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ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการคงอยู่ในระบบการศึกษาของเด็กในครัวเรื อนแหว่ งกลาง*
กิตติภูมิ วิเศษศักดิ์**
(วันที่รับบทความ: 21 กันยายน 2563; วันแก้ ไขบทความ: 15 ธันวาคม 2563; วันตอบรั บบทความ: 6 มกราคม 2564)

บทคัดย่อ
บทความนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ ถึงปั จจัยต่าง ๆ ที่ มีอิทธิ พลต่อโอกาสของการคงอยู่ในระบบ
การศึ กษาของเด็กในครั วเรื อ นแหว่งกลาง และเพื่ อ เสนอแนะเชิ งนโยบายเกี่ ย วกับ การแก้ไขปั ญ หานี้ รวมถึ ง
ข้อเสนอแนะในการช่ วยเหลื อส่ งเสริ ม ให้เด็กในครั วเรื อ นแหว่งกลางมี โ อกาสมากขึ้ นในการคงอยู่ในระบบ
การศึกษาโดยใช้แนวคิดเรื่ องความเปราะบางเป็ นกรอบแนวคิดในการศึกษา และวิเคราะห์ขอ้ มูลการสารวจภาวะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรื อน พ.ศ. 2558 ของสานักงานสถิติแห่ งชาติโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ถดถอยโลจิ
สติกส์แบบทวิ ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยส่ วนใหญ่มีอิทธิ พลทาให้โอกาสในการคงอยูใ่ นระบบการศึกษาของเด็ก
ในครัวเรื อนแหว่งกลางลดลงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ได้แก่ 1. อายุของเด็ก 2. การไปทางานต่างประเทศของพ่อ
แม่ การเสี ยชี วิตของพ่อแม่ การไปทางานต่างจังหวัดของพ่อแม่ และการแยกทางกันของพ่อแม่ 3. การใช้ภาษา
กัมพูชา หรื อ ภาษาส่ วย พูดในครั วเรื อน ส่ งผลให้เด็กในครั วเรื อนแหว่งกลางมี โอกาสที่ ลดลงในการคงอยู่ใน
ระบบการศึกษาถึงร้อยละ 61.9 5. การได้รับอาหารกลางวันฟรี /อาหารเสริ มฟรี ที่โรงเรี ยน ในช่วง 1 – 5 ปี ที่ผา่ นมา
6. สวัสดิ การที่ ได้รับจากรั ฐในช่ วง1- 2ปี ที่ ผ่านมา 7. การตั้งครั วเรื อนอยู่ในภาคกลางและภาคใต้ การศึกษานี้ มี
ข้อเสนอแนะเชิ งนโยบายและข้อเสนอมาตรการที่ สาคัญ เช่ น 1. กาหนดนโยบายให้ความช่ วยเหลื อแก่เด็กใน
ครัวเรื อนแหว่งกลางที่เป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์เป็ นการเฉพาะ 2. ขยายขอบเขตนโยบายสวัสดิการ ความช่วยเหลือต่าง ๆ
ให้ครัวเรื อนแหว่งกลางเข้าถึงได้ง่าย 3. ปรับปรุ งนโยบายอาหารกลางวัน อาหารเสริ มที่โรงเรี ยนให้โปร่ งใส 4. ใช้
กลไกความร่ วมมือการดูแลเด็กและเยาวชนด้วยแนวทางการจัดการจากฐานรากที่ทุกฝ่ ายในชุมชน 5. ผนวกการ
ดูแลเด็กนักเรี ยนในครัวเรื อนแหว่งกลางเข้าไว้ในภารกิจหลักขององค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่น 6. เพิ่มบทบาทครู
และผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในการดูแลเด็กในครัวเรื อนแหว่งกลาง 7. ใช้เครื อข่ายผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในการดึงดูดเด็กใน
ครัวเรื อนแหว่งกลางกลับเข้าสู่ ระบบโรงเรี ยน
คาสาคัญ: การคงอยูใ่ นระบบการศึกษา, เด็ก, ครัวเรื อนแหว่งกลาง
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Abstract
The objective of this article is to analyze various factors that influence the persistence to the education system
of children in skipped generation households and to make policy recommendations regarding solutions to problems
addressed, using the concept of vulnerability as a framework for education and analyzing the 2015 household
socioeconomic survey data, National Statistical Office. Using the Binary Logistic Regression, the study found that most
of the factors reduced the opportunity to remain in the education system of children in skipped generation household
which are reduced with statistical significance, those are 1. Age of children 2. Going to work abroad for parents, Death
of parents, Working in the provinces of the parents, and the separation of parents.3. The use of Cambodian language or
Gui tribute language spoken in households. 5. Receiving a free lunch / free supplement at the school in the past 1 - 5
years. 6. Welfare received from the state during the past 1-2 years. 7. Setting up households in the central and southern
regions. This study has policy recommendations and measure recommendations to encourage children in a skipped
generation household to remain in the education system which are 1.policy should be given to help children in skipped
generation households of ethnic groups that are often overlooked or forgotten. 2. Expanding the scope of welfare policy
Assistance to make the skipped generation household easily accessible. 3. Updated lunch policy Supplementary food at
school to be transparent. 4. The use of cooperation mechanisms to care for children in skipped generation household
with management approaches from foundations at all parties in the community. 5. Incorporation of caring for students
in skipped generation households as a primary task of the local administrative organization. 6. Increasing the role of
teachers and school administrators in caring for children in skipped generation households. 7. Using the network of
school administrators to pull children in the in skipped generation households into the school system.
Keyword: Persistence in Education System, Children, Skipped Generation Households
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บทนา
การพัฒนาเศรษฐกิจในช่วง 4 ทศวรรษที่ผา่ นมาและการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรได้
ส่ งผลทาให้ครั วเรื อนไทยมี รูปแบบครั วเรื อนที่ หลากหลายกว่าเดิ มที่ รวมถึ งครั วเรื อนแหว่งกลาง ด้วย
(ชาย โพธิ สิตา, 2554; อมรเทพ จาวะลา, 2556; อนันต์ ภาวสุ ทธิ ไพศิฐ, 2558) ครัวเรื อนไทยเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ วจากประมาณ 11.9 ล้านครัวเรื อนในปี พ.ศ. 2529 เพิ่มขึ้นเป็น 19.8 ล้านครัวเรื อนในปี พ.ศ. 2552
เฉลี่ ย เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 2 ต่ อ ปี และมี ก ารเปลี่ ย นแปลงที่ ส าคัญ หลายประการ ได้แ ก่ 1) ครอบครั ว ขยาย
(ที่รวมถึงครอบครัวแหว่งกลาง) มีสัดส่ วนเพิ่มขึ้นและเป็ นรู ปแบบครอบครัวที่มีมากที่สุดในสังคมไทย
โดยเฉพาะในชนบท 2) ครอบครัวแบบไม่มีบุตรที่มีเพิ่มขึ้น 3) จานวนครัวเรื อนแหว่งกลางเพิ่มขึ้นอย่าง
มากแม้จะมีจานวนครัวเรื อนน้อยกว่าครัวเรื อนประเภทอื่น ๆ แต่มีอตั ราการเพิ่มสู งถึงร้อยละ 6.68 ต่อปี มี
สัดส่ วนเพิ่มเป็ น 2 เท่าในช่วงเวลา 20 กว่าปี ที่ผา่ นมาและเพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 20 ในปี 2562 โดยมีมากที่สุด
ในภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ และภาคเหนื อ (อมรเทพ จาวะลา, 2556; Caspar Peek, Wassana Im-em,
Rattanaporn Tangthanaseth, 2015; ชาย โพธิสิตา, 2554; เนื้อแพร เล็กเฟื่ องฟู และ ธัญมัชฌ์ สรุ งบุญมี, 2561)
ทาให้ครั วเรื อนแหว่งกลางเป็ นปรากฏการณ์หนึ่ งที่ น่ากังวลต่อความเป็ นอยู่และอนาคตของเด็กเพราะ
ครัวเรื อนแหว่งกลางจัดอยู่ในกลุ่มเปราะบางที่ขาดความพร้อมและโอกาสในด้านต่าง ๆ แต้องได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือ (กรมกิจการสตรี และครอบครัว, 2559) เนื่องจากเด็กในครัวเรื อนแหว่งกลางขาดโอกาสที่จะ
ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพอย่างเหมาะสม
สถานการณ์ของเด็กในครัวเรื อนแหว่งกลาง
ในบรรดาครัวเรื อนประเภทต่าง ๆ นั้น ครัวเรื อนแหว่งกลางมีสภาพความเป็ นอยูท่ ี่ยากลาบากที่สุด
เมื่อวัดจากรายได้และค่าใช้จ่ายต่อหัว โดยเฉพาะที่อยูใ่ นชนบทจะมีรายได้นอ้ ยกว่าค่าใช้จ่ายต้องอาศัยเงิน
โอนที่ ส่งมาให้จากคนที่ เคยอาศัยอยู่แล้วย้ายออกจึ งจะทาให้ครั วเรื อนแหว่งกลางจานวนหนึ่ งมีรายได้
เพียงพอกับรายจ่ายแต่ก็ยงั มีครัวเรื อนแหว่งกลางที่ไม่ได้รับเงินโอนที่เพียงพอหรื ออย่างสม่าเสมอรวมถึงที่
ไม่เคยได้รับเงินโอนกลับมาให้เลยจึ งทาให้จาเป็ นต้องได้รับความช่ วยเหลือมากที่สุด (อนันต์ ภาวสุ ทธิ
ไพสิ ฐ, 2558; research café : เว็บไซต์) ครัวเรื อนแหว่งกลางในชนบทจะมีมากในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
และภาคเหนื อซึ่ งการพึ่งพาอาศัยกันแบบเครื อญาติลดน้อยลง มีสภาพต่างคนต่างอยู่มากขึ้น ผูส้ ู งอายุถูก
ปล่ อยทิ้ งให้มีชีวิตเพียงลาพังหรื อ อยู่กับหลาน ครั วเรื อนแหว่งกลางร้ อยละ 22 มี ฐานะยากจน มี การ
ขยายตัวมากที่สุดในช่วงปี 2543 -2556 (กรมกิจการสตรี และครอบครัว, 2556; อัญชลี แก้วสระศรี และคณะ,
2560) นอกจากนี้ ครั วเรื อนเรื อนแหว่งกลางในชนบทของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อมี ความเปราะบาง
ต่อเนื่ องและซ้ าซาก กล่าวคือ เป็ นครัวเรื อนที่หัวหน้าครัวเรื อนไม่มีการศึกษาหรื อการศึกษาสู งสุ ดเพียง
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ระดับประถมศึกษาตอนต้น หัวหน้าครัวเรื อนไม่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ มีสินทรัพย์ต่า เป็นครัวเรื อนที่
ต้องการช่ วยเหลือด้วยแนวทางในการมุ่งสร้ างศักยภาพให้กบั คนรุ่ นลูกและรุ่ นหลานโดยเฉพาะในด้าน
การศึกษา แนวทางในการสร้างอาชีพให้เกิดรายได้ และการให้ความสงเคราะห์ที่เพียงพอในกรณี ที่หวั หน้า
ครัวเรื อนไม่สามารถประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ (อัมมาร์ สยามวาลาและคณะ, 2549)
เด็กในครัวเรื อนแหว่งกลางส่ วนใหญ่ไม่ได้อยูก่ บั พ่อแม่เป็นเวลานาน และมีบ่อยครั้งที่พบว่าเด็ก
ไม่ ไ ด้อ ยู่กับ พ่อ แม่ ต้ งั แต่ เ กิ ด (Champaklay et al., 2012) ทาให้เ ด็ก มี แ นวโน้ม มี ภ าวะโภชนาการที่ ไ ม่
เหมาะสมโดยเฉพาะเด็ก ที่ มีอ ายุแรกเกิ ดถึ ง 6 ขวบซึ่ งเป็ นวัยที่ มี ความส าคัญที่ สุด ของการสร้ างความ
เจริ ญเติ บโตของสมอง พัฒนาการด้านร่ างกาย อารมณ์และการเรี ยนรู ้ ที่สมวัยซึ่ งเป็ นพื้นฐานสาคัญต่อ
สภาพชีวิตเมื่อเติบโตเป็นผูใ้ หญ่ นอกจากนั้นเด็กในครัวเรื อนแหว่งกลางยังมีอาการต่าง ๆ ที่บ่งชี้ถึงความ
เจ็บปวดทางจิ ตใจ เช่ น ขาดความอบอุ่น ซึ มเศร้ า ว้าเหว่ หวาดกลัว วิตกกังวล เครี ยด มีพฤติกรรมเกเร
มีปัญหาทางอารมณ์ ปั ญหาด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อน รวมทั้งมีความเสี่ ยงสู งกว่าเด็กที่อยูก่ บั พ่อและแม่ที่
จะมีเจ็บป่ วยทางร่ างกาย รวมทั้งมีความเสี่ ยงหลายด้าน ๆ โดยเฉพาะความเสี่ ยงทางเพศ อาชญากรรมและ
ยาเสพติด (วิวรรณา คล้ายคลึง , วรรณี เดี ยวอิศเรศ และจิ นตนา วัชรสิ นธุ์ , 2018; เยาวพา, 2551; อมรวิชช์
นาครทรรพ, จุฬาภรณ์ มาเสถียรวงศ์, 2551; อีสานเดอะเรคคอร์ด: เว็บไซต์; อับดุลอาซิส ประสิ ทธิหิมะ, 2560;
Ramesh Adhikari, Aree Jampaklay, Aphichat Chamratrithirong,Kerry Richter, Umaporn Pattaravanich,
and Pata,aVapattanawong, 2013) ส่ วนในด้านการเรี ยนนั้นเด็กในครัวเรื อนแหว่งกลางมีผลสัมฤทธิ์ ทาง
การศึ ก ษาที่ ต่ า กว่า เด็ก ทัว่ ไป มี โ อกาสที่ จ ะศึ ก ษาต่ อในระดับที่ สู งขึ้ น น้อยกว่า เด็ก ที่ อยู่กับพ่อและแม่
(นิพนธ์ พัวพงศกร, 2556)
การศึกษาเกี่ยวกับครัวเรื อนแหว่งกลางส่ วนใหญ่ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของผูส้ ู งอายุในการดูแล
หลาน ผลกระทบของการย้ายถิ่นของพ่อแม่ที่มีต่อพัฒนาการของลูก ๆ ในระยะยาว รวมถึงความเป็ นอยู่
ของผูด้ ูแลทั้งสุ ขภาพทางกายและสุ ขภาพจิ ตการติดต่อและการส่ งเงินกลับของพ่อแม่ของเด็ก (วิวรรณา
คล้ายคลึง, วรรณี เดียวอิศเรศ, และจินตนา วัชรสิ นทร์ , 2561) ความสัมพันธ์ระหว่างผูส้ ู งอายุกบั หลานมีท้ งั
ด้านบวกและลบ ความรู ้สึกเป็ นภาระการเลี้ยงดูหลานและความวิตกกังวลในเรื่ องต่าง ๆ ของผูส้ ู งอายุใน
ครัวเรื อนแหว่งกลางโดยเฉพาะอนาคตด้านการศึกษารวมถึงการมีขอ้ จากัดในการถ่ายทอดประสบการณ์
ความรู ้ และการอบรมเลี้ ยงดู (B.Ingersoll-Dayton et.al., 2018; วณิ ชชา ณรงค์ชยั , ดุ ษฎี อายุวฒั น์, 2554;
วิวรรณา คล้ายคลึง, วรรณี เดียวอิศเรศ, และจินตนา วัชรสิ นทร์ , 2561) การศึกษาส่ วนใหญ่เชื่อว่าครัวเรื อน
แหว่งกลางส่ งผลกระทบเชิงลบต่อทั้งปู่ ย่าตายายและเด็กมากกว่าผลกระทบเชิงบวกและยังพบว่าการลงทุน
ด้านการศึกษาส่ งผลให้มีการสะสมทักษะในระยะยาวของเด็กในครัวเรื อนแหว่งกลางมีนอ้ ยกว่าเด็กที่อยู่
ปี ที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2564
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กับพ่อแม่อย่างพร้อมหน้า ส่ วนเด็กในครัวเรื อนแหว่งกลางภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อไม่ได้รับการส่ งเสริ ม
จากปู่ ย่าตายายให้ได้เรี ยนหนังสื อที่ดีพอและในภาพรวมเด็กในครัวเรื อนแหว่งกลางมีโอกาสที่ลดลงที่จะ
เรี ยนต่อในระดับมหาวิทยาลัย (มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาดและณัฎฐาภรณ์ เลี ยมจรั สกุลบรรณาธิ การ, 2556;
เนื้อแพร เล็กเฟื่ องฟู และ ธัญมัชฌ์ สรุ งบุญมี, 2561; ไพศาล สังโวลี : เว็บไซต์)
อย่างไรก็ตามผูว้ ิจยั ไม่พบว่ามีการศึกษาเกี่ยวกับการคงอยูใ่ นระบบการศึกษาของเด็กในครัวเรื อน
แหว่งกลางในระดับมหภาค ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับการคงอยู่ของเด็กในครัวเรื อนแหว่งกลาง
ในระบบการศึ ก ษาซึ่ งจะช่ ว ยให้สามารถทราบถึ งอิ ทธิ พ ลของปั จ จัยต่ า ง ๆ ที่ มี ต่ อ การคงอยู่ใ นระบบ
การศึกษาของเด็กในครัวเรื อนแหว่งกลางที่จะนาไปสู่ ขอ้ เสนอแนะเชิ งนโยบาย และการขับเคลื่อนการ
ส่ งเสริ มการยังคงอยูใ่ นระบบการศึกษาของเด็กในครัวเรื อนแหว่งกลางได้อย่างตรงจุด ครอบคลุมมิติต่าง ๆ
มากกว่าอย่างมีประสิ ทธิผลและประสิ ทธิภาพ
แนวคิดที่ใช้ในการศึกษา : ครัวเรื อนแหว่งกลางกับความเสี่ ยง ความเปราะบาง และความยากไร้
ความเปราะบางเป็ นแนวคิดที่พิจารณาได้จากหลายมิ ติ ได้แก่ มิติทางเศรษฐกิ จ ที่พิจารณาจาก
รายได้ รายจ่าย การขาดโอกาสทางเศรษฐกิจ ด้านสุ ขภาพอนามัย เช่น ภาวะทุโภชนาการ การมีสุขภาพที่แย่
ด้านการศึกษา เช่ น การขาดโอกาสทางการศึกษา และทางการเมือง เช่ น การมีสิทธิ ทางการเมืองที่จากัด
โดยในแต่ละสังคมจะมีการกาหนดความเปราะบางของบุคคลที่แตกต่างกันไป
ความยากไร้ หมายถึ งความยากลาบากและการไม่มีในภาวะปั จจุ บนั และในอนาคต ส่ วนความ
เปราะบางหมายถึง โอกาสที่จะตกอยูใ่ นความยากลาบาก โดยที่ความเสี่ ยงเป็ นสาเหตุสาคัญประการหนึ่ ง
ของความเปราะบางของครัวเรื อน หรื อความยากไร้ของครัวเรื อน
ครัวเรื อนแหว่งกลางถูกจัดเป็ นครัวเรื อนประเภทหนึ่ งที่มีความเปราะบางที่ตอ้ งได้รับการดู แล
ส่ งเสริ มสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคส่ วนต่าง ๆ เพราะมีความเปราะบางทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคม สุ ขภาพ การศึกษาทั้งในแง่ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน การคงอยู่ในระบบการศึกษา และโอกาสใน
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์ถึงปั จจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิ พลต่อการคงอยู่ในระบบการศึกษาของเด็กในครัวเรื อน
แหว่งกลาง
2. เพื่อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการแก้ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการคงอยูใ่ นระบบการศึกษา
รวมถึ งข้อเสนอแนะแนวทางในการช่ วยเหลื อส่ งเสริ มให้เด็กในครั วเรื อนแหว่งกลางมี โอกาสมากขึ้น
ในการคงอยูใ่ นระบบการศึกษา
ปี ที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2564
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ระเบียบวิธีวจิ ัย
ประชากรและตัวอย่ าง
การศึกษานี้ใช้ขอ้ มูลจากการสารวจสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรื อน พ.ศ. 2558 โดย
สานักงานสถิติแห่งชาติ
ประชากรในการศึกษานี้ ได้แก่ เด็กในครัวเรื อนแหว่งกลางที่อายุต่ ากว่า 15 ปี ทัว่ ประเทศในปี
2558 จานวน 1,429,993 คน เป็ นจานวนตัวเลขที่ได้จากการถ่วงน้ าหนักข้อมูลของตัวอย่างเด็กในครัวเรื อน
แหว่งกลางในปี 2558 จานวน 3,076 คน ที่ได้จากการใช้คาสั่ง select case และการคัดกรองข้อมูลโดยตรง
จากหน้า จอคอมพิ ว เตอร์ การเลื อ กตัว อย่า งนี้ เป็ นการเลื อ กแบบเฉพาะเจาะจง (purposive selection)
เนื่ องจากการสารวจนี้ ของสานัดงานสถิ ติแห่ งชาติ ไม่ได้กาหนดค่าของเด็กในครั วเรื อนแหว่งกลางไว้
โดยตรง จึงต้องคัดเลือกและคัดกรองข้อมูลเพื่อให้ได้ขอ้ มูลของเด็กในครัวเรื อนแหว่งกลางโดยเฉพาะ
ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ตัวแปรเชิงประชากร เช่น เพศ อายุ ภาษาที่ใช้พูดในครัวเรื อน ภูมิภาคที่อาศัย
อยู่ และตัวแปรที่เกี่ยวกับการเป็ นครัวเรื อนแหว่งกลาง เช่นสาเหตุที่ไม่ได้อยูก่ บั พ่อแม่ ระยะเวลาที่ไม่ได้อยู่
กับพ่อแม่ เป็ นต้น โดยมีรายละเอียดแสดงในตารางที่ 1
ตัว แปรตาม ได้แ ก่ การคงอยู่ใ นระบบการศึ ก ษาของเด็ ก ในครั ว เรื อ นแหว่ ง กลาง ในที่ น้ ี คื อ
ระดับชั้นที่เด็กในครัวเรื อนแหว่งกลางกาลังศึกษาอยูใ่ นสถานศึกษา
คานิ ยามเชิ งปฏิบตั ิการ ของ การคงอยู่ในระบบการศึกษา หมายถึงการที่เด็กในครัวเรื อนแหว่ง
กลางยังคงเรี ยนหนังสื ออยูใ่ นโรงเรี ยน
เครื่ องมือวิจัย
ได้แก่ ข้อมูลการสารวจภาวะทางเศรษฐกิจและครัวเรื อน พ.ศ.2558 ของสานักงานสถิติแห่ งชาติ
โดยใช้แบบสารวจ“สศส.2 การสารวจสมาชิ กและการใช้จ่ายของครั วเรื อน” ที่ เก็บข้อมู ลต่ าง ๆ เป็ น
รายบุคคลของแต่ละครั วเรื อนที่ ถูกบันทึ กอยู่ใน record ที่ 2 ซึ่ งเป็ นข้อมูลระดับบุคคล ที่ ได้ Aggregate
ข้อมูลให้เป็ นข้อมูลระดับครัวเรื อนที่ขอ้ มูลของสมาชิกครัวเรื อนเดียวกันจะอยูภ่ ายใต้ครัวเรื อนเดียวกันแต่
แยกต่างหากจากกัน
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ตารางที่ 1 แสดงตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ต่อการคงอยูใ่ นระบบการศึกษาของ
ตัวแปร
1.NEW_HH_NO
2.ความสัมพันธ์กบั
หัวหน้าครัวเรื อน
3.เพศ
4.อายุของเด็ก
5.ภาษาที่ใช้ในครัวเรื อน

6.ผูท้ ี่เด็กอาศัยอยูด่ ว้ ย
7.เรี ยนชั้นอนุบาล/เด็ก
เล็ก
8.เรี ยนชั้นม.1 - ม.3
9..เรี ยนชั้น ม.4 - ม.6
10.ชั้นที่กาลังเรี ยน
ทั้งหมด
11.จบต่ากว่า
ประถมศึกษา
12.จบประถมศึกษา
13.พ่อแม่เสี ยชีวิต
14.พ่อแม่แยกทางกัน
15.พ่อแม่ทางาน
ต่างจังหวัด

จานวน
(คน)
3076
3076

ตา่ สุ ด

สู งสุ ด

ค่ าเฉลีย่

229
6

51,855
6

30,175 11372.1
6.00*
.000

3076
3076
3076

0
0
1

1
14
7

0.499
7.81
1.14

3076
3076

4
.00

4
1

4.00*
.1963

0 = หญิง 1 = ชาย
0 = อายุต่ากว่า 1 ปี
1= ไทย 2 = มาเลย์/ยาวี
3 = จีน
4= มอญ/พม่า
5 = กัมพูชา/ส่ วย
6=กะเหรี่ ยง 7= อื่น ๆ
.000 4 = อยูก่ บั ญาติ
.39723 0 = ไม่ใช่ 1= ใช่

3076
3076
3076

.00
.00
.00

1
1
1

.1427
.0004
.3394

.34977 0 = ไม่ใช่ 1= ใช่
.01997 0 = ไม่ใช่ 1= ใช่
.47352 0 = ไม่ใช่ 1= ใช่

3076

.00

1

.2792

.44859 0 = ไม่ใช่ 1= ใช่

3076
3076
3076
3076

.00
.00
.00
.00

1
1
1
1

.4714
.0326
.4184
.6824

.49918
.17764
.81350
.46556
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ความหมาย
เลขที่บา้ นที่สารวจ
6 = ลูกของลูก

.500
3.945
.772

0 = ไม่ใช่
0 = ไม่ใช่
0 = ไม่ใช่
0 = ไม่ใช่

1= ใช่
1= ใช่
1= ใช่
1= ใช่
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ตัวแปร
16.พ่อแม่ทางาน
ต่างประเทศ
17.ภาคกลาง
18.ภาคเหนือ
19.ภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ
20.ภาคใต้

จานวน
(คน)
3076

ตา่ สุ ด

สู งสุ ด

ค่ าเฉลีย่

S.D.

ความหมาย

.00

1

.0220

.14654 0 = ไม่ใช่ 1= ใช่

3076
3076
3076

.00
.00
.00

1
1
1

.1551
.2210
.5483

.36197 0= ไม่ใช่ 1=ใช่
.41493 0= ไม่ใช่ 1=ใช่
.49766 0= ไม่ใช่ 1=ใช่

3076

.00

1

.0572

.23215 0= ไม่ใช่ 1=ใช่

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ใช้ขอ้ มูลจากการสารวจภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรื อน พ.ศ.2558 ของสานักงานสถิติ
แห่งชาติ โดยใช้ขอ้ มูล record ที่ 2ที่สารวจด้วย “แบบสารวจสมาชิกและการใช้จ่ายของครัวเรื อน” ดังกล่าว
ข้างต้น
การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสารวจภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรื อนพ.ศ.2558ของ
สานักงานสถิติแห่งชาติ ใน Record ที่ 2 ซึ่งได้ aggregate ข้อมูลรายบุคคลให้เป็ นข้อมูลระดับครัวเรื อนที่ทา
ให้สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลในระดับครัวเรื อนได้โดยนาข้อมูลต่าง ๆ มาจัดทาเป็ นตัวแปรพยากรณ์เพื่อการ
วิเคราะห์ดงั รายละเอียดในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ข้างต้นแสดงถึงจานวนตัวอย่างที่เท่ากันของตัวแปรทุกตัวที่นามาใช้ในการวิเคราะห์
ซึ่งเป็ นเงื่อนไขประการหนึ่งของการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกแบบทวิ
การที่ตวั แปร ความสัมพันธ์กบั หัวหน้าครัวเรื อน มีค่า = 6 และเป็ นค่าคงที่ หมายถึงเป็ นลูกของลูก
(คือหลาน) ของหัวหน้าครัวเรื อน มีจานวน 3076 คน เช่นเดียวกับตัวแปร ผูท้ ี่เด็กอาศัยอยูด่ ว้ ย ที่มีค่าตัวแปร
= 4 และเป็ นค่าคงที่ มีจานวน 3076 คน คืออาศัยอยู่กบั ญาติ หมายความว่า ตัวอย่างทั้งหมดนี้ ที่มีจานวน
3,076 คนเป็ นเด็กที่อาศัยอยูก่ บั ปู่ ย่าตายายเพียงลาพังในครัวเรื อนโดยไม่มีคนอายุรุ่นอื่นอยูร่ ่ วมด้วย นัน่ คือ
ข้อมูลทั้งหมดนี้เป็ นข้อมูลของเด็กในครัวเรื อนแหว่งกลางโดยเฉพาะ
ปี ที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2564
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ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกส์แบบทวิ (Binary Logistic Regression) มีตวั แปร 9 ตัวแปรในการ
อธิ บายโอกาสที่เด็กในครัวเรื อนแหว่งกลางซึ่ งอายุต่ากว่า 15 ปี ยังคงเรี ยนอยูใ่ นโรงเรี ยนมีความสอดคล้อง
กับ ข้อ มู ล เชิ ง ประจัก ษ์อ ย่า งมี นัย ส าคัญ โดยมี ค่ า -2 Likihood = 108917.746 มี Model Chi- square =
1723370.54 (df = 28) มีระดับนัยสาคัญที่ระดับ .000 หมายถึงการยอมรับสมมติฐาน H1 : ค่าสัมประสิ ทธิ์ ≠
0 แสดงว่าชุดตัวแปรทานาย ( x’s ) สามารถร่ วมกันทานายโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่สนใจ ในที่น้ ีคือ การ
คงอยูใ่ นระบบการศึกษา และมีค่า Cox & Snell R2 = .700 โดยสมการสาหรับพยากรณ์การคงอยูใ่ นระบบ
การศึกษาหรื อการยังคงเรี ยนอยูใ่ นโรงเรี ยนของเด็กในครัวเรื อนแหว่งกลางมีดงั ต่อไปนี้

ATTN =

−𝟒.𝟑𝟒𝟕 𝒙𝟏 +𝟑.𝟔𝟓𝟕𝒙𝟐(𝟏) +𝟏.𝟏𝟐𝟒𝒙𝟐(𝟑) +.𝟖𝟐𝟖𝒙𝟐(𝟒) −.𝟗𝟔𝟔𝒙𝟐(𝟓) −𝟏.𝟕𝟑𝟐𝒙𝟑(𝟏) −𝟏.𝟏𝟐𝟏𝒙𝟑(𝟐) −𝟏.𝟓𝟗𝟐𝒙𝟑(𝟑) −𝟐.𝟐𝟕𝟑𝒙𝟑(𝟒) −𝟐.𝟔𝟖𝟎𝒙𝟑(𝟓) +

𝒆

−𝟒.𝟑𝟕𝟒𝒙𝟏 +𝟑.𝟔𝟓𝟕𝒙𝟐(𝟏) +𝟏.𝟏𝟐𝟒𝒙𝟐(𝟑) +.𝟖𝟐𝟖𝒙𝟐(𝟒) −.𝟗𝟔𝟔𝒙𝟐(𝟓) −𝟏.𝟕𝟑𝟐𝒙𝟑(𝟏) −𝟏.𝟏𝟐𝟏𝒙𝟑(𝟐) −𝟏.𝟓𝟗𝟐𝒙𝟑(𝟑) −𝟐.𝟐𝟕𝟑𝒙𝟑(𝟒) −𝟐.𝟔𝟖𝟎𝒙𝟑(𝟓) +

𝟏+𝒆

𝟒𝟎.𝟑𝟎𝟐𝒙𝟒(𝟏) +𝟑𝟖.𝟗𝟖𝟖𝒙𝟒(𝟐) +𝟓𝟐.𝟎𝟑𝟎𝒙𝟓(𝟏) +𝟐.𝟒𝟑𝟗𝒙𝟔(𝟏) −.𝟎𝟕𝟒𝒙𝟕(𝟏) +.𝟗𝟎𝟓𝒙𝟕(𝟐) −.𝟕𝟓𝟏𝒙𝟕(𝟑) −.𝟏𝟐𝟓𝟎𝒙𝟕(𝟒) −.𝟗𝟕𝟗𝒙𝟕(𝟓) −.𝟖𝟓𝟓𝒙𝟖(𝟏)
𝟒𝟎.𝟑𝟎𝟐𝒙𝟒(𝟏) +𝟑𝟖.𝟗𝟖𝟖𝒙𝟒(𝟐) +𝟓𝟐.𝟎𝟑𝟎𝒙𝟓(𝟏) +𝟐.𝟒𝟑𝟗𝒙𝟔(𝟏) −.𝟎𝟕𝟒𝒙𝟕(𝟏) +.𝟗𝟎𝟓𝒙𝟕(𝟐) −.𝟕𝟓𝟏𝒙𝟕(𝟑) −.𝟏𝟐𝟓𝟎𝒙𝟕(𝟒) −.𝟗𝟕𝟗𝒙𝟕(𝟓) −.𝟖𝟓𝟓𝒙𝟖(𝟏)

−𝟐. 𝟔𝟏𝟖 𝒙𝟖(𝟐) −. 𝟗𝟕𝟓𝒙𝟗(𝟏) −. 𝟐𝟑𝟎𝒙𝟗(𝟐)
−𝟐. 𝟔𝟏𝟖𝒙𝟖(𝟐) −. 𝟗𝟕𝟓𝒙𝟗(𝟏) −. 𝟐𝟑𝟎𝒙𝟗(𝟐)

เมื่ อ นาสมการกลับไปทานายข้อมู ลในตัว อย่างได้ค่าการทานายถู กต้องร้ อยละ 98.9 ซึ่ งโดย
ภาพรวมสมการมีความเหมาะสมกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับสู ง โดยตัวแปรอิสระที่มีส่วนช่วยอธิ บาย
การยังคงศึกษาอยูใ่ นระบบโรงเรี ยนของเด็กในครัวเรื อนแหว่งกลางอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 9 ตัวแปร มี
ผลการศึกษา ดังนี้ (คาว่า “เด็ก” ในผลการศึกษานี้ หมายถึง “เด็กในครัวเรื อนแหว่งกลาง)
1) อายุ (x1) พบว่า เมื่อเด็กมีอายุเพิ่มขึ้น 1ปี จะทาให้โอกาสที่จะยังคงเรี ยนหนังสื อลดลงถึงร้อย
ละ 98.7 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .001
2)ภาษาที่ใช้ในครัวเรื อน (x2) พบว่า
2.1 เด็กที่พูดภาษาไทยในครัวเรื อน (x2(1)) มีโอกาสที่ยงั คงเรี ยนหนังสื ออยูม่ ากกว่าเด็กที่ไม่ได้
พูดภาษาไทยในครัวเรื อนเป็ น 38.756 เท่าอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2.2 เด็กที่พดู ภาษาจีนในครัวเรื อน (x2(3))มีโอกาสที่ยงั คงเรี ยนหนังสื ออยูม่ ากกว่าเด็กที่ไม่ได้พูด
ภาษาจีนในครัวเรื อน 1.124 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .001
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2.3 เด็กที่พูดภาษา มอญ/พม่า ในครัวเรื อน (x2(4)) มีโอกาสที่ยงั คงเรี ยนหนังสื ออยูม่ ากกว่าเด็ก
ที่ไม่ได้พดู ภาษามอญ/พม่าในครัวเรื อน .828 เท่าอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .001
2.4 เด็กที่พดู ภาษาเขมร/ส่ วยภายในครัวเรื อน (x2(5)) มีโอกาสที่ยงั คงเรี ยนหนังสื อน้อยกว่าเด็กที่
ไม่ได้พดู เขมร/ส่ วยในครัวเรื อนถึงร้อยละ 61.9 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .001
3. สาเหตุที่ไม่ได้อยูก่ บั พ่อแม่ (x3)
3.1 เด็กที่ พ่อแม่เสี ยชี วิต (x3(1)) มี โอกาสที่ ยงั คงเรี ยนหนังสื ออยู่น้อยกว่าเด็กที่ พ่อแม่ไม่ได้
เสี ยชีวิตคิดเป็ นร้อยละ 82.3 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .001
3.2 เด็กที่พ่อแม่แยกทางกัน (x3(2)) มีโอกาสที่ยงั คงเรี ยนหนังสื ออยูน่ อ้ ยกว่าเด็กที่พ่อแม่ไม่ได้
แยกทางกันคิดเป็ นร้อยละ 67.4 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .001
3.3 เด็กที่พ่อแม่ไปทางานต่างจังหวัด (x3(3)) มีโอกาสที่ยงั คงเรี ยนหนังสื ออยูน่ อ้ ยกว่าเด็กที่พ่อ
แม่ไม่ได้ไปทางานต่างจังหวัดคิดเป็ นร้อยละ 79.7 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .001
3.4 เด็กที่พ่อแม่ไปทางานต่างประเทศ (x3(4)) มีโอกาสที่ยงั คงเรี ยนหนังสื ออยูน่ อ้ ยกว่าเด็กที่พ่อ
แม่ไม่ได้ไปทางานต่างประเทศคิดเป็ นร้อยละ 89.7 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .001
3.5 เด็กที่ไม่ได้อยู่กบั พ่อแม่ดว้ ยสาเหตุอื่น ๆ (x3(5)) มีโอกาสที่ยงั คงเรี ยนหนังสื ออยู่นอ้ ยกว่า
เด็กที่ไม่ได้อยูก่ บั พ่อแม่ดว้ ยสาเหตุอื่น ๆ คิดเป็ นร้อยละ 93.1 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .001
4. สถานที่เรี ยนหนังสื อ (x4)
4.1 เด็กที่กาลังเรี ยนอยูใ่ นโรงเรี ยนเอกชน (x4(1)) มีโอกาสที่ยงั คงเรี ยนหนังสื ออยูม่ ากกว่าเด็กที่
ไม่ได้เรี ยนในโรงเรี ยนเอกชน เป็ น 3.183E+17 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.001
4.2 เด็กที่กาลังเรี ยนอยู่ในโรงเรี ยนรัฐบาล (x4(2)) มีโอกาสที่ยงั คงอยู่เรี ยนหนังสื ออยู่มากกว่า
เด็กที่ไม่ได้กาลังเรี ยนอยูใ่ นโรงเรี ยนรัฐบาลคิดเป็ น 8.559E+16 เท่าอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .001
5. ระดับชั้นที่กาลังเรี ยนอยู่ (x5)
5.1 เด็กที่กาลังเรี ยนอยู่ระดับมัธยมต้น (x5(1)) มีโอกาสที่ยงั คงเรี ยนหนังสื ออยู่มากกว่าเด็กที่
ไม่ได้เรี ยนในระดับชั้นนี้เป็ น 3.949E+22 เท่าอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .001
6. ระดับชั้นที่เรี ยนจบ (x6)
6.1 เด็กที่เรี ยนจบชั้นอนุบาล/เด็กเล็กแล้ว (x6(1)) มีโอกาสที่จะยังคงเรี ยนหนังสื ออยูม่ ากกว่าเด็ก
ที่ไม่ได้เรี ยนจบชั้นอนุบาล/เด็กเล็กเป็ น 11.46 เท่าอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .001
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7. จานวนปี ที่ได้รับอาหารกลางวันฟรี /อาหารเสริ มที่โรงเรี ยน (x7)
จานวนปี ที่เด็กได้รับอาหารกลางวันฟรี /อาหารเสริ มเสริ มที่โรงเรี ยนในระยะเวลา 1 , 3 , 4 และ 5
ปี ที่ผ่านมา หรื อ (x7(1)) , (x7(3)), (x7(4)) , (x7(5)) ทาให้เด็กมีโอกาสที่จะยังคงเรี ยนหนังสื ออยู่น้อยกว่ าเด็กที่
ไม่ได้รับอาหารกลางวันฟรี หรื ออาหารเสริ มที่โรงเรี ยนในระยะเวลา 1,3, 4 และ 5ปี ที่ผา่ นมาคิดเป็ นร้อยละ
.071 52.8 71.3 และ 62.4 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 .001 .001 .001 และ.001 ตามลาดับ
มีเพียงจานวนปี ที่เด็กได้รับอาหารกลางวันฟรี /อาหารเสริ มฟรี ที่ โรงเรี ยนในระยะเวลา 2 ปี ที่ผ่าน
มาหรื อ (x7(2)) ที่ส่งผลให้มีโอกาสที่ยงั คงเรี ยนหนังสื ออยูม่ ากกว่ าเด็กที่ไม่ได้รับอาหารกลางวันฟรี /อาหาร
เสริ มที่โรงเรี ยนในระยะเวลา 2 ปี ที่ผา่ นมาเป็ น 2.472 เท่าอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .001
8. จานวนปี ที่สมาชิกในครัวเรื อนได้รับสวัสดิการจากรัฐ (x8)
จานวนปี ที่สมาชิ กในครัวเรื อนของเด็กได้รับสวัสดิการจากรัฐในระยะเวลา 1 และ 2 ปี ที่ผ่านมา
หรื อ (x8(1)) และ (x8(2)) มี โ อกาสที่ ย งั คงเรี ย นหนัง สื อ อยู่น้อ ยกว่ า เด็ ก ในครั ว เรื อ นที มี ส มาชิ ก ได้รั บ
สวัสดิการของรัฐในระยะเวลา 1 ปี ที่ผา่ นมาคิดเป็ นร้อยละ 57.5 และ 92.7อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.001 ตามลาดับ
9. ภูมิภาค (x9)
เด็กที่มีภูมิลาเนาอยูใ่ นภาคกลาง ภาคใต้ หรื อ (x9(1)) , (x9(2)) มีโอกาสที่ยงั คงเรี ยนหนังสื ออยู่
น้อยกว่าเด็กที่ไม่ได้อยูใ่ นภาคกลาง ภาคใต้คิดเป็ นร้อยละ 62.3 และ 20.6 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตที่ระดับ .001
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์โลจิสติกส์แบบทวิ เด็กในครัวเรื อนแหว่งกลางยังเรี ยนหนังสื ออยูพ่ .ศ.2558
ตัวแปร

B
3.657**

S.E.
.018
1.106

Exp(B)
.013
38.756

-4.374***

อายุ (x1)
ไทย (x2(1))
มาเลย์/ยาวี

(x2(2))

-4.869

121.644

.008

จีน

(x2(3))

1.124***

.053

3.077

มอญ/พม่า

(x2(4))

.828***

.146

2.289

กัมพูชา/ส่ วย

(x2(5))

-.966***

.083

.381
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ตัวแปร

B

S.E.

Exp(B)

สาเหตุทไี่ ม่ ได้ อยู่กบั พ่ อและแม่ (x3)
พ่อและ/แม่เสี ยชีวติ

(x3(1))

-1.732***

.059

.177

พ่อและแม่แยกทางกัน

(x3(2))

-1.121***

.057

.326

พ่อและ/แม่ทางานต่างจังหวัด

(x3(3))

-1.592***

.082

.203

พ่อและ/หรื อแม่ทางานต่างประเทศ (x3(4))

.195

.103

(x3(5))

-2.273***
-2.680***

.073

.069

(x4(1))
(x4(2))

40.302***
38.988***

4.883
4.883

3183E+17
8.559E+16

สาเหตุอื่น ๆ
สถานทีเ่ รียน
โรงเรี ยนเอกชน
โรงเรี ยนรัฐบาล
ระดับชั้นที่กาลังเรียน

(x4)

(x5)

มัธยมต้ น

(x5(1))

52.030***

6.097

3.949E+22

มัธยมปลาย

(x5(2))

51.729

135.044

2922E+22

(x6(1))

2.439***

.142

11.461

ภาคกลาง

(x9(1))

-.975***

.025

.377

ภาคใต้

(x9(2))

-.230***

.046

.794

ระดับชั้นที่เรียนจบ

(x6)

อนุบาล/เด็กเล็ก
ภูมภิ าค

(x9)

2 Likihood
108917.746
Cox & Snell R2 .700
***P < .001 *P < .05

Chi- square 1723370.54*** (df = 25)
Percentage correctly classification 98.9
n = 3076 (weight cases = 1429993)
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สรุปผลการวิจัย
การศึกษานี้ มีผลการศึกษาที่สาคัญ ได้แก่ ปั จจัยเรื่ องพ่ อแม่ ไปทางานต่ างประเทศ เป็นปั จจัยที่ส่งผล
กระทบเชิ งลบต่อการคงอยู่ในระบบการศึกษาของเด็กในครั วเรื อนแหว่งกลางอย่างมาก สอดคล้องกับ
การศึกษาของอับดุลอาซิ ส ประสิ ทธิ์ หิ มะ(2017) ที่พบว่าเด็กที่เคยแยกกันอยูก่ บั พ่อแม่เนื่ องจากพ่อแม่ไป
ทางานต่างประเทศนั้นจะมีปัญหาทางด้านพฤติกรรมมากกว่าเด็กที่อยู่ดว้ ยกันกับพ่อแม่ ทั้งพติกรรมเกเร
ปั ญหาทางด้านอารมณ์ พฤติกรรมการอยูไ่ ม่นิ่ง ปั ญหาความสัมพันธ์กบั เพื่อนและพฤติกรรมความสัมพันธ์
ทางสังคม ในขณะที่การคงอยูใ่ นระบบการศึกษาที่ลดลงในช่วงปี 2552 -2557 มีสาเหตุสาคัญมาจากการที่
เด็กอพยพติ ดตามผูป้ กครอง ในขณะที่ ปัจจัยในเรื่ องชาติ พนั ธุ์ที่ผูกติ ดอยู่กับภาษาพูดในครั วเรื อนนั้น
การศึกษานี้พบว่า เด็กในครัวเรื อนแหว่งกลางที่เป็ นคนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์กมั พูชา / ส่ วยนั้น...
อภิปรายผลการวิจัย
การคงอยูใ่ นระบบการศึกษา เป็ นเรื่ องที่มีความสาคัญประการหนึ่งของประเทศ โอกาสที่ลดลงในการ
คงอยู่ในระบบการศึ กษาเป็ นปั ญหาที่ เกิ ดขึ้นทุกปี โดยมี สาเหตุหลายประการโดยในช่ วงปี 2552 -2557 นั้น
ปัญหาการอพยพตามผูป้ กครอง เป็ นสาเหตุสาคัญประการหนึ่งของการที่เด็กไม่ได้อยูใ่ นระบบการศึกษา ซึ่งเด็ก
ในคร้วเรื อนแหว่งกลาง ก็เป็ นกลุ่มหนึ่งที่ประสบปัญหานี้
ข้อค้นพบที่สาคัญประการหนึ่งคือ เด็กในครัวเรื อนแหว่งกลางที่พูดภาษากัมพูชา / ส่ วยในครัวเรื อน
ถือเป็นกลุ่มชาติพนั ธุ์ที่เป็นชนกลุ่มน้อยและด้อยโอกาสมีโอกาสที่จะคงอยูใ่ นระบบการศึกษาน้อยกว่าเด็กใน
ครัวเรื อนแหว่งกลางที่พูดภาษาอื่น ๆในครัวเรื อน การเป็ นผูด้ อ้ ยโอกาสมักทาให้ถูกมองข้ามหรื อถูกหลงลืม ทา
ให้ไม่สามารถเข้าถึงการสวัสดิการช่วยเหลือให้คงอยูใ่ นระบบการศึกษาได้แม้วา่ รัฐบาลจะกาหนดนโยบายเรี ยน
ฟรี ในการศึกษาขั้นพื้นฐานสาหรับเด็กทุกคน สอดคล้องกับการวิจยั ที่พบว่า การมีเชื้อชาติต่างจากเด็กทัว่ ไปเป็ น
สาเหตุประการหนึ่งที่เด็กจะออกจากโรงเรี ยนก่อนจบการศึกษา (โสธิ ดา ผุฏฐธรรม,2556) ส่ วนการที่พ่อแม่ไป
ทางานต่างประเทศนั้นมีการศึกษาที่พบว่าส่ งผลเชิงลบอย่างมากต่อเด็กที่ถุกทิ้งไว้เบื้องหลังหลายประการ
ส่ วนการที่เด็กในครัวเรื อนแหว่งกลางที่เมื่อมีอายุมากขึ้น 1 ปี จะมีโอกาสลดลงที่จะยังคงอยูใ่ นระบบ
การศึกษานั้น สอดคล้องกับงานศึกษาของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ระบุว่า เด็กในครัวเรื อน
แหว่งกลางที่อยู่ในชนบทในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อไม่ได้ถูกปู่ ย่าตายายส่ งเสริ มให้เห็ นความสาคัญของ
การศึกษา เด็กไม่มีเป้าหมายในชีวิตที่ชดั เจน ไม่รู้วา่ จะเรี ยนไปทาไม ทาให้ไม่ได้รับการศึกษาที่ดีพอ และอยูใ่ น
วังวนของการเป็นแรงงานไร้ฝีมือที่รายได้ต่า หรื อการเข้าสู่ วงั วนของการทาผิดกฎหมาย โดยเฉพาะในเรื่ องยา
เสพติด (EsanBiz.com : เว็บไซต์)
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สาหรับข้อค้นพบเรื่ องปั ญหาเกี่ยวกับอาหารเสริ มหื ออาหารกลางวันที่โรงเรี ยนที่ส่งผล่อการคงอยู่ใน
ระบบการศึ กษาของเด็กในครั วเรื อนแหว่งกลางนั้น ก็ได้ยืนยันถึ งปั ญหาเรื่ องการทุจริ ตอาหารกลางวันใน
โรงเรี ยนที่ยงั คงเกิดขึ้นอย่างซ้ าซากและยังไม่สามารถแก้ไขให้หมดไปได้ (มติชนสุ ดสัปดาห์ : เว็บไซต์)
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัยครั้งนี้
หน่ ว ยงานและภาคส่ ว นต่ า ง ๆ จ าเป็ นต้อ งช่ ว ยเหลื อ อย่า งเป็ นรู ป ธรรมและอย่า งเป็ นระบบ
เพื่อที่จะช่วยบรรเทาและแก้ไขปั ญหานี้ไม่ให้ส่งผลกระทบในระยะยาวต่อตัวเด็กเองและต่อสังคมโดยรวม
เนื่องจากครัวเรื อนแหว่งกลางไม่สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้ลุล่วงได้เอง
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
หน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง อาทิ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ กรม
กิจการสตรี และสถาบันครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน และ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ควรบูรณาการนโยบายการช่ วยเหลื อเด็กในครั วเรื อนแหว่งกลางเพื่อให้ความครอบคลุ มและ
ครัวเรื อนแหว่งกลางเข้าถึงได้ง่าย เนื่ องจากเด็กในครัวเรื อนแหว่งที่ยากจน จัดเป็นกลุ่มหนึ่ งที่ดอ้ ยโอกาส
และเปราะบางที่มกั ถูกลืมหรื อถูกมองข้าม (บวรสม ลีระพันธ์ และคณะ,2559 )
2. ข้อเสนอแนะเชิงมาตรการ
การสร้างความตระหนักถึงปั ญหานี้ให้กบั ครู ผสู ้ อนและผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเพื่อดาเนินมาตรการเชิง
รุ กในการช่วยเด็กและเยาวชนในครัวเรื อนแหว่งกลาง
3. ข้อเสนอแนะในการสารวจข้อมูล
การสารวจข้อมูลสภาวะทางเศรษฐกิ จและสังคมของครัวเรื อน (SES) ควรกาหนดข้อคาตอบที่
ระบุถึงครัวเรื อนแหว่งกลางอย่างเฉพาะเจาะจงเพื่อให้สามารถนาข้อมูลมาใช้วิเคราะห์ได้โดยตรง
4. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ครั้งต่อไป
ควรศึกษาศึกษาในลักษณะที่เป็ น Time Series เช่น พ.ศ. 2553 -2563
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