลักแหล่งและมีความปลอดภัยเป็นระยะเวลา 3 เดือน 
6,000 บาท เพ่ือรอความพร้อมของความช่วยเหลือจากหน่วยงานในพื้นที่ 
 2. ด้านการศึกษา กสศ. ให้ทุนเด็กภาวะวิกฤติทางการศึกษาสามารถแบ่งได้ดังตารางต่อไปนี้ 

รายการ จำนวน (ครั้ง) จำนวนเงิน (บาท) รวมจำนวน 
(บาท) 

1. เงินช่วยเหลือแบบเร่งด่วน - 3,000 3,000 
2. เงินช่วยเหลือ (รายครั้ง) 

- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่อง 1 4,000 4,000 

3. เงินช่วยเหลือ (รายเดือน) 
- ค่าครองชีพระหว่างเรียน/ค่าใช้จ่าย
เดินทางมาเรียน 

6 800 4,800 

รวมทั้งสิ้น 11,800 
 

• แนวทางการช่วยเหลือในอนาคตและแผนการส่งต่อที่ปรากฏ 
 1. ด้านครอบครัว ทาง core team จังหวัดขอนแก่นมีแนวทางการส่งเสริมให้คุณแม่ของน้องเนยได้รับ
การฝึกอาชีพที่ศูนย์ฝึกอาชีพสตรีรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น 
 2. ด้านคุณภาพชีว ิต ส ่งต่อให้ทาง พมจ. เข้ามารับทราบข้อมูลและกำหนดแนวทางการให้  
ความช่วยเหลือครอบครัวของน้องเนยต่อไป 

• การเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ได้ทุน 
 จากการลงพื้นที่เยี่ยมชมความเป็นอยู่ของน้องเนยพบว่าน้องเนยเริ่มมีรอยยิ้มและพูดคุยเปิดใจกับ
คณะทำงานมากขึ้น อย่างไรก็ตามน้องเนยยังคงมีความประสงค์เรียนในโรงเรียนนี้เพ่ือให้อยู่ใกล้กับแม่ที่กลับมา



74 
 

ดูแลน้องเนยที่จังหวัดขอนแก่น ในขณะที่คุณแม่ของน้องเนยเริ่มมีท่าทีสนใจรับความช่วยเหลือในการเข้ารับ
การฝึกอาชีพ แต่ยังคงต้องติดตามต่อไปว่าการส่งต่อผู้ปกครองให้เข้ารับการฝึกอาชีพนี้จะสำเร็จหรือไม่ 

   
 

3.1.2 เด็กชายชิดชัย สาศรี หรือ อะชิ 

• สภาพทั่วไป 
 รหัสเด็ก 650200130 เด็กชายชิดชัย สาศรี ชื่อเล่น น้องอะชิ อายุตามฐานข้อมูล 9 ปี กำลังศึกษาอยู่ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สถานศึกษา โรงเรียนเหมือดแอ่หนองบัว สถานะความยากจน ยากจนพิเศษ 
ทุนการศึกษาท่ีเคยได้รับ ทุนนักเรียนยากจน (สพฐ.) และทุนเสมอภาค (กสศ.) 

• สภาพป  หา 
เด็กชายชิดชัย มีพี่สาว 1 คน และพ่ีชาย 1 คน ทั้งสามคนเป็นพี่น้องมารดาเดียวกัน แต่คนละบิดา 

พ่ีสาวคนโตอายุราว 15-16 ปี มีนายตำรวจรับไปเลี้ยงบุตรบุญธรรม ส่วนพี่ชาย (กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6) และเด็กชายชิดชัย ถูกทอดทิ้งให้อาศัยอยู่กับพระเจ้าอาวาส และแม่ชี  ในวัดที่ห่างไกล สภาพชนบท 
จังหวัดแห่งหนึ่ง โดยแม่ชี คอยดูแลพาเด็กชายชิดชัยไปโรงพยาบาลเพื ่อเข้ารับการเพิ ่มเลือดเป็นประจำ  
วัดจัดสรรค่าใช้จ่ายระหว่างศึกษาให้เด็กท้ังสองคน รวมถึงมีพระสงฆ์เป็นผู้เลี้ยงดูอุปการะค่าใช้จ่ายในการรักษา
จากเงินปัจจัยทำบุญจากญาติโยม ซึ่งบางครั้งก็ไม่มีเงินเพียงพอให้เด็กไปหาหมอ จึงต้องไปหยิบยืมคนอ่ืนบ้าง 

สำหรับปัญหาด้านการศึกษา เด็กชายชิดชัย ตั ้งใจเรียนดีแต่ขาดเรียนบ่อย ไม่ถนัดงานวิชาการ  
มีปัญหาการเรียนรู้อยู่บ้าง ชอบเรียนวิชาภาษาไทยกับสังคมศึกษามาก ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 โรงเรียน
ปิดเรียนเป็นปี ต้องเรียนแบบ on hand เท่านั้น เพราะไม่มีมือถือและ Wi-Fi มารับใบงานที่โรงเรียนครั้งคราว 
อะชิแทบจะหลุดจากระบบการศึกษาในเวลานั้น 
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• สาเหตุเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษา 
 ด้านอุบัติเหตุ/โรคภัยที่ประสบ เด็กชายชิดชัย ป่วยเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวโดยเฉียบพลัน จำต้อง
เข้ารับการรักษา และเข้ารับการเพ่ิมเลือดเป็นประจำ นอกจากนี้ยังต้องอาศัยอยู่ที่วัด เนื่องจากบิดามารดาหย่า
ร้างกัน มีความรุนแรงที่เกิดจากบิดา และไม่เคยติดต่อขอเลี้ยงดูหรือให้การอุปการะด้านการศึกษา 

• กระบวนการช่วยเหลือจากทุนวิกฤตและจากแหล่งอ่ืน  
 แนวทางการให้ความช่วยเหลือตามกลไกจังหวัดอย่างเป็นระบบเชิงบูรณาการ ผ่านทีมสหวิชาชีพ  

1. ด้านสถานที่อยู่อาศัย ครอบครัวเพื่อนมารดา ประสานเพื่อให้พักอาศัยที่วัด โดยมีแม่ชีดูแลชีวิต
ความเป็นอยู่และการศึกษา  

2. ด้านการเงินและการเลี้ยงชีพ โดยเงินปัจจัยทำบุญจากวัด เพื่อค่าเล่าเรียนและการเดินทางเพื่อเข้า
รับการรักษา  

3. ด้านสุขภาพ โดยประสาน รพ.ศูนย์ขอนแก่น เพ่ือเข้ารับการรักษาและถ่ายเลือด  
4. ด้านการศึกษา กสศ. ให้ทุนเด็กภาวะวิกฤติทางการศึกษา และทุนเสมอภาคทางการศึกษา สามารถ

แบ่งได้ดังตารางต่อไปนี้ 
 

รายการ จำนวน (ครั้ง) จำนวนเงิน (บาท) รวมจำนวน 
(บาท) 

1. เงินช่วยเหลือแบบเร่งด่วน - 3,000 3,000 

2. เงินช่วยเหลือ (รายครั้ง) 
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่อง 1 3,000 4,000 

3. เงินช่วยเหลือ (รายเดือน) 

- ค่าครองชีพระหว่างเรียน/ค่าใช้จ่าย
เดินทางมาเรียน 

6 800 4,800 

รวมทั้งสิ้น 11,800 
 

• แนวทางการช่วยเหลือในอนาคตและแผนการส่งต่อที่ปรากฏ 
 1. ส่งต่อข้อมูลของเด็กชายชิดชัย ให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพ่ือเข้ารับการรักษาทำคีโม 
 2. การรักษาโรคมะเร็งเม็ดเล ือดขาวมีค ่าใช ้จ ่ายสูงมาก เกินกำลังท ี ่ว ัดจะร ับผ ิดชอบ จึงมี  
การปรึกษาหารือในชุมชน ผู้ใหญ่บ้านได้ริเริ่มเกิดกองผ้าป่าใหญ่หมู่บ้าน คนในชุมชนยินดีช่วยลงขันค่ารักษา 
ค่าเดินทาง  
 3. การบวชเป็นสามเณรเพื่อการศึกษาฟรีในโรงเรียนปริยติธรรม 

• การเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ได้ทุน 
  1. เด็กชายชิดชัย เมื่ออาศัยอยู่ที่วัด ทำให้เกิดทักษะชีวิต สามารถช่วยเหลือดูแลตนเองได้ทุกอย่าง เช่น 
ล้างถ้วยล้างชาม ซักเสื้อผ้า กวาดใบไม้ลานวัด ทำกับข้าวง่าย ๆ 



76 
 

 2. การเรียนรู้มีแนวโน้มที่ดีข้ึน เนื่องจากครูทุกคนใกล้ชิดเด็ก โรงเรียนขนาดเล็ก เอาใจใส่เด็กเป็นอย่างดี 
ช่วยกันดูแลพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น จนปัญหาลดลงไปได้มาก 

  
 

3.1.3 เด็กชายอภิพัฒน์ บุตรกะศก หรือ สีหลอด 

• สภาพทั่วไปของกรณีศึกษา 
 รหัสเด็ก 650200121 เด็กชายอภิพัฒน์ บุตรกะศก ชื่อเล่น สีหลอด อายุตามฐานข้อมูล 14 ปี กำลัง
ศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สถานศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น ทุนการศึกษา
ที่เคยได้รับ ทุนนักเรียนยากจน 

• สาเหตุเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษา 
 1. ด้านสุขภาพของผู้ปกครอง สุขภาพของผู้ปกครองคือคุณแม่เป็นโรคความดัน โรคเบาหวาน และ 
โรคไต มีการติดเชื้อในกระแสเลือด ทำให้ไม่ได้ทำงาน  
 2. ด้านเศรษฐกิจ ด้วยสุขภาพของผู้ปกครองไม่เอ้ืออำนวยต่อการทำงาน ทำให้ผู้ปกครองคือมารดาไม่
มีงานทำ รายได้ไม่มั ่นคง ทำให้ไม่มีเงินให้ลูกมาโรงเรียนและให้การอุปการะด้านการศึกษาให้กับเด็กชาย
อภิพัฒน์ได้อย่างต่อเนื่อง การไม่มีรายได้ในการซื้ออาหาร ทำให้ต้องเก็บผักบุ้งและหอยในคลองมาทำอาหาร 
และต้องออกมาขอทานในบางครั้ง และพาเด็กไปขอทานด้วย 
 ด้วยปัญหาทั้งด้านสุขภาพและมีกระทบต่อด้านเศรษฐกิจซึ่งมีผลต่อกันและกัน ทำให้มีผลต่อการเรียน
ของเด็ก ไม่สามารถไปเรียนได้อย่างสม่ำเสมอ 

• สภาพป  หา 
ครอบครัวของเด็ก บิดามารดาไม่ได้อยู่ด้วยกัน อยู่กับคุณมารดาเป็นหลัก จากทั้งสองสาเหตุดังกล่าว

ส่งผลให้มารดาไม่สามารถให้การอุปการะด้านการศึกษาให้กับเด็กชายอภิพัฒน์ได้อย่างต่อเนื่อง บางครั้งมารดา
พาไปขอทานด้วยจึงทำให้ไม่สามารถไปเรียนได้อย่างสม่ำเสมอ ครูประจำชั้นไปพบขณะขอทานทั้งมารดาและ
เด็ก ทั้งสองจึงได้รับการช่วยเหลือ  

ทั้งนี้เมื่อวิเคราะห์ภูมิหลังเชิงลึกของเด็ก พบว่า มีปัญหาที่ทับซ้อนเป็นอย่างมาก ดังนี้ 
1. ด้านครอบครัว ครอบครัวแตกแยก ที่มีฐานะยากจน ไม่มีอาชีพที่มั่นคง ขาดรายได้  
2. ด้านผู้ปกครอง มีปัญหาสุขภาพที่มีโรคหลายโรค ขาดอาชีพ ไม่มีรายได้พอในการซื้ออาหารและยา 

หรือเข้ารับการรักษา 
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3. ด้านนักเรียน เป็นเด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้ช้า ( learning disability) และมีโรคประจำตัวคือ 
การมีภาวะโลหิตจาง 

• กระบวนช่วยเหลือจากทุนวิกฤตและจากแหล่งอื่น  
 แนวทางการให้ความช่วยเหลือตามกลไกจังหวัดอย่างเป็นระบบเชิงบูรณาการ ผ่านทีมสหวิชาชีพ  

1. ด้านการเงินและการเลี้ยงชีพของมารดา พมจ . ได้สนับสนุนมารดาไปฝึกอาชีพในศูนย์ฝึกอาชีพ      
รัตนาภา  

2. ด้านการศึกษา กสศ. ให้ทุนเด็กภาวะวิกฤติทางการศึกษา และทุนเสมอภาคทางการศึกษา สามารถ
แบ่งได้ดังตารางต่อไปนี้ 

รายการ จำนวน (ครั้ง) จำนวนเงิน (บาท) รวมจำนวน 
(บาท) 

1. เงินช่วยเหลือแบบเร่งด่วน - 3,000 3,000 
2. เงินช่วยเหลือ (รายครั้ง) 

- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่อง 1 4,500 4,500 
3. เงินช่วยเหลือ (รายเดือน) 

- ค่าครองชีพระหว่างเรียน/ค่าใช้จ่าย
เดินทางมาเรียน 

6 700 4,200 

รวมทั้งสิ้น 11,700 
 

 นอกจากนี้ เด็กได้รับอุปการะให้ไปอยู่ที่ศูนย์ Boy Town ซึ่งเป็นบ้านพักเด็กชายที่ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากสโมสรโรตารี่ และได้รับการประสานเพื่อเข้าเรียนในระดับ ม.1 ที่โรงเรียนน้ำพองศึกษาในช่วง
ระหว่างกลางเทอม ผู้อำนวยการโรงเรียนรับเด็กและหาแนวทางช่วยเหลือเป็นอย่างด ี

• แนวทางการช่วยเหลือในอนาคตและแผนการส่งต่อที่ปรากฏ 
 1. ทางนายกเหล่ากาชาดจังหวัดจะมีทุนเพ่ือเด็กท่ีมีปัญหาความยากจน 
 2. ครูผู้จัดการรายกรณี ติดตามและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างใกล้ชิด ร่วมกับครูที่ Boy Town 
และครูประจำชั้นของเด็ก เพ่ือการแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ช้าอย่างต่อเนื่อง 

• การเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ได้ทุน 
เด็กชายอภิพัฒน์ได้เข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ ปรับตัวกับการใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อน ๆ ได้ดี 
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3.1.4 เด็กห ิงศิรินทรา แก้วพิทักษ์ หรือ ติ๋ว  

• สภาพทั่วไป 
 รหัสเด็ก 650200118 อายุตามฐานข้อมูล 7 ปี กำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
บ้านโป่งเอียด จังหวัดขอนแก่น เคยได้รับทุนเสมอภาคทางการศึกษา 

• สภาพป  หา 
 ปัญหาหลักคือด้านสุขภาพของน้องติ๋วที่ต้องอาศัยรถเข็นในการสัญจรและยังไม่สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้ ทำให้ผู้ปกครองมีแนวโน้มที่จะไม่ให้น้องติ๋วไปเรียนที่โรงเรียน เนื่องจากการขาดความเข้าใจที่ถูกต้อง 
ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นอาจทำให้น้องติ๋วหลุดจากระบบการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไปได้ ดังนั้นการช่วยเหลือต้อง
ดำเนินการทั้งด้านการศึกษาและการฟ้ืนฟูทางกายภาพของน้องติ๋ว อย่างไรก็ตามอาการของน้องติ๋วยังมีโอกาส
หายเป็นปกติได้แต่ต้องได้รับการรักษาอย่างใกล้ชิดพร้อมทำกายภาพบำบัดอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ น้องติ๋วและ
คุณแม่จะต้องเดินทางเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในอำเภอเมืองที่มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรที่เชี่ยวชาญ
และเครื่องมือที่ทันสมัย ซึ่งส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการรักษา การเดินทาง และเวลาในการเรียนของ
น้องติ๋วด้วย 

• สาเหตุเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษา 
 น้องติ๋วเป็นเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านโป่งเอียด จังหวัดขอนแก่น มีสาเหตุของ
การเสียงหลุดจากระบบการศึกษาสรุปเป็นประเด็นย่อยได้ดังนี้ 
 1. ด้านสุขภาพ น้องติ๋วเป็นเด็กที่ประสบโรคภัย คือ ภาวะลำไส้อุดตันตั้งแต่ยังเป็นเด็กทารกและเข้ารับ
การผ่าตัดหลายครั้งจนส่งผลกระทบให้น้องติ๋วมีภาวะกล้ามเนื้อขาลีบอ่อนแรงไม่สามารถเดินได้ด้วยตนเอง ต้อง
อาศัยรถเข็นและต้องมีผู้เข็นให้เนื่องจากน้องยังเป็นเด็กเล็ก แต่แววตามีประกาย อยากเดินได้ ไปโรงเรียน
เหมือนเพื่อนคนอ่ืน ๆ  
 ในภาคการศึกษาที่ผ่านมาน้องติ๋วยังอยู่ในระดับชั้นอนุบาล 3 ซึ่งยังอยู่ในช่วงได้รับผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ทางโรงเรียนจึงยังจัดการเรียนการสอนแบบ on-hand คือเรียนรู้ด้วยตนเองที่
บ้านผ่านเอกสารและสื่อที่ทางโรงเรียนจัดส่งมาให้ จึงไม่มีปัญหาเรื่องการเข้าเรียน แต่ในภาคการศึกษาถัดไป
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น้องติ๋วจะต้องเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนจึงอาจได้รับผลกระทบจากความสามารถในการเดินทางไปเรียนที่
โรงเรียนได้ เนื่องจากผู้ปกครองเห็นใจครูที่จะต้องดูแลน้องติ๋วซึ่งเป็นผู้พิการจึงไม่อยากส่งมาเรียนที่โรงเรียน 
 จากข้อมูลที่ได้รับจากครูประจำชั้นของน้องติ๋วพบว่า น้องติ๋วมีความจำดีแต่มีพัฒนาการด้านการเขยีน
ค่อนข้างช้า อาจเป็นผลมาจากการพัฒนาของกล้ามเนื้อที่ได้รับผลกระทบมาจากการผ่าตัดด้วย 
 2. ด้านครอบครัว น้องติ๋วอาศัยอยู่กับพ่อและแม่พร้อมกับพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันอีก 3 คน 
น้องติ๋วเป็นลูกคนที่ 2 ของครอบครัว นอกจากนี้ภายใต้หลังคาครัวเรือนนี้ยังมีครอบครัวของคุณป้า (พ่ีสาวของ
แม่ของน้องติ๋ว) พร้อมด้วยลูกของคุณป้า 3 คน รวมถึงคุณตา-คุณยายอาศัยร่วมอยู่ด้วย ทำให้บ้านหลังนี้มี
สมาชิกในครอบครัวประมาณ 10 คน ในขณะที่พ่อ แม่ และป้าของน้องติ๋วต้องประกอบอาชีพรับจ้างนอกบา้น 
ทำให้ในช่วงกลางวันของบ้านหลังนี้มีแต่เด็กและผู้สูงอาย ุ
 3. ด้านเศรษฐกิจ พ่อและแม่ของน้องติ๋วประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปมีรายได้ประมาณวันละ 200 บาท 
ทั้งนี้รายได้จากการรับจ้างไม่มีความแน่นอน โดยรวมแล้วทั้งครอบครัวมีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายแต่ละ
เดือน ประกอบกับช่วงที่ผ่านมาสมาชิกทุกคนในครอบครัวติดเชื้อ Covid-19 ทำให้ครอบครัวขาดรายได้และ
ต้องใช้เงินเก็บมาใช้จุนเจือเพ่ือผ่านพ้นวิกฤตไปได้ก่อน  

• กระบวนการช่วยเหลือจากทุนวิกฤตและจากแหล่งอ่ืน  
 การช่วยเหลือจากโครงการฯ และแหล่งอื่นที่เข้าถึงน้องติ๋วภายหลังจากได้รับการพิจารณาให้รับทุน
ของโครงการฯ จำแนกเป็นรายด้านได้ดังนี้ 
 1. ด้านสุขภาพ จากการลงพื ้นที ่ร ่วมกับ core team และเครือข่ายซึ ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ได้พูดคุย
กับแม้องติ๋วถึงแนวทางการช่วยเหลือจนคุณแม่วางใจได้ ทำให้น้องติ๋วเข้าถึงกระบวนการการให้ความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานทั้ง 2 แห่ง ในการส่งต่อเข้ารักษาตัวในจังหวัด 
 2. ด้านการศึกษา กสศ. ให้ทุนเด็กภาวะวิกฤติทางการศึกษา และทุนเสมอภาคทางการศึกษา จัด
รถเข็นสำหรับคนพิการ และให้ทุนการศึกษา สามารถแบ่งได้ดังตารางต่อไปนี้ 

รายการ จำนวน (ครั้ง) จำนวนเงิน (บาท) รวมจำนวน 
(บาท) 

1. เงินช่วยเหลือแบบเร่งด่วน - 3,000 3,000 

2. เงินช่วยเหลือ (รายครั้ง) 
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่อง 1 6,000 6,000 

3. เงินช่วยเหลือ (รายเดือน) 

- ค่าครองชีพระหว่างเรียน/ค่าใช้จ่าย
เดินทางมาเรียน 

6 500 3,000 

รวมทั้งสิ้น 12,000 
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• แนวทางการช่วยเหลือในอนาคตและแผนการส่งต่อที่ปรากฏ 
 ในด้านสุขภาพ ส่งต่อให้ทาง พมจ. และ สธจ. เข้ามารับทราบข้อมูลและกำหนดแนวทางการให้ความ
ช่วยเหลือการรักษาน้องติ๋วต่อไป ทั้งนี้ต้องวางแผนด้านการศึกษาและกายภาพบำบัดของน้องติ๋วด้วยหากต้อง
เข้ารับการรักษาในอำเภอเมืองเป็นระยะเวลานาน 

• การเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ได้ทุน 
 จากการลงพื้นที่เยี่ยมน้องติ๋วพบว่าน้องติ๋ว เป็นคนยิ้มเก่งแต่ไม่ค่อยกล้าพูด การยิ้มแย้มของน้องติ๋ว
แสดงถึงกำลังใจที่ดีของน้อง การได้รับความช่วยเหลือจาก กสศ. และการดูแลเอาใจใส่ของ อสม.และคนใน
ชุมชน ประกอบกับสภาพของครอบครัวที่ยังอยู่ร่วมกันกับพ่อแม่และโรคภัยที่น้องติ๋วเผชิญอยู่ยังมีทางรักษาให้
ทายได้ทำให้ครอบครัวและตัวน้องติ๋วเองมีกำลังใจที่ดี 

  

  
  
 3.2 กรณีศึกษาจังหวัดยะลา 

3.2.1 เด็กชายอับดุลมูตอเละ บากา หรือ ตอเละ  

• ข้อมูลทั่วไป 
 รหัสเด็ก 50100029 อายุตามฐานข้อมูล 12 ปี ตัวเล็กมาก  ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู ่ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 สถานศึกษา โรงเรียนบ้านบาละ ทุนการศึกษาท่ีเคยได้รับ ทุนเสมอภาค (กสศ.) ตอเละเป็น
พี่คนโตของน้อง ๆ สี่คน มีพ่อกับแม่ที่ต้องออกไปทำงานรับจ้างกรีดยางและตัดไม้แลกค่าแรงประมาณวันละ
ร้อยบาทตั้งแต่ตีสี่ทุกวัน เจ็ดโมงเช้าแม่ของตอเละจะขี่รถมอเตอร์ไซค์มารับตอเละกับน้องไปส่งที่โรงเรียน ทำให้
บางวันที่งานติดพัน ปลีกเวลามาไม่ได้ ตอเละจะไม่ได้มาโรงเรียน และมีหน้าที่ดูแลน้อง ๆ อยู่บ้าน  

• สาเหตุที่ทำให้เด็กหรือเยาวชนหลุด/เสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษา  
 สาเหตุที่ทำให้เด็กหรือเยาวชนหลุด/เสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษา มีหลายประการ เช่น  
 1. ครอบครัวมีฐานะยากจนไม่มีเงินให้เด็กมาโรงเรียนบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด 19 
พ่อแม่ไม่สามารถออกไปรับจ้างเพ่ิมเติมเพ่ือหารายได้มาเลี้ยงชีพได้เลย จากรายได้ท่ีน้อยนิดอยู่แล้วยิ่งทำให้เกิด
ความขัดสนขึ้นไปอีก ซึ่งไปกระทบต่อค่าใช้จ่ายด้านการเรียนของเด็กด้วย ทำให้มีกำลังทรัพย์ในการส่งเด็กเรียน
น้อยลง 
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 2. ในขณะที่พ่อแม่ไปทำงานเด็กต้องดูแลน้องที่ยังเล็กอยู่บ้าน เนื่องจากเด็ก (ตอเละ) เป็นพี่คนโต  
ทำให้เด็กต้องขาดเรียนหลายครั้ง โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด 19 พ่อแม่ไม่สามารถออกไปกรีดยางได้
ตามเวลาปกติท่ีเคยทำ เมื่อออกไปกรีดยางสายขึ้น ทำให้ใช้เวลาในสวนยางนานกว่าปกติ เด็กจึงต้องดูแลน้อง ๆ 
ไม่สามารถไปโรงเรียนได้ จำเป็นต้องรอพ่อกับแม่กลับมาก่อน 
 3. บ้านเป็นบ้านไม้เก่า ๆ ที่ไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกใด ๆ ทั้งยังไม่มีไฟฟ้าซึ่งไม่เอื้อต่อการเรียน
หนังสือ นอกจากนี้ขาดอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ ที่สนับสนุนการเรียนรู้ของเด็ก โดยเฉพาะช่วงสถานการณ์  
โควิด 19 โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนเป็นไปในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งโทรศัพท์เป็นสิ่งจำเป็น ทำให้เด็ก
หลุดจากระบบออกเปน็ระยะเวลา 1 ปี เพราะเด็กไม่มีโทรศัพท์มือถือที่จะใช้ในการเข้าเรียนออนไลน์ 

• กระบวนการช่วยเหลือจากทุนวิกฤตและจากแหล่งอ่ืน 
 กระบวนการช่วยเหลือจากทุนวิกฤตและจากแหล่งอ่ืนแบ่งตามประเด็นปัญหา ได้ดังนี้ 
 1. ด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากฐานะทางบ้านยากจน พ่อกับแม่รับจ้างกรีดยาง รายได้ไม่เพียงพอกับ
ค่าใช้จ่าย เพราะมีลูกในวัยเรียนหลายคน ครูผู้ซึ่งเป็นบุคคลใกล้ชิดกับเด็กนักเรียนมากที่สุดสังเกตได้จากครั้ง
แรกท่ีตอเละหายไปคือตอน ป.4 เทอมแรก ก่อนหน้านั้นมีสัญญาณคือ เดือนหนึ่ง ๆ เขามาเรียนแค่สองสามวัน
แล้วก็ไม่มาอีก ครูก็คุยกัน ให้เพื่อนไปตามที่บ้าน เขาบอก “ผมต้องดูแลน้อง” จึงต้องเรียกคุยกันสามฝ่าย ทั้ง
เด็ก ผู้ปกครอง และครู อาศัยการพูดคุยเชิงลึก ไม่ใช่แค่ชวนให้กลับมาเรียน แล้วไม่ใช่คุยครั้งสองครั้ง แต่
บางครั้งเทียวไปเทียวมาเป็นสิบครั้งจนแทบถอดใจ แต่ครูเราหลายคนก็ช่วยกันหาทาง เวียนเข้าไปบ่อย ๆ เอา
ความจริงใจเป็นตัวตั้ง ให้ผู้ปกครองเชื่อว่าถ้ากลับมาแล้ว เรามีกระบวนการดูแล มีทางให้เขาไปต่อ หาทางออก
ด้วยกัน ไม่ได้พากลับมาแล้วทิ้งให้เขาต้องสู้คนเดียวลำพัง กลุ่มครูจึงช่วยกันพัฒนาหลักสูตรพิเศษที่จะเชื่อมโยง
ให้เด็กกลับมา และไปต่อได้ ด้วยกิจกรรมท่ีทั้ง ‘สนุก’ และ ‘อร่อย’ บนแนวคิดท่ีว่าจะไม่เอาภาควิชาการมายัด
เยียดให้เด็ก แต่จะนำกิจกรรมใกล้ตัว สนุกสนาน และเป็นเครื่องมือเลี้ยงชีพในอนาคตได้ มาสอดแทรกวิชาการ
คำนวณ ภาษา สร้างทักษะการคิด แก้ปัญหา หรือการวางแผนเข้าไป เพ่ือให้เด็กอยู่กับการเรียนรู้ได้โดยไม่รู้สึก
ต่อต้าน นอกจากนี้สิ่งที่เด็กนักเรียนและผู้ปกครองต้องการ คือ ทุนการศึกษาและค่าครองชีพ จึงส่งต่อข้อมูล
เพื่อขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม (เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน) จากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่/พมจ. 
 2. ด้านที ่อยู ่อาศัย ที ่อยู ่อาศัยไม่มั ่นคงแข็งแรง/ผุผัง บ้านผุผังบางส่วนเสื ่อมสมรรถภาพได้รับ 
ความช่วยเหลือจากอบต. ในการเข้าไปซ่อมแซมในส่วนที่เสื่อมสมรรถภาพ ไม่มีไฟฟ้าใช้ ไม่มีงบประมาณในการ
เดินสายไฟฟ้า ไม่มีน้ำสะอาดใช้ ใช้น้ำจากบ่อและคลองธรรมชาติ รวมไปถึงไม่มีสุขา ไม่มีห้องสุขา ใช้สุขาของ
เพื่อนบ้านประสานหน่วยงานในพื้นที่ในการให้ความช่วยเหลือจากอบต. ปัจจุบันสภาพของบ้าน สิ่งอำนวย
ความสะดวก รวมถึงไฟฟ้าและห้องน้ำดีขึ้นมาก  
 3. การช่วยเหลือจากโครงการศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา กองทุนเพ่ือ
ความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้ให้การช่วยเหลือเพื่อให้โอกาสและประคับประคองการศึกษาให้ไปต่อ
ได้ในเทอมถัดไป สามารถแบ่งได้ดังตารางต่อไปนี้ 
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รายการ จำนวน (ครั้ง) จำนวนเงิน (บาท) รวมจำนวน 
(บาท) 

1. เงินช่วยเหลือแบบเร่งด่วน - 3,000 3,000 

2. เงินช่วยเหลือ (รายครั้ง) 

- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่อง 1 3,100 3,100 
3. เงินช่วยเหลือ (รายเดือน) 

- ค่าครองชีพระหว่างเรียน/ค่าใช้จ่าย
เดินทางมาเรียน 

6 900 5,400 

รวมทั้งสิ้น 11,500 
 

• แนวทางการช่วยเหลือในอนาคตและแผนการส่งต่อที่ปรากฏ  
 สำหรับแนวทางการช่วยเหลือในอนาคตสำหรับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความเสี่ยงหลุดจาก
ระบบการศึกษา ทั ้งยังมีการส่งต่อ ติดตามการเติบโตของเด็กกลุ ่มนี ้ไปจนถึงชั ้นมัธยมปลายหรือระดับ
มหาวิทยาลัย หนึ่งในวิธีที่โรงเรียนบ้านบาละใช้ดูแลเด็กกลุ่มเสี่ยง คือจัดตั้งกลุ่มอาชีพขึ้นในโรงเรียน แตกแขนง
ออกไปตามความสนใจของเด็ก อาทิ เกษตรกรรม ทำเบเกอรี ไอศกรีม ทำอาหาร และงานช่าง การรวมกลุ่ม
อาชีพให้ผลทางตรงคือสร้างรายได้ให้เด็ก ส่วนทางอ้อมคือเกิดการสร้างพ้ืนที่ให้เด็กมีบทบาท มีตัวตน ได้ค้นหา
ความสนใจความถนัดของตัวเอง แล้วพัฒนาต่อยอดให้เชี่ยวชาญชำนาญขึ้น โดยในการทำกิจกรรมกลุ่ม ทุกคน
จะได้เติมเต็มความเชื่อมั่นในตนเอง ได้รับการยอมรับ และเป็น “คนสำคัญ” อีกท้ังกิจกรรมอาชีพของโรงเรียน
บ้านบาละมีการผสมผสานเอาสาระวิชาต่าง ๆ เข้าไป เด็กจึงได้ทั้ งความรู้ ทักษะ และความสนุกสนานจาก
บทเรียนประจำวัน นอกจากนี้หากมีเด็กที่จบม.3 แล้วอยากเรียนต่อ และสุดความสามารถของผู้ปกครองแล้ว 
ครูจะพาไปสมัครเรียนต่อทุกคน นี่คือวิธีการที่จะทำให้เด็กข้ามช่วงชั้นไปได้ ทางโรงเรียนบ้านบาละ เรามี MOU 
กับโรงเรียนที่ไม่เก็บค่าเล่าเรียน ไม่ต้องจ่ายค่าเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋า เงินทุนอีกส่วนก็สะสมจากที่ทำกิจกรรม
ฝึกอาชีพกัน และจากสถานการณ์โควิด 19 ได้นำมาสู่การสานเครือข่ายความร่วมมือขนาดใหญ่ เมื่อ อบจ.ยะลา 
และ กสศ. ตั้งโครงการศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา โดยทำงานเชิงพ้ืนที่ประสาน
กับผู้นำชุมชนและสถาบันการศึกษาในอำเภอต้นแบบ เพ่ือช้อนรับเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินให้ได้ไป
ต่อบนเส้นทางการศึกษา ขณะนี้น้องตอเละไปโรงเรียนทุกวัน รวมถึงมีรายได้จากการขายไอศกรีม 25-30 บาท
ต่อวัน 

• การเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ได้ทุน 
 เดิมน้องตอเละเป็นเด็กเงียบ ถามคำตอบคำ กตัญญูรู ้คุณ เป็นพี่ที ่มีความรับผิดชอบต่อน้อง ได้มี  
การเปลี่ยนแปลงคือ มีความร่าเริงแจ่มใส พูดคุยโต้ตอบ สายตามีความหวัง และรักครูประจำชั้น  
 น้องมาเรียนและมีเงินทุนที่จะสามารถประคับประคองต่อในปีการศึกษาต่อไปและน้องมีบ้าน มีห้องน้ำ 
และท่ีสำคัญมีไฟฟ้าที่จะสามารถช่วยในเรื่องการศึกษาต่อไปได้ 
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3.2.2 เด็กห ิงซูไรดา มะโระ หรือ ดา 

• สภาพทั่วไปของกรณีศึกษา 
 รหัสเด็ก 650200121 อายุตามฐานข้อมูล 13 ปี กำลังศึกษาอยู ่ ระดับชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 3 
สถานศึกษา โรงเรียนบ้านบาละ ทุนการศึกษาท่ีเคยได้รับ ทุนนักเรียนยากจน (สพฐ.) และทุนเสมอภาค (กสศ.) 

• สาเหตุเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษา 
 1. ด้านอุบัติเหตุ/โรคภัยที่ประสบ จากการประสบอุบัติเหตุของบิดา ทำให้ขามีอาการปวดเรื้อรัง เดิน
กะเผลก ทำงานไม่สะดวก และมารดามีอาการทางประสาทมีสติสัมปชัญญะไม่สมบูรณ์ ลงโทษบุตรหลาน
ตนเอง เพราะดื้อไม่เชื่อฟัง 
 2. ด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ทำให้ผู ้ปกครองถูกเลิกจ้าง จาก 
การรับจ้างถางป่า และรายได้จากการกรีดยางลดน้อยลง 3 กิโลกรัม 100 บาท จากทั้งสองสาเหตุส่งผลให้
ผู้ปกครองของด.ญ.ซูไรดา ไม่สามารถให้การอุปการะด้านการศึกษาให้กับ ด.ญ.ซูไรดา ได้อย่างต่อเนื่อง 

• สภาพป  หา 
จากทั้งสองสาเหตุส่งผลให้ผู้ปกครองของด.ญ.ซูไรดาไม่สามารถให้การอุปการะด้านการศึกษาให้กับ  

ด.ญ.ซูไรดา ได้อย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ด.ญ.ซูไรดา ไม่สามารถไปเรียนได้ในช่วงที่โรงเรียนเปิดเรียน on-site ทำ
ให้มีเวลาเรียนเพียงร้อยละ 5 ของเวลาเรียนทั้งหมด นอกจากนี้เมื่อโรงเรียนจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ 
online และ on-demand ซึ่งต้องอาศัยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเรียนรู้ ด.ญ.ซูไรดา ไม่สามารถเข้า
เรียนได้  

ทั้งนี้เมื่อวิเคราะห์ภูมิหลังเชิงลึกของด.ญ. ซูไรดา พบว่า มีปัญหาที่ทับซ้อนเป็นอย่างมาก ดังนี้ 
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1. ด้านครอบครัว ที่มีฐานะยากจน ไม่มีที่ดินทำกินและที่ดินสำหรับจัดตั้งที่อยู่อาศัยของตนเอง มีภาวะ
พ่ึงพิง ต้องเลี้ยงดูสมาชิกในบ้านกว่า 10 คน มีภาวะดาวน์ซินโดรมและออทิสติก จำนวน 4 คน 

2. ด้านผู ้ปกครอง มีกรอบความคิด (mindset) ที ่ยอมจำนนต่อความยากจน หวาดระแวงกับ 
ความช่วยเหลือ ไม่ไปพบแพทย์ ไม่ดิ้นรนหาเลี้ยงชีพ  

3. ด้านนักเรียน ได้รับการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม ถูกกระทำความรุนแรงจากคนในครอบครัว  เป็นเด็กท่ี
มีความพึงพอใจในตนเอง (self-esteem) ต่ำ ดื้อเงียบ และเรียนรู้ช้า 

• กระบวนการช่วยเหลือจากทุนวิกฤตและจากแหล่งอ่ืน  
 แนวทางการให้ความช่วยเหลือตามกลไกจังหวัดอย่างเป็นระบบเชิงบูรณาการ ผ่านทีมสหวิชาชีพ   
มีดังนี้  

1. ด้านสถานที่อยู่อาศัย อบต. เข้ามาซ่อมแซมที่อยู่อาศัย  
2. ด้านการเงินและการเลี้ยงชีพ โดย อบต. และ อสม. ลงเยี่ยมบ้าน เบื้องต้น พร้อมประสาน อบต. ใน

พ้ืนที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พมจ. ให้ขึ้นทะเบียนผู้พิการ และรับเงินสงเคราะห์คนพิการ  
3. ด้านสุขภาพ โดย อสม. ประสาน รพ.ศูนย์กาบัง ตรวจสุขภาพเบื้องต้น และส่งบำบัด/รักษา  
4. ด้านการศึกษา กสศ. ให้ทุนเด็กภาวะวิกฤติทางการศึกษา และทุนเสมอภาคทางการศึกษา สามารถ

แบ่งได้ดังตารางต่อไปนี้ 

รายการ จำนวน (ครั้ง) จำนวนเงิน (บาท) รวมจำนวน 
(บาท) 

1. เงินช่วยเหลือแบบเร่งด่วน - 3,000 3,000 
2. เงินช่วยเหลือ (รายครั้ง) 

- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่อง 1 3,000 3,000 

3. เงินช่วยเหลือ (รายเดือน) 
- ค่าครองชีพระหว่างเรียน/ค่าใช้จ่าย
เดินทางมาเรียน 

6 1,000 6,000 

รวมทั้งสิ้น 12,000 
 

• แนวทางการช่วยเหลือในอนาคตและแผนการส่งต่อที่ปรากฏ 
 1. การส่งต่อข้อมูลของด.ญ.ซูไรดา ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง สถานศึกษา พมจ. รพ.ศูนย์กาบัง ตรวจ
สุขภาพเบื้องต้น และส่งบำบัด/รักษา ตลอดจนร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 2. ครูผู้จัดการรายกรณี ติดตามและประเมินพัฒนาการอย่างใกล้ชิด เพ่ือหารวิธีการกระตุ้นการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง 

• การเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ได้ทุน 
 1. ด.ญ.ซูไรดา มีความสดใสร่างเริง กล้าพูดมากขึ้น ให้สัญญาว่าจะดื้อน้อยลง  
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 2. ครูผู้จัดการรายกรณี ค้นพบความใฝ่ฝันของด.ญ.ซูไรดา คือ อยากมีร้านขายของเป็นของตนเอง จึง
เปิดพื้นท่ีในโรงเรียนให้ด.ญ.ซูไรดา ได้มีโอกาสขายของเพ่ือกระตุ้นพัฒนาการเรียนรู้ 

3. ผู้ปกครอง ลดความหวาดระแวงลง และยอมเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง 
 

   
 

3.2.3 นายสิ ิชัย ภิเดช หรือ บิ๊ก 

• ข้อมูลทั่วไป 
 รหัสเด็ก 650100051 อายุตามฐานข้อมูล 16 ปี ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ ระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพ 1 (ปวช.) สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคยะลา ไม่เคยได้รับทุนการศึกษา  

• สาเหตุที่ทำให้เด็กหรือเยาวชนหลุด/เสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษา  
 สาเหตุที่ทำให้เด็กหรือเยาวชนหลุด/เสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษา มีหลายประการ เช่น 
 1. ผู้ปกครองถูกเลิกจ้าง/ไม่มีรายได้ ทำให้ไม่สามารถให้การอุปการะด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน
ได้อย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ เด็กทำงานอยู่ในโรงไม้ (ยกไม้) และย่าเปิดร้านของชำเล็ก ๆ ขายคนที่ทำงานใน
โรงไม้ ในช่วงสถานการณ์โควิด โรงไม้ต้องปิดไปช่วงหนึ่ง เนื่องจากมีคนงานติดโควิด ทำให้เด็กขาดรายได้ ไม่มี
งานทำ ย่าไม่ได้ขายของเหมือนเดิม มีรายรับมาจากเงินผู้สูงอายุเพียงอย่างเดียว 
 2. เด็กและเยาวชนประสบปัญหาทางครอบครัวจนไม่มีผู้อุปการะเลี้ยงดู และไม่มีผู้ให้การอุปการะด้าน
การศึกษาแก่เด็กและเยาวชน กล่าวคือ เด็กมีเรียนออนไลน์ในช่วงโควิด ทำให้บางครั้งเด็กไม่มีเงินเติมเน็ต ทำ
ให้ไม่สามารถเข้าเรียนได้ตามปกติ และในช่วงที่จะเปิดเรียน on-site เด็กจะต้องมีค่าใช้จ่ายด้านการเรียนอีก
หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียม ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเดินทางไปเรียน และค่าอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับ
การเรียนซึ่งรายได้ที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอ 

• กระบวนการช่วยเหลือจากทุนวิกฤตและจากแหล่งอ่ืน 
 กระบวนการช่วยเหลือจากทุนวิกฤตและจากแหล่งอ่ืนแบ่งตามประเด็นปัญหา ได้ดังนี้ 
 1. ด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากฐานะทางบ้านยากจน เด็กอาศัยอยู่กับย่าซึ่งชรา ย่าไม่มีรายได้ท่ีจะส่งต่อใน
ระดับที่สูงขึ้นเด็กต้องหางานทำเพื่อหารายได้เสริม อีกทั้งเด็กมีความต้องการแนวทางการให้ความช่วยเหลือใน
เรื่องทุนการศึกษาและค่าครองชีพ ครูจึงส่งต่อข้อมูลเพื่อขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม  
(เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน) อีกทั้งต้องการให้เด็กมีรายได้เสริมโดยการส่งต่อข้อมูลให้แก่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พมจ. พัฒนาชุมชน เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว 
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 2. การช่วยเหลือจากโครงการศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา กองทุนเพ่ือ
ความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้ให้การช่วยเหลือเพื่อให้โอกาสและประคับประคองการศึกษาให้ไปต่อ
ได้ในเทอมถัดไป สามารถแบ่งได้ดังตารางต่อไปนี้ 

รายการ จำนวน (ครั้ง) จำนวนเงิน (บาท) รวมจำนวน 
(บาท) 

1. เงินช่วยเหลือแบบเร่งด่วน - 3,000 3,000 
2. เงินช่วยเหลือ (รายครั้ง) 

- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่อง 1 2,000 2,000 

- ค่าเล่าเรียน 1 1,100 1,100 
3. เงินช่วยเหลือ (รายเดือน) 

- ค่าครองชีพระหว่างเรียน/ค่าใช้จ่าย
เดินทางมาเรียน 

6 2,400 14,400 

รวมทั้งสิ้น 20,500 
 

• แนวทางการช่วยเหลือในอนาคตและแผนการส่งต่อที่ปรากฏ  
 ในช่วงโควิดน้องบิ๊กขาดเรียนบ่อยครั้งเพราะไม่มีเงินเติมเน็ต ในเวลานั้นได้หลุดการศึกษาไประยะหนึ่ง 
อย่างไรก็ตามครูได้พยายามทุกวิถีทางจนสามารถเรียนต่อที่วิทยาลัยเทคนิคแห่งหนึ่งได้ในสาขาช่างเชื่อม เมื่อ
เปิดเรียน onsite เด็กมีค่าใช้จ่ายการเรียนหลายอย่าง เช่น ค่าเล่าเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ชุดฝึกงาน รองเท้า 
ค่าอาหาร ค่าเดินทางจากบ้านไปวิทยาลัย ค่าอินเทอร์เน็ตเพราะมีการเรียนผสมทั้ง online และ onsite เด็ก
กับย่าแทบไม่มีเงินเลย โอกาสศึกษาต่อเป็นศูนย์ ครูท่านนี้ได้เสนอประวัติความตั้งใจเรียนของเด็กมายังศูนย์
ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษาของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 
ทางศูนย์ช่วยเหลือฯ รับเรื่องและช่วยเหลือเร่งด่วนเบื้องต้นเพื่อให้โอกาสและประคับประคองการศึกษาให้ไป
ต่อได้ในเทอมถัดไป อีกทั้งน้องยังเรียนหนังสือและทำงานไปด้วยกัน โดยในวันจันทร์ถึงศุ กร์เรียนหนังสือ วัน
เสาร์อาทิตย์รับจ้างเลื่อยไม้และเต้นสิงโต เพ่ือเป็นอีกช่องทางในการสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว  

• การเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ได้ทุน 
 น้องได้เรียนหนังสือและมีเงินทุนเก็บไว้จำนวนหนึ่งเพื่อรักษาย่า และเป็นทุนการศึกษา โดยค่าใช้จ่าย
ประจำวันมาจากรายได้จากร้านขายของชำของย่า และเงินค่าจ้างเลื่อยไม้ ที่จะสามารถประคับประคองต่อในปี
การศึกษาต่อไป 
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 3.3 กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 

3.3.1 เด็กชาย นกร กล่ำจันทร์ หรือ ท๊อป 

• สภาพทั่วไปของกรณีศึกษา 
 รหัสเด็ก 650200149 อายุฐานข้อมูล 3 ปี กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 สถานศึกษา ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะโคล่ ยังไม่เคยได้รับทุนการศึกษา  

• สาเหตุการเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษา  
 เนื่องจากครอบครัวหย่าร้าง เด็กอยู่กับมารดามีพ่ีน้อง 2 คน บิดาเด็กมีครอบครัวใหม่ ไม่ส่งเสียเด็กกับ
มารดาที่แยกทางกัน มารดามีโรคประจำตัว คือ โรคไทรอย ไม่สามารถทำงานหนักได้ ปัจจุบันทำงานตักอาหาร
ในโรงเรียน มีรายได้วันละ 150 บาท รับจ้างซักผ้ารีดผ้า เพื่อให้พอมีรายได้ น้องท๊อปเป็นโรคหัวใจและ
กล้ามเนื ้ออ่อนแรง ออกกำลังกายไม่ได้มากนัก เหนื ่อยง่าย มีเล็บสีเขียวทั ้งมือและเท้า หลังจากการมี
สถานการณ์โควิด 19 ผู้ปกครองมีรายได้ลดลงจนทำให้ไม่สามารถอุปการะด้านการศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง 

• สภาพป  หา 
1. ด้านครอบครัว การอาศัยอยู่ในครอบครัวยากจนพิเศษ หย่าร้าง แม่เด็กมีโรคประจำตัว ทำงานหนัก

ไม่ได้ รายได้น้อยไม่แน่นอน สามีเก่าขาดการส่งเสีย ต้องอาศัยอยู่กับญาติ ไม่มีบ้านเป็นของตัวเอง ขาดเงิน
จำนวนหนึ่งในการเดินทางไปรักษาตัวโรงพยาบาลในเมือง อยู่ในชุมชนด้วยการอุ้มชูสงเคราะห์จากคนใน
หมู่บ้าน  

2. ด้านสุขภาพ ทั้งแม่และเด็กได้รับการผ่าตัดช่วยเหลือจากโรงพยาบาลในจังหวัดพิษณุโลกฟรีไม่มี
ค่าใช้จ่าย (30 บาทรักษาทุกโรค) แต่ต้องเสียค่าเดินทาง ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายบางส่วน แต่สุขภาพโดยทั่วไป
อาการดีข้ึนตามลำดับ   

3. ด้านรายได้ แม่ของเด็กชายท๊อปได้รับการสงเคราะห์จากอบต. บ้านสะโคล่ ให้ได้มีอาชีพเสริมคือ
การตักอาหาร มีรายได้วันละ 150 บาท และรับจ้างงานที่ไม่หนักอย่างการซักผ้า รีดผ้า และล้างจาน แต่ก็มี
ความไม่แน่นอนเฉลี่ยครั้งละ 50-100 บาท เป็นต้น 
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4. ด้านการศึกษา กสศ. ให้ทุนเด็กภาวะวิกฤตทางการศึกษา สามารถแบ่งได้ดังตาราง ต่อไปนี้  

รายการ จำนวน (ครั้ง) จำนวนเงิน (บาท) รวมจำนวน (บาท) 
1. เงินช่วยเหลือแบบเร่งด่วน   3,000 3,000 

2. เงินช่วยเหลือ (รายครั้ง) 

- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่อง ค่าอุปกรณ์การเรียน 
ชุดนักเรียน ค่ารถ และค่าอาหาร  

1 3,000 3,000 

3. เงินช่วยเหลือ (รายเดือน) 
- ค่าครองชีพระหว่างเรียน 
- ค่าใช้จ่ายเดินทางมาเรียน  

6 
6 

1,500 
1,000 

9,000 
6,000 

รวมทั้งสิ้น 21,000 
 

• แนวทางการช่วยเหลือในอนาคตและแนวทางการส่งต่อท่ีปรากฎ  
 1. การส่งข้อมูลให้พมจ. จังหวัดพิษณุโลก เพื่อดูแลสงเคราะห์ในเรื่องที่อยู่อาศัย การได้รับเงินจาก
โครงการต่าง ๆ ของรัฐ 
 2. การเตรียมการให้เครือข่ายภาคประชาสังคมช่วยกันดูแลส่งต่อในเรื่องการฝึกอาชีพระยะสั้น เงิน
ลงทุนประกอบอาชีพ 
 3. การนำข้อมูลส่งต่อให้ทุนเสมอภาคของกสศ. เมื่อเด็กเข้าเรียนประถมศึกษาปีที่ 1  

• การเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ได้ทุน 
 1. แม่และเด็กชายท๊อปมีความสุขและมั่นใจมากข้ึน แม่มีความหวังและตั้งใจส่งเสียให้บุตรชายได้เรียน
หนังสืออย่างเต็มที ่
 2. เด็กชายท๊อปพูด กล้าแสดงออก มีพัฒนาการตามช่วงวัยเหมือนเด็กปกติทั่วไปถึงแม้จะไม่เต็มที่นัก 
แต่ครูและเพ่ือน ๆ รับรู้และเข้าใจโรคประจำตัวที่เด็กมีอยู่ 
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3.3.2 เด็กชายกฤษดากร ภะวาระศรี หรือ เซเว่น 

• สภาพทั่วไป 
 รหัสเด็ก 650100013 อายุตามฐานข้อมูล 12 ปี กำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
บ้านทุ่งเอ้ียงสามัคคี จังหวัดพิษณุโลก ปัจจุบันได้รับทุนจากมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย 

• สาเหตุเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษา 
 น้อเซเว่นเป็นเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านทุ่งเอ้ียงสามัคคี จังหวัดพิษณุโลก กำลัง
จะขึ้นสู่ชั ้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม อาศัยอยู่กับคุณตาคุณยาย ใฝ่ฝันตั้งใจจะเป็น  
นักฟุตบอลในอนาคต น้องเซเว่นมีสาเหตุของการเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษาสรุปเป็นประเด็นย่อยได้ดังนี้ 
 1. ด้านเศรษฐกิจ น้องเซเว่นอาศัยอยู่กับตายาย คุณตามีอาชีพรับจ้างกรีดยางและตัดหัวมัน ส่วน  
คุณยายไม่สามารถทำงานได้ ซึ่งทั้งคู ่เป็นผู้สูงอายุทำให้ครอบครัวมีรายได้ประมาณ 250 บาทต่อเดือน ไม่
เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน นอกจากนี้เมื่อน้องเซเว่นเข้าเรียนในระดับชั้น ม.1 แล้ว จะต้องเดินทางไป
โรงเรียนที่อยู่ไกลออกไปจากที่พักอาศัยประมาณ 50 กิโลเมตร ซึ่งเป็นระยะทางที่ไกลอย่างยิ่ง ทำให้ต้องมี
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วย 
 2. ด้านครอบครัว คุณพ่อและคุณแม่ของน้องเซเว่นแยกทางกันตั้งแต่น้องเซเว่นมีอายุได้เพียง 4 เดือน 
แม่ของน้องเซเว่นจึงนำลูกมาฝากตายายเลี้ยงดูตั้งแต่เด็ก ส่วนตนเองต้องออกไปทำงานต่างพื้นที่ไม่ค่อยมีเวลา
กลับมาบ้าน จนน้องเซเว่นเรียกคุณตาคุณยายว่า พ่อ-แม่  

• สภาพป  หา 
 เนื่องด้วยปัจจุบันน้องเซเว่นกำลังจะเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ในโรงเรียนที่อยู่ไกลจากที่พักอาศัย
ออกไป ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางมากขึ้น ในขณะที่รายได้ของครอบครัวมีไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในแต่
ละเดือนอยู่แล้ว ดังนั้นหากไม่ได้รับความช่วยเหลือเร่งด่วนจะทำให้น้องเซเว่นหลุดจากระบบในปีการ ศึกษา
ถัดไปเนื่องจากไม่มีรายได้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปเรียนและการดำรงชีพในแต่ละวัน 

• กระบวนการช่วยเหลือจากทุนวิกฤตและจากแหล่งอ่ืน  
 ปัจจุบันน้องเซเว่นได้รับความช่วยเหลือเฉพาะด้านการศึกษา โดย กสศ . ให้ทุนเด็กภาวะวิกฤติทาง
การศึกษาสามารถแบ่งได้ดังตารางต่อไปนี้ 
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รายการ จำนวน (ครั้ง) จำนวนเงิน (บาท) รวมจำนวน 
(บาท) 

1. เงินช่วยเหลือแบบเร่งด่วน - 3,000 3,000 

2. เงินช่วยเหลือ (รายครั้ง) 

- ค่าเล่าเรียน 1 3,000 3,000 
3. เงินช่วยเหลือ (รายเดือน) 

- ค่าครองชีพระหว่างเรียน/ค่าใช้จ่าย
เดินทางมาเรียน 

6 2,500 15,000 

รวมทั้งสิ้น 21,000 
 

• แนวทางการช่วยเหลือในอนาคตและแผนการส่งต่อที่ปรากฏ 
 ในด้านการศึกษา ศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนให้การช่วยเหลือในเมื่อครบกำหนด 6 เดือนจะส่งต่อ
ข้อมูลแหล่งทุนอื่น ปัจจุบันน้องเซเว่นได้รับทุนจากมูลนิธิกรุงเทพประกันภัยซึ่งสนับสนุนทุนการศึกษาจนจบ
ปริญญาตรี ทำให้พ้นภาวะวิกฤตทางการศึกษาได้ 

• การเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ได้ทุน 
 น้องเซเว่นเป็นเด็กที่มีรับรู้ความใฝ่ฝันของตนเองได้เร็วทำให้มีเป้าหมายในชีวิตและกำหนดเส้นทางชีวิต
ของตนเองได้ ประกอบกับการได้รับโอกาสทางการศึกษาจาก กสศ. ให้พ้นภาวะวิกฤตทางการศึกษาในช่วง
รอยต่อระหว่างช่วงชั้นมาได้ จนได้รับทุนการศึกษาระยะยาวจากกองทุนมูลนิธิกรุงเทพประกันภั ย ทำให้น้อง
เซเว่นมีโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้นกว่าก่อนหน้านี้ กรณีของน้องเซเว่นจึงเป็นตัวอย่างที่ดีของความสำเร็จใน
การสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับเด็กในภาวะวิกฤตทางการศึกษาที่ยืดระยะเวลาของการคงอยู่ในระบบ
การศึกษาเพ่ือรอรับความช่วยเหลือที่มั่นคงทางการศึกษามารองรับได้ทันเวลา 
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3.3.3 เด็กห ิงพิม าดา อินทะสา หรือ ข้าวหอม 

• สภาพทั่วไป 
 รหัสเด็ก 650200139 เด็กหญิงพิมญาดา อินทะสา ชื่อเล่น ข้าวหอม อายุ 10 ปี กำลังศึกษาอยู่ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สถานศึกษา โรงเรียนบ้านเนินสว่าง จังหวัดพิษณุโลก ยังไม่เคยได้รับทุนการศึกษา 

• สาเหตุเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษา 
 1. ด้านการประสบอุบัติเหตุ/โรคภัยของผู้ปกครอง บิดาได้รับอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ ทำให้ไม่
สามารถประกอบอาชีพได้สะดวก ขาดรายได้ ต้องใช้เวลาพักฟื้นเป็นเวลานาน ทำให้ความสามารถในการ
อุปการะดูแลลูกลดลง 
 2. ด้านเศรษฐกิจ ด้วยสุขภาพของผู้ปกครองไม่เอ้ืออำนวยต่อการทำงานได้ดีเหมือนขณะที่ปกติ ทำให้
ผู้ปกครองคือบิดารายได้ลดลง ส่วนมารดาต้องเลี้ยงดูลูกคนเล็กจึงไม่สามารถหารายได้อีกทางหนึ่งได้ ทำให้ไม่มี
เงินให้ลูกมาโรงเรียนและให้การอุปการะด้านการศึกษาให้กับเด็กได้อย่างต่อเนื่อง  
 ด้วยปัญหาทั้งด้านสุขภาพและเศรษฐกิจซึ ่งมีผลต่อกันและกัน ทำให้มีผลต่อการเรียนของเด็ก  
ไม่สามารถไปเรียนได้อย่างสม่ำเสมอ 

• สภาพป  หา 
ครอบครัวของเด็ก บิดามารดาอยู่ด้วยกัน แต่เนื่องจากปัญหาสุขภาพจากอุบัติเหตุและการมีภาระเลี้ยง

ดูลูกเล็ก ทำให้การประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและการอุปการะด้านการศึกษาให้กับเด็ก
อย่างต่อเนื่องลดลง ทำให้เด็กเข้าเรียนไม่สม่ำเสมอ  

ทั้งนี้เมื่อวิเคราะห์ภูมิหลังเชิงลึกของเด็ก พบว่า มีปัญหาที่ทับซ้อนเป็นอย่างมาก ดังนี้ 
1. ด้านครอบครัว มีฐานะยากจน ขาดรายได้ รายได้ไม่แน่นอน  
2. ด้านผู้ปกครอง มีปัญหาสุขภาพจากการประสบอุบัติเหตุ การมีลูกเล็กที่ต้องเลี้ยงดู ทำให้ขาดกำลังผู้

หารายได้ 
3. ด้านนักเรียน บางครั้งต้องขาดเรียนเนื่องจากการที่ต้องช่วยเลี้ยงดูน้อง 

• กระบวนการช่วยเหลือจากทุนวิกฤตและจากแหล่งอ่ืน  
 แนวทางการให้ความช่วยเหลือตามกลไกจังหวัดอย่างเป็นระบบเชิงบูรณาการ ผ่านทีมสหวิชาชีพ  

1. ด้านที่พักอาศัย อบต. ให้งบประมาณในการก่อสร้างที่พักอาศัย  
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2. ด้านการศึกษา กสศ. ให้ทุนเด็กภาวะวิกฤติทางการศึกษา สามารถแบ่งได้ดังตารางต่อไปนี้ 
รายการ จำนวน (ครั้ง) จำนวนเงิน (บาท) รวมจำนวน 

(บาท) 
1. เงินช่วยเหลือแบบเร่งด่วน - 3,000 3,000 
2. เงินช่วยเหลือ (รายครั้ง) 
- ค่าครองชีพ 1 3,000 3,000 
3. เงินช่วยเหลือ (รายเดือน) 
- ค่าครองชีพระหว่างเรียน/ค่าใช้จ่าย
เดินทางมาเรียน 

6 3,000 18,000 

รวมทั้งสิ้น 24,000 
   

• แนวทางการช่วยเหลือในอนาคตและแผนการส่งต่อที่ปรากฏ 
 1. การส่งเสริมเรี่องการพัฒนาอาชีพโดยใช้ชุมชนเป็นฐานหรือการพัฒนาอาชีพบนฐานชุมชน โดย
ประสานกับกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
 2. ครูผู้จัดการรายกรณี ติดตามและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างใกล้ชิด ร่วมกับครูประจำชั้นและ
ผู้ปกครองของเด็ก  
 3. การเตรียมการเปิดร้านไก่ย่าง ข้าวเหนียวส้มตำ จากแหล่งทุนที่เห็นปัญหานี้ 

• การเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ได้ทุน 
1. เด็กได้เข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ สภาพของบ้านดีขึ้นมาก บิดาและมารดามีกำลังใจทำมาหากิน โดย
ใช้ที่บ้านซึ่งตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน  
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3.3.4 เด็กชายพัสกร ทันแก้ว หรือ พล  

• สภาพทั่วไปของกรณีศึกษา 
 รหัสเด็ก 1659902868293 อายุตามฐานข้อมูล 7 ปี กำลังศึกษาอยู่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
สถานศึกษา โรงเรียนบ้านทุ่งเอ้ียงสามัคคี จังหวัดพิษณุโลก ทุนการศึกษาท่ีเคยได้รับ ทุนเสมอภาค (กสศ.) 

• สาเหตุเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษา 
 1. ด้านอุบัติเหตุ/โรคภัยที่ประสบ 
 จากการประสบปัญหาอุบัติเหตุและโรคภัย สาเหตุจากผู้ปกครองเป็นผู้พิการ มีความพิการทางมือ  
ไม่สามารถประกอบอาชีพได้อย่างปกติ  
 2. ด้านเศรษฐกิจ  
 ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากผู้ปกครองเป็นผู้พิการ มีรายได้น้อย และไม่ได้ประกอบอาชีพดัง
ข้อมูลข้างต้น ได้รับเบี้ยคนพิการ 800 บาทต่อเดือน อีกทั้งมารดาและบิดาไม่ได้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
ส่งผลให้รายได้ของครอบครัวไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในครัวเรือน  

• สภาพป  หา 
 จากสาเหตุข้างต้น ส่งผลให้การสนับสนุนด้านการศึกษาของเด็กชายพัสกรเป็นไปอย่างยากลำบาก 
รวมถึงค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันที่ไม่เพียงพอ ทั้งนี้เมื่อวิเคราะห์ภูมิหลังเชิงลึกของเด็กชายพัสกรพบว่า มี
ปัญหาที่ทับซ้อน ดังนี้ 
 1. ด้านครอบครัว ฐานะยากจน ไม่ได้รับการเลี้ยงดูจากบิดาและมารดา อาศัยอยู่กับยายเพียงผู้เดียว มี
ความเสี่ยงจากการกู้เงินนอกระบบ 
 2. ด้านผู้ปกครอง การอาศัยอยู ่กับยายที่มีความพิการ ไม่ได้ประกอบอาชีพและมีได้รับรายได้ที่
เพียงพอ ประกอบกับมารดาและบิดาไม่ได้ให้การสนับสนุนด้านการศึกษา ภาระค่าใช้จ่ายและการเลี้ยงดู  
 3. ด้านนักเรียน ไม่ได้รับการเลี ้ยงดูจากพ่อแม่โดยตรง เช่น การสอนการบ้าน การอบรมดูแล 
นอกจากนั้นยังพบปัญหาการเรียนที่ไม่ถนัดในบางวิชา  

• กระบวนการช่วยเหลือจากทุนวิกฤตและจากแหล่งอ่ืน  
 แนวทางการให้ความช่วยเหลือ มีดังนี้ 
 1. ด้านการเงินและการเลี้ยงชีพ โดยการประสานงานจากหน่วยงานในท้องที่และพมจ. ให้ขึ้นทะเบียน
ผู้พิการ และรับเงินสงเคราะห์คนพิการ รวมถึงการลงทะเบียนสวัสดิการรัฐ 
 2. ด้านการศึกษา กสศ. ให้ทุนเด็กภาวะวิกฤติทางการศึกษา และทุนเสมอภาคทางการศึกษา สามารถ
แบ่งได้ดังตารางต่อไปนี้ 

รายการ จำนวน (ครั้ง) จำนวนเงิน (บาท) รวมจำนวน (บาท) 

1. เงินช่วยเหลือแบบเร่งด่วน  1 3,000 3,000 

2. เงินช่วยเหลือ (รายครั้ง) 
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่อง  - - - 
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รายการ จำนวน (ครั้ง) จำนวนเงิน (บาท) รวมจำนวน (บาท) 

3. เงินช่วยเหลือ (รายเดือน) 
- ค่าครองชีพระหว่างเรียน/ ค่าใช้จ่าย
เดินทางมาเรียน  

6 
 

3,000 18,000 

รวมทั้งสิ้น 21,000 
 

• แนวทางการช่วยเหลือในอนาคตและแผนการส่งต่อที่ปรากฏ 
 ครูผู ้จัดการรายกรณี ติดตามและประเมินผลกรณีอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ใน
อนาคต และการหาแนวทางการช่วยเหลือต่อไปตามสภาพของปัญหา 

• การเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ได้ทุน 
 1. การนำทุนมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน รวมถึงค่ารถรับส่งไปโรงเรียนเดือนละ 300 บาท  
 2. การแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองที่มีความพิการ และได้รับเบี้ยเลี้ยงคนพิการที่ไม่เพียงพอ
ต่อการประกอบอาชีพ  
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 3.1.5 นางสาวโยษิตา จิตรแก้ว หรือ ออย  

• ข้อมูลทั่วไปของกรณีศึกษา  
 รหัสเด็ก 650100047 นางสาวโยษิตา จิตรแก้ว อายุตามฐานข้อมูล 15 ปี กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 สายศิลป์-สังคม โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก อาศัยอยู่กับยายที่เป็นโรคเบาหวาน แม่
ทำงานรับจ้างต่างจังหวัด ไม่เคยได้รับทุนการศึกษา  

• สาเหตุที่ทำให้เด็กหรือเยาวชนหลุด/เสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษา  
 ประสบปัญหาเศรษฐกิจ สาเหตุจากผู้ปกครอง (แม่เลี้ยงเดี่ยว) ถูกเลิกจ้าง ไม่มีรายได้ จากการลงพ้ืนที่
เยี่ยมเด็ก พบว่า สภาพบ้านของเด็กเป็นบ้านไม้ ทรุดโทรมมาก ซึ่งเป็นบ้านของแม่ของยาย ปลูกอยู่บนที่ดินของ
ผู้อื่น ได้สร้างไว้ให้อยู่อาศัย บ้านหลังนี้มีสมาชิก 4 คน มีตา ยาย แม่ของนักเรียน และหลานยาย 1 คน ที่ถูกพ่อ
ทิ้งไว้ให้ยายเลี้ยงดู พ่อแม่แยกทางกัน โดยพ่อไม่ได้ส่งเงินค่าเลี้ยงดูมาให้ยาย และแม่ของเด็กทำงานเลี้ยง
ครอบครัวนี้เพียงคนเดียว อยู่ต่างจังหวัด มีอาชีพรับจ้าง ส่งเงินมาให้ยาย ได้เพียงเดื อนละ 3,000 บาทแต่ก็
ไม่ได้ส่งมาอย่างสม่ำเสมอ ยายผู้เลี้ยงดูเด็กมีอายุ 53 ปี ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ที่จะต้องเดินทางไปรับการรักษา
ตามหมอนัดอยู่บ่อยครั้ง และฉีดยาให้ตนเองทุกวัน ไม่สามารถทำงานได้ และตาของเด็กติดคุกข้อหายิงยายของ
เด็กสาเหตุจากการหึงหวง โดยทำให้แม่ต้องหยุดทำงานหลายเดือนเพื่อดูแลรักษาอาการบาดเจ็บของยาย 
ปัจจุบันเด็กมีค่าใช้จ่ายมากมาย ทั้งค่าอุปกรณ์การเรียน ค่ารถรับส่งไปโรงเรียนที่ต้องจ่ายเดือนละ 1,000 บาท 
ค่าอินเทอร์เน็ตในโทรศัพท์เมื่อต้องเรียนออนไลน์เดือนละ 150 บาท และค่าเทอมเรียนหนังสือ  

• กระบวนช่วยเหลือจากทุนวิกฤตและจากแหล่งอ่ืน 
 ในตอนที่เด็กอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) ทาง
โรงเรียนได้ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้นเทอมแรกโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
พิษณุโลก (สนง.พมจ.) มอบเงิน 2,000 บาท และทางโรงเรียนนำโดยคณะทำงานของงานแนะแนวโรงเรียนได้
ประสานหน่วยงานภายนอกโดย พ.ท.เสรี ทองคู่ ได้นำเรียนผู้บัญชาการสูงสุดของค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 
ได้รับการช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านให้มั่นคงถาวรกว่าเดิม โดยเด็กเป็นนักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี มี
ความรับผิดชอบ และชอบช่วยเหลืองานโรงเรียนอย่างเต็มที่ แต่ปัจจุบันเด็กนักเรียนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 โรงเรียนจ่านกร้องซึ่งอยู่ห่างไกลออกไปอีก ทำให้มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่ารถตู้รับส่ง อย่างไรก็ตามสำหรับ
การช่วยเหลือที่ทางกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้ให้การช่วยเหลือไปแล้ว สามารถแบ่ง
ได้ดังตารางต่อไปนี้ 

รายการ จำนวน (ครั้ง) จำนวนเงิน (บาท) รวมจำนวน 
(บาท) 

1. เงินช่วยเหลือแบบเร่งด่วน - 3,000 3,000 

2. เงินช่วยเหลือ (รายครั้ง) 
- ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา (ค่า
ทำรายงาน ค่าทำโปรเจคในการศึกษา) 

1 2,400 2,400 
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รายการ จำนวน (ครั้ง) จำนวนเงิน (บาท) รวมจำนวน 
(บาท) 

3. เงินช่วยเหลือ (รายเดือน) 

- ค่าครองชีพระหว่างเรียน/ค่าใช้จ่าย
เดินทางมาเรียน 

6 2,600 15,600 

รวมทั้งสิ้น 21,000 
 

• แนวทางการช่วยเหลือในอนาคตและแผนการส่งต่อที่ปรากฏ  
 สำหรับน้องโยษิตาซึ ่งเป็นเด็กนักเรียนที ่เรียนดี มีความประพฤติดี และมีความรับผิดชอบนั้น  
แนวทางการช่วยเหลือในอนาคตอาจจะต้องให้นักเรียนและครอบครัวของนักเรียนกู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา (กยศ.) เพราะเมื่อพิจารณาจากคุณสมบัติเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้กู้ยืม
เงินกองทุน ในลักษณะที่ 1 ให้การสนับสนุน และส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่แคลนทุนทรพัย์ 
มีความเป็นไปได้ว่าสามารถกู้ยืมกยศ. ได้ เพื่อการศึกษาต่อในภาคการศึกษาต่อไปแม้จะไม่ได้ทุนจาก กสศ. แล้ว
ก็ตาม 
 การส่งข้อมูลของน้องโยสิตาให้ฝ่ายแนะแนวโรงเรียนจ่านกร้อง เพ่ือให้น้องมีงานทำระหว่างเรียน และ
การได้ทุนการศึกษาเพ่ิมเติม  

• การเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ได้ทุน 
 สำหรับการเปลี่ยนแปลงหลังจากได้ทุนจากโครงการศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทาง
การศึกษาของกสศ. นั้น พบว่า น้องนำเงินที่ได้จากโครงการฯ ไปใช้ในจ่ายเกี่ยวกับการเรียน เช่น ค่าเล่าเรียน 
ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าอาหาร ค่าเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าโปรเจคงาน เป็นต้น ทำให้ได้
ไปโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง อีกท้ังยังมีเงินเก็บเพียงเล็กน้อยไว้ใช้ในภาคการศึกษาต่อไป 

  
 
 3.4 กรณีศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

3.4.1 เด็กชายกฤตภาส บุ เลี้ยง หรือ เวียร์ 

• สภาพทั่วไปของกรณีศึกษา 
 รหัสเด็ก 650400042 อายุตามฐานข้อมูล 14 ปี กำลังศึกษาอยู ่ ระดับชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 6
สถานศึกษา โรงเรียนบ้านนายสี ไม่เคยได้รับทุนการศึกษา 
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• สาเหตุเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษา 
 1. ประสบปัญหาอุบัติเหตุ/โรคภัย เด็กและเยาวชนประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย เนื่องจากป่วยเป็น
โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวและโรคหัวใจพิการ ต้องพบแพทย์เดือนละหลายครั้ง บางครั้งต้องนอนโรงพยาบาล
หลายวัน ทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้นักเรียนต้องทานยา 20 เมด็/มื้อ ทำให้กระเพาะอาหารเป็นแผล จึง
ส่งผลกระทบต่อการได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

2. ประสบปัญหาเศรษฐกิจ เนื่องจากครอบครัวมีสมาชิกทั้งหมด 5 คน อาศัยอยู่ห้องเช่าเล็ก ๆ 3 คน 
ประกอบด้วย บิดา มารดา และตัวนักเรียนเองที่เป็นพ่ีคนโต ส่วนน้องอีก 2 คน อาศัยอยู่กับตายายที่ต่างจังหวัด 
บิดาทำงานเต็มเวลาคนเดียว ซึ่งไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงดูครอบครัว มารดาของนักเรียนไม่สามารถทำงานเต็ม
เวลาได้ เนื่องจากต้องดูแลนักเรียนและต้องพานักเรียนไปโรงพยาบาลพบแพทย์เดือนละ 2 -3 ครั้ง ทำให้
ความสามารถในการอุปการะด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนลดลง   

• สภาพป  หา 
เนื่องจากนักเรียนป่วยเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวและโรคหัวใจพิการ ต้องพบแพทย์เดือนละหลายครั้ง 

บางครั้งต้องนอนโรงพยาบาลหลายวัน สำหรับยารักษาโรคหัวพิการสามารถเบิกได้บ้างจากสิทธิ์ 30 บาทแต่ก็
ไม่ได้ทั้งหมดทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นประกอบกับบิดาทำงานเต็มเวลาคนเดียวซึ่งไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงดู
ครอบครัวเนื่องจากครอบครัวมีสมาชิกทั้งหมด 5 คน ทำให้ความสามารถในการอุปการะด้านการศึกษาแก่เด็ก
และเยาวชนลดลง 

• กระบวนการช่วยเหลือจากทุนวิกฤตและจากแหล่งอ่ืน  
 ด้านการศึกษา กสศ. ให้ทุนเด็กภาวะวิกฤติทางการศึกษา และทุนเสมอภาคทางการศึกษา สามารถ
แบ่งได้ดังตารางต่อไปนี้ 

รายการ จำนวน (ครั้ง) จำนวนเงิน (บาท) รวมจำนวน 
(บาท) 

1. เงินช่วยเหลือแบบเร่งด่วน - 3,000 3,000 
2. เงินช่วยเหลือ (รายครั้ง) 

- ค่าเล่าเรียน 1 10,000 10,000 

- ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา 
(ค่าจัดทำรายงานหรืออุปกรณ์การ 
เรียน และค่าชุดนักเรียน) 

1 5,000 5,000 

3. เงินช่วยเหลือ (รายเดือน) 

- ค่าครองชีพระหว่างเรียน 6 1,500 9,000 
รวมทั้งสิ้น 27,000 
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• แนวทางการช่วยเหลือในอนาคตและแผนการส่งต่อที่ปรากฏ 
 ด้านการศึกษา ประสานและส่งต่อกศน.ใกล้บ้านให้กับนักเรียนเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง  

  
  

  
 

3.4.2 เด็กชายภานุรุจ เกษตรนิยม หรือ บอล 

• สภาพทั่วไปของกรณีศึกษา 
 รหัสเด็ก 650300478 เด็กชายภานุรุจ เกษตรนิยม ชื่อเล่น บอล อายุตามฐานข้อมูล 13 ปี กำลังศึกษา
อยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สถานศึกษา โรงเรียนปลูกจิต กรุงเทพมหานคร ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาจาก
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา แต่เคยได้รับจากที่สถานศึกษาได้รับบริ จาคมาจากมูลนิธิ หรือ
ภาคเอกชน 

• สาเหตุเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษา 
 1. ด้านสาธารณภัย ครอบครัวของเด็กประสบสาธารณภัยจากอัคคีภัยในเหตุการณ์ไฟไหม้ภายใน
ชุมชนกุหลาบแดง ย่านบ่อนไก่ ทำให้ที ่อยู ่อาศัยและทรัพย์สินเสียหายทั้งหมดส่งผลให้ความสามารถ  
ในการอุปการะด้านการศึกษาแก่เด็กลดลง  
 2. ด้านเศรษฐกิจ ผู้ปกครองซึ่งเป็นตารับมีอาชีพจ้างทั่วไป หาเช้ากินค่ำ มีรายได้ไม่แน่นอน เป็น
ทุนเดิม แม้ว่าจะมีคุณน้าที่ทำงานประจำอยู่ก็ตาม แต่จากสถานการณ์ไฟไหม้ในชุมชนกุหลาบแดง ย่านบ่อนไก่ 
ทำให้ตาและน้าสูญเสียบ้านและทรัพย์สินต่าง ๆ ภายในบ้าน ทำให้ไม่มีที่อยู่ จึงจำเป็นต้องไปเช่าบ้านในราคา
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ค่อนข้างแพงในพื้นที่อื่นบริเวณอ่อนนุช ทำให้มีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นภายในครัวเรือน รวมทั้งมีผลให้งานรับจ้าง
ลดลง และรายได้ลดลง จนทำให้ไม่สามารถให้การอุปการะด้านการศึกษาแก่เด็กได้อย่างต่อเนื่อง 
 3. ด้านครอบครัว เด็กและเยาวชนประสบปัญหาครอบครัว เนื่องจากพ่อแม่แยกทางกันเด็ก อยู่กับตา
ซึ่งเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดู และน้า การที่ครอบครัวขาดพ่อแม่ทำให้มีความสามารถในการอุปการะด้านการศึกษา
แก่เด็กลดลง 

• สภาพป  หา 
ครอบครัวของเด็ก ซึ่งบิดามารดาแยกทางกัน ไม่ได้อยู่กับบิดาหรือมารดาตั้งแต่เด็ก อยู่กับตาและน้าที่

บริเวณชุมชนบ่อนไก่เป็นหลัก จากสาเหตุทั้งด้านครอบครัว และฐานะทางเศรษฐกิจ และซ้ำเติมด้วยการ
ประสบอัคคีภัยทำให้รายได้ต่าง ๆ ในครอบครัวลดลง แต่มีค่าใช้จ่ายมากขึ้น กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายบ้านที่เช่าใน
พื้นที่อ่อนนุชแทนที่เคยอยู่ในชุมชนบ่อนไก่ รวมทั้งค่าเดินทางในการเดินทางมาทำงานของน้าและการเดินทาง
ของเด็กมาโรงเรียนดังกล่าว ส่งผลให้ตาและน้าไม่สามารถให้การอุปการะด้านการศึกษาให้กับเด็กชายภานุรุจ 
เกษตรนิยม ได้อย่างต่อเนื่อง  

ทั้งนี้เมื่อวิเคราะห์ภูมิหลังเชิงลึกของเด็ก พบว่า ปัญหาหลักคือ 
1. ด้านครอบครัวและผู้ปกครอง คือ การที่ครอบครัวมีรายได้ลดแต่รายจ่ายเพิ่มขึ้นจากการที่ประสบ

อัคคีภัยทำให้สูญเสียทรัพย์สินทั ้งบ้านและเงินทอง และการที ่ย้ายครอบครัวไปอยู ่พื ้นที ่อื ่นซึ ่งไกลจาก
สถานศึกษา ทำให้มีค่าใช้จ่ายในเรื่องการเช่าบ้านหรือการซื้อบ้านในอนาคต รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเดินทางมา
ศึกษาของเด็กที่มากข้ึน นอกจากนี้การย้ายไปพ้ืนที่ใหม่ทำให้งานรับจ้างของตาลดลง จึงขาดรายได้ 

3. ด้านนักเรียน การเดินทางไกลทั้งเช้าและเย็นทำให้เด็กอาจพักผ่อนไม่เพียงพอ ต้องผจญกับมลภาวะ
เด็ก ซึ่งมีผลต่อสุขภาพกายและใจของเด็ก 

• กระบวนช่วยเหลือจากทุนวิกฤตและจากแหล่งอื่น  
 แนวทางการให้ความช่วยเหลือจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ได้ให้ทุนเด็กภาวะวิกฤติ
ทางการศึกษา สามารถแบ่งได้ดังตารางต่อไปนี้ 

รายการ จำนวน (ครั้ง) จำนวนเงิน (บาท) รวมจำนวน 
(บาท) 

1. เงินช่วยเหลือแบบเร่งด่วน - 3,000 3,000 
2. เงินช่วยเหลือ (รายครั้ง) 

- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่อง 1 6,000 6,000 
3. เงินช่วยเหลือ (รายเดือน) 

- ค่าครองชีพระหว่างเรียน/ค่าใช้จ่าย
เดินทางมาเรียน 

6 1,900 11,400 

รวมทั้งสิ้น 20,400 
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 นอกจากนี้ จากที่ทางครอบครัวและเด็กได้ประสบอัคคีภัย จึงได้รับเงินช่วยเหลือและอุปกรณ์ทาง  
การศึกษาและชุดนักเรียนจากทางกรมสาธารณภัย มูลนิธิ และภาคเอกชน รวมทั้งจากจากที่สถานศึกษารับ
บริจาคมา นอกจากนี้ทางครอบครัวคือน้าให้การดูแลค่าใช้จ่ายรายวันกับเด็กวันละ 50 บาท   

• แนวทางการช่วยเหลือในอนาคตและแผนการส่งต่อที่ปรากฏ 
 ในกรณีชองเด็กชายภานุรุจ เกษตรนิยมนี้  เป็นกรณีที ่กองทุนเพื ่อความเสมอภาคทางการศึกษา
สามารถยุติการช่วยเหลือได้หลังจากเสร็จสิ้น 6 เดือนแล้ว เพราะครอบครัวคือน้าสามารถที่จะดูแลช่วยเหลือ
ต่อไปได้ทั้งในด้านการเงินสำหรับการศึกษา และการหาสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้เด็กได้ศึกษา
ใกล้บ้าน อย่างไรก็ตามอาจจะเป็นสิ ่งที ่ดีที ่สถานศึกษาระดับประถมศึกษามีการทำหนังสือแจ้งกับทาง
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เด็กจะไปเรียนว่าเด็กได้เคยได้รับทุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง
การศึกษา และน่าจะส่งเสริมให้ได้รับทุนนักเรียนยากจน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน 
เพ่ือเป็นการส่งต่อการดูแลให้สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาคอยดูแลต่อไป 

• การเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ได้ทุน 
เด็กชายภานุรุจ เกษตรนิยม มีกำลังและตั้งใจในการเล่าเรียน เพราะไม่ต้องพะวงในเรื่องค่าใช้จ่ายด้าน

ศึกษา  

  
 3.4.3 เด็กห ิงปิยรัตน์ อยู่สุข หรือ น้องเนย 

• สภาพทั่วไปของกรณีศึกษา 
 รหัสเด็ก 650400332 อายุตามฐานข้อมูล 13 ปี กำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
วัดจันทร์ประดิษฐาราม จังหวัดกรุงเทพมหานคร เคยได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิเทพธิดา จำนวน 1,000 
บาท ซึ่งเป็นทุนที่บริจาคให้กับโรงเรียนเพื่อการศึกษาของเด็กในโรงเรียน 

• สาเหตุเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษา 
 น้องเนยเป็นเด็กน ักเร ียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 6 โรงเร ียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม จังหวัด
กรุงเทพมหานคร น้องเนยมีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกันอีก 1 คน แต่พ่อแม่แยกทางกันทำให้น้องต้องไปอยู่กับ
พ่อ ส่วนน้องเนยขณะนี้อาศัยอยู่กับคุณยาย (ซึ่งน้องเนยจะเรียกว่าแม่) และคุณทวดโดยคุณแม่ไปมีครอบครัว
ใหม่จึงไม่ค่อยมีโอกาสกลับมาเยี่ยมน้องเนย และไม่ได้ส่งค่าใช้จ่ายหรือค่าเลี้ยงดูใด ๆ ให้กับคุณยายเลย 
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 แต่ก่อนคุณตาเป็นเสาหลักของบ้านทำอาชีพเป็นรปภ. ที่โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม แต่ปัจจุบัน
ท่านเสียชีวิตแล้ว ทำให้ภาระของบ้านทั้งหมดตกมาอยู่กับคุณยาย คุณยายของน้องเนยประกอบอาชีพเก็บของ
เก่าขาย รวมถึงขวดพลาสติกและของที่พอจะนำมาขายได้ บางวันน้องเนยต้องใช้เวลาว่างจากการเรียนในชว่ง
เย็นและวันเสาร์อาทิตย์ไปช่วยยายเก็บรวบรวมของเก่า ทำให้บ้านของน้องเนยมีสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วย
ข้าวของรกรุงรัง ประกอบกับตัวอาคารสร้างจากไม้ซึ่งมีสภาพเก่าทรุดโทรม นอกจากนี้บ้านของน้องเนยอยู่ติด
ริมคลองซึ่งน้ำคลองมีการปนเปื้อนสารตะกั่วจากโรงงานอุตสาหกรรมทำให้สภาพแวดล้อมรอบบ้านน้องเนยเต็ม
ไปด้วยมลพิษที่เป็นภัยต่อสุขภาวะ และไม่ส่งเสริมต่อการเรียนของน้องเนยเป็นอย่างยิ่ง  
 แม้ว่าห้องนอนส่วนตัวของน้องเนยจะอยู่บนชั้น 2 ของบ้าน แต่บันไดขึ้นชั้น 2 อยู่ในสภาพชำรุด
สามารถพังลงมาได้ทุกขณะ อีกทั้งประตูห้องนอนและหน้าต่างกลับชำรุด ซ้ำร้ายประตูบ้านก็ยังปิดไม่ได้
เนื่องจากข้าวของที่คุณยายเก็บมานั้นกองเต็มทั้งในบ้านและนอกบ้านทำให้ผู้สัญจรไปมาสามารถเข้าออกบ้าน
ได้ทุกเวลา นับว่าเป็นความเสี่ยงต่อเด็กผู้หญิงที่กำลังเข้าสู่วัยสาวอย่างยิ่ง 
 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเรียนของน้องเนยส่วนใหญ่จะเป็นค่าเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนซึ่งมี
ระยะทางห่างกันประมาณ 5 กิโลเมตร น้องเนยจะต้องเดินเท้าผ่านตรอกแคบ ๆ และข้ามคลองไปยังถนนใน
ซอยที่เชื่อมต่อกับถนนใหญ่เพ่ือใช้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างต่อไปยังโรงเรียน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย 40 บาทต่อวัน 
(เที่ยวละ 20 บาท) น้องเนยได้ค่าขนมติดตัวไปโรงเรียนจากคุณยายวันละ 50 หากวันใดไม่ ได้รับเงินจากคุณ
ยาย น้องเนยจะต้องเดินเท้าไปด้วยตนเอง หรืออาจจะใช้เงินเก็บในการใช้จ่ายค่าบริการรถจักรยานยนต์รับจ้าง
เพียงเที่ยวเดียว ทั้งนี้ด้วยสวัสดิการของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทำให้น้องเนยแทบจะไม่มีค่าใช้จ่าย
ในการดำรงชีวิตในโรงเรียนเลย ทำให้สรุปได้ว่าค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของน้องเนยจะเป็นในส่วนของการ
เดินทาง ซึ่งหากไม่ได้รับความช่วยเหลือในส่วนนี้ก็จะทให้น้องเนยต้องใช้ชีวิตการเรียนอย่างยากลำบากมากขึ้น
กว่าปกต ิ
 จากที่กล่าวมาข้างต้นแสดงหลักฐานให้เห็นถึงคุณภาพชีวิตของน้องเนยที่อยู่ในระดับไม่เหมาะสมต่อ
พัฒนาการของเด็กในวัยเร ียนส่งผลให้น้องเนยไม่สามารถมุ ่งความสนใจไปที ่การเร ียนได้อย่างเต ็มที่   
ด้วยความช่วยเหลือจากครูประจำชั้นทำให้น้องเนยประคับประคองให้ผลการเรียนอยู่ในระดับกลางได้จนถึง ป.6 
และกำลังเข้าสู่รอยต่อทางการศึกษาเพื่อเลื่อนระดับช่วงชั้นของน้องเนย จากการสอบถามพบว่าน้องเนยตั้งใจจะ
เรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่โรงเรียนเดิมซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสที่เปิดสอนจนถึงระดับชั้น ม.3 
การศึกษาต่อในโรงเรียนเดิมจะยังคงช่วยให้น้องเนยได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกี ่ยวข้องกับการเรียนตาม
นโยบายของกรุงเทพมหานครซึ่งช่วยบรรเทาความกังวลในประเด็นนี้ได้อย่างดี อย่างไรก็ตามอาจมีค่าใช้จ่ายที่
จำเป็นต่อการเรียนอื่น ๆ เมื่อเข้าสู่ระดับชั้น ม.1 เพื่อให้น้องเนยสามารถศึกษาเพื่อมุ่งตามความฝันของตนเองคือ
การเป็นดารา/นักแสดงได้ ดังนั้นการสนับสนุนของโครงการจึงเข้ามามีส่วนช่วยบรรเทาให้น้องเนยสามารถมีสมาธิ
อยู่กับการเรียนได้มากขึ ้น และลดโอกาสการเสี ่ยงหลุดจากระบบการศึกษาอันเนื่องมาจากภาวะวิกฤตของ
ครอบครัวได้  
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 กล่าวโดยสรุปพบว่าสาเหตุของการเสียงหลุดจากระบบการศึกษาของน้องเนยจำแนกเป็นประเด็นย่อย
ได้ดังนี ้
 ด้านเศรษฐกิจ  
 เนื่องจากผู้ปกครองมีอาชีพเก็บของเก่าขายเนื่องจากคุณตาที่เป็นเสาหลักของบ้านและผู้อุปการะหลัก
เสียชีวิต ทำให้น้องเนยต้องสละเวลาที่มีในการช่วยผู้ปกครองเก็บของเก่าขายด้วยจึงไม่สามารถมุ่งสมาธิกับ  
การเรียนของตนเองได้อย่างเต็มที่ อีกท้ังรายได้ของคุณยายไม่แน่นอนทำให้มีความสามารถในการอุปการะทาง
การศึกษาลดลงอยู่ในภาวะวิกฤต 
 ด้านครอบครัว  
 ทั้งพ่อและแม่ทิ้งให้เด็กอยู่กับผู้สูงอายุตามลำพังในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการเรียนและ  
การใช้ชีวิตของเด็ก ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและจิตใจของเด็กในวัยเรียน  

• สภาพป  หา 
 ครอบครัวของเด็กขาดเสาหลักของบ้านและเป็นผู้อุปการะด้านการศึกษาด้วย ทำให้การอุปการะด้าน
การศึกษาของเด็กลดลงอันเนื่องมาจากผลกระทบทางเศรษฐกิจและปัญหาครอบครัว จึงทำให้เด็กตกอยู่ใน
ภาวะวิกฤตทางการศึกษา 

• กระบวนช่วยเหลือจากทุนวิกฤตและจากแหล่งอื่น (การช่วยเหลือไปแล้ว) 
 การช่วยเหลือจากโครงการฯ และแหล่งอื่นที่เข้าถึงน้องเนยภายหลังจากได้รับการพิจารณาให้รับทุน
ของโครงการฯ ดังนี้ 
 ด้านการศึกษา กสศ. ให้ทุนเด็กภาวะวิกฤติทางการศึกษาสามารถแบ่งได้ดังตารางต่อไปนี้ 

รายการ จำนวน (ครั้ง) จำนวนเงิน (บาท) รวมจำนวน 
(บาท) 

1. เงินช่วยเหลือแบบเร่งด่วน - 3,000 3,000 
2. เงินช่วยเหลือ (รายครั้ง) 

- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่อง - - - 

3. เงินช่วยเหลือ (รายเดือน) 
- ค่าครองชีพระหว่างเรียน/ค่าใช้จ่าย
เดินทางมาเรียน 

6 1,500 9,000 

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาเรียน 6 1,000 6,000 

รวมทั้งสิ้น 18,000 
 

• แนวทางการช่วยเหลือในอนาคตและแผนการส่งต่อที่ปรากฏ 
 ด้านการศึกษาและเศรษฐกิจ จัดหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียน 
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3.4.4 เด็กห ิงปิ่นอนงค์ ศรีร้อยเอ็ด หรือ ไข่มุก 

• สภาพทั่วไปของกรณีศึกษา 
 รหัสเด็ก 650400293 อายุตามฐานข้อมูล 10 ปี กำลังศึกษาอยู ่ ระดับชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 3 
สถานศึกษา โรงเรียนวัดบางสะแกใน ไม่เคยได้รับทุนการศึกษา 

• สาเหตุเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษา 
 1. ด้านเศรษฐกิจ ผู้ปกครองถูกเลิกจ้าง/ไม่มีรายได้ เนื่องจากช่วงโควิดทําให้ผู้ปกครองว่างงานและไม่มี
งานทําตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา ทําให้ไม่สามารถให้การอุปการะด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

 2. ด้านครอบครัว เด็กและเยาวชนประสบปัญหาครอบครัว เนื่องจากพ่อแม่หย่าร้าง และแม่ต้องดูแล
ลูกที่กําลังศึกษาอยู่ถึง คน ทําให้ครอบครัวมีความสามารถในการอุปการะด้านการศึกษาลดลง 

• สภาพป  หา 
พ่อและแม่หย่าร้าง ปัจจุบันเด็กอยู่กับแม่ ใน 1 ปี เด็กได้พบหน้าพ่อเพียง 2 วัน ทั้งนี้พ่อได้ส่งค่าเลี้ยงดู

ให้จำนวนหนึ่งแต่ไม่ต่อเนื่อง  
เด็กและแม่อาศัยอยู่กับครอบครัวของญาติ ไม่มีบ้านเป็นของตนเอง ต้องพึ่งพิงค่าใช้จ่ายกับญาติทั้ง

ค่าอาหาร และค่าบริโภค เนื่องจากแม่ว่างงานจากสถานการณ์โควิด และต้องดูแลค่าใช้จ่ายลูกอีก 3 คน พร้อม
ทั้งต้องหาเงินใช้หนี้ที่เกิดข้ึนในระหว่างที่ไม่มีงานทำด้วย 

ในภาคการศึกษาหน้า เด็กและแม่จำเป็นต้องย้ายบ้านไปอยู่กับพี่สาว เนื่องจากญาติที่อาศัยอยู่ด้วยใน
ปัจจุบันย้ายบ้าน ส่งผลให้เด็กต้องย้ายโรงเรียนไปอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการหาโรงเรียน
ในพ้ืนที่ดังกล่าว 

• กระบวนการช่วยเหลือจากทุนวิกฤตและจากแหล่งอ่ืน  
 ด้านการศึกษา กสศ. ให้ทุนเด็กภาวะวิกฤติทางการศึกษา และทุนเสมอภาคทางการศึกษา สามารถ
แบ่งได้ดังตารางต่อไปนี้ 
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รายการ จำนวน (ครั้ง) จำนวนเงิน (บาท) รวมจำนวน 
(บาท) 

1. เงินช่วยเหลือแบบเร่งด่วน - 3,000 3,000 

2. เงินช่วยเหลือ (รายครั้ง) 

- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่อง 1 200 200 
3. เงินช่วยเหลือ (รายเดือน) 

- ค่าครองชีพระหว่างเรียน/ค่าใช้จ่าย
เดินทางมาเรียน 

6 1,900 11,400 

รวมทั้งสิ้น 14,600 
 

• แนวทางการช่วยเหลือในอนาคตและแผนการส่งต่อที่ปรากฏ 
  ด้านการศึกษา ประสานและจัดหาทุนในสถานศึกษาที่จะเข้าศึกษาต่อภายในจังหวัด 

 

   
 
 
 
 
 

 
ตอนที่ 4 การถอดบทเรียนโครงการจัดการความรู้เพื่อสื่อสารการขับเคลื่อนนโยบายศูนย์ช่วยเหลือเด็กและ
เยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา 
 การจัดประชุมสนทนากลุ่มวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม ประกอบด้วย แกนนำ 
(core team) ผู้จัดการรายกรณี (case manager :CM) ของ 4 จังหวัดนำร่อง ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะทำงาน
ช่วยเหลือเด็กเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา และนักวิชาการของกองทุนเพื ่อความเสมอภาคทาง
การศึกษา (กสศ.) ใน 2 ประเด็นหลักสำหรับแกนนำ (core team) คือ 1. ศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนใน
ภาวะวิกฤตทางการศึกษาในมุมมองของคณะทำงานระดับพื้นที่ฯ ประเด็นย่อย ได้แก่ 1.1 การดำเนินงานเพ่ือ
บร ิหารจ ัดการศูนย ์ช ่วยเหลือเด ็กและเยาวชนในภาวะว ิกฤตทางการศึกษามีหน่วยงานส่วนกลาง  
ในการดำเนินการหรือไม่ และหน่วยงานดังกล่าวมีบทบาทอย่างไร 1.2 คณะทำงานพื้นที่ฯ ควรร่วมมือกับ
หน่วยงานใดบ้างเพื่อให้การบริหารจัดการศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษาเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 1.3 หากมีหน่วยงานกลางในการดำเนินการ ควรเป็นหน่วยงานใด และควรมีบทบาท
อย่างไร 1.4 จากที่ท่านได้ดำเนินการบริหารจัดการศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา 
กระบวนการทำงานขั้นตอนใดที่มีประสิทธิภาพ (ค้นหา คัดกรอง ประเมินติดตาม และส่งต่อ)  และ 1.5 จาก
กระบวนการทำงานข้างต้นในข้อ 1.4 ขั้นตอนใดที่เป็นอุปสรรค สามารถปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงระบบการ
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ทำงานอย่างไรเพื ่อให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ ่งขึ ้น  2. การขับเคลื ่อนเช ิงนโยบาย 
ในการช่วยเหลือเด็กในภาวะวิกฤตทางการศึกษา ประเด็นย่อย ได้แก่ 2.1 นโยบายการช่วยเหลือเด็กในภาวะ
วิกฤตทางการศึกษาควรเป็นอย่างไร การขับเคลื่อนในเชิงนโยบายควรคำนึงถึงเรื่องใดบ้าง และหน่วยงานหรือ
บุคคลใดควรมีบทบาทในการจัดการเชิงนโยบาย และ 2.2 รูปแบบการสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย
ควรเป็นอย่างไร นอกจากนี้ยังมี 4 ประเด็นหลักสำหรับผู้จัดการรายกรณี (case manager :CM) คือ 1. กลไก
การสนับสนุนการทำงานของ CM ควรมีประเด็นใดบ้าง โปรดระบุ และควรเป็นบทบาทของหน่วยงานใด  
2. กระบวนการ empowerment ต้องการในประเด ็นใดบ้าง ยกตัวอย ่าง  3. CM สามารถมีบทบาท 
ในการสื่อสารเพ่ือการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษาได้ในลักษณะใดบ้าง ประเด็นย่อย 
ได้แก่ 3.1 ที่ผ่านมามีกระบวนการปฏิบัติแล้ว หรือไม่ อย่างไร และ 4. รูปแบบการโอนเงินโดยตรงไปยังบัญชี
ของเด็กและผู้ปกครอง ควรปรับเปลี่ยนหรือไม่ อย่างไร 
 ผลการสนทนากลุ่ม สามารถสรุปได้ตามแต่ละประเด็น ดังต่อไปนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะต่อโครงการศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา 
 ข้อค้นพบจากเวทีการสนทนากลุ่ม พบว่าผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มมีประแด็นความคิดเห็นเพิ่มเติม 
เกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 1.1 กำหนดปฏิทินการดำเนินงานของโครงการ โดยเปิดโอกาสให้พื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนด
กรอบเวลาด้วย 
 1.2 ควรมีความยืดหยุ่นของกรอบเวลาในการเสนอชื่อเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษาใน 
 การรับทุน โดยไม่จำเป็นต้องแบ่งเป็นรุ ่น เพื ่อให้ความช่วยเหลือสามารถเข้าถึงเด็กและเยาวชนใน 
 ภาวะวิกฤตทางการศึกษาได้อย่างทันท่วงที 
 1.3 พิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการงบประมาณ โดยให้พื้นที่สามารถบริหารจัดการ
ทุนการศึกษาได้ด้วยตนเอง ภายใต้ขอบเขตงบประมาณที่กำหนด เช่น ไม่กำหนดขอบเขตของจำนวนผู้ รับทุน 
แต่เป็นการพิจารณาตามความต้องการเพื่อให้สามารถช่วยเด็กและเยาวชนที่อยู่ในภาวะวิกฤตทางการศึกษา
ได้มากขึ้น 
 1.4 พิจารณารูปแบบการจัดการบัญชีสำหรับทุนช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทาง
การศึกษารายกรณี โดยพิจารณาตามความสามารถของผู้ปกครองและเด็กในการดูแลและบริหารเงินทุนที่ได้รับ
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทุน หรืออาจเป็นการบริหารจัดการร่วมกันระหว่าง CM CMS และผู้ปกครอง 
รวมถึงการกำหนดเงื่อนไขในการใช้ทุนการศึกษาเพื่อให้เกิดความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้ผู้ปกคร อง
ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทุนให้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
 1.5 ควรมีการปฐมนิเทศ ชี้แจงรายละเอียด เงื่อนไข แนวทางการจัดสรรทุนการศึกษาให้ผู้ปกครอง
และเด็กรับทราบ เพ่ือให้เข้าใจเจตนารมณ์ของทุนและแนวทางการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง 
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 1.6 ควรพัฒนาระบบสารสนเทศของโครงการให้สามารถพัฒนาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอได้และ
สามารถให้สามารถสนเทศกลับคืนแก่พื้นที่เพื่อประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการบริหารจัดการทุนการศึกษาใน
พ้ืนที่ได ้
 1.7 ทางโครงการควรจัดสรรงบประมาณด้านการบริหารจัดการส่วนกลางของแต่ละจังหวัด เพื่อใช้
สำหรับการจัดกิจกรรมการเสริมพลังและการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานภายในจังหวัดอย่างเหมาะสม
และเพียงพอ 
 1.8 ปรับปรุงระบบการรายงานข้อมูลของกรณีตัวอย่าง ไม่ให้ซ้ำซ้อนระหว่างการเก็บข้อมูลแบบ  
ดั้งเดิมและการนำเข้าข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ความส่งเสริมสมรรถนะไอทีให้กับ CM ที่มีความต้องการ
จำเป็นก่อนด้วย 
 1.9 ปรับเปลี่ยนช่วงเวลาในการรายงานผลการให้ความช่วยเหลือกรณีตัวอย่าง จากเดือนละ 1 ครั้ง 
เป็น 2 เดือนครั้ง เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพการทำงานในพ้ืนที่มากขึ้น 
 2. การขับเคลื่อนนโยบายการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา 
 2.1 กำหนดให้คณะกรรมการกลางสำหรับการส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษาของจังหวัด ซึ่ง
เป็นการระดมความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา
แบบครบด้าน โดยอาจกำหนดให้มีหน่วยงานกลางเป็นผู้ประสาน ยกตัวอย่างเช่น ศึกษาธิการจังหวัด หรือ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เนื่องจากมีองค์ประกอบสำคัญ ครบถ้วน ได้แก่ 1) มีภารกิจพื้นที่การทำงาน
ครอบคลุมทั้งจังหวัด 2) มีอำนาจหน้าที่ตามโครงการภารกิจงานของส่วนราชการในเรื่องการดูแลเด็กและ
เยาวชน การศึกษา รวมถึงการหนุนเสริมพัฒนาอาชีพผู้ปกครองด้วย 3) มีงบประมาณสนับสนุนการทำงานใน
พื้นที่ 4) มีความน่าเชื่อถือจากภาคีเครือข่ายในการทำงานได้อย่างประสบความสำเร็จ 5) มีบุคลากรที่มีความ
พร้อม ทั้งด้านนโยบาย หน้าที่หลัก และจำนวนบุคลากรทีเ่พียงพอ 
 2.2 คณะกรรมการกลาง เพ ื ่อการส ่ง เสร ิมความเสมอภาคทางการศ ึกษา  ควรม ีบทบาท 
ในการ 1) ประสานกลไกความร่วมมือทั้งภายในและนอกจังหวัด เช่น กสศ. สกว. ปตท. หน่วยงานที่สนับสนุน
เชิงวิชาการ และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน 2) สร้างความเข้าใจกับทุกภาคส่วนได้ 3) สร้างองค์
ความรู้ ทัศนคติที่ดีให้กับคนทำงานอย่างต่อเนื่อง 4) สามารถระดมทุนได้ ด้วยรูปแบบการบูรณาการแผนงาน 
และงบประมาณที่ได้จากการบริจาค และ 5) ต้องสามารถถอดบทเรียนการทำงาน เพื่อสะท้อนปัญหาไปสู่ 
การแก้ไขไดอ้ย่างมีคุณภาพ 
 2.3 ควรกำหนดประเด็นในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา รวมถึงประเด็น
อื่น ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้เป็นวาระจังหวัด เพื่อให้เกิดการระดม 
ความร่วมมือและทรัพยากรต่าง ๆ ในการดำเนินงานด้านการศึกษาของจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.4 พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ ให้ตอบโจทย์ความต้องการของเด็กและพ้ืนที่ 
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 3. การสนับสนุนกลไกการทำงานของผู้จัดการรายกรณี (Case Manager: CM)   
3.1 กลไกการทำงาน 

 3.1.1 กำหนดให้งานด้านการส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือเด็กและ
เยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษาเป็นตัวบ่งชี้หนึ่งของการประเมินสมรรถนะการทำงานเป็นหนึ่งในเกณ ฑ์
การประเมินประสิทธิภาพการทำงาน (KPT) ของบุคลากรด้านการศึกษา รวมถึงหน่วยงานด้านการศึกษาและ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนด้วย 
 3.1.2 ในส่วนขององค์กรภาคประชาสังคมควรมีการสนับสนุนกลไกทางสังคมและงบประมาณเพ่ือ  
การดำเนินงานด้านความเสมอภาคทางการศึกษาที่ยั่งยืน เช่น งบประมาณในการส่งเสริมการหารายได้ของเด็ก
และเยาวชน การลงพ้ืนที่ติดตามเด็กและเยาวชน 
 3.2 กระบวนการ empowerment 
 3.2.1 ควรจัดกิจกรรมเสริมพลังเพื ่อเพิ ่มสมรรถนะในด้านจิตวิทยาและทักษะการให้คำปรึกษา
กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในทุกมิติ ทักษะการเก็บข้อมูล 
เชิงลึกในประเด็นอ่อนไหว รวมถึงกิจกรรมที่ช่วยเสริมกำลังใจในการทำงานให้กับผู้ปฏิบัติการในพ้ืนที่  
 
ตอนที ่ 5 การสื ่อสารสร้างความรู ้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักในสังคม เพื ่อขับเคลื ่อน  

การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย 

 คณะทำงานโครงการฯ ได้จัดทำต้นแบบเครื่องมือเพ่ือสื่อสารในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้าง

ความตระหนักในสังคม เพ่ือขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

 5.1 บทความหรือข้อมูลทางวิชาการสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่สังคมที่เชื่อมโยงกับข้อค้นพบ 

จำนวน 12 ชิ้น  

 5.1.1 “4-3-3-1 KK-Model” รูปแบบการทำงานระดับจังหวัดเพื่อสร้างโอกาส สำหรับผู้เรียนใน

ภาวะวิกฤตทางการศึกษา 

 ปัญหาเด็กในภาวะวิกฤตทางการศึกษายังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง การใช้นวัตกรรมทาง

การศึกษาในรูปแบบป้องกัน (prevention model) ภายใต้โครงการศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะ

วิกฤตทางการศึกษา โดยกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางการช่วยเหลือ

กลุ่มเด็กและเยาวชน โดยเริ่มจาก 4 จังหวัดนำร่อง คือ กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น พิษณุโลก และยะลา ซึ่งใน

แต่ละพ้ืนที่มีบริบท รูปแบบ และจุดแข็งที่แตกต่างกัน 

 ทั้งนี้จากการลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น คณะทำงานฯ ได้สังเคราะห์รูปแบบการทำงานในระดับจังหวัด 

คือ "4-3-3-1 KK-Model" โดยหมายรวมถึง กลไกการบูรณาการระหว่างหน่วยงานระดับจังหวัด 4 กระทรวง 

กลไกการทำงานของผู้ปฏิบัติการสามารถเข้าถึงเด็กกลุ่มเป้าหมายได้ทันที 3 ภาคส่วน กลไกการดำเนินงานที่

เป็นวัฏจักรของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่ม 3 กลไก และ แกนนำในระดับจังหวัด 1 กลุ่ม ซึ่ง 4-3-3-1 KK-Model 
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สะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็งของการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานระดับจังหวัด เพื่อลดจำนวนเด็ก

และเยาวชนที่หลุดออกจากระบบการศึกษา และเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอย่างเสมอภาค 

 อ่านเพิ่มเติมได้ที:่ https://www.matichon.co.th/article/news_3519045 

  
  

 5.1.2 เด็ก 3 คน 3 นามสกุล 
 เด็ก 3 คน 3 นามสกุล เป็นเรื ่องราวเกิดขึ้นจริงในสังคมไทย สะท้อนปัญหาสำคัญหลายประการ 
ครอบครัวไทยเปราะบางทิ้งลูกหลานอยู่กับปู่ย่าตายาย ครอบครัวแหว่งกลางเพิ่มข้ึนเกือบ 50% โรงเรียนขนาด
เล็กถูกยุบควบรวมกว่า 15,000 โรง ความเหลื่อมล้ำทางด้านเทคโนโลยี ปี พ.ศ.2564 มีเด็กหลุดกลางคันช่วง
รอยต่อ 238, 707 คน ครอบครัวตกงาน ยากจน เลิกจ้าง รายได้ลดลงกว่า 2.4 ล้านคน ในทางตรงกันข้ามมี
ข้อดีเกิดขึ้นมากมาย ทั้งชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน เข้มแข็งสามารถลี้ยงดูเด็กรอดมีชีวิตที่ดีได้ ครูทุ่มเทอย่าง
เต็มที่ ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าอาวาส แม่ อาสาสมัคร เป็นกลไกเขม้แข็งอย่างดี และมีศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนใน
ภาวะวิกฤตทางการศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ. ) เข้ามาช่วยเหลือช้อนเด็กใน
ท่ามกลางวิกฤตปัญหาที่รุนแรงขึ้นทุกวัน 
 อย่างไรก็ตาม กรณีนี้ป็นตัวอย่างความร่วมมือเชิงข้อมูลที่แม่น ลงพื้นทีท่ันทเีพ่ือรู้สภาพปัญหาเด็กและ
ครอบครัว การบูรณาการเชิงพื้นที่ 4 กระทรวงหลัก กระทวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
สาธารณสุข และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศึกษานิเทศก์ ศึกษาธิการจังหวัดทาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเด็กจำนวน 77 คน ที่เข้าช่วยเหลือแก้วิกฤตปัญหาจนเด็กไปต่อได้ 
 อ่านเพิ่มเติมได้ที:่ https://www.matichon.co.th/article/news_3496238 

https://www.matichon.co.th/article/news_3519045
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 5.1.3 กลไกการช่วยเหลือเชิงป้องกันเพื่อลดภาวะวิกฤตทางการศึกษา 
 เด็กและเยาวชนต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตทางการศึกษาในระดับที่รุนแรง ด้วยเหตุการณ์ ปัจจัยที่เกิด
จากการเปลี ่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม อำนาจทางการเมืองที ่กดทับ รวมถึงสถานการณ์  
การระบาดของโควิด 19 ที่ส่งผลเชิงลบในหลายมิติ จึงจำเป็นต้องเร่งสร้างกลไกเชิงป้องกัน เพื่อให้กลุ่มเด็ก
เสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษามีจำนวนลดลงจนเป็นศูนย์ ซึ่งกลไกจังหวัดอย่างเป็นระบบเชิงบูรณาการ 
ผ่านทีมสหวิชาชีพ ที่เป็นระบบและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จะนำไปสู่การช่วยเหลือเด็กและเยาวชนให้
สามารถคงอยู่ในระบบการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
 อ่านเพิ่มเติมได้ที่: https://www.matichon.co.th/columnists/news_3626763 

  
 

 5.1.4 ยะลาโมเดลกับการลดวิกฤตเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษาของเด็กและเยาวชน 

 ปัญหาเด็กในภาวะวิกฤตทางการศึกษายังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง การใช้นวัตกรรมทาง

การศึกษาในรูปแบบป้องกัน (prevention model) ภายใต้โครงการศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะ

วิกฤตทางการศึกษา โดย กองทุนเพื ่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จึงเป็นอีกหนึ ่งแนวทาง  

การช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยเริ่มจาก 4 จังหวัดนำร่อง คือ กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น พิษณุโลก 

และยะลา ซึ่งในแต่ละพ้ืนที่มีบริบท รูปแบบ และจุดแข็งที่แตกต่างกัน 

 ทั้งนี้จากการลงพื้นที่จังหวัดยะลา คณะทำงานโครงการฯ ได้สังเคราะห์รูปแบบเพื่อช่วยเหลือเด็กและ

เยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการศึกษา นั่นคือ  "โมเดลเครือข่ายผูกพันระดับท้องถิ่น ( star 
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nested model at local level)" มีหน ่วยข ับเคล ื ่อนการดำเน ินงานในจ ังหว ัด หร ือ core team คือ 

คณะทำงานในองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (อบจ. ยะลา) เป็นแกนนำคณะทำงานขับเคลื่อนงาน มีผู้ว่า

ราชการจังหวัดเป็นประธานที่ปรึกษาและมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาที่มีโครงสร้าง

ซับซ้อน ส่วนหน่วยปฏิบัติการในระดับพ้ืนที่จะใช้รูปแบบการทำงานจากบนลงล่างแบบดาวกระจาย มีองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดยะลาจะทำหน้าที่เป็นหน่วยบริหารจัดการระดับบนสุด และกำหนดให้มี CMS ระดับอำเภอ

เพ่ือทำหน้าที่ดูแล สื่อสาร และให้การสนับสนุนการทำงานระดับตำบล 

 อ่านเพิ่มเติมได้ที่: https://rb.gy/8ec0ls 

  
 

 5.1.5 ภาคประชาสังคมกับการลดวิกฤตการเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษาของเด็กและเยาวชนใน

จังหวัดพิษณุโลก 

 ปัญหาเด็กในภาวะวิกฤตทางการศึกษายังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง การใช้นวัตกรรมทาง

การศึกษาในรูปแบบป้องกัน (prevention model) ภายใต้โครงการศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะ

วิกฤตทางการศึกษา โดย กองทุนเพื ่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จึงเป็นอีกหนึ ่งแนวทาง  

การช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยเริ่มจาก 4 จังหวัดนำร่อง คือ กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น พิษณุโลก 

และยะลา ซึ่งในแต่ละพ้ืนที่มีบริบท รูปแบบ และจุดแข็งที่แตกต่างกัน 

 ทั้งนี้จากการลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก คณะทำงานโครงการฯ ได้สังเคราะห์รูปแบบเพื่อช่วยเหลือเด็ก

และเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการศึกษา "พิษณุโลกโมเดล: โมเดล 2-node เครือข่ายภาค

ประชาสังคมเข้มแข็งเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตการศึกษา" โครงสร้างของ 2-node โมเดล 

ประกอบด้วย หน่วยปฏิบัติการที่เป็นหน่วยงานภาคประชาสังคมนำโดยสมาคมสุขปัญญาร่วมกับเครือข่าย  

การทำงานที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นผู้อำนวยการและให้การสนับสนุน  

การทำงานร่วมกัน องค์ประกอบของภาคีเครือข่ายการทำงานในหน่วยปฏิบัต ิการภาคประชาสังคม

ประกอบด้วยเครือข่ายผู้อำนวยการโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก มูลนิธิพลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ สำนักงาน

พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด และเครือข่ายชุมชนในจังหวัดพิษณุโลก 
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 ด้วยความร่วมมือเหล่านี้ทำให้สามารถ “ค้นหา-ประสาน-ส่งต่อ-ติดตาม” เด็กในภาวะวิกฤตทาง

การศึกษาของจังหวัดพิษณุโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักการทำงาน 4 ข้อคือ 1) สร้างต้นทุนชีวิต  

2) การประสานพลัง (synergy) 3) ไร้รอยต่อ (seamless) และ 4) ประสานพลังแข็ง-พลังอ่อน (hard and 

soft power) หากองค์กรภาคประชาสังคมถึงพร้อมในองค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน และสามารถผนวกการทำงาน

กับหน่วยงานภาครัฐได้เฉกเช่นสมาคมสุขปัญญา ก็สามารถขับเคลื่อนงานได้อย่างยั่งยืน 

 อ่านเพิ่มเติมได้ที่: https://rb.gy/iyk2l4 

  
  

 5.1.6 การลง MOU ระหว่างกทม. กับกสศ. เพื่อดำเนินการพัฒนาหลักประกันความเสมอภาคทาง

การศึกษาสำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ พิการ และด้อยโอกาส รวมถึงการพัฒนาคุณภาพครู สถานศึกษา 

 การลง MOU ระหว่างกทม. กับกสศ. เพ่ือดำเนินการพัฒนาหลักประกันความเสมอภาคทางการศึกษา

สำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ พิการ และด้อยโอกาส รวมถึงการพัฒนาคุณภาพครู สถานศึกษา นำมาซึ่ง

นโยบายในเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา การช่วยเหลือเด็กยากจนด้อยโอกาสกลุ่มต่าง ๆ ให้ได้รับ

ทุนการศึกษาเพ่ือให้เด็กเปราะบางเหล่านี้ได้มีโอกาสทางการศึกษา 

 โดยมีทุนแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ทุนเสมอภาคให้อย่างต่อเนื่องจนจบการศึกษาภาคบังคับปีละ 3,000 

บาท และทุนเด็กในภาวะวิกฤตทางการศึกษา 

 เป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือกันแก้ไขศูนย์รวมของความเหลื่อมล้ำของประเทศ องค์กรทั้งกทม. และ

กสศ. ล้วนเป็นหน่วยงานที่มีความอิสระ คล่องตัว อำนาจที่ได้รับมอบหมาย มีภารกิจที่บูรณาการช่วยเหลื อกัน

ในเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ ยกระดับชีวิตให้ดีขึ้นได้ด้วยการให้โอกาสและทุนการศึกษา MOU นี้จะเป็น Model 

สำคัญของการกระจายอำนาจทางการศึกษา  

 อ่านเพิ่มเติมได้ที่: https://rb.gy/urxp8u 
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 5.1.7 ป  หาทับซ้อนของเด็กเสี่ยงหลุดสะท้อนป  หาเชิงโครงสร้าง 

 สถานการณ์เด็กเสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษาเป็นปัญหาที่เรื ้อรังและทวีความรุนแรงยิ ่งขึ้น  

ในสังคมไทย จากผลการศึกษาพบว่าสาเหตุของปัญหาการเสี ่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษามีความ

หลากหลาย ซ้อนทับ เชื่อมโยงต่อกัน และยึดโยงโดยตรงกับความไม่เป็นธรรมในเชิงโครงสร้าง 

 ปัญหาเหล่านี้นำมาสู่การใช้มุมมองอำนาจทับซ้อน ( Intersectionality) ในการทำความเข้าใจอัต

ลักษณ์ของเด็กที่นำมาซึ่งปัญหาที่ทับซ้อน และเชื่อมโยงไปถึงปัญหาในระดับโครงสร้างจากประสบการณ์  

ในการเข้าถึงการศึกษา สวัสดิการ สาธารณูปโภค ฯลฯ มุมมองอำนาจทับซ้อนอาจเป็นจุดเริ่มต้นในการแก้ไข

ปัญหาในระดับปฏิบัติการและระดับนโยบายที่ครอบคลุมความท้าทายหลายด้าน สอดคล้องกับความต้องการ 

และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  

 อ่านเพิ่มเติมได้ที่:  https://rb.gy/tlxqjy 

  
 

 

 5.1.8 ED. RANGER:  ผู้พิทักษ์โอกาสทางการศึกษาของเด็กและเยาวชน 

 ผู้พิทักษ์โอกาสทางการศึกษาของเด็กและเยาวชน ไม่ว่าจะเป็น คณะกรรมการระบบการดูแลรายกรณี 

(case management system: CMS) แกนนำการดำเนินงาน (core team) และผู ้จัดการรายกรณี (case 

manager: CM) สิ่งหนึ่งที่ผู ้พิทักษ์เหล่านี้มีเหมือนกันคือ “ใจ” ที่หวังให้เด็กและเยาวชนได้รับโอกาสทาง

การศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง และ “ใจ” ที่ยินดีพร้อมทำงานด้วยจิตอาสา 

https://rb.gy/tlxqjy
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 บทความนี้จึงอยากเป็นกระบอกเสียงหนึ่งที่ป่าวประกาศเรื่องราวของพวกเขาเหล่านี้ให้สังคมได้รับรู้ 

ให้กำลังใจ และให้การสนับสนุนคนเหล่านี้ในการทำงานเพื่อเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ แก่เด็กและ

เยาวชนของประเทศชาติต่อไป หน่วยงานใดที่ผู้พิทักษ์เหล่านี้สังกัดอยู่อย่างน้อยอาจให้ความชื่นชมและกำลังใจ 

ให้คุณค่ากับงานที่พวกเขารับผิดชอบอยู่นี้ก็น่าจะทำให้ความเหนื่อยล้าที่เขาต้องแบกรับอยู่ผ่อนคลายลงได้ไม่

มากก็น้อย 

 อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://rb.gy/ieg50x 

 
 

 

 5.1.9 เด็กเสี่ยงหลุดการศึกษา: รอดหรือร่วง 

 การประเมินความสามารถในการหยุดการสนับสนุนการศึกษาของผู ้รับทุน (exit case) ภายใต้

โครงการ “ศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตการศึกษา” ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง

การศึกษา (กสศ.) มีกรณีศึกษาทั้ง 4 กรณี ที่มีกลไกอื่นเข้ามารองรับทำให้ผู้รับทุนพ้นจากภาวะวิกฤตทาง

การศึกษาได้ แต่อย่างไรก็ตามผู้รับทุนส่วนใหญ่ที่อยู่ในโครงการฯ ยังคงต้ องพึ่งพิงทุนของโครงการ ต่อไป

หลังจากครบระยะเวลาการรับทุนแล้วเนื่องจากยังไม่มีกลไกของจังหวัดบูรณาการและสหวิชาชีพที่สามารถเข้า

มาใช้รับมือกับปัญหาภาวะวิกฤตทางการศึกษาของเด็กและเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ทางออก

ของเด็กภาวะวิกฤตทางการศึกษา รอดหรือร่วง กลไกบูรณาการของแต่ละจังหวัดจึงสำคัญยิ่ง 

 อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://rb.gy/pg0vpt 

  
 



114 
 

 5.1.10 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร: ความท้าทายภายใต้บริบทที่หลากหลาย 

 กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีสำนักการศึกษาเป็นหน่วยราชการใน

สังกัดกรุงเทพมหานคร ที่มีบทบาทหลักในการขับเคลื่อนและส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่ด้วย

สถานการณ์ด้านการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีความหลากหลายและซับซ้อน  ทำให้เกิด

ความท้าทายในการออกแบบการบริหารเพ่ือการจัดการศึกษาที่เป็นรูปธรรมเพ่ือก้าวพ้นความเหลื่อมล้ำทางการ

ศึกษา  

 ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้ร่วมมือกับ กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพ่ือดำเนินการ

พัฒนาหลักประกันความเสมอภาคทางการศึกษาสำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ พิการ และด้อยโอกาส รวมถึง

การพัฒนาคุณภาพครู สถานศึกษา ซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญท่ีจะส่งเสริมให้เกิดการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่

ขาดแคลนและด้อยโอกาสให้สามารถคงอยู่ในระบบการศึกษาได้จนสำเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://rb.gy/fdwbfm 

  
 

 5.1.11 เศรษฐกิจและครอบครัว: ตัวเร่งให้เด็กหลุดออกจากระบบการศึกษา 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากฐานข้อมูลโครงการ “ศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะ

วิกฤตการศึกษา” ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) พบว่าปัญหาทางเศรษฐกิจและปัญหา

ครอบครัว เป็นปัญหาสำคัญท่ีทำให้เด็กและเยาวชนตกอยู่ในภาวะวิกฤตทางการศึกษา  

 การช่วยเหลือให้เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษายังคงอยู่ในระดับการศึกษาได้อย่างยั่งยืน จึง

จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือทั้งด้านเศรษฐกิจและครอบครัวไปพร้อม ๆ กัน ด้วยการสร้างงานฟื้นอาชีพ

ให้แก่ผู ้ปกครองของเด็ก รวมถึงการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้ควบคู่การทำงาน ซึ่งจะทำให้เด็กมี

เป้าหมายในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะสำคัญที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการทำงานและสร้างรายได้ให้กับตนเอง

และครอบครัวได้  

 อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://rb.gy/0uert3 
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 5.1.12 เบื้องหลังกระบวนการช่วยเหลือเด็กในภาวะวิกฤตทางการศึกษา 

 การดำเนินงานเพื่อลดวิกฤตการเสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษามีเบื้องหลังที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นการ

ทำงานกับชุมชน การใช้แนวคิดพ้ืนฐานเรื่องสิทธิมนุษยชน และการสนับสนุนคณะทำงาน องค์ประกอบเหล่านี้

เป็นเบื้องหลังรากฐานที่สำคัญในการช่วยเหลือเด็กในภาวะวิกฤตการศึกษาและอาจเป็นพื้นฐานของการ

ขับเคลื่อนเชิงนโยบาย 

 อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://rb.gy/q56ccw 

  
 

 5.2 อินโฟกราฟฟิก 7 ชิ้น 

 5.2.1 ป จจัยเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษาของเด็กและเยาวชน 

 ในมุมหนึ่งของทุกภูมิภาคในประเทศไทยเราสามารถพบการใช้ชีวิตของเด็กกลุ่มหนึ่งที่กำลังเผชิญกับ

ภาวะวิกฤตทางการศึกษาที่ไหนจะต้องใช้ความพยายามในการเรียนอย่างหนักก็ว่ายากลำบากแล้ว ยังต้องต่อสู้

กับชีวิตด้วยการอยู่ร่วมกับปัจจัยเสี่ยงของการหลุดจากระบบการศึกษาอีกด้วย ปัจจัยเหล่านี้มีแหล่งที่มาทั้งจาก

ตัวเด็กเอง จากสภาพครอบครัวที่มีปัญหา สภาพสังคมและเศรษฐกิจที่คอยแต่จะฉุดรั้งให้เด็กเกิดความท้อแท้

ต่อการเรียน โดยสรุปจำแนกออกเป็น 5 กลุ่มปัจจัยได้แก่ 1) การรับช่วงต่อมรดกความยากจน 2) มุมมองของ

พ่อแม่/ผู้ปกครองต่อการให้ความสำคัญกับการศึกษา 3) ภาวะพ่ึงพิงและปัญหาในครอบครัว 4) ความพิการ

และข้อจำกัดของตัวเด็ก และ 5) การเข้าไม่ถึงสวัสดิการพื้นฐานของรัฐ 
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 ปัญหาเหล่านี ้ยิ ่งจะทวีความรุนแรงเมื ่อเด็กต้องอยู ่ร่วมกับความเสี ่ยงซ้ำซ้อนมากกว่า 1 ปั จจัย  

ที่ร้อยเรียงเป็นปมลูกโซ่พัวพันกันไปมาจนไม่อาจจะแยกได้ว่าต้นสายของปัญหาที่แท้จริงเกิดจากอะไร ด้วยเหตุ

นี้จึงไม่ต้องตั้งคำถามกันว่า การแก้ปัญหาภาวะวิกฤตทางการศึกษาต้องเป็นหน้าที่ของใคร? หากแต่จะต้องเป็น

การร่วมมือกันจากทุกภาคส่วนในการสร้างกลไกการให้ความช่วยเหลือให้เด็กกลุ่มนี้ได้พ้นจากภาวะวิกฤตทาง

การศึกษาอย่างยั่งยืน จนกว่าที่น้อง ๆ จะสำเร็จการศึกษาเพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและ

ครอบครัวให้ดีขึ้นได้ 

 
 

5.2.2 ถอดรหัสต้นไม้แห่งการหลุดจากระบบการศึกษา 
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัญหารอบตัวเด็กที่ทำให้เกิดภาวะเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษา

ของกลุ ่มเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษาพบว่า “รากแห่งปัญหาคือปัญหาครอบครัวและ
เศรษฐกิจ” 

ด้วยปัญหาเชิงโครงสร้างและระบบทางสังคมที่อ่อนแอทำให้กระบวนการแก้ปัญหาระดับปัจเจกบุคคล
ไม่สามารถคลี ่คลายลงได้ ปัญหาระดับปัจเจกบุคคลที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนตกอยู่ในภาวะวิกฤตทาง
การศึกษาแบ่งออกเป็น 6 กลุ่มคือ 1) ปัญหาครอบครัว 2) ปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือน 3) ปัญหาสุขภาวะ  
4) ปัญหาพฤติกรรม 5) ปัญหาสังคม และ 6) ปัญหาการศึกษา ปัญหาเหล่านี้ถูกผลักภาระให้อยู่กับโรงเรียน
และครอบครัว ในขณะที่ต้นตอของปัญหาทั้งหมดคือปัญหาครอบครัวและเศรษฐกิจ ซึ่งรากแก้วของปัญหาคือ
การส่งต่อความยากจน ด้วยวงจร Loop ของปัญหาที่ซับซ้อนนี้ ทำให้การช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะ
วิกฤตทางการศึกษาไม่ได้จบอยู่แค่เพียงการให้ทุนการศึกษาเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป แต่ต้องแก้ไขปัญหาในมิติ
อ่ืน ๆ ตามบริบทแวดล้อมรอบตัวเด็กไปพร้อม ๆ กัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ปัญหาครอบครัว” 
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5.2.3 พิษณุโลกโมเดล: โมเดล 2-node เครือข่ายภาคประชาสังคมเข้มแข็งเพื่อช่วยเหลือเด็กและ
เยาวชนในภาวะวิกฤตการศึกษา 

โครงสร้างของ 2-node โมเดล ประกอบด้วย หน่วยปฏิบัติการที่เป็นหน่วยงานภาคประชาสังคม 
นำโดยสมาคมสุขปัญญาร่วมกับเครือข่ายการทำงานที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
เป็นผู้อำนวยการและให้การสนับสนุนการทำงานร่วมกัน องค์ประกอบของภาคีเครือข่ายการทำงานในหน่วย
ปฏิบัติการภาคประชาสังคมประกอบด้วยเครือข่ายผู้อำนวยการโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก มูลนิธิพลเอก  
ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และเครือข่ายชุมชนในจังหวัด
พิษณุโลก 

รูปแบบหนึ่งในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการศึกษาที่นำโดย
ภาคประชาสังคม ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 
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5.2.4 ขอนแก่นโมเดล: 4-3-3-1 KK-Model  
รูปแบบการทำงานโดยมีคณะทำงานเป็นศึกษาธิการจังหวัดขับเคลื ่อนการดำเนินงานในจังหวัด 

ประกอบด้วยกลไก 4 ส่วนสำคัญ คือ 4 หมายถึง กลไกการบูรณาการระหว่างหน่วยงานระดับจังหวัด จาก 4 
กระทรวง ได้แก่ ส่วนงานปกครอง (ผู้ว่าราชการจังหวัด และท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น) ศึกษาธิการจังหวัด 
สาธารณสุขจังหวัด และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 3 หมายถึง กลไกการทำงานของ
องค์ประกอบระดับผู้ปฏิบัติการที่ใกล้ชิดและสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทันท่ วงที ประกอบด้วย ผู้จัดการ
รายกรณี ชุมชน และภาคเอกชน  3 หมายถึง กลไกการดำเนินงานที่เป็นวัฏจักรของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่ม
ประกอบด้วย 3 กลไกสำคัญ ได้แก่ การค้นหา การช่วยเหลือเบื้องต้น และการส่งต่อ 1 หมายถึง แกนนำระดับ
จังหวัด หรือ core team ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่สุดของโมเดลนี้  

รูปแบบหนึ่งในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการศึกษาที่นำโดย
ศึกษาธิการจังหวัด ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 



119 
 

 
 

5.2.5 ยะลาโมเดล: โมเดลเครือข่ายผูกพันระดับท้องถิ่น (star-nested model at local level) 
รูปแบบการทำงานโดยมีคณะทำงานในองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (อบจ. ยะลา) ขับเคลื่อน  

การดำเนินงานในจังหวัด ด้วยกลไกการทำงานในรูปแบบจากบนลงล่างแบบดาวกระจาย นอกจากนี้ยังมีกลไก
การประสานร่วมกับหน่วยงานปกครองของจังหวัดยะลาและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ พมจ. สสจ. และ ศธจ. 
ในลักษณะเครือข่ายการทำงานร่วมกัน รวมถึงภาคส่วนอื่น ๆ ได้แก่ สภาการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดยะลาภาค
ประชาสังคม เครือข่ายบัณฑิตอาสา และศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา (ฉก.ชน. สพป./สพฐ.) ด้วย 

รูปแบบหนึ่งในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการศึกษาที่นำโดย
องค์การปกครองส่วนจังหวัด ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  
(กสศ.) 
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5.2.6 กรุงเทพโมเดล: กระจายอำนาจการศึกษา 
รูปแบบการทำงานมีหน่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยการกระจายอำนาจสู่สำนักงานเขต เพ่ือ

ประสานกับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครในการค้นหาเด็กในภาวะวิกฤต โดยผู้บริหารสถานศึกษาผนึก
กำลังกับครู ทั้งนี้สำนักงานการศึกษา ที่มีคณะอนุกรรมการด้านเด็กทุนเสมอภาคเป็นผู้ดูแลกำกับศูนย์ข้อมูล 
การติดตามตรวจสอบเพื่อให้ได้เด็กท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขท่ีกำหนดไว้ 

รูปแบบหนึ่งในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการศึกษาที่นำโดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษหรือเขตปกครองพิเศษ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)  
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5.2.7 การวิเคราะห์ภาพรวมของสาเหตุการเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษาของเด็กและเยาวชนที่
ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการศึกษา: การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 

ผลการวิเคราะห์ภาพรวมของสาเหตุการเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษาของเด็กและเยาวชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการศึกษา จำนวน 404 คน โดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลของโครงการศูนย์
ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (ข้อมูล ณ 
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566) พบประเด็นสำคัญ ดังนี้ 

1. ผู้รับทุนส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 70 อาศัยอยู่กับญาติหรือครอบครัวแหว่งกลาง สะท้อนถึงผลกระทบ
จากปัญหาครอบครัวเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เด็กและเยาวชนเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษา  

2. เด็กเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษา มีทุกระดับการศึกษา โดยระดับที่เสี่ยงหลุดมากที่สุด คือ ระดับ
ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 46.29 

3. ครอบครัวผู้รับทุนมีค่าเฉลี่ยหนี้สินมากกว่ารายได้ของครอบครัว สะท้อนภาวะเรื้อรังวิกฤตทาง
เศรษฐกิจของครอบครัว ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการสนับสนุนการศึกษาของบุตรหลานในระยะยาว 

4. ผู ้รับทุนส่วนใหญ่ประสบสาเหตุที ่มีโครงสร้างซับซ้อนมากกว่า 1 สาเหตุ ดังนั ้นกระบวนการ
แก้ปัญหาที่ต้องอาศัยความร่วมมือแบบสหวิชาชีพ 
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5.3 VDO จำนวน 5 ชิ้น  
5.3.1 เสียงสัมภาษณ์กลไกการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทาง

การศึกษาในพื้นที ่ขอนแก่น จากแกนนำ (core team) ผู ้จัดการรายกรณี (case manager: CM) และผู ้ที่
เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา สนับสนุนงบประมาณ
โดยกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 

ดูเพ่ิมเติมได้ที ่https://www.facebook.com/CYDEDUCHULA/videos/4200455410178541 

 
 

https://www.facebook.com/CYDEDUCHULA/videos/4200455410178541
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5.3.2 เสียงสัมภาษณ์กลไกการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทาง
การศึกษาในพ้ืนที่ยะลา จากแกนนำ (core team) ผู้จัดการรายกรณี (case manager: CM) และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ภายใต้โครงการศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุน
เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 

ดูเพ่ิมเติมได้ที ่https://www.facebook.com/CYDEDUCHULA/videos/601624408083519 

 
 

5.3.3 เสียงสัมภาษณ์กลไกการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทาง
การศึกษาในพื้นที ่พิษณุโลก จากแกนนำ (core team) ผู้จัดการรายกรณี (case manager: CM) และผู ้ที่
เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา สนับสนุนงบประมาณ
โดยกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 

ดูเพ่ิมเติมได้ที ่https://www.facebook.com/CYDEDUCHULA/videos/1558860414620854/ 
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5.3.4 เสียงสัมภาษณ์กลไกการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทาง
การศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จากแกนนำ (core team) ภายใต้โครงการศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชน
ในภาวะวิกฤตทางการศึกษา สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 

ดูเพ่ิมเติมได้ที ่https://www.facebook.com/CYDEDUCHULA/videos/678443053968263/ 

 
 

5.3.5 เสียงสัมภาษณ์กลไกการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทาง
การศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จากแกนนำ (core team) ภายใต้โครงการศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชน
ในภาวะวิกฤตทางการศึกษา สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 

ดูเพ่ิมเติมได้ที ่https://www.facebook.com/CYDEDUCHULA/videos/166915062810947 

 

https://www.facebook.com/CYDEDUCHULA/videos/678443053968263/
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5.4 ตัวแบบการสื่อสารเรื่องราวของเด็กและเยาวชนในวิกฤตการศึกษาผ่านสื่อมวลชน ที่สะท้อน
ให้เห็นรูปแบบการนำเสนอที่คุ้มครองสิท ิเด็กจำนวน 4 ชิ้นงาน  

5.4.1 การนำเสนอข้อมูลเด็กเพื่อป้องกันการละเมิดสิท ิเด็กผ่านรูปแบบการนำเสนอภาพจริง 
เด็กชาย A 

• สภาพทั่วไปของกรณีศึกษา 

 รหัสเด็ก XXXXXXXXX เด็กชาย A อายุตามฐานข้อมูล 13 ปี กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปี

ที่ 6 สถานศึกษาแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง

การศึกษา แต่เคยได้รับจากท่ีสถานศึกษาได้รับบริจาคมาจากมูลนิธิ หรือภาคเอกชน 

• สาเหตุเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษา 

 1. ด้านสาธารณภัย ครอบครัวของเด็กชาย A ประสบสาธารณภัยจากอัคคีภัยในเหตุการณ์ไฟไหม้

ภายในชุมชนแห่งหนึ่ง ทำให้ที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินเสียหายทั้งหมดส่งผลให้ความสามารถในการอุปการะด้าน

การศึกษาแก่เด็กลดลง  

 2. ด้านเศรษฐกิจ ผู้ปกครองซึ่งเป็นตามีอาชีพรับจ้างทั่วไป หาเช้ากินค่ำ มีรายได้ไม่แน่นอน เป็น

ทุนเดิม แม้ว่าจะมีคุณน้าที่ทำงานประจำอยู่ก็ตาม แต่จากสถานการณ์ไฟไหม้ในชุมชน ตาและน้าจึงสูญเสียบ้าน

และทรัพย์สินต่าง ๆ ภายในบ้าน ทำให้ไม่มีที่อยู่ จำเป็นต้องไปเช่าบ้านในราคาค่อนข้างแพงในพื้นที่อื่นที่ไกล

จากสถานศึกษาของเด็กอย่างมาก ทำให้มีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นภายในครั วเรือน รวมทั้งมีผลให้งานรับจ้างลดลง 

และรายได้ลดลง จนทำให้ไม่สามารถให้การอุปการะด้านการศึกษาแก่เด็กได้อย่างต่อเนื่อง 

 3. ด้านครอบครัว เด็กชาย A ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ตั้งแต่เด็ก อาศัยอยู่กับตาซึ่งเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดู และ

น้า การที่ครอบครัวขาดพ่อแม่ทำให้มีความสามารถในการอุปการะด้านการศึกษาแก่เด็กลดลง 

• สภาพป  หา 

ครอบครัวของเด็กชาย A ซึ่งบิดามารดาแยกทางกัน ไม่ได้อยู่กับบิดาหรือมารดาตั้งแต่เด็ก อยู่กับตา

และน้าที่บริเวณชุมชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครเป็นหลัก จากสาเหตุทั้งด้านครอบครัว และฐานะทาง

เศรษฐกิจ และซ้ำเติมด้วยการประสบอัคคีภัยทำให้รายได้ต่าง ๆ ในครอบครัวลดลง แต่มีค่าใช้จ่ายมากขึ้น 

กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายบ้านที่เช่าในพ้ืนที่ที่ไกลจากสถานศึกษามาก รวมทั้งค่าเดินทางในการเดินทางมาทำงานของ

น้าและการเดินทางของเด็กมาโรงเรียน ส่งผลให้ตาและน้าไม่สามารถให้การอุปการะด้านการศึกษาใ ห้กับ

เด็กชาย A ได้อย่างต่อเนื่อง  

ทั้งนี้เมื่อวิเคราะห์ภูมิหลังเชิงลึกของเด็กชาย A พบว่า ปัญหาหลัก  

 1. ด้านครอบครัวและผู้ปกครอง การที่ครอบครัวมีรายได้ลดแต่รายจ่ายเพิ่มขึ้นจากการที่ประสบ

อัคคีภัยทำให้สูญเสียทรัพย์สินทั ้งบ้านและเงินทอง และการที ่ย้ายครอบครัวไปอยู ่พื ้นที ่อื ่นซึ ่งไกลจาก
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สถานศึกษา ทำให้มีค่าใช้จ่ายในเรื่องการเช่าบ้านหรือการซื้อบ้านในอนาคต รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเดินทางมา

ศึกษาของเด็กที่มากข้ึน นอกจากนี้การย้ายไปพ้ืนที่ใหม่ทำให้งานรับจ้างของตาลดลง จึงขาดรายได้ 

2. ด้านนักเรียน การเดินทางไกลทั้งเช้าและเย็นทำให้เด็กอาจพักผ่อนไม่เพียงพอ ต้องผจญกับมลภาวะ

ซึ่งมีผลต่อสุขภาพกายและใจของเด็ก 

• กระบวนช่วยเหลือจากทุนวิกฤตและจากแหล่งอื่น  

 แนวทางการให้ความช่วยเหลือจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ได้ให้ทุนเด็กภาวะวิกฤติ

ทางการศึกษา สามารถแบ่งได้ดังตารางต่อไปนี้ 

รายการ จำนวน (ครั้ง) จำนวนเงิน (บาท) รวมจำนวน 
(บาท) 

1. เงินช่วยเหลือแบบเร่งด่วน - 3,000 3,000 

2. เงินช่วยเหลือ (รายครั้ง) 

- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่อง 1 6,000 6,000 
3. เงินช่วยเหลือ (รายเดือน) 

- ค่าครองชีพระหว่างเรียน/ค่าใช้จ่าย
เดินทางมาเรียน 

6 1,900 11,400 

รวมทั้งสิ้น 20,400 
 

 นอกจากนี้จากที่ทางครอบครัวและเด็กได้ประสบอัคคีภัย จึงได้รับเงินช่วยเหลือและอุปกรณ์ทางการ

ศึกษาและชุดนักเรียนจากทางกรมสาธารณภัย มูลนิธิ และภาคเอกชน รวมทั้งจากที่สถานศึกษารับบริจาคมา 

นอกจากนี้ทางครอบครัวคือน้าให้การดูแลค่าใช้จ่ายรายวันกับเด็กวันละ 50 บาท   

• แนวทางการช่วยเหลือในอนาคตและแผนการส่งต่อที่ปรากฏ 

 ในกรณีชองเด็กชาย A นี ้ เป็นกรณีที ่กองทุนเพื ่อความเสมอภาคทางการศึกษาสามารถยุติการ

ช่วยเหลือได้หลังจากเสร็จสิ้น 6 เดือนแล้ว เพราะครอบครัวคือน้าสามารถที่จะดูแลช่วยเหลือต่อไปได้ทั้งในด้าน

การเงินสำหรับการศึกษา และการหาสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้เด็กได้ศึกษาใกล้บ้าน อย่างไรก็

ตามอาจจะเป็นสิ ่งที ่ด ีที ่สถานศึกษาระดับประถมศึกษามีการทำหนังสือแจ้งกับทางสถานศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เด็กจะไปเรียนว่าเด็กได้เคยได้รับทุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และ

น่าจะส่งเสริมให้ได้รับทุนนักเรียนยากจนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นการส่งต่อ

การดูแลให้สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาคอยดูแลต่อไป 

• การเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ได้ทุน 

เด็กชาย A มีกำลังใจและตั้งใจในการเล่าเรียน เพราะไม่ต้องพะวงในเรื่องค่าใช้จ่ายด้านศึกษา  
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 ตัวอย่างที่ 2 การนำเสนอข้อมูลเด็กเพื่อป้องกันการละเมิดสิท ิเด็กผ่านรูปแบบการเล่าเรื่องแบบ

Timeline 

 

 ตัวอย่างที่ 3 การนำเสนอข้อมูลเด็กเพื่อป้องกันการละเมิดสิท ิเด็กผ่านรูปแบบการนำเสนอใน

รูปแบบวิดีโอที่จะต้องมีการขออนุ าตผู้ให้ข้อมูลก่อนทุกครั้งที่จะมีการถ่ายทำ 

• เด็กชาย A 
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• เด็กห ิง B 

 
 

 ตัวอย่างที่ 4 การนำเสนอข้อมูลเด็กเพื่อป้องกันการละเมิดสิท ิเด็กผ่านรูปแบบการนำเสนอใน

รูปแบบวิดีโอด้วยการปกปิดอัตลักษณ์บุคคล 

• เด็กชาย A 

  

  
• เด็กห ิง B 
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5.5 คู่มือมาตรฐานการสื่อสารเพื่อป้องกันการละเมิดสิท ิเด็ก 
การดำเนินงานเกี่ยวกับข้อมูลของเด็กในโครงการต่าง ๆ ภายใต้การสนับสนุนของ กสศ. จะต้อง

ดำเน ินการตามนโยบายการคุ ้มครองข้อมูลส ่วนบุคคล กองทุนเพื ่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2565) และอ่ืน ๆ ตามที่ กสศ.กำหนด ซึ่ง
เป็นแนวทางให้ปฏิบัติร่วมกัน อย่างไรก็ตามภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์เหล่านี้ยังไม่มีการระบุกระบวนการ
ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ อีกทั้งยังแยกส่วนรายละเอียดไปตามเอกสารแต่ละแหล่งข้อมูล 
ด้วยเหตุนี้คู ่มือฉบับนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการด้านข้อมูลของเด็กเป็นไปอย่างเป็น
รูปธรรมผ่านการสังเคราะห์กระบวนการที่เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลของเด็กที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
ของ กสศ. และมุมมองของนักวิชาการและวิชาชีพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลเด็กเพื่อพัฒนาเป็น
แนวทางในการจัดการข้อมูลของเด็กที่ไม่ละเมิดสิทธิเด็ก ซึ่งสามารถใช้อ้างอิงเป็นแนวทางการปฏิบัติต่อไป 

จากการสังเคราะห์หลักการและเอกสารที ่เกี ่ยวข้องกับแนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลของเด็ก  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กด้อยโอกาสและเด็กที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของกสศ. พบว่า แนวทางปฏิบัติแบ่ง 
ออกเป็น 2 ประเด็น คือ แนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บข้อมูล และแนวทางปฏิบัติในการนำเสนอและเผยแพร่  
ข้อมูล หลักสำคัญของการจัดเก็บและการใช้ข้อมูลที่ต้องคำนึงถึงคือ “ต้องคำนึงผลประโยชน์ของเด็กเป็น  
สำคัญ และต้องรักษาความลับของข้อมูล ซึ่งไม่ก่อให้เกิดอันตราย การคุกคาม และการกลั่นแกล้งซึ่งเป็น  
ผลกระทบจากการนำเสนอข้อมูลของเด็กได้” การปฏิบัติในการจัดเก็บข้อมูลมีหลักการสำคัญที่ต้องยึดถือและ
ปฏิบัติเช่นเดียวกันในแต่ละบริบท แต่การใช้ข้อมูลอาจมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละสถานการณ์ขึ้นอยู่กับ
ขอบเขตของการเผยแพร่ข้อมูล ของเด็กและวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูล  

สำหรับแนวทางปฏิบัติในการนำเสนอและเผยแพร่ข้อมูล แบ่งได้เป็น 3 ประเด็น ได้แก่ กรณีเนื้อหา/
ประเด็นนำเสนอเป็นประเด็นเชิงบวก หรือเชิงสร้างสรรค์  สามารถเห็นรายละเอียดของใบหน้าและให้
รายละเอียดชื่อ-นามสกุลจริงของเด็กได้ ให้รายละเอียดของความดีที่ปฏิบัติ หรือความสามารถ/ศักยภาพของ
เด็กได้ ทั้งนี้ข้อมูลที่นำเสนอไม่ควรลงลึกถึงที่เป็นข้อมูลเปราะบางที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และ  
ความเป็นส่วนตัวของเด็กได้ กรณีเนื้อหา/ประเด็นที่นำเสนอเป็นประเด็นเชิงเปราะบาง ไม่ควรให้เห็นใบหน้า 
หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงการถ่ายภาพที่ต้องเห็นใบหน้าของเด็กได้ ควรทำเบลอส่วนใบหน้าหรือร่องรอยที่
เป็นอัตลักษณ์บุคคลในระดับที่ไม่สามารถให้ผู้อ่ืนเห็นเค้ารางที่จะทำให้จดจำเด็กได้ กรณีนำเสนอประเด็นทั่วไป
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อื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก ไม่นำเสนอข้อมูลอื่นใดที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก ๆ ในเนื้อหาที่นำเสนอ เพ่ือ
ป้องกันความเป็นส่วนตัวของเด็ก ๆ เหล่านั้น ทั้งนี้ควรมีการทบทวนความเหมาะสมของสื่อที่จะใช้นำเสนอโดย
ผู้ดูแลที่เก่ียวข้องด้วย สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่คู่มือแนวทางปฏิบัติงานสำหรับคนทำงานกับเด็กด้อยโอกาสเพ่ือ
ไม่ให้ละเมิดสิทธิเด็ก  

รายละเอียดในเล่มคู่มือดังกล่าวประกอบด้วย 
ส่วนที่ 1 ส่วนนำ 

- ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของคู่มือฉบับนี้ 

- วัตถุประสงค์ของคู่มือ 

- กลุ่มเป้าหมายที่เก่ียวข้องกับคู่มือฉบับนี้ 

-  นิยามศัพท ์
 ส่วนที่ 2 หลักการในการจัดการข้อมูลเด็กและเยาวชนเพื่อไม่ให้ละเมิดสิทธิเด็ก 

- อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child: CRC)  

- ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights)  

- หลักความเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ 

- หลักจริยธรรมสื่อ 

- พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 
 ส่วนที่ 3 แนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บและใช้ข้อมูลสำหรับผู้ปฏิบัติงานกับเด็กเพ่ือไม่ให้ละเมิดสิทธิเด็ก 

- แนวทางการจัดเก็บข้อมูลของเด็ก 

- แนวทางการนำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลเด็ก 

- แบบตรวจสอบรายการจัดเก็บข้อมูลเพื่อไม่ละเมิดสิทธิเด็กและการใช้และการเผยแพร่ข้อมูลเพ่ือ  
ไม่ละเมิดสิทธิเด็ก 

 ส่วนที่ 4 ตัวอย่างการเผยแพร่ข้อมูลเด็กเพ่ือไม่ให้ละเมิดสิทธิเด็ก 

- ตัวอย่างแบบให้ความยินยอม (informed consent) 
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

โครงการจัดการความรู้เพื่อสื่อสารขับเคลื่อนนโยบายศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทาง
การศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) รวบรวมองค์ความรู้ บทเรียน ข้อค้นพบจากการดำเนินโครงการศูนย์ช่วยเหลือ
เด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา และสามารถจัดทำแนวทางหรือข้อเสนอเชิงนโยบาย 2) สังเคราะห์
บทเรียนจากกรณีตัวอย่างการหลุดจากระบบการศึกษาของเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางก ารศึกษา และ  
3) พัฒนารูปแบบ แนวทางการสื่อสารสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักในสังคม เพื่อขับเคลื่อน
การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย วิธีดำเนินการวิจัย ประกอบด้วย 1) การรวบรวมองค์ความรู้ บทเรียน ข้อค้นพบจาก
การดำเนินโครงการศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา และสามารถจัดทำแนวทางหรือ
ข้อเสนอเชิงนโยบาย คณะทำงานโครงการฯ นำข้อมูลจากฐานข้อมูล smart refer มาวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือ
วิเคราะห์สาเหตุการเสี่ยงหลุดและการหลุดจากระบบการศึกษาของเด็กและเยาวชนได้รับผลกระทบจากภาวะ
วิกฤตทางการศึกษา ตลอดจนการสนทนากลุ่มย่อย ผู้จัดการรายกรณี case manager (CM) และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้ง 
ในพื้นที่ 4 จังหวัดนำร่อง เพื่อวิเคราะห์กลไกการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทาง
การศึกษา 2) การสังเคราะห์บทเรียนจากกรณีตัวอย่างการหลุดจากระบบการศึกษาของเด็กและเยาวชนในภาวะ
วิกฤตทางการศึกษา คณะทำงานโครงการฯ ลงพื้นที่เพื่อติดตามการให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะ
วิกฤตทางการศึกษา โดยใช้แบบสัมภาษณ์สำหรับการเก็บข้อมูลเชิงลึกรายกรณีในแต่ละจังหวัด (ระยะที่  1) และ
แบบสัมภาษณ์สำหรับติดตามการให้ความช่วยเหลือรายกรณีในแต่ละจังหวัด (ระยะท่ี 2) เป็นเครื่องมือสำหรับเก็บ
ข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างกับแกนนำ (core team) ผู้จัดการรายกรณี (CM) เด็กและเยาวชนใน
ภาวะวิกฤตทางการศึกษาและครอบครัว และ 3) การพัฒนารูปแบบ แนวทางการสื่อสารสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
และสร้างความตระหนักในสังคม เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย  เป็นการจัดเวทีแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ
พัฒนารูปแบบ แนวทางการสื่อสารตลอดจนสร้างคู่มือแนวทางปฏิบัติงานสำหรับคนทำงานกับเด็กด้อยโอกาสเพ่ือ
ไม่ให้ละเมิดสิทธิเด็ก และเวทีแบบมีส่วนร่วมเพ่ือถอดบทเรียนการดำเนินงานในการพัฒนาระบบช่วยเหลือเด็กและ
เยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา  

ในบทนีค้ณะทำงานโครงการฯ ขอแบ่งการนำเสนอเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 สรุปผลการดำเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ ตอนที่ 2 อภิปรายผล และตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 
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ตอนที่ 1 สรุปผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์โครงการ 

 1.1 ข้อค้นพบจากการวิเคราะห์ภาพรวมสาเหตุที่ทำให้เด็กและเยาวชนจะเสี่ยงหลุดออกจากระบบ

การศึกษา: การวิเคราะห์เชิงปริมาณ  

 ผลการวิเคราะห์ภาพรวมสาเหตุที ่ทำให้เด็กและเยาวชนจะเสี ่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษา จาก

ฐานข้อมูลของโครงการศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา กองทุนเพ่ือความเสมอภาค 

ทางการศึกษา พบประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ 

 1. ผู้รับทุนส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับญาติหรือครอบครัวแหว่งกลาง (อาศัยอยู่กับพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่ง) ซึ่งมี

จำนวนกว่าร้อยละ 70 แสดงถึงลักษณะความเป็นอยู่ที่โดดเด่นของผู้รับทุนซึ่งสอดคล้องกับการระบุสาเหตุของ  

การเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษาท่ีส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากปัญหาครอบครัว 

 2. ครอบครัวผู้ได้รับทุนมีหนี้สินโดยเฉลี่ยมากกว่า 131,448.83 บาท ในขณะที่รายได้ของครอบครัวอยู่ที่ 

1,336.44 บาท สะท้อนให้เห็นถึงภาวะเรื้อรังวิกฤตทางเศรษฐกิจของครอบครัวผู้รับทุนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ

ความสามารถในการสนับสนุนการศึกษาของบุตรหลานในระยะยาว ซึ่งอาจต้องมีมาตรการคู่ขนานในการบริหาร

จัดการหนี้สินครัวเรือนและเพิ่มรายได้ของครอบครัว เพื่อให้ผู้อุปการะมีความสามารถในการสนับสนุนการศึกษา

ของบุตรหลานได ้

 3. เด็กเสี่ยงหลุดมีทุกระดับการศึกษา ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับอุดมศึกษา ระดับที่เสี่ยงหลุดมาก

ที่สุด คือ ระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 46.29 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 30.20 

เด็กกลุ่ม 404 คนนี้ หากไม่ได้รับการช่วยเหลือใด ๆ จะมีโอกาสหลุดจากระบบการศึกษาในเทอมถัดไป (เทอมที่ 2) 

ถึงร้อยละ 82.18 

 4. ผู ้รับทุนส่วนใหญ่ประสบสาเหตุที่มีโครงสร้างซับซ้อน กล่าวคือ มีสาเหตุของการหลุดจากระบบ

การศึกษามากกว่า 1 สาเหตุ แสดงให้เห็นถึงกระบวนการแก้ปัญหาที่ต้องอาศัยความร่วมมือแบบสหวิชาชีพ 

ในการแก้ปัญหารวมถึงความร่วมมือของหน่วยงานทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมไม้ร่วมมือออกแบบแนวทางการรับมือกับ

ปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์หลักคือป้องกันการเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษาของเด็กและเยาวชน 

 5. จำนวนผู้ขอรับทุนและผู้รับทุนส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ในอำเภอเมืองและอำเภอใกล้เคียงอำเภอเมือง 

อีกทั้งในบางอำเภอไม่มีการเสนอผู้ขอรับทุนด้วย ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงลักษณะการกระจายโอกาสทาง

การศึกษาไปยังพ้ืนที่ห่างไกลในส่วนพื้นที่อ่ืน ๆ ของจังหวัด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์ไปยัง

ส่วนพื้นที่ห่างไกลยังมีข้อจำกัด ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการประชาสัมพันธ์และกระบวนการรับสมัคร  

ผู้ขอรับทุนให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่มากยิ่งข้ึน 

 นอกจากนี้ทางโครงการมีข้อสังเกตจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณดังนี้ 
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 1. จำนวนผู ้รับทุนในแต่ละรอบมีความแตกต่างกันอย่างเด่นชัด ทั ้งนี ้อาจเนื่องมาจากข้อจำกัดด้าน

งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรในแต่ละรอบ 

 2. เกณฑ์การคัดเลือกพบว่า ผู้รับทุนทุกคนเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การคัดกรองความยากจนของ กสศ. จึงทำให้

ไม่สามารถวิเคราะห์ความหลากหลายของกรณีผู้รับทุนที่ไม่ได้มีสถานะยากจนแต่มีความวิกฤตทางการศึกษา แม้ว่า

รายได้เฉลี่ยของครอบครัวผู้รับทุนและไม่ได้รับทุนมีความแตกต่างกันโดยเฉลี่ย 200 บาทต่อเดือนก็ตาม นอกจากนี้

จากฐานข้อมูลยังพบว่า มีผู ้ขอรับทุนที่ถูกรายงานว่ามีภาวะวิกฤตทางการศึกษาแต่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรอง  

ความยากจนของ กสศ. จำนวน 15 คน จึงไม่ได้รับการพิจารณาให้รับทุน ดังนั้นอาจพิจารณาเกณฑ์คัดกรองเพ่ือให้

เด็กกลุ่มที่มีความวิกฤตแต่ไม่ได้มีสถานภาพยากจน ได้มีโอกาสได้รับการพิจารณาให้รับทุนอีกครั้ง 

 3. ควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของสาเหตุของการกระจุกของผู้เสนอขอรับทุนที่อาศัยอยู่บริเวณอำเภอเมือง

และอำเภอใกล้เคียงอำเภอเมืองเป็นส่วนใหญ่ แต่ไม่กระจายไปยังพื ้นที ่ห่างไกลเท่าที ่ควร เพื ่อให้ได้ข้อมูล

ประกอบการปรับกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และการสมัครเพ่ือขอรับทุน 

 1.2 ข้อค้นพบจากการวิเคราะห์สาเหตุการเสี่ยงหลุดและการหลุดจากระบบการศึกษาของเด็กและ

เยาวชนได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการศึกษา: การวิเคราะห์เชิงลึก  

 เด็กและเยาวชนผู้รับทุนประสบกับภาวะเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษาโดยมีปัจจัยสาเหตุที่มีความซับซ้อน

และมีผลกระทบต่อกันและกันทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ ครอบครัว และสังคม  

 ภาวะวิกฤตทางการศึกษาของผู้รับทุนที่กำลังศึกษาอยู่ในช่วงชั้นการศึกษาภาคบังคับ (อ.1 – ม.3) แตกต่าง

จากผู้รับทุนที่กำลังศึกษาอยู่ในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กล่าวคือ ภาระค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการศึกษาภาค

บังคับ ได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน และค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันซึ่งสูงกว่ารายได้โดย

เฉลี่ยของครอบครัว ในขณะที่ผู้รับทุนกำลังศึกษาอยู่ในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จะมีภาระค่าใช้จ่ายหลัก คือ 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าเดินทาง 

 ผู้รับทุนมีความตั้งใจที่จะศึกษาแต่ได้รับผลกระทบจากวิถีชีวิต ระยะทาง ปัญหาสุขภาพและการประกอบ

อาชีพของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง การตกงานรายได้ลดลง ทำให้เกิดอุปสรรคในการศึกษาเล่าเรียนของเด็ก เช่น 

ต้องดูแลน้องในขณะที่ไปประกอบอาชีพจนไม่สามารถเข้าเรียนได้ตามเวลาหรือ ไม่มีสมาธิในการเรียนเนื่องจาก

กังวลกับโอกาสทางการศึกษาในอนาคตหลังสิ้นสุดระยะเวลาการรับทุน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสถานศึกษา 

การเจ็บป่วยจากโรคภัยที่เป็นโรคเรื้อรังและอุบัติเหตุ ทั้งของตนเองปละผู้ปกครอง เป็นต้น 

 จากข้อค้นพบพบว่า กระบวนการช่วยเหลือของโครงการฯ สามารถช่วยชะลอการหลุดจากระบบ

การศึกษาของเด็กและเยาวชนได้ ทั้งนี้เด็กและเยาวชนจะต้องได้รับการสนับสนุนจากกลไกความช่วยเหลือของ

จังหวัดให้ทันในระยะเวลารับทุนมิเช่นนั้นภาวะวิกฤตทางการศึกษาจะยังคงอยู่ในภาคการศึกษาต่อไป นอกจากนี้ยัง
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เป็นช่องทางการสร้างความร่วมมือหรือกลไกการแก้ปัญหาภาวะวิกฤตทางการศึกษาของจังหวัด เช่น การระดมทุน

เพ่ือจัดตั้งกองทุนจังหวัด หรือการเข้าถึงสวัสดิการขั้นพ้ืนฐานของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น 

 การให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา อาจต้องดำเนินการด้านสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนควบคู่ไปกับการส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื ่อสร้างรายได้ให้กับ

ครอบครัว และการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตทางด้านสุขภาพของสมาชิกในครอบครัวและที่พักอาศัย  

 นอกจากนี้ทางโครงการมีข้อสังเกตจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพดังนี้    

 1. การเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ในด้านการจัดการการเงิน การบริหารความเสี่ยง  

การเข้าถึงสวัสดิการขั้นพื้นฐานของรัฐ และการประกอบอาชีพ ทั้งนี้การออกแบบกระบวนการส่งเสริมด้านต่าง ๆ 

ดังกล่าว จะต้องพิจารณาถึงการชดเชยสูญเสียรายได้ของครอบครัวและวิถีชีวิตประจำวันของกลุ่มเป้าหมายด้วย  

ซึ่งจะจูงใจให้กลุ่มเป้าหมายให้ความร่วมมือกับกระบวนการดังกล่าวได้ กสศ. ควรส่งเสริมให้พื้นที่เป้าหมายพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเคสระดับพื้นที่ได้โดยเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลต่า ง ๆ ในจังหวัด เช่น พมจ. 

สสจ. สพฐ. เป็นต้น 

 2. การสนับสนุนทุนการให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษาที่ฉับพลัน เช่น ไฟ

ไหม้ น้ำท่วม อาจจะมีการตรวจสอบข้อมูลเด็กและเยาวชนให้รอบคอบทั้งอาชีพผู้ให้การสนับสนุนเด็ก/ผู้ปกครอง 

รายได้ของผู้ให้การสนับสนุนเด็ก/ผู้ปกครอง ที่อยู่อาศัย อื่น ๆ ประกอบการให้ทุน เพ่ือที่จะได้ข้อมูลที่ตรงกับ 

ความเป็นจริงมากที่สุด  

 

ตอนที่ 2 อภิปรายผล 

 จากข้อค้นพบจากการวิเคราะห์ภาพรวมสาเหตุที่ทำให้เด็กและเยาวชนจะเสี่ยงหลุดออกจากระบบ

การศึกษาทั้งจากการวิเคราะห์เชิงปริมาณและการวิเคราะห์เชิงลึก มีประเด็นที่ควรอภิปรายดังนี้ 

 1. ปัจจัยของการเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษาของเด็กและเยาวชน 

 ข้อค้นพบจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าปัจจัยของการเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษาของเด็กและเยาวชน

ทั้ง 4 ประการ ได้แก่ การประสบสาธารณภัย การประสบอุบัติเหตุหรือโรคภัยไข้เจ็บ ปัญหาทางเศรษฐกิจ แล ะ

ปัญหาครอบครัว ล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการอุปการะของครอบครัวด้านการศึกษา ความสามารถ

ในการอุปการะของครอบครัว (parent capacity) แบ่งออกเป็น 6 ประการ ได้แก่ 1) การดูแลขั ้นพื ้นฐาน  

2) การสร้างหลักประกันให้เด็กปลอดภัยจากภยันตรายต่าง ๆ 3)  การให้ความอบอุ่นทางจิตใจ 4) กระตุ้น 

การเรียนรู้ มีทักษะและความรู้ความเข้าใจในการกระตุ้นพัฒนาการเด็กตามวัย 5) การชี้แนะแนวทางชีวิต เพ่ือ

ปลูกฝังให้เป็นคนดีสอดคล้องตามวิถีของสังคม และ 6) ทำให้เด็กเกิดความรู้สึกมั่นคงทางจิตใจ ความสามารถ 
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ในการอุปการะเด็กของครอบครัวสามารถได้รับผลกระทบจากปัจจัยที่หลากหลายได้แก่ 1) การแสดงบทบาทและ

ความรับผิดชอบของสมาชิกครอบครัว 2) การมีส่วนช่วยเหลือของญาติ 3) ความมั่นคงถาวรของสภาพที่พักอาศัย  

4) รายได้ของครอบครัว 5) การมีงานทำ 6) การมีส่วนร่วมและการยอมรับของชุมชน และ 7) ทรัพยากรในชุมชน 

หรือการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือในชุมชน (สรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์, 2564)  

 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณพบว่าปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการอุปการะ

ทางการศึกษาของเด็กซึ่งเป็นต้นเหตุที่ทำให้เด็กและเยาวชนต้องตกอยู่ในภาวะวิกฤตทางการศึกษาคือปัญหาด้าน

เศรษฐกิจและปัญหาครอบครัว ปัญหาทั้ง 2 ประการมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์ที่กระตุ้นโอกาสของการเสี่ยงหลุดจาก

ระบบการศึกษาและการออกมาใช้ชีวิตบนท้องถนน (อนรรฆ พิทักษ์ธานิน และคณะ , 2563) เด็กและเยาวชนที่มา

จากครอบครัวท่ีมีฐานะยากจนมีโอกาสที่จะเผชิญปัญหาอ่ืน ๆ ตามมา ทั้งในมิติของสุขภาวะ ปัญหาการใช้ความรุนแรง

ในครอบครัว และการขาดแคลนโอกาสทางการศึกษาได้มากกว่าครอบครัวที่มี ฐานะดี (Bergeron et al., 2011) 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เป็นเหตุให้เกิดการเลิกจ้างงานในกลุ่มวัยทำงานและวัย

ผู้สูงอายุที่มีวุฒิการศึกษาน้อยเป็นจำนวนมากอีกด้วย (Chairassamee & Hean, 2022) ส่งผลให้ผู้ปกครองจาก

ครอบครัวฐานะยากจนอยู่แล้วยิ่งได้รับผลกระทบและสูญเสียความสามารถในการอุปการะด้านการดำรงชีวิตและ

การศึกษาของบุตรมากยิ่งขึ้น 

 ด้วยเหตุนี้การรับมือกับภาวะวิกฤตทางการศึกษาของเด็กและเยาวชนที่ยั่งยืนคือการเพิ่มความสามารถใน

การอุปการะทางการศึกษาด้วยการหนุนเสริมให้ครอบครัวกลับมามีรายได้เพื่อจุนเจือการดำรงชีวิตของครอบครัว

และสามารถให้การอุปการะการศึกษาของบุตรหลานอีกครั้ง การส่งเสริมให้ครอบครัวกลับมามีรายได้คือการสร้าง

งานฟื้นอาชีพให้แก่ผู้ปกครองของเด็ก ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และ

ภาคเอกชนในการให้โอกาสการประกอบอาชีพของผู้ปกครอง  

 อย่างไรก็ตามกรณีศึกษาบางกรณีพบว่าเด็กที่ถูกทอดทิ้งให้อยู่กับผู้สูงอายุส่วนหนึ่งต้องตกอยู่ในภาวะวิกฤต

ทางการศึกษาโดยเฉียบพลัน เนื่องจากผู้อุปการะได้รับอุบัติเหตุหรือประสบโรคภัยจนถึงแก่ชีวิตกระทันหัน ทำให้

ครอบครัวดังกล่าวขาดความสามารถในการอุปการะเด็กในทันที อีกทั้งผู้สูงอายุยากที่จะประกอบอาชีพใหม่เนื่อง

ด้วยข้อจำกัดทางร่างกายและวัยที่ชราลง ในกรณีนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีมาตรการเร่งด่วนที่สามารถให้

ช่วยเหลือเด็กก่อนที่จะหลุดจากระบบการศึกษา 

 เมื่อพิจารณาจากข้อมูลการอยู่อาศัยร่วมกับบิดา-มารดาจะพบว่า เด็กส่วนใหญ่อยู่ในภาวะครอบครัวแหว่ง

กลางคือ ครอบครัวที่พ่อ-แม่หย่าร้างและเด็กอยู่กับพ่อหรือแม่เท่านั้น รวมถึงกรณีที่เด็กถูกทอดทิ้งให้อยู่กับญาติโดย

พ่อและ/หรือแม่มีครอบครัวใหม่ ซึ่งมีจำนวนผู้รับทุนมีภูมิหลังเช่นนี้สูงถึงร้อยละ 75 สะท้อนให้เห็นสภาพปัญหา

ครอบครัวที่เป็นต้นเหตุของปัญหาทางสังคมและการศึกษาของประเทศไทย ความยากจนเป็นเหตุให้เกิดปัญหา
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ครอบครัวตามมาได้ มีรายงานผลการศึกษาที่แสดงหลักฐานของผลจากความยากจนที่มีต่ออัตราการหย่าร้าง  

ในครอบครัวที่ยากจนและคู่แต่งงานมีวุฒิการศึกษาน้อยจะมีอัตราการหย่าร้างสู งกว่ากลุ่มที่มีวุฒิการศึกษาสูง 

(Hogendoorn et al., 2020) พ่อและแม่ต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ในการหาเลี้ยงชีพ ออกจากบ้านเพ่ือไปทำงานแต่เช้า

และกลับถึงบ้านในยามค่ำ ทำให้เวลาที่ใช้ร่วมกันในครอบครัวลดลงส่งผลให้เกิดความเครียด การใช้อารมณ์ และ

ความรุนแรงในครอบครัวในลำดับต่อมา การหย่าร้างและความยากจนส่งผลกระทบโดยตรงทั้งทางด้านจิตใจ 

อารมณ์ สังคมของเด็กทุกวัยในครอบครัว (StudyCorgi, 2020)  

 เมื่อพิจารณาประกอบกับผลการเก็บข้อมูลเชิงลึกพบว่า บางครอบครัวพ่อและ/หรือแม่ที่ปล่อยลูกทิ้งไว้กับ

ญาติเนื่องด้วยมีความจำเป็นต้องออกไปทำงานต่างจังหวัดในขณะที่สถานภาพทางบ้านตกอยู่ในภาวะยากจน 

ประเด็นนี้จึงแสดงให้เห็นสภาพปัญหาที่มีโครงสร้างซับซ้อนโดยมีรากฐานสำคัญคือปัญหาทางเศรษฐกิจและ

ครอบครัว ดังนั ้นการแก้ปัญหาภาวะวิกฤตทางการศึกษาจึงไม่อาจดำเนินการแก้ไขแต่ที ่ตัวเด็กด้วยการให้

ทุนการศึกษาเท่านั้น แต่จะต้องดำเนินการแก้ปัญหาครอบครัวไปด้วยพร้อมกันนั่นเอง  

 นอกจากนี้ครอบครัวของเด็กที่ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติจัดเป็นกลุ่มเด็กที่ตกอยู่ในภาวะวิกฤตทาง

การศึกษาเฉียบพลัน ซึ่งต้องได้รับความช่วยเหลือเฉพาะอย่างเร่งด่วนเพื่อให้เด็กและครอบครัวสามารถฟื้นตัวทั้ง

ทางกายภาพและจิตใจจากภัยพิบัตินั ้นให้เร็วที่สุด และสามารถกลับเข้าสู่ห้องเรียนได้อีกครั้งอย่างทันท่วงที  

ความช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้อาจเป็นการช่วยเหลือในระยะสั้นเพ่ือการฟ้ืนตัวจากการประสบภัยพิบัติ เมื่อสถานการณ์

กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วจึงค่อยประเมินและพิจารณาการให้ความช่วยเหลือตามสภาพบริบทต่อไป 

 2. ผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา 

 แนวคิดการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในภาวะวิกฤตทางการศึกษาของโครงการศูนย์ช่วยเหลือเด็ก

และเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา กองทุนเสมอภาคเพื่อการศึกษา (กสศ.) เป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับ

รูปแบบการป้องกันการเสี ่ยงหลุดจากระบบการศึกษา (prevention model) อันเนื ่องมาจากปัจจัยด้าน

ความคลาดแคลนค่าใช้จ่ายทางการศึกษา ด้วยการพยุงเด็กและเยาวชนที่อยู่ในภาวะเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษา

ให้อยู่รอดต่อไปอีกระยะหนึ่งเพ่ือรอเวลาให้กลไกการให้ความช่วยเหลือที่ยั่งยืน 

 การให้ทุนการศึกษาเป็นเพียงรูปแบบหนึ่งของแนวทางการป้องกันการหลุดจากระบบการศึ กษาและ 

การส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ทุนของรัฐที่มีวัตถุประสงค์มุ่งให้เกิดความเท่าเทียมทางการศึกษาส่วน

ใหญ่ควรกระจายลงสู่ระดับท้องถิ่น เนื่องจากท้องถิ่นเป็นส่วนการปกครองที่เข้าถึงความเป็นอยู่ของประชาชนทุก

กลุ่ม (Sparrow, 2007) แต่จากรายงานการสังเคราะห์การจัดสรรทุนการศึกษาในต่างประเทศ พบว่าหลายครั้งที่

พบว่าทุนที่มุ่งเป้าหมายเพ่ือให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสกลับเข้าถึงกลุ่มเด็กที่มีความมั่ง

คั่งมากกว่า (Sparrow, 2007) ประเด็นนี้มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการคัดกรองที่ต้องอาศัยข้อมูลที่ได้ รับจาก
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ผู้จัดการรายกรณีในการประเมินสภาพของนักเรียนที่เสนอชื่อเพื่อขอรับทุน จากการสะท้อนคิดของแกนนำ  

การดำเนินงาน (core team) บ่งชี้ให้เห็นประเด็นว่าการประเมินและการเขียนรายงานของผู้จัดการกรณีในการคัด

กรองเด็กเพื่อเสนอขอรับทุนเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ส่งผลให้เด็กมีโอกาสผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณาได้  

จึงเกิดข้อเสนอแนะให้มีการเสริมศักยภาพของผู้จัดการรายกรณีโดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการเขียนรายงานและ

ความเข้าใจที่ถูกต้องในการให้ข้อมูลของเด็กเพ่ือเสนอชื่อนักเรียนเข้ารับทุนของโครงการ 

 ทุนการศึกษาที่ลงไปสู่ครอบครัวที่มีความยากจนจะถูกใช้เพื่อการบริโภคของครัวเรือนก่อนเป็นอันดับแรก 

เพื่อให้การดำรงชีพมีเสถียรภาพก่อนแล้วจึงนำไปใช้ลงทุนกับการศึกษา (Sparrow, 2007) จากแนวทางการให้

ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษาที่ออกแบบโดยผู้จัดการกรณี (CM) พบว่ารูปแบบ 

การให้ความช่วยเหลือจะมุ่งให้เด็กมีความพร้อมในการดำรงชีวิตก่อน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความมั่นคงทางที่อยู่

อาศัย ความปลอดภัย ความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจของเด็ก ข้อค้นพบนี้เป็นไปตามหลักทฤษฎีแรงจูงใจ

ของ Maslow (1970) ที่มนุษย์ต้องเติมเต็มความต้องการจากการได้รับปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีพก่อนสิ่งอื ่นใด 

และการได้รับการศึกษาเป็นเรื่องรองหลังจากได้รับการเติมเต็มความต้องการขั้นพื้นฐานในระดับที่พึงพอใจแล้ว 

ด้วยเหตุนี้จึงสามารถพบเหตุการณ์การใช้ทุนผิดวัตถุประสงค์ทุนที่มุ่งให้ใช้เป็นค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการศึกษาของ

เด็กผูร้ับทุนในแต่ละครอบครัวได้ 

 การให้ทุนการศึกษาเพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอที่จะลดอัตราการหลุดจากระบบการศึกษาได้ แต่เป็น

เพียงการชะลอเวลาของการหลุดจากระบบการศึกษาได้เท่านั้น (Pov et al., 2022) การกำหนดนโยบายทาง 

การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และการออกแบบการป้องกันร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จะช่วยกำหนดแนว

ทางการป้องกันการหลุดจากระบบการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

สอดคล้องกับข้อค้นพบของการดำเนินงานของโครงการนี้ที่ผลลัพธ์ไม่เพียงแต่สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและ

เยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษาเท่านั้น แต่ยังเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการทำงานเชิงบูรณาการระหว่าง

หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อมุ่งให้เกิดการสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ประสบกับภาวะวิกฤตทาง

การศึกษาด้วย การบูรณาการกลไกการทำงานระหว่างภาคส่วนงานที่เกี่ยวข้องทั้งด้านการศึกษา ด้ านสุขภาพ

พลานามัยทั้งกายและใจ และด้านคุณภาพชีวิตของเด็กและครอบครัว ทำให้เกิดกลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูลและ

กระบวนการส่งต่อการดูแลระหว่างหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น จากโมเดล 4-3-3-1 KK model (ขอนแก่นโมเดล) 

จะพบว่าเกิดปรากฏการณ์ที่หน่วยงานภาครัฐ 4 หน่วยร่วมปฏิบัติการด้วยกันเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่

เด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา ประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น (ศธจ.) สาธารณสุขจังหวัด

ขอนแก่น (สธจ.) พัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น (พมจ.) และสำนักงานส่งเสริม  

การปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น (สถจ.)  
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 หน่วยงานทั้ง 4 หน่วยนี ้หากแยกส่วนการทำงานกันออกไปตามเป้าหมายการทำงานที่แตกต่างกัน  

จะนำไปสู่ผลลัพธ์การทำงานที่ไม่ครอบคลุมทุกมิติของการให้ความช่วยเหลือตามสภาพบริบทความต้องการของเด็ก

และเยาวชน เช่น ศธจ. ดูแลได้เพียงแต่ประเด็นที่เกี ่ยวข้องกับการศึกษา พมจ.ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือได้

เพียงแต่ด้านสวัสดิการในการดำรงชีวิต สธจ.ดูแลด้านสุขภาวะ โรคภัย หรือความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น สถจ.ดูแลใน

ประเด็นทั่วไปตามบทบาทหน้าที่ขององค์กร อีกทั้งกลุ่มเป้าหมายในการให้ความช่วยเหลือก็มีโอกาสที่แตกต่างกัน 

หรือในบางครั้งหน่วยงานเหล่านี้อาจเข้าไม่ถึงเด็กและเยาวชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้ แต่เมื่อหน่วยงานดังกล่าวได้

บูรณาการการทำงานร่วมกัน ผสานกับกระบวนการค้นหา-คัดกรอง-หนุนเสริม-ประเมินติดตาม ทำให้ได้ข้อมูล 

การทำงานร่วมกัน สามารถระบุความต้องการและออกแบบกระบวนการให้ความช่วยเหลือตามบริบทหน้าที่ของแต่

ละหน่วยงานได้ ทำให้กระบวนการให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนครอบคลุมทุกมิติมากยิ่ งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น 

การให้ความช่วยเหลือเด็กหญิงที่มีภาวะบกพร่องทางร่างกายที่ขาอันเนื่องมาจากการเข้ารับการผ่าตัดลำไส้หลาย

ครั้งตั้งแต่ยังอยู่ในวัยทารกจนส่งผลต่อพัฒนาการกล้ามเนื้อของเด็ก และเป็นสาเหตุให้ไม่สามารถเคลื่อนไหวด้วย

ตนเองได้อย่างสะดวกจนเป็นเหตุที่ทำให้ผู้ปกครองเริ่มมีแนวคิดที่จะไม่ให้ลูกเข้ารับการศึกษาเนื่องจากข้อจำกัด

ด้านค่าใช้จ่ายในการรักษาซึ่งจะต้องเดินทางเข้าสู่อำเภอเมืองเป็นระยะทางกว่า 80 กิโลเมตร นอกจากนี้ผู้ปกครอง

ยังมีความกังวลเป็นอย่างยิ่งว่าการส่งลูกไปโรงเรียนจะเป็นการสร้างภาระให้กับครูในการดูแลเด็ก  

 อย่างไรก็ตามเมื่อครูประจำชั้นทราบข่าวและประสงค์ให้ความช่วยเหลือแก่เด็กคนนี้เพ่ือให้ได้รับการศึกษา

ตามวัย จึงรายงานส่งกรณีของเด็กคนนี้มาที่โครงการฯ ผ่านทางแกนนำการดำเนินการของจังหวัด และได้รับ  

การอนุมัติความช่วยเหลือ จึงเริ่มปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานทั้ง 4 หน่วยลงพ้ืนที่ศึกษา

ความต้องการของเด็กและครอบครัว เพื ่อนำข้อมูลมาวางแผนแนวทางการให้ความช่วยเหลือ จึงได้เกิด  

การบูรณาการการดำเนินงานโดยแบ่งออกเป็น 1) การช่วยเหลือด้านร่างกายด้วยการกำหนดให้มีทีม อสม. เข้ามา

ช่วยทำกายภาพบำบัดและส่งต่อความช่วยเหลือในการรักษาซึ่งกำกับดูแลกระบวนการนี้โดย สธจ. และ สถจ.  

 2) พมจ. เข้ามาช่วยดูแลเรื่องสวัดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวยากจน และ 3) ศธจ. ช่วยประสานกับทาง

โรงเรียนในการดูแลเด็กให้สามารถไปโรงเรียนและใช้ชีวิตในโรงเรียนได้อย่างเต็มที่ ด้วยการบูรณาการการทำงาน

ของหน่วยงานทั้ง 4 หน่วยนี้ ทำให้การช่วยเหลือในกรณีของเด็กคนดังกล่าวมีความครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้าน

สุขภาพทางร่างกาย คุณภาพชีวิต และการศึกษา 

 การบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานไม่ใช่แนวคิดใหม่แต่เป็นแนวคิดที ่ทำให้เกิดขึ ้นได้ยาก

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาครัฐ อย่างไรก็ตามการบูรณาการระหว่างหน่วยงานไม่เพียงแต่ช่วยลดความซ้ำซ้อนของ  

การทำงานแบบแบ่งแยกแล้ว ยังช่วยหนุนเสริมผลลัพธ์จากการให้บริการให้มีประสิทธิภ าพมากยิ่งขึ ้นอีกด้วย 

(Hassett & Austin, 1997) ซึ่งผลการดำเนินงานภายใต้โมเดลการทำงานในจังหวัดนำร่องที่นำเสนอไว้ในส่วนผล
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การศึกษาสามารถใช้เป็นหลักฐานที่ดีที่สะท้อนถึงผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพอันเกิดจากการบูรณาการการทำงาน

ระหว่างหน่วยงานอย่างแท้จริง 

 3. การหนุนเสริมทุนพ่อแม่หรือผู้ปกครองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการอุปการะบุตรหลาน 

 จากการศึกษาพบว่าเด็กและเยาวชนผู้รับทุนประสบกับภาวะเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษาโดยมีปัจจัย

สาเหตุที่มีความซับซ้อนและมีผลกระทบต่อกันและกัน ทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ ครอบครัวและสังคม ดังนั้น  

การแก้ไขหรือป้องกันการหลุดจากระบบการศึกษาของเด็กและเยาวชน สอดคล้องกับที่ เรียมลักษ์ วิระพันธุ์ และ

สมพงษ์ จิตระดับ (2565) ที่ศึกษาสภาพชีวิตเด็กที่เสี่ยงต่อการออกกลางคันของนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนวัด

ข้างคลองสังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร พบว่าสภาพของเด็กกลุ่มนี้มักจะมีบิดามารดาที่ติดหนี้นอกระบบ 

มีสภาพครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ บิดามารดาหย่าร้างกัน แยกกันอยู่ หรือกำพร้าบิดามารดา และได้อาศัยอยู่กับญาติ

พี่น้อง มีฐานะยากจน มีอาชีพไม่มั่นคง มีรายได้ไม่แน่นอน สอดคล้องกับที่นันธวัช นุนารถ (2558) ที่กล่าวว่าถึง

ปัจจัยเสี่ยงด้านครอบครัว คือ ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว บทบาทและการสนับสนุนจาก ครอบครัว การเห็น

ความสำคัญของการศึกษาของผู้ปกครอง การมีหัวหน้าครอบครัวเพียงคนเดียว และการศึกษาของผู้ปกครอง ทั้งนี้

ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวเป็นหนึ่งปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการออกกลางคันของ เด็กและเยาวชน เนื่องจาก

ประชาชนที่ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรโดยเฉพาะที่อยู่อาศัยในชนบทหรือในแหล่งเสื่อมโทรมและยังมีลูกมากด้วย จึง

ต้องต่อสู้กับปัญหาของความอดอยาก ดิ้นรนทำมาหากินเลี้ยงตัวเองและครอบครัว บางรายไม่มีเวลาเอาใจใส่ทั้ง

ด้านการเรียน การอบรม สุขภาพอนามัย ตลอดจนการให้ความรัก ความอบอุ่น เลี้ยงดูกันตามยถากรรม นอกจากนี้

เด็กและเยาวชนบางรายยังต้องช่วยเหลือทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัว ต้องทำงานก่อนไปเรียน 

 ดังนั้นจากสภาพปัญหาดังกล่าวที่พบนอกจากการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนโดยตรงแล้ว การส่งเสริมทุน

พ่อแม่หรือผู้ปกครอง การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน เพ่ิมศักยภาพในการอุปการะบุตรหลานจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ทั้ง

การสร้างองค์ความรู้ในด้านการจัดการการเงิน การบริหารความเสี่ยง การเข้าถึงสวัสดิการขั้นพื้นฐานของรัฐและ

การประกอบอาชีพ ประกอบกับการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการให้การศึกษาของบุตรหลาน ด้ วยสภาพเศรษฐกิจของ

ครอบครัวมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการศึกษาเล่าเรียนของบุตรหลาน หากผู้ปกครองมีการจ้างงาน มีการประกอบอาชีพ

ที่ดี มีรายได้ดี ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดี ย่อมสามารถสนับสนุนให้บุตรหลานในทุกด้าน โดยเฉพาะด้าน

การศึกษา แต่หากผู้ปกครองถูกเลิกจ้างงาน ตกงาน ไม่มีอาชีพที่มั่นคง ขาดรายได้ในการจุนเจือในครอบครัว ย่อมมี

ผลกระทบโดยตรงต่อการตัดสินใจออกกลางคันของบุตรหลาน ด้วยทางครอบครัวไม่สามารถสนับสนุนปัจจัยทาง

การศึกษาของบุตรหลานได้ มีความจำเป็นต้องให้บุตรหลานออกจากการเรียนเพื่อมาประกอบอาชีพช่วยเหลือ

ครอบครัวอีกทางหนึ่ง ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ Rendón (2014) ซึ่งได้กล่าวไว้ว่าสถานภาพทางเศรษฐกิจและ

สังคมของครอบครัวมีผลต่อการออกกลางคันของนักเรียนนั้น เป็นผลจากการเลิกจ้างงานของผู้ปกครองหรือสมาชิก
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ที่เป็นเสาหลักของครอบครัว อีกทั้งสภาพการถูกเลิกจ้างงานของคนในครอบครัวมีผลในวงกว้าง เมื่อคนในชุมชน

หรือพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงเรียนตกงานเป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อการสนับสนุนการศึกษาของบุตรหลานหรือ

เยาวชนในชุมชนหรือพื้นที่นั้น ดังนั้นการส่งเสริมความมั่นคงทางอาชีพ เป็นการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ

ตั้งแต่ระดับรากหญ้าไปสู่ระดับสูงสุด ด้วยการปรับโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ครอบคลุม ลดความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความยากจนของประชาชน สร้างโอกาสในพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนใน

ครอบครัว สอดคล้องกับงานวิจัยของ Huang (2015) ที ่กล่าวว่าการส่งเสริมทางฐานะของครอบครัวให้มี  

ความมั่นคงทั้งรายได้ อาชีพ และคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีแนวทางในความพยายามของพ่อแม่ เพ่ือ

ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของครอบครัว ฐานะทางการเงิน เกิดความร่ำรวย ย่อมมีความสามารถในการขยาย

ช่องว่างความสำเร็จของบุตรหลานได้ ทั้งการประกอบอาชีพด้วยตนเองโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพิงระบบการจ้างงาน 

อันนำไปสู่ความมั่นคงของงานและรายได้ ช่วยลดปัญหาที่จะกระทบต่อครอบครัว สอดคล้องกับ Phannith (2019) 

ที่กล่าวว่านักเรียนมีโอกาสน้อยที่จะออกจากโรงเรียนเพื่อไปทำงาน เมื่อชุมชนของนักเรียนสามารถจัดหางานและ

เงินเดือนให้คนในชุมชนได้มีโอกาสในการจ้างงานมากมายที่มีอยู่ในชุมชน ช่วยลดการออกจากชั้นเรียนของนักเรียน

ที่ผู้ปกครองให้ออกมาช่วยทำงานมากขึ้นในแต่ละวัน ส่งผลให้นักเรียนมีปัญหาการลาออกจากโรงเรียนน้อยลง

เช่นกัน จาก การศึกษาวิจัยหลายชิ้นพิสูจน์ในทำนองเดียวกันว่าการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจและเงื่อนไขของชุมชน

ที่ให้โอกาสการจ้างงานในชุมชนกำลังพัฒนาเป็นปัจจัยสำคัญของการออกกลางคัน รวมทั้งสอดคล้องกับที่ นันธวัช 

นุนารถ (2558) กล่าวถึงแนวทางป้องกันความเสี่ยงที ่ส่งผลต่อการออกกลางคันของเด็กและเยาวชนในด้าน

ครอบครัว คือ นอกเหนือจากสถานศึกษาควรส่งเสริมให้มีกองทุนเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนที่ยากจน

เพิ่มเติมจากส่วนที่รัฐจัดให้และส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้เสริมระหว่างเรียน เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของ

ผู้ปกครองแล้ว ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครองมีรายได้เพิ่มขึ้นหรือให้ความรู้ในการประกอบอาชีพแก่

ผู้ปกครอง ส่งเสริมสนับสนุนโครงการพัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของครอบครัวและครบวงจรทั้งการพัฒนา

อาชีพและการขาย รวมทั้งการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู้ปกครองได้นำไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้

สถานศึกษาควรประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายการศึกษาภาคบังคับ และเห็น

ความสำคัญของการศึกษาให้มากกว่าเดิม 

 นอกจากการส่งเสริมเรื่องการประกอบอาชีพแล้ว การช่วยเหลือปัจจัยยังชีพพื้นฐานเป็นการลดหรือแบ่ง

เบาภาระในครัวเรือนของประชาชน โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการศึกษาบุตรหลานของแต่ละครอบครัว ซึ่งมาจาก

นโยบายความช่วยเหลือทั้งจากภาครัฐและเอกชนในการบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชน ไม่ว่าจะเป็น ทุนการศึกษา 

งบประมาณสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การเรียน การปรับปรุงลักษณะโครงการ เศรษฐกิจ  การสนับสนุนปัจจัย

สาธารณูปโภคพื้นฐาน และอื่น ๆ โดยการวิเคราะห์จากสิ่งที่ประชาชนประสบปัญหาจริง เก็บข้อมูลของปัญหา  
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วางแนวทางการแก้ไขอย่างเป็นระบบ ดำเนินการช่วยเหลือในเชิงรุก การบูรณาการให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของประชาชนจริง สร้างเครือข่ายความร่วมมือ การประชาสัมพันธ์ และการติดตามงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ต้อง

คำนึงถึงการช่วยเหลือที่ถึงมือประชาชนที่ประสบปัญหาจริง อันให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับความเห็น

ของยุพรัชต์ สนองคุณ (2556) ที่กล่าวว่าโรงเรียน ชุมชน ภาครัฐ และเอกชน ควรดำเนินการทำความเข้าใจ ให้

ความรู้กับผู้ปกครองได้เห็นความสำคัญและตระหนักถึงประโยชน์ของการศึกษา มีการสนับสนุน เสริมสร้าง

แรงจูงใจในการศึกษาของบุตรหลาน มีการช่วยเหลือปัจจัยต่าง ๆ ทั้ง ทุนการศึกษา หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน 

อาหารกลางวัน จัดหากิจกรรมส่งเสริมรายได้ ระหว่างช่วงวันหยุดหรือปิดภาคเรียนของแต่ละปีการศึกษา  

มีการจัดการฝึกอบรมพ้ืนฐานอาชีพ ให้กับนักเรียนหรือผู้ปกครองนักเรียน เพ่ือที่จะสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตน

เลี้ยง ครอบครัวได้ ประสานความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหา ช่วยเหลือปัจจัยยังชีพ

พื้นฐานของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของ Destin, et al. (2019) ซึ่งกล่าวไว้ว่าเป็นความท้าทายของ

ชุมชนและโรงเรียนที่ต้องเผชิญกับความจำเป็นในการคลี่คลายกระบวนการในแง่มุมต่าง ๆ ของเศรษฐกิจและสังคม 

สิ่งแวดล้อม สำหรับการหาแนวทางและความช่วยเหลือร่วมกันในการส่งเสริมอาชีพ โอกาสความก้าวหน้าใน อาชีพ 

ลดความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความยากจน การแยกที่อยู่อาศัย การเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน เพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและ

สังคมเพ่ือการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกในสถานการณ์ชีวิตของคนในชุมชนต่อไป 

 4. กลไกโมเดลต้องทำงานแบบบูรณาการหลากหลายสหวิชาชีพ 

 จากการศึกษาพบว่าโมเดลการทำงานของจังหวัดที่เข้าร่วมในโครงการดังกล่าวมีการทำงานแบบบูรณาการ

ในเชิงสหวิชาชีพในพ้ืนที่ เช่น จังหวัดขอนแก่นมีการทำงานร่วมกันของหน่วยงานของรัฐด้านการศึกษา สาธารณสุข 

พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ และมหาดไทย รวมทั้งภาคประชาสังคม และเอกชน เป็นกลไกการทำงานที่

เป็นเชิงบูรณาการและเป็นสหวิชาชีพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดูแลช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในภาวะเสี่ยงหลุดจากระบบ

การศึกษา เนื่องจากเด็กกลุ่มนี้มีสาเหตุหรือปัจจัยจากตนเอง ครอบครัว และภาวะเศรษฐกิจ และปัญหาที่เกิดกับ

เด็กมีทั้งเรื่องการศึกษาและสุขภาพ ดังที่ อมรวิชช์ นาครทรรพ (2557) ได้กล่าวถึงปัญหาและผลกระทบ เรื่องเด็ก

ด้อยโอกาสที่จะมีต่อสังคมไทยในระยะยาว ทำให้เห็นความจำเป็นอย่างยิ ่งที ่จะต้องมีการพัฒนาระบบและ  

การจัดการที่มีประสิทธิภาพกว่าที่เป็นมาในการหยิบยื่นโอกาสและความช่วยเหลือที่เหมาะสมเข้าไปสู่เด็กด้อย

โอกาสแต่ละกลุ่มทั้งระบบประกบตัวดูแลรายกรณีหรือไปจนถึงการจัดการเชิงพื้นที่ที่ได้จากพลังภาคีเครือข่าย  

ต่าง ๆ ที ่เข้ามาร่วมงานกันทั ้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคชุมชน โดยมีท้องถิ ่นเป็นแกนประสาน  

ซึ่งการทำงานแบบมีส่วนร่วมและเป็นเครือข่ายที่ทำให้เกิดการรวมพลังกันทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และต่างก็

ได้ร ับประโยชน์จากการร่วมมือกันตามขอบเขตภารกิจเอง แต่ละภาคีที ่เข้ามาเป็นเครือข่าย เช่น การตั้ง  

ทีมสหวิชาชีพในการประกบตัวเด็กกลุ ่มเส ี ่ยงรายกรณี และการทำงานเชิงระบบเพื ่อความยั ่งยืน ได้แก่  
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การขับเคลื่อนงานของท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคีให้ผลักงานหลายเรื่องเข้าสู่ระบบงาน

ประจำที่มีงบประมาณ บุคลากร และแผนงานรองรับ เพื่อความต่อเนื่องยั่งยืนของงานในทุกพื้นที่ สอดคล้องกับที่

ชมพูนุช พัฒนพงษ์ดิลก (2558)  กล่าวถึง ความจำเป็นสำหรับการทำงานแบบสหวิชาชีพ ทำให้สามารถจัดการกับ

กรณีที่ปัญหามีความซับซ้อนมาก ๆ จัดการกับปัญหาได้อย่างคล่องตัวและรอบด้าน การได้มีมุมมองต่อปัญหา และ

วิธีการแก้ไขท่ีหลากหลาย การที่มีหน่วยงานที่มีความแตกต่างกันจะมองเห็นปัญหาที่แตกต่างกันจึงเป็นสิ่งที่ดีที่ได้มี

การทบทวน และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่แตกต่างกัน 

 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

 3.1 แนวทางการพัฒนาโครงการศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา  

 จากผลการดำเนินงานสามารถประมวลข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาโครงการศูนย์ช่วยเหลือเด็กและ

เยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษาจำแนกได้เป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดสรร

ทุนการศึกษา และด้านการพัฒนาเครื่องมือหรือกลไกการทำงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 1. การบริหารจัดการ 

  1. จากข้อมูลสะท้อนคิดจากแกนนำ (core team) ทั้ง 3 จังหวัดพบว่า การเพิ่มศักยภาพและ

ประสิทธิภาพของการดำเนินงานช่วยเหลือเด็กในภาวะวิกฤตทางการศึกษาควรพัฒนาสมรรถนะของผู้จัดการราย

กรณี (case manager: CM) ในหลาย ๆ ด้านด้วย เช่น การเขียนรายงานเพื่อเสนอขอรับทุนให้กับเด็กในภาวะ

วิกฤตทางการศึกษา การใช้งานแอปพลิเคชัน application ของโครงการฯ สมรรถนะการติดตามและบริหาร

จัดการกรณีศึกษา ฯลฯ แต่ทางแกนนำ (core team) ไม่ได้รับงบประมาณในส่วนที่สามารถนำมาใช้เพื่อเสริมพลัง

ของผู้จัดการรายกรณี ดังกล่าวได้ ดังนั้นทางโครงการฯ ควรกำหนดงบประมาณให้กับทางคณะกรรมการ CMS 

หรือ แกนนำ (Core team) สามารถใช้จ่ายเพื่อดำเนินการในส่วนนี้ด้วย  

  2. ทางโครงการฯ ควรพิจารณาเพิ่มงบประมาณในการบริหารจัดการส่วนกลาง เช่น ค่าใช้จ่ายใน

การลงพ้ืนที่ติดตามผู้รับทุนซึ่งบางรายอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทำให้มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางสูง หรือค่าของใช้จำเป็นที่

ทางแกนนำ (core team) จัดซื้อให้กับผู้รับทุนเพ่ิมเติมในช่วงการลงพ้ืนที่ติดตามผู้รับทุนด้วย 

  3. การกำหนดระยะเวลาในการดำเน ินการต่าง ๆ ของโครงการฯ ย ังไม ่สอดคล้องกับ  

การปฏิบัติงานจริงในพื้นที ่ เช่น กำหนดวันสุดท้ายในการส่งข้อมูลผู ้ขอรับทุน หรือกำหนดการรายงานผล  

การติดตามผู้รับทุน เป็นต้น ที่ผ่านมากำหนดการดังกล่าวส่วนหนึ่งอยู่ในช่วงของวันหยุดราชการยาวนานถึง 5 วัน 

ทำให้การประสานงานหรือการติดต่อกับทางธนาคารไม่สามารถทำได้ทันท่วงทีตามที่กำหนด ดังนั้นการกำหนด

ตารางเวลาปฏิบัติงานต่าง ๆ ทางโครงการฯ ควรพิจารณาถึงการปฏิบัติงานจริงในพ้ืนที่ให้สอดคล้องกันด้วย 
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  4. เนื ่องจากบางองค์กรมีต้นทุนการทำงานและวัฒนธรรมการทำงานร่วมกับเครือข่ายที ่มี

หน่วยงานหรือองค์กรในเครือข่ายมากกว่าที่ทางโครงการฯ กำหนดไว้ในโครงสร้างของคณะกรรมการ CMS ดังนั้น

ทางโครงการฯ อาจกำหนดโครงสร้างหลักไว้ว่าควรประกอบด้วยบุคคลหรือตัวแทนจากหน่วยงานหรือองค์ กร

ใดบ้าง แต่เปิดโอกาสให้ทางหน่วยงานเจ้าภาพหลักสามารถกำหนดองค์คณะทำงานเพ่ิมเติมจากโครงสร้างดังกล่าว

ได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ทางโครงการฯ สามารถกำหนดขอบเขตงบประมาณในการบริหารจัดการไว้ แต่ปล่อยให้ทาง

หน่วยงานเจ้าภาพเป็นผู้บริหารจัดการทรัพยากรเหล่านี้ด้วยตนเองภายในขอบเขตที่ทางโครงการกำหนด 

  5. เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการทำงานและกลไกที่แต่ละจังหวัดริเริ่มไว้ รวมถึงการขยายผลไปยัง

พื้นที่อื่น ๆ ในอนาคต ทางโครงการฯ ควรกำหนดมาตรการการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย เพื่อให้ลักษณะของงานที่

ดำเนินการอยู่นี้เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจของหน่วยงานในแต่ละจังหวัดต้องดำเนินการ เช่น การผลักดันให้งาน

ช่วยเหลือเด็กในภาวะวิกฤตการศึกษา หรือการสนับสนุนโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา เป็น KPI ของ

หน่วยงานเหล่านั้นด้วย เพ่ือให้เกิดการประสานความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ เข้าถึงผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ

ได้ทันท่วงทีภายใต้อำนาจหน้าที่ใหม่ท่ีกำหนดขึ้นได้ 

  6. เมื่อพิจารณารูปแบบการดำเนินงานของทั้ง 3 จังหวัดแล้วพบว่า ขอนแก่นโมเดล และยะลา

โมเดล มีการขับเคลื ่อนโดยหน่วยงานภาครัฐซึ่งมีทรัพยากรการทำงาน บุคลากร หลักการทำงาน และกลไก  

การทำงานเพียบพร้อม ในขณะที่พิษณุโลกโมเดลเป็นการขับเคลื ่อนโดยองค์กรภาคประชาสังคมที่เกิดจาก  

การรวมตัวกันซึ่งเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เป็นจิตอาสาที่ไม่ได้มีรายได้ประจำมั่นคง ทำให้เกิดความสั่นคลอนของจิตอาสา

ที่ทำหน้าที่ในส่วนนี้ ดังนั้น กสศ. อาจเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและพัฒนาให้เกิดเส้นทางอาชีพใหม่ที่เป็นฐาน

กำลังสำคัญของการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาได้ ด้วยการให้การสนับสนุนทุนให้กับกลุ่มบุคลากรเหล่านี้ 

หรือร่วมพัฒนากลไกกับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ให้บุคลากรกลุ่มนี้มีความม่ันคงในอาชีพดังกล่าวได้ 

 7. การลงพื ้นที ่ภาคสนามไปติดตามเยี ่ยมเยือนเด็กรายกรณี จะพบว่าข้อมูลจากเอกสาร  

การรายงานเบื้องต้นเพื่อพิจารณาอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเด็กและเยาวชนยังไม่สอดคล้องมากนัก ระดับ  

ความวิกฤตรุนแรงมาก ปานกลาง ปกติ อาจต้องพิจารณาบางกรณีใหม่ ทั้งนี้ข้อมูลภาคสนามจะแม่นยำและตรงกับ

ข้อเท็จจริงมากกว่าข้อมูลเชิงเอกสาร จะช่วยทำให้เด็กและเยาวชนได้รับการช่วยเหลือแม่นยำถูกต้องกับสภาพ

ปัญหาและความต้องการอย่างแท้จริง  

 8. การพิจารณาช่วยเหลือเด็กในภาวะวิกฤตการศึกษา เป็นระยะเวลา 6 เดือนมากน้อยต่างกัน 

แนวโน้มจะต้องช่วยเหลืออย่างต่อเนื ่องหลังเวลา 6 เดือนผ่านไปแล้ว กสศ. ต้องรีบชี้แจงประชาสัมพันธ์ทำ  

ความเข้าใจว่ากสศ. จะช่วยได้ในกรณีที่วิกฤตและจำเป็นเท่านั้น ต่อจากนั้นจะต้องเป็นบทบาทในการรับเคสไป

ดำเนินการด้วยจุดแข็ง และพลังเครือข่าย ผู้จัดการรายกรณีท่ีมีการเตรียมมาระยะหนึ่งแล้ว ดังเช่นจังหวัดขอนแก่น 
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การบูรณาการ 4 กระทรวงหลักจังหวัดยะลา การมีการเทศบัญญัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 

เครือข่ายประชาสังคม ทุนหลวงพ่อใหญ่ เป็นต้น  

 9. เวทีวิชาการนำเสนอกรณีศึกษาในการประชุมสัมมนาวิชาการของ กสศ. ในรูปแบบกรณีศึกษา

เจาะลึก มูลเหตุของการออกกลางคัน ความยากจนพิเศษ ยากจนเงียบเชียบ ครอบครัวแหว่งกลาง ครอบครัวเสี้ยว

เดี่ยว ค่าใช้จ่ายแบกรับของครอบครัวจนสุด เพื่อชี้ให้เห็นว่าหลังจากโควิด -19 ยังส่งต่อความยากจนต่อเนื่อง

ตลอดเวลา  

 10. การนำข้อมูลรายงานกรณีศึกษา กลไกความเข้มแข็งจังหวัดนำเสนอกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

โดยเฉพาะภาคเอกชน ดังนั้นปตท. เอสโซ่ แสนสิริ มิตซูบิชิ และอื่น ๆ ได้รับทราบข้อมูล ผลการนำเงินบริจาคไป

ช่วยเหลือเด็กยากจนเปราะบางได้อย่างเต็มที่ และตรงกับวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคอย่างแท้จริง เป็นการกระตุ้นให้

ภาคเอกชนที่ดำเนินการ CSR และ SE เห็นต้นแบบที่ดี อันจักเป็นตัวอย่างให้ภาคเอกชนอื่น ๆ ร่วมดำเนินการ  

 2. การจัดสรรทุน 

  1. จากการลงพื้นที่พบปะเยี่ยมชมและติดตามการทำงานของแกนนำ (core team) ในแต่ละ

จังหวัด พบว่ามีประเด็นเกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดสรรทุนการศึกษาระหว่างรูปแบบที่การบริหารจัดการทุนจัดสรร

โดยโครงการฯ เป็นผู้บริหารจัดการ (บริหารจัดการโดยส่วนกลาง) หรือรูปแบบที่โครงการฯ จัดสรรงบประมาณลง

มาที่หน่วยงานในจังหวัดและบริหารจัดการด้วยตนเอง (บริหารจัดการโดยหน่วยงานในพื้นที่) ความเห็นของ

หน่วยงานในพื้นที่เห็นว่าจะจัดสรรในลักษณะใดก็ได้ แต่หากเป็นรูปแบบของการบริหารจัดการโดยส่วนกลาง

จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในการบริหารงานส่วนกลางด้วย เนื่องจากต้องใช้กำลังคนและทรัพยากรดำเนินงานมากกว่า

ที่เป็นอยู่ 

  2. การจัดสรรให้ทุนเข้าถึงตัวเด็กและเยาวชนผู้รับทุนโดยตรงเป็นกระบวนการที่ดี แต่มีข้อจำกัด

สำหรับผู้รับทุนที่เป็นเด็กเล็กที่ยังไม่สามารถบริหารจัดการทุนที่ได้รับด้วยตนเองได้ อย่างไรก็ตามควรเพิ่มเติ ม

กระบวนการติดตามโดยกำหนดให้มีคณะผู้ประสานติดตามการบริหารจัดการทุนของผู้รับทุน เพื่อให้การใช้จ่าย

ทุนการศึกษาของเด็กและเยาวชนผู้รับทุนเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักการของโครงการฯ เพื่อมุ่ง

เป้าหมายให้เด็กและเยาวชนหลุดพ้นจากภาวะวิกฤตทางการศึกษา และมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่เหมาะสมต่อ

การศึกษาของตนเอง มิฉะนั้นผู้ปกครองจะนำทุนการศึกษาไปใช้ในเรื่องอื่น ดังเช่นค่าอาหาร ค่าซ่อมแซมบ้าน  

ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค จนทำให้ผิดวัตถุประสงค์ของการให้ทุนการศึกษา 

  3. จากการลงพื้นที่ติดตามผู้รับทุนในแต่ละจังหวัดพบว่า ครอบครัวของผู้รับทุนบางคนมีเด็กและ

เยาวชนหลายคนซึ่งอาจกำลังเผชิญภาวะวิกฤตเดียวกันกับผู้รับทุนแต่ไม่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อขอรับทุนเนื่องด้วย

อยู่ต่างโรงเรียน หรือเหตุผลอื่นใด หรือเสนอแล้วแต่กลับไม่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนเหมือนพี่น้องที่เป็นผู้รับ
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ทุน ทั้งนี้ทางโครงการอาจมีแนวทางการพิจารณาการให้ทุนเป็นรูปแบบสนับสนุนทั้งครอบครัวเพื่อให้เด็กทุกคนใน

ครอบครัวนั้นพ้นจากภาวะวิกฤตทางการศึกษาด้วย 

  4. จากการประเมินความสามารถในการหยุดการสนับสนุนการศึกษาของผู้รับทุน (exit case) ใน

ภาพรวมพบว่า มีผู้รับทุนส่วนน้อยที่มีกลไกอื่นเข้ามารองรับทำให้ผู้รับทุนพ้นจากภาวะวิกฤตทางการศึกษาได้ เช่น 

การได้รับทุนจากองค์กรภาคเอกชน หรือการกู้ยืมทางการศึกษา เป็นต้น แต่ยังไม่มี กลไกของจังหวัดอย่างเป็น

ทางการที่สามารถเข้ามาใช้รับมือกับปัญหาภาวะวิกฤตทางการศึกษาของเด็กและเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และยั่งยืน ทำให้ผู้รับทุนหลาย ๆ กรณียังต้องพ่ึงพิงทุนของโครงการฯ ต่อไปหลังจากครบระยะเวลาการรับทุนแล้ว 

จากแนวทางการดำเนินงานของจังหวัดขอนแก่นที่ริเริ่มจัดตั้งกองทุน 10 บาทสร้างโอกาสให้น้อง เป็นตัวอย่าง

สำคัญของกลไกภาครัฐที่ใช้หลักการระดมทุนเพ่ือนำไปจัดสรรให้แก่เด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษาได้ 

การริเริ่มกลไกดังกล่าวในบางพื้นที่อาจต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกเพิ่มเติมก่อน เพื่อให้จังหวัด

สามารถขยับกลไกการให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษาได้ ดังนั้น กสศ. จึงควร

กำหนดแนวทางการดำเนินงานภายใต้บทบาทของผู้สนับสนุนการริเริ่มกลไกจังหวัด เพื่อเร่งกระบวนการให้เกิด

กลไกระดับจังหวัดในการรับมือกับภาวะวิกฤตทางการศึกษาของเด็กและเยาวชนด้วย เพื่อให้เกิดรูปธรรมของ 

การให้ความช่วยเหลือให้พ้นวิกฤตทางการศึกษาอย่างแท้จริง มิเช่นนั้นทางผู้รับทุนอาจเกิดความกังวลว่าหากสิ้น

ระยะเวลาของทุนแล้วชีวิตการเรียนในอนาคตของตนเองจะเป็นอย่างไรต่อไป ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้รับทุนถอดใจจาก

การเข้ารับการศึกษาได ้

 3. การพัฒนาเครื่องมือการทำงาน 

  1. เครื่องมือการกรอกข้อมูลต้องมีทั้ง 2 แบบ คือ การกรอกลงแบบฟอร์มกระดาษ และแบบ  

แอปพลิเคชันทั้งนี้ข้อมูลเอกสาร CM มีจำนวนไม่น้อยและกรอกข้อมูลลงแอปพลิเคชัน ได้ค่อนข้างยาก ทำให้หลาย

คนถอดใจและดำเนินการไม่ได้ อันเป็นเหตุให้เกิดการตัดโอกาสการป้องกันความเสี่ยงหลุดเป็นจำนวนมาก 

นอกจากนี้จำนวนข้อที่กรอกต้องมีจำนวนไม่มาก กรอกง่าย และจำเป็นที่ต้องใช้เพื่อการพิจารณาเท่านั้น 

  2. การพัฒนาเครื ่องมือการทำงานใด ๆ อาจเปิดโอกาสให้แกนนำ (core team) และ/หรือ

ผู้จัดการรายกรณี เข้ามามีส่วนร่วมตามแนวคิดของ user’s experiences design (UX design) เพ่ือให้การใช้งาน

ได้สอดคล้องกับสภาพการทำงานจริงของผู้ใช้เครื่องมือ  

  3. สำหรับการดำเนินงานในอนาคต โครงการฯ ควรพัฒนาให้มีฐานข้อมูลกลางที่โครงการฯ 

บริหารจัดการและให้บริการด้านข้อมูลแก่คณะทำงานในพื้นที่ที่สามารถเข้ามาใช้ร่วมกันได้ ในขณะเดียวกันทาง

พื้นที่ควรมีฐานข้อมูลของตนเองที่สามารถใช้ในการดำเนินการสนับสนุนความเสมอภาคทางการศึกษาในจังหวัด  

ไม่เพียงแต่เฉพาะโครงการนี้เท่านั้น แต่หมายถึงทุนจากโครงการหรือภาคส่วนอื่น ๆ ด้วย เพื่อให้สามารถบริหาร
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จัดการแบบเชิงบูรณาการและติดตามผู้รับทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ควรพัฒนาให้มรีะบบ dashboard 

เพ่ือประมวลและสรุปข้อมูลในภาพรวมให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ด้วย 

 3.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการส่งเสริมเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา 
 1. การส่งเสริมเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษาควรสนับสนุนให้เป็นวาระแห่งชาติหรือวาระ
จังหวัด เพื่อให้เกิดการระดมสรรพกำลังและทุนในการป้องกันการหลุดจากระบบการศึกษาของเด็กและเยาวชน  
โดยอาจจัดตั ้งให้มีคณะกรรมการที ่ทำหน้าที ่ส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษาเป็นองค์คณะบุคคลจาก
หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อบริหารจัดการการให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษารวมถึง
ประเด็นการศึกษาอ่ืน ๆ ด้วย นอกจากนี้ยังมีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ให้สามารถค้นหา คัดกรอง ติดตาม ประเมินผล และส่งต่อความช่วยเหลือของเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทาง
การศึกษาได้ รวมถึงการส่งเสริมแรงจูงใจทางบวกในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น การประกาศเกียรติคุณ การกำหนดให้เป็น
ตัวบ่งชี้สำคัญสำหรับการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ ค่าตอบแทนที่เหมาะสม เป็นต้น รวมถึงการพัฒนาให้เกิด
บุคลากรกลุ่มจิตอาสาที่มีความสามารถในการดำเนินงานระดับพ้ืนที่ได้อย่างถ่วงถึง 
 2. การจัดทำและบูรณาการฐานข้อมูลระหว่างกระทรวงเพื ่อการแลกเปลี ่ยนข้อมูลสำหรับส่งเสริม
กระบวนการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา โดยการจัดทำข้อมูลต้องมีความทันสมัยและ
จัดเก็บแบบเชิงบูรณาการระหว่างภารกิจของแต่ละกระทรวงซึ่งคำนึงถึงแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือ
ไม่ให้ละเมิดสิทธิเด็ก และร่วมกันออกแบบการให้สิทธิ์เข้าถึงและใช้ข้อมูลร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคมเพื่อส่งเสริมการใช้ข้อมูลสำหรับการออกแบบการช่วยเหลือ การกำหนดนโยบาย และการทำงานเชิง
บูรณาการระดับพื้นท่ีโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของเด็กเป็นสำคัญ 
 3. การพัฒนานโยบายการส่งเสริมความสามารถในการอุปการะเด็กและเยาวชนในครอบครัวให้สอดคล้อง
กับคุณภาพชีวิตและสิทธิของเด็กทั้ง 4 ประการ นโยบายดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงสวัสดิการขั้นพ้ืนฐานที่
รัฐจัดให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับพ่อแม่ในการส่งเสริมการศึกษาของบุตร พัฒนาการ
เด็กแต่ละช่วงวัย การครองชีวิตเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาครอบครัว การรู้เท่าทันทางการเงิน การบริหารจัดการ
การเงินของครัวเรือน และการดูแลสุขภาพจิตครอบครัว โดยสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการออกแบบแนว
ปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายข้างต้นเพ่ือให้สามารถเข้าถึงสมาชิกทุกคนในชุมชนได้ 
 4. การพัฒนานโยบายการสร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้กับครัวเรือนเพ่ือหนุนเสริมให้ครอบครัวมีความสามารถใน
การอุปการะเพื่อการศึกษาของบุตรหลานแบบครบวงจร คือ เริ ่มต้นตั้งแต่การส่งเสริมทักษะอาชีพตามความ
ต้องการและสภาพบริบทของครัวเรือนและชุมชน การจัดหาและสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นในการเริ่มต้นอาชีพ 
ไปจนถึงการจัดหาตลาดและการให้บริการขนส่งที่สามารถเชื่อมร้อยกระบวนการต่าง ๆ เข้าด้วยกันแบบเครือข่าย 
มีการส่งเสริมให้ผู้ปกครองพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโตในการประกอบอาชีพคือ การไม่ยึดติดกับมุมมองที่ว่า
ชีวิตไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตัวเองไม่สามารถประกอบอาชีพอื่นใดที่ให้ผลตอบแทนที่ยั่งยืนได้  ไปพร้อม ๆ กับ
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การสร้างรายได้แบบค่อยเป็นค่อยไป พัฒนาระบบสารสนเทศที่ช่วยให้ครอบครัวสามารถเข้าถึงข้อมูลแหล่งอาชีพ 
และโอกาสในการทำงานเพื่อหารายได้ในการสนับสนุนกิจกรรมในชีวิตประจำวันและการอุปการะด้านการศึกษา
ของบุตรหลานได ้ 
 5. การพัฒนานโยบายทางการศึกษาให้เป็นการจัดการศึกษาแบบยืดหยุ่นทั้งเวลา รูปแบบ และเงื่อนไขใน
การเข้ารับบริการทางด้านการศึกษา กล่าวคือ พัฒนาระบบการศึกษาที ่ไม่ยึดติดกับกรอบเวลาแต่ มุ ่งเน้น 
ความพร้อมและพัฒนาการของผู้เรียนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ผู้เรียนสามารถเลือกรูปแบบทางการศึกษาได้อย่างอิสระทั้งใน
และนอกระบบการศึกษา รวมถึงการพัฒนานโยบายที่ให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กที่อยู่ในสภาวะขาดแคลนให้
สามารถเรียนต่อได้โดยไม่ขึ ้นอยู ่กับสภาพปัญหาทางเศรษฐกิจของครอบครัว ยกตัวอย่างเช่น การสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ครอบคลุมอยู่ในภายใต้นโยบายเรียนฟรี 15 ปี เช่น ค่าเดินทางสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลน
แต่อยู่ไกลจากสถานศึกษา ค่าอาหารเช้า และค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนอุปกรณ์และสื่อประกอบกิจกรรม 
การเรียนรู้ที่เด็กต้องใช้ 
 6. การสนับสนุนให้มีนโยบายการศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการของเด็กที่หลากหลาย การพัฒนา
รูปแบบการเรียนรู้ควบคู่การทำงานซึ่งส่งเสริมให้เด็กมีเป้าหมายในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะสำคัญที่จำเป็นต้อง
ใช้สำหรับการทำงานและสร้างรายได้ให้กับตนเอง แนวนโยบายจะมีความคล้ายคลึงกับรูปแบบการศึกษาคู่ขนาน 
(dual education system) ที่ต้องสร้างความร่วมมือของภาคเอกชนเข้ามาร่วมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร
ตั้งแต่ในวัยเรียนร่วมกับสถาบันการศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาในการออกแบบหลักสูตรร่วมกัน 
 7. ควรจัดให้มีการสื ่อสารสาธารณะในประเด็นของการช่วยเหลือ เด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤต 
ทางการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ อาทิ เวทีสาธารณะ เอกสารเผยแพร่ทาง
วิชาการ การใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และการจุดประเด็นให้เกิดเป็นไวรัล (viral) เป็นต้น  

3.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. จากการศึกษาครั้งนี้พิจารณาปัจจัยที่มีต่อความสามารถในการอุปการะด้านศึกษาของเด็กและเยาวชน

โดยแบ่งออกเป็น 4 ปัจจัย ได้แก่ 1) ปัญหาครอบครัว 2) ปัญหาเศรษฐกิจ 3) ประสบอุบัติเหตุ/โรคภัย และ  
4) ประสบสาธารณภัย อย่างไรก็ตามผลจากการติดตามข้อมูลเชิงลึกพบว่า ปัจจัยที ่ส่งผลต่อความสามารถ 
ในการอุปการะการศึกษาของเด็กและเยาวชนมีความซับซ้อนเชื่อมโยงกับปัจจัยอ่ืน ๆ เช่น ทัศนคติของผู้ปกครองที่
มีต่อการศึกษา ความสัมพันธ์กับชุมชน mindset ความจำนนต่อความยากจน เป็นต้น ดังนั้นการวิจัยครั้งต่อไปจึง
ควรศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ให้ชัดเจนยิ่งขึ ้นเพื่อนำสารสนเทศมาใช้ออกแบบ
กระบวนการในการแก้ปัญหาภาวะวิกฤตทางการศึกษาของเด้กและเยาวชนที่ยั่งยืน 

2. รูปแบบให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษาที่ให้ผลความช่วยเหลืออย่าง
ยั่งยืน คือ การกำหนดให้มีกลไกระดับจังหวัดเข้ามารองรับการส่งต่อการช่วยเหลือจากโครงการศูนย์ช่วยเหลือเด็ก
และเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา จนทำให้เด็กและเยาวชนหลุดพ้นจากภาวะวิกฤตทางการศึกษาได้อย่าง
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ยั่งยืน อย่างไรก็ตามจากการดำเนินงานในปัจจุบันพบว่ายังไม่มีแนวทางการพัฒนากลไกระดับจังหวัดอย่างเป็น
รูปธรรมซึ่งจะต้องอาศัยข้อมูลเชิงวิชาการและมาตรการเชิงนโยบายต่าง ๆ เข้ามาช่วยออกแบบและทดลองใช้กลไก
เหล่านี้ ดังนั้นการวิจัยครั้งต่อไปจึงควรถอดองค์ความรู้ เพื่อให้ได้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากลไก
ระดับจังหวัดในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา 

3. การดำเนินงานของโครงการศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษาในครั้งนี้ทำให้
ทราบโมเดลการดำเนินงานระดับพื้นที่ในจังหวัดนำร่องที่มีแกนนำการขับเคลื่อนงานระดับพื้นที่ (core team) ที่มี
ภูมิหลังแตกต่างกันโดยสรุปได้ 4 โมเดล คือ 1) โมเดลสำหรับการขับเคลื่อนงานซึ่งมีแกนนำขับเคลื่อนเป็น
หน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการบริหารจัดการศึกษาของจังหวัด 2) โมเดลสำหรับการขับเคลื่อนงานซึ่งมีแกนนำ
ขับเคลื่อนเป็นองค์การปกครองส่วนจังหวัด 3) โมเดลสำหรับการขับเคลื่อนงานซึ่งมีแกนนำขับเคลื่อนเป็นองค์กร
ภาคประชาสังคม และ 4) โมเดลสำหรับการขับเคลื่อนงานซึ่งมีแกนนำขับเคลื่อนสำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่นรูปแบบพิเศษหรือเขตปกครองพิเศษ อย่างไรก็ตามการขับเคลื ่อนงานสำหรับโมเดลเหล่านี ้ย ังมี  
ความแตกต่างไปตามบริบทของแต่ละพื้นที่ ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาผลของการประยุกต์ใช้องค์ความรู้กับพื้นที่
เป ้าหมายใหม่ในระยะขยายผลเพื ่อให้ผลการศึกษาองค์ประกอบของโมเดลและกลไกการดำเน ินงานมี  
ความหลากหลายและครอบคลุมกับบรบิทอ่ืน ๆ มากยิ่งข้ึน  
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 http://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2015/TU_2015_5105034424_3202_2115.pdf 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf
https://www.thaiedreform.org/wp-content/uploads/2020/01/CommissionReport04.pdf
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เพื่อวิเคราะห์กลไกการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการศึกษา  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

156 
 

แบบสัมภาษณ์สำหรับการสนทนากลุ่มกับกลุ่มแกนนำ Core team  
เพื่อวิเคราะห์กลไกการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการศึกษา  

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 
1. พ้ืนทีจ่ังหวัดนำร่อง              
2. วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล             
3. ชื่อผู้ให้ข้อมูล              
4. เบอร์โทรศัพท ์            
 
ตอนที่ 2 ประเด็นคำถามในการสัมภาษณ์ 
 2.1 ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ และบทบาทของ Core team ในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่
ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการศึกษา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2.2 ทุนที่มีอยู่เดิมทั้งทรัพยากร ปัจจัยแวดล้อม รวมถึงกระบวนการในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่
ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการศึกษา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2.3 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key factors) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2.4 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2.5 รูปแบบการติดตามการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการศึกษา 
การสร้างเครือข่ายการดำเนินงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2.6 รปูแบบ/ประเภทสื่อ ที่ใช้ในการสื่อสารเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและกระตุ้นให้เกิดการตระหนัก
ถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการศึกษา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2.7 แนวโน้นการทำงานในระยะต่อไป 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
*หมายเหตุ หลักฐานประกอบ (ถ้ามี) เช่น ภาพถ่าย แบบบันทึกผลการดำเนินกิจกรรม 
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ภาคผนวก ข 
แบบสัมภาษณ์สำหรับการเก็บข้อมูลเชิงลึกรายกรณีในแต่ละจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

162 
 

แบบสัมภาษณ์สำหรับการเก็บข้อมูลเชิงลึกรายกรณีในแต่ละจังหวัด  
  

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 
1. พ้ืนที่จังหวัดนำร่อง              
2. วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล             
3. ชื่อผู้ให้ข้อมูล              
4. เบอร์โทรศัพท ์            
 
ตอนที่ 2 ประเด็นคำถามในการสัมภาษณ์ 
 2.1 ข้อมูลทั่วไปของกรณีศึกษา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2.2 สาเหตุที่ทำให้เด็กหรือเยาวชนหลุด/เสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2.3 กระบวนการช่วยเหลือจากทุนของโครงการศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจาก
ภาวะวิกฤตทางการศึกษาและจากแหล่งอ่ืน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2.4 แนวทางการช่วยเหลือในอนาคตและแผนการส่งต่อที่ปรากฏชัด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2.5 การเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ได้รับทุน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
*หมายเหตุ หลักฐานประกอบ (ถ้ามี) เช่น ภาพถ่าย แบบบันทึกผลการดำเนินกิจกรรม 
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ภาคผนวก ค 
เครื่องมือสำหรับการลงพื้นที่ครั้งที่ 2 ประเด็นคำถามที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม 
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ประเด็นคำถามที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม 
 

ผู้ให้สัมภาษณ์: แกนนำ (Core team) มี 3 ประเด็น ดังนี้ 

• ผู้รับทุน 

 1. วิธีการช่วยเหลือและแผนการดูแลทั้งการค้นหา คัดกรอง สนับสนุน และติดตามผลของเด็กและเยาวชน

ในภาวะวิกฤตทางการศึกษา (Care plan) 

              
              
              
              
              
              
              
              
 

 2. ความยั่งยืนของการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษาในอนาคต 
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 3. แนวทางการหนุนเสริมกับเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษาในอนาคตและคณะทำงาน

โครงการในพื้นท่ี 

3.1 เด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษาในอนาคต 

              

              

              

              

              

              

              

              

 
3.2 คณะทำงานโครงการในพ้ืนที่ 

              

              

              

              

              

              

              

              

 
4. ความเปลี่ยนแปลงของเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา 
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 5. จำนวนและวิธีการประเมินการหยุดการสนับสนุนการศึกษาของผู้รับทุน (Exit case) 

              
              
              
              
              
              
              
              
 

• เครื่องมือ 

 1. เครื่องมือที่ทางกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ให้มา เช่น แบบคัดกรองเด็กและ
เยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา แบบพิจารณาอัตราการจ่ายเงินและวิธีการให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชน
ในภาวะวิกฤตทางการศึกษาตามโครงการศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา  มีความ
เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร ตลอดจนข้อเสนอแนะนําอื่น ๆ ที่ท่านเห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนาเครื่องมือ
ดังกล่าว 
              
              
              
              
              
 2. เครื่องมืออื่น ๆ ที่ทางพื้นที่ใช้ในการช่วยเหลือและติดตามดูแลเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทาง
การศึกษา นอกเหนือจากของกสศ. มีอะไรบ้าง และมีวิธีการใช้อย่างไร 
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• การดำเนินการและการบริหารจัดการ 

1. ความก้าวหน้าในการสร้างกลไกจังหวัด 

              
              
              
              
              
              
 

2. อุปสรรคในการดำเนินงาน 

              
              
              
              
              
              
 

3. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
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ผู้ให้สัมภาษณ์: ผู้จัดการรายกรณี (CM)  
 1. วิธีการช่วยเหลือและแผนการดูแลทั้งการค้นหา คัดกรอง สนับสนุน และติดตามผลของเด็กและเยาวชน

ในภาวะวิกฤตทางการศึกษา (Care plan) 

              
              
              
              
              
              
 

 2. ความยั่งยืนของการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษาในอนาคต 

              
              
              
              
              
              
 

 3. แนวทางการหนุนเสริมกับเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษาในอนาคตและ CM 

3.1 เด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษาในอนาคต 
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3.2 ผู้จัดการรายกรณี (CM)  

              

              

              

              

              

              

              

              

 
ผู้ให้สัมภาษณ์: เด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษาและครอบครัว 
 1. วิธีการเข้าไปช่วยเหลือของผู้จัดการรายกรณี (CM) ตลอดจนแผนการดูแลทั้งการค้นหา คัดกรอง 

สนับสนุน และติดตามผลของเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา (Care plan) 

              
              
              
              
              
              
 

2. หากไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกสศ. มีแผนการเพ่ือช่วยเหลืออย่างไร 
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3. ข้อกังวลทั้งก่อนและหลังรับทุนจากกสศ.  
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ภาคผนวก ง 
เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์กลไกการช่วยเหลือเด็กและเยาวชน 

ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการศึกษา สำหรับสนทนากลุ่มแกนนำ (Core Team) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

175 
 

ประเด็นคำถามเพื่อวิเคราะห์กลไกการช่วยเหลือเด็กและเยาวชน 
ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการศึกษา 

  
1. คุณลักษณะ สมรรถนะ และบทบาทของ Core team ในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ได้รับ

ผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการศึกษา 
              
              
              
              
              
 

2. ทุนที่มีอยู่เดิมทั้งทรัพยากรบุคคล ปัจจัยแวดล้อม รวมถึงกระบวนการและรูปแบบการทำงาน ในการ
ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการศึกษา 
              
              
              
              
              
 

3. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key factors)  
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4. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  
              
              
              
              
              
              
 

5. รูปแบบการติดตามการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการศึกษา การ
สร้างเครือข่ายการดำเนินงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
              
              
              
              
              
              
 

6. รูปแบบ/ประเภทสื่อ ที่ใช้ในการสื่อสารเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและกระตุ้นให้เกิดการตระหนักถึง
ความสำคัญของเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการศึกษา 
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7. แนวโน้นการทำงานในระยะต่อไป 
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ภาคผนวก จ 
เครื่องมือที่ใช้ในการถอดบทเรียนโครงการจัดการความรู้เพื่อสื่อสารการขับเคลื่อนนโยบาย 

ศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา  
สำหรับแกนนำ (Core Team) 
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ประเด็นสนทนากลุ่ม 
1. ศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษาในมุมมองของคณะทำงานระดับพื้นที่ฯ   
    1.1 การดำเนินงานเพื่อบริหารจัดการศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษามีหน่วยงาน  
         ส่วนกลางในการดำเนินการหรือไม่ และหน่วยงานดังกล่าวมีบทบาทอย่างไร 
              
              
              
              
              
 
1.2 คณะทำงานพื้นที่ฯ ควรร่วมมือกับหน่วยงานใดบ้างเพื่อให้การบริหารจัดการศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนใน  
     ภาวะวิกฤตทางการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
              
              
              
              
              
              
 
1.3 หากมีหน่วยงานกลางในการดำเนินการ ควรเป็นหน่วยงานใด และควรมีบทบาทอย่างไร  
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1.4 จากที่ท่านได้ดำเนินการบริหารจัดการศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา กระบวนการ 
     ทำงานข้ันตอนใดท่ีมีประสิทธิภาพ (ค้นหา คัดกรอง ประเมินติดตาม และส่งต่อ) 
              
              
              
              
              
              
 
1.5 จากกระบวนการทำงานข้างต้นในข้อ 1.4 ขั้นตอนใดที่เป็นอุปสรรค สามารถปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงระบบ 
     การทำงานอย่างไรเพื่อให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
              
              
              
              
              
              
 
2. การขับเคลื่อนเชิงนโยบายในการช่วยเหลือเด็กในภาวะวิกฤตทางการศึกษา 
    2.1 นโยบายการช่วยเหลือเด็กในภาวะวิกฤตทางการศึกษาควรเป็นอย่างไร การขับเคลื่อนในเชิงนโยบายควร  
         คำนึงถึงเรื่องใดบ้าง และหน่วยงานหรือบุคคลใดควรมีบทบาทในการจัดการเชิงนโยบาย 
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    2.2 รูปแบบการสื่อสารเพ่ือการขับเคลื่อนเชิงนโยบายควรเป็นอย่างไร 
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ภาคผนวก ฉ 
เครื่องมือที่ใช้ในการถอดบทเรียนโครงการจัดการความรู้เพื่อสื่อสารการขับเคลื่อนนโยบาย 

ศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา  
ผู้จัดการรายกรณี (Case Manager: CM) 
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ประเด็นสนทนากลุ่ม 
 

1. กลไกการสนับสนุนการทำงานของ CM ควรมีประเด็นใดบ้าง โปรดระบุ และควรเป็นบทบาทของหน่วยงานใด 
              
              
              
              
 
2. กระบวนการ Empowerment ต้องการในประเด็นใดบ้าง ยกตัวอย่าง 
              
              
              
              
 
3. CM สามารถมีบทบาทในการสื่อสารเพื่อการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษาได้  
   ในลักษณะ ใดบ้าง 
   3.1 ที่ผ่านมามีกระบวนการปฏิบัติแล้ว หรือไม่ อย่างไร 
              
              
              
              
 
4. รูปแบบการโอนเงินโดยตรงไปยังบัญชีของเด็กและผู้ปกครอง ควรปรับเปลี่ยนหรือไม่ อย่างไร 
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ภาคผนวก ช 
คู่มือแนวทางปฏิบัติงานสำหรับคนทำงานกับเด็กด้อยโอกาสเพื่อไม่ให้ละเมิดสิทธิเด็กและ 

ตัวอย่างแบบให้ความยินยอม (Informed Consent) 
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เอกสารให้การยินยอม (Informed Consent) 
เอกสารให้การยินยิมนี้ได้รับการอธิบายโดยวาจา สำเนาฉบับหนึง่จะให้ไว้แก่ผู้ให้การยินยอมเพื่อเก็บเป็นหลักฐาน 

 

หัวข้อเรื่องที่จะนำเสนอ:               
กำหนดเผยแพร่ทาง   (ระบุชื่อสื่อที่จะเผยแพร่)   วันที ่    
ข้าพเจ้า      ปฏิบัติหนา้ที่ที ่       
ข้าพเจ้าอาศัยอยู่ที ่            
 

ข้าพเจ้าอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ   (ระบุประเดน็)      
ซึ่งจำเป็นต้องขอข้อมูลจาก   (ชื่อของเด็ก)   และ/หรือ    
(ชื่อผู้ดูแลเด็ก)   ข้าพเจ้าจ ึงขออนุญาตสัมภาษณ์และ/หรือบันทึกภาพ (ระบุประเภทของภาพ เช ่น ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว ถ่ายทอดสด) พร้อมทั้งขอให้ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และภาพที่บันทึกนี้ประกอบการนำเสนอทาง  
 (ระบุชื่อสื่อที่จะเผยแพร่)       ด้วย 
 

การนำเสนอเก่ียวกับ    (ระบุประเด็น)   ดังกล่าวจะเผยแพร่ไปยังผู้คนจำนวนมาก 
ซึ่งอาจมีบางคนที่รู้จักท่านหรือเด็กในความดูแลของท่านไปโรงเรียนเดียวกับเด็กในความดูแลของท่านหรืออาศัยอยู่ใกล้ท่าน ถ้าท่านไม่
ต้องการให้ระบุชื่อของท่านหรือของเด็กในความดูแลของท่าน ข้าพเจ้าจะไม่ระบุ 
 

หากมีคำพูดใดที่ท่านไม่ประสงค์ให้เผยแพร่ ข้าพเจ้าจะไม่เผยแพร่ ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะยินยอมให้สัมภาษณ์หรือไม่และยังมีสิทธใิน
การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เร่ืองที่สัมภาษณ์ได้รับการเผยแพร่ 
 

หากเด็กในความดูแลของท่านอยู่ในโครงการสนับสนุนใด การที่ท่านไม่อนุญาตให้เผยแพร่เรื่องราวที่เก่ียวข้องกับเด็กในความดูแลของท่าน
จะไม่กระทบต่อการมีส่วนร่วมในโครงการสนับสนุนดังกล่าว 
 

ในการนี้เพื่อให้เป็นที่เข้าใจถูกต้องตรงกันว่าท่านให้รับทราบและยินยอมให้ข้าพเจ้าเผยแพร่เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเด็กในความดูแล ของ
ท่านและยินยอมให้สัมภาษณ์ ของให้ลงนามไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ท่านสามารถเพิกถอนการให้ความยินยอมที่เกี่ยวข้องกับเด็กในความ
ดูแลของท่านได้ทุกกรณี หากท่านมีข้อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสารนี้หรือเกี่ยวกับบทความที่จะเผยแพร่ ท่านสามารถติดต่อข้าพเจ้า
ได้ที่           

การให้ความยินยอมของเด็ก/ผู้ดูแลเด็กสำหรับการสัมภาษณ/์บันทึกภาพและเผยแพร่ข้อมูล 
ข้าพเจ้ายินยอมให้สัมภาษณ์ และ/หรือบันทึกภาพ  (ชื่อของเด็ก)  และอนุญาตให้นำข้อมูลและ/หรือภาพไป
เผยแพร่ในหัวข้อเร่ือง  ทาง   (ระบุชื่อสื่อที่จะเผยแพร่)   
 

ลงชื่อ    ผู้ให้การยินยอม   ลงชื่อ    ผู้ให้การยินยอม 
   (เด็กชาย/เด็กหญิง    )   (นาย/นาง/นางสาว   ) 
                     เด็ก       ผู้ดูแลเด็ก 
    วันที่                               วันที่      
หมายเหตุ: พัฒนาจาก Informed Consent: Print Media ของ Media Monitoring Africa (MMA) 
ที่มา: คู่มือการรายงานข่าวสิทธิเด็กบนสื่อสังคมออนไลน์  
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ภาคผนวก ซ 
คณะทำงานโครงการจัดการความรู้เพื่อสื่อสารขับเคลื่อนนโยบาย 

ศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา 
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คณะทำงานโครงการจัดการความรู้เพื่อสื่อสารขับเคลื่อนนโยบาย 
ศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา 

 
อ.ดร.สุรศักดิ์ เก้าเอ้ียน   ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์  
     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
     หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน 
 

รศ.ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา  ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์  
     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
     หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน 
 

ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ   ที่ปรึกษาโครงการจัดการความรู้เพื่อสื่อสารขับเคลื่อนนโยบาย 
     ศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา 
 

นางสาวกมลวรรณ พลับจีน  นักวิจัยหน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน 
     คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

นางสาวชุติมา ชุมพงศ ์   นักวิจัยหน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน 
     คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

นางสาวดานา โมหะหมัดรักษาผล  นักวิจัยหน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน 
     คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

 



โครงการจัดการความรู้
เพื�อสื�อสารขับเคลื�อนนโยบายศูนย์ช่วยเหลือ
เด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา

หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื�อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อีเมล: cyd.educhula@gmail.com เว็บไซต์: www.cydcenter.com


