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บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์	 1)	 เพื่อสนับสนุนทางวิชาการและทรัพยากรให้แก่-องค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่	และสถานศกึษาในการพฒันาแนวทางปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาเดก็ดอ้ยโอกาสนอก
ระบบการศึกษาและเด็กกลุ่มเสี่ยงในระบบการศึกษา	2)	 เพื่อผลักดันให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือ
ระหวา่งหนว่ยงานในทอ้งถิน่	ในการประสานความรว่มมอืจากหนว่ยงานตา่งๆ	ทัง้ภาครฐั	ภาคเอกชน	และ
ภาคประชาสังคม	ดำาเนินการในพื้นที่เป้าหมายครอบคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โดยมีจังหวัดนำาร่อง	
5	จังหวัด	ได้แก่มหาสารคาม	นครพนม	หนองบัวลำาภู	เลย	และนครราชสีมา	ซึ่งแต่ละจังหวัดแบ่งพื้นที่
เพ่ือจดัต้ังหน่วยดแูลรายกรณ(ีcase	management	unit)	โดยทมีพีเ่ลีย้งภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	ลงพืน้
ที่	นิเทศ	ติดตาม	ให้คำาปรึกษา	การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยการประกบตัว	การวิเคราะห์ปัญหา	การจัด
ทำาระบบข้อมูลสารสนเทศ	การช่วยเหลือ	การติดตามประเมินผล	และการประสานงาน	การทำางานร่วม
กบัภาคเีครือข่าย	ซึง่จะเปน็กลไกสำาคญัใน	การดูแลชว่ยเหลอืเดก็ดอ้ยโอกาสนอกระบบการศกึษาและเดก็
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กลุม่เสีย่งในระบบการศกึษา	ผลการวจิยัพบวา่	1)	จากการสนบัสนนุทางวชิาการและทรัพยากรของทมีพี่
เลีย้งทีใ่หแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่	และสถานศกึษา	ในการพฒันาแนวทางปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา
เดก็ดอ้ยโอกาสนอกระบบการศกึษาและเด็กกลุม่เสีย่งในระบบการศกึษา	ทำาใหไ้ดข้อ้ตกลงรว่มกันซึง่นำาไป
สู่การดำาเนินงานใน	3	ประเด็น	ได้แก่	(1)	แนวทางในการเลือกรายกรณีศึกษา	(2)	การคัดกรองและการ
วิเคราะห์ปัญหา	และ	(3)	การจัดทำาแผนประกบตัวรายกรณี	และ	2)	จากการดำาเนินงานทำาให้เกิดการบู
รณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในท้องถิ่น	ในการประสานความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ	ทั้ง
ภาครัฐ	ภาคเอกชน	และภาคประชาสังคม	

คำ�สำ�คัญ:	 พี่เลี้ยง	หน่วยดูแลรายกรณี	เด็กด้อยโอกาสนอกระบบ	เด็กกลุ่มเสี่ยงในระบบ

Abstract
The	objectives	of	this	research	were:	1)	to	provide	academic	support	and	resource	

for	Local	Administrative	Organization	as	well	as	Schools	 in	developing	 the	guidelines	 for	
preventing	and	solving	the	problem	for	underprivileged	children	in	Non-formal	Education,	and	
at-risk	children	in	Formal	Education,	and	2)	to	strive	for	integrating	the	collaboration	among	
work	units	 in	 Locality	 for	 cooperation	by	 various	work	units	 including	 the	public	 sector,	 
private	sector,	and	social	people.	The	implementation	was	covered	the	North	Eastern	Region	
including	5	Pilot	Provinces.	In	each	province,	there	was	a	classification	of	area	for	establishing	
the	Case	Management	Unit.	The	findings	found	that	the	implementation	led	to	the	modeled	 
activities	 as	 well	 as	 guidelines	 for	 solving	 the	 problem	 for	 underprivileged	 children	 in	 
Non-formal	Education,	and	at-risk	children	in	Formal	Education,	and	2)	to	strive	for	integrating	
the	collaboration	among	work	units	in	Locality	for	cooperation	among	work	units	including	
the	public	sector,	private	sector,	and	social	people	sector.	The	implementation	covered	the	
North	Eastern	Region	including	5	Pilot	Provinces.	In	each	province,	the	area	was	classified	
for	establishing	the	Case	Management	Unit.	The	findings	found	that	the	implementation	could	
cause	the	modeled	activities	as	well	as	guidelines	for	preventing	and	solving	the	problem	of	
underprivileged	children	in	Non-formal	Education,	and	at-risk	children	in	Formal	Education,	in	
both	of	Local	and	Provincial	Levels.	In	addition,	there	were	collaborative	mechanism	among	
network	association,	sharing	for	working	together,	and	development	of	Macro	policy	as	well	
as	strategy	regarding	to	the	enhancement	for	the	role	of	Local	Administrative	Organization	
in	preventing	and	solving	the	problem	of	underprivileged	children	in	Non-formal	Education,	
and	at-risk	children	in	Formal	Education.

Keywords:	Mentor,	Case	Management	Unit,	Non-formal	Education,	and	At-risk	Children	in	
Formal	Education	group



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 92 ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2559

บทนำา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีขนาดพ้ืนที่

มากที่สุดประเทศไทย	 ทำาให้มีประชากรมากที่สุด
และมีความหลากหลายทางด้านกลุ่มชาติพันธุ์
ประชากรด้วย	 ปัจจุบันประชากรมีปีการศึกษา
เฉลี่ยเพิ่มข้ึน	 แต่โอกาสและผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษาต่ำากว่าทุกภาคของประเทศ	 โดยภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือมีค่าเฉลี่ยระดับสติปัญญาต่ำาที่สุด
อยู่ในระดับ	 95.99	 (สถาบันสุขภาพจิตเด็กและ
วัยรุ่นราชนครินทร์	 กรมสุขภาพจิต	 กระทรวง
สาธารณสุข,	 2555)	 คุณภาพสถานศึกษาส่วน
ใหญ่ไม่ได้มาตรฐาน	 แม้ได้รับงบประมาณเฉล่ีย
ต่อหัวสูงกว่าระดับประเทศ	 และยังมีเด็กอายุ	
6-14	ปี	ไม่ได้รับการศึกษาในระบบ	2.2	แสนคน	
สัดส่วนประชากรวัยแรงงานยังสูงแต่จะเริ่มลดลง
ในปี	2555	ซึ่งจะส่งผลให้อัตราพึ่งพิงสูงขึ้น	ขณะ
ที่รายได้ต่อครัวเรือนต่ำาสุด	 แรงงานส่วนใหญ่มี
ความรู้ระดับประถม	 และเป็นแรงงานนอกระบบ
ที่ไม่มีหลักประกัน	 และมีแรงงานระดับอาชีวะใน
สดัสว่นน้อยมาก	และมกีารอพยพสงู	สขุภาวะของ
ประชากรดขีึน้	เขา้ถงึบรกิารสาธารณสขุมากขึน้ถงึ	
ร้อยละ	97.8	อายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	อัตราการเจ็บ
ป่วยต่ำากว่าระดับประเทศ	 แต่ยังมีปัญหาสุขภาวะ	
ถึงร้อยละ	 15.6	 ขณะที่อัตราการตายของทารก
กลับเพิ่มขึ้น	 และคนร้อยละ	 38.5	 มีพฤติกรรม
การบรโิภคทีเ่ปน็อนัตรายต่อสขุภาพ	เปน็โรคธาลสั
ซเีมยีเพิม่ขึน้จาก	49.0	รายตอ่แสนคนในป	ี2545	
เปน็	62	รายต่อแสนคนสง่ผลใหค้ณุภาพประชากร
และแรงงานลดลง	 มีแพทย์น้อยและกระจุกตัวอยู่
ในเมืองหลักของภาค	 สถาบันครอบครัวอ่อนแอ
ลง	 การหย่าร้างและแยกกันอยู่เพิ่มขึ้น	 2	 เท่า	 มี
เด็กและผู้ด้อยโอกาสในชนบทถูกทอดทิ้งเพิ่มขึ้น
กว่า	5	หมื่นคน	(สำานักงานสถิติแห่งชาติ,	2556)

เด็กด้อยโอกาส	 หมายถึง	 เด็กที่อยู่ใน
สภาวะยากลำาบาก	 เนื่องจากประสบปัญหาต่างๆ	

มีชีวิตความเป็นอยู่ด้อยกว่าเด็กปกติทั่วไป	 ขาด
โอกาสหรือไม่มีโอกาสที่จะเข้ารับบริการทางการ
ศึกษาหรือได้รับพัฒนาทั้งทางร่างกาย	 สติปัญญา	
อารมณ์	สังคม	และจิตใจ	จำาเป็นต้องได้รับความ
ชว่ยเหลือเปน็กรณพีเิศษเพือ่ให้มชีวิีตความเปน็อยู่
ท่ีดีข้ึน	 มีพัฒนาการท่ีถูกต้องเหมาะสมกับวัยและ
สามารถบรรลุถึงศักยภาพขั้นสูงสุดได้	 สำานักงาน
ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน	
(สสค.)	 ร่วมกับองค์กรภาคีและผู้ทรงคุณวุฒิที่
ทำางานเร่ืองเดก็ดอ้ยโอกาส	ไดจ้ำาแนกลกัษณะเดก็
ด้อยโอกาสออกเป็น	 14	 ประเภท	 ตามลักษณะ
ปัญหาตามสภาพปัญหา	สาเหตุ	และแนวทางช่วย
เหลือที่แตกต่างกันไปในตามเด็กแต่ละประเภท	
อย่างไรก็ตามเพื่อให้ง่ายต่อการทำาความเข้าใจ
สามารถจัดประเภทของความด้อยโอกาส	 ออก
เป็น	 4	 กลุ่มใหญ่ๆ	 ได้ดังนี้	 (1)	 กลุ่มเปราะบาง
ทางเศรษฐกิจ	 ได้แก่	 เด็กยากจนพิเศษ	 เด็กที่อยู่
ในครอบครัวใช้แรงงานหรือรับจ้าง	 ตลอดจนเด็ก
ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร	 (2)	 กลุ่ม
พิการและกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษด้านการ
เรียนรู้	ได้แก่	กลุ่มที่มีความพิการทางร่างกายและ
กลุ่มที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้	 ครอบคลุม
ตั้งแต่กลุ่มเด็กที่มีความพิการทางการเห็น	 การ
ไดย้นิ	การเคลือ่นไหวและภาวะพกิารซ้ำาซอ้น	กลุม่
เด็กที่มีการรับรู้ผิดปกติ	 (Learning	 Disorder)	
สมาธิสั้น	(ADHD)	ออทิสติคและเรียนรู้ช้า	(Slow	
Learner)	 (3)	 กลุ่มเปราะบางทางสังคม	 กลุ่มที่
มีลักษณะปัญหากลุ่มใหญ่ที่สุด	 คือ	 กลุ่มพ่อแม่
วัยรุ่น	 หรือเด็กที่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยจนนำาไปสู่
การตั้งครรภ์ไม่พร้อม	 เด็กกำาพร้าถูกทอดทิ้งเด็ก
ออกกลางคนัอยูน่อกระบบการศกึษา	เดก็ทีใ่ชส้าร
เสพติด	รวมถึงเด็กที่กระทำาความผิดต้องคดีอยู่ใน
สถานพินิจ	เป็นต้น	และ	(4)	กลุ่มปัญหาเฉพาะ	ที่
ต้องอาศัยกระบวนการทางกฎหมายเข้าช่วย	 เช่น	
เดก็ทีไ่ดร้บัเชือ้	HIV	เดก็ทีค่า้ประเวณหีรอืถกูบงัคบั
ใช้แรงงาน	 เด็กไร้สัญชาติ	 และเด็กด้อยโอกาสใน
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จังหวัดชายแดนภาคใต้

ประเทศไทยมีจำานวนเด็กด้อยโอกาสอยู่
ไมต่่ำากวา่	5	ลา้นคนหรอืราว	1	ใน	3	ของประชากร
เดก็วยั	0-18	ป	ีขอ้มลูของสำานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	(สพฐ.)	ในปี	2556	ชี้ว่าเด็ก
ดอ้ยโอกาสทีอ่ยูใ่นระบบการศกึษามจีำานวนทัง้สิน้	
4,892,063	 คน	 อันเป็นจำานวนที่สูงขึ้นอย่างต่อ
เนือ่งจากป	ี2554	และ	2555	ทีม่จีำานวนเด็กด้อย
โอกาสในระบบการศึกษาอยู่ที่	 4,298,001	 คน	
และ	4,323,142	คน	ตามลำาดับ	(สถิติการศึกษา	
กลุม่สารสนเทศ	สำานกันโยบายและแผนการศกึษา
ขั้นพื้นฐาน	 สำานักคณะกรรมการการศึกษาขั้น 
พื้นฐาน	กระทรวงศึกษาธิการ,	2557)	ปัญหาเด็ก
ดอ้ยโอกาสนอกระบบการศกึษา	และเด็กกลุม่เสีย่ง
ในระบบการศึกษาเป็นปัญหาที่ถูกละเลยไม่ได้รับ
การป้องกันแก้ไขอย่างจริงจังและเป็นระบบมาช้า
นาน	 สภาพเศรษฐกิจที่ล้มละลายในพื้นที่ชนบท
ยากจน	 สภาวะของสถาบันครอบครัวที่อ่อนแอ
ลง	 สภาพสังคมที่มีการกระจายตัวของอบายมุข
จำานวนมากมาย	 สภาพการจัดการศึกษาที่เน้น
แต่การแข่งขัน	 ตลอดจนการโหมค่านิยมผิดๆ	 ให้
เยาวชนผ่านส่ือต่างๆ	 ล้วนเป็นปัจจัยที่ทำาให้เด็ก
จำานวนมากหลุดออกจากระบบการศึกษาก่อน
จบการศึกษาภาคบังคับ	นอกจากนี้เด็กที่มีปัญหา
การเรียนรู้แบบไม่รุนแรง	ได้แก่	กลุ่มเด็กบกพร่อง
ทางการเรียนรู้	(LD)	สมาธิสั้น	(ADHD)	หรือออทิ
สติกอย่างอ่อนๆ	 อีกจำานวนไม่น้อยที่ยังขาดการ
เข้าถึงเคร่ืองมือคัดกรองเน่ืองจากครูบางคนขาด
ความรู้	 และความเข้าใจในการใช้เครื่องมือ	 ไม่
สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมแก่เด็ก
กลุ่มดังกล่าวได้	 เหล่านี้เองล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยง
ต่อการล้มเหลวในการเรียนและการออกกลาง
คันกลายเป็นเด็กด้อยโอกาสทั้งส้ินกว่า	 5	 ล้าน
คน	 (สำานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และ
คุณภาพเยาวชน,	 2557)	 ดังน้ันเมื่อสำานักงาน

ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน	
(สสค.)	 มีเป้าหมายในการดำาเนินการ	 ทั้งในเชิง
แก้ไขเยียวยาสร้างโอกาสการศึกษาใหม่ให้เด็กที่
หลดุออกจากระบบการศกึษาไปแลว้	และทัง้ในเชงิ
ป้องกันเด็กที่มีปัจจัยเสี่ยงต่างๆ	ดังกล่าวข้างต้นมิ
ให้ล้มเหลวและหมดศรัทธากับการเรียน	สามารถ
เรียนไปจนอย่างน้อยจบการศึกษาภาคบังคับหรือ
อาจเรียนต่อสูงข้ึนตามศักยภาพ	 และสามารถนำา
ศักยภาพของเยาวชนในท้องถิ่นกลับมาเป็นพลังท่ี
มีคุณค่าของท้องถิ่นได้ต่อไป	 โดยการเข้าไปหนุน
กลไกทีอ่ยูใ่กลช้ดิตวัเดก็มากทีส่ดุน่ันคอืครอบครวั	
ผ่านการสนับสนุนโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเด็กด้อยโอกาสนอกระบบการศึกษาและ
เด็กกลุ่มเสี่ยงในระบบการศึกษานั้น	 จำาเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องมีทีมพี่เล้ียงซึ่งเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพ
ที่มีประสบการณ์เพื่อดำาเนินการช่วยเหลือจังหวัด
และทอ้งถิน่นำารอ่งในการพฒันาหนว่ยจดัการดแูล 
รายกรณี	(case	management	unit)	ควบคูไ่ปดว้ย	
ผ่านการอบรมให้ความรู้	 และการถ่ายทอดทักษะ
ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย	 การวิเคราะห์ปัญหา	
การจัดทำาระบบข้อมูลสารสนเทศ	 การช่วยเหลือ	 
การติดตามประเมินผล	และความสามารถในการ
ประสานงาน	 ซึ่งจะเป็นกลไกสำาคัญที่จะเข้าไป
หนุนเสริมท้องถ่ินให้สามารถพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสนอกระบบการศึกษา
และเด็กกลุ่มเสี่ยงในระบบการศึกษา	 และเพื่อ
พฒันาใหเ้กดิตวัแบบการแกป้ญัหาอยา่งยัง่ยนืและ
สามารถนำาศักยภาพของเยาวชนนับล้านคนกลับ
มาเป็นพลังที่ทรงคุณค่าของสังคมไทยได้ต่อไปใน
อนาคต	 (สำานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้
และคุณภาพเยาวชน,	2557)

ดว้ยสภาพปญัหาของเดก็ดอ้ยโอกาสนอก
ระบบการศึกษาและเด็กกลุ่มเสี่ยงในระบบการ
ศึกษาและความสำาคัญของแนวทางแก้ไขปัญหา
ของเด็กทั้งสองกลุ่ม จึงเป็นที่มาของการเสนอ
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โครงการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์พ่ีเลี้ยงระดับภาค
และระดับจังหวัดเพ่ือช่วยเหลือจังหวัดและท้อง
ถิ่นนำาร่องการพัฒนาหน่วยจัดการดูแลรายกรณี	
(case	management	unit)	เพื่อการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาเด็กด้อยโอกาสนอกระบบการศึกษา
และเด็กกลุ่มเส่ียงในระบบการศึกษา:	 ภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ	 เพื่อสนับสนุนทางวิชาการ	 และ
ทรัพยากร	 พร้อมทั้งผลักดันให้เกิดการบูรณา
การความร่วมมือระหว่างหน่วยงานให้แก่องค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถ่ิน	ซึง่จะช่วยให้เกดิกลไกปอ้งกนั
และแก้ไขปัญหาเด็กด้อยโอกาสนอกระบบการ
ศึกษาและเด็กกลุ่มเสี่ยงในระบบการศึกษา	 ซึ่ง
เป็นต้นแบบให้กับท้องถิ่นอื่นๆ	ต่อไป

วัตถุประสงค์
1.	 เพื่อสนับสนุนทางวิชาการ	 และ

ทรัพยากรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 และ
สถานศึกษา	 ในการพัฒนาแนวทางป้องกันและ
แก้ไขปัญหาเด็กด้อยโอกาสนอกระบบการศึกษา
และเด็กกลุ่มเสี่ยงในระบบการศึกษา	

2.	 เพื่อผลักดันให้เกิดการบูรณาการ
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในท้องถิ่น	 ในการ
ประสานความร่วมมอืจากหนว่ยงานตา่งๆ	ทัง้ภาค
รัฐ	ภาคเอกชน	และภาคประชาสังคม	

วิธีดำาเนินการวิจัย
ขอบเขตด้�นเนื้อห�

การวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยมุ่งศึกษาเกี่ยว
กับการจัดต้ังและพัฒนาศูนย์พี่เลี้ยงระดับภาค
และระดับจังหวัดเพ่ือช่วยเหลือจังหวัดและท้อง
ถิ่นนำาร่องการพัฒนาหน่วยจัดการดูแลรายกรณี	
(case	management	unit)	เพื่อการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาเด็กด้อยโอกาสนอกระบบการศึกษา
และเด็กกลุ่มเส่ียงในระบบการศึกษา:	 ภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ	 เพื่อสนับสนุนทางวิชาการ	 และ
ทรัพยากร	 พร้อมท้ังผลักดันให้เกิดการบูรณาการ
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

กลุ่มเป้�หม�ย

การคัดสรรกรณีศึกษาโดยส่วนใหญ่	การ
ดำาเนินการของทั้ง	 5	 จังหวัด	 จะแบ่งกรณีศึกษา
ออกเป็น	2	กลุ่มใหญ่ๆ	และมีการมอบหมายการ
รับผิดชอบ	ดังนี้

1.	 กรณีศึกษาในโรงเรียน	 จะมอบหมาย
ให้ครูแนะแนว	 /	 ครูการศึกษาพิเศษ	 ครูประจำา
ชั้น	 หรือผู้ท่ีมีหน้าที่บทบาทรับผิดชอบด้านการ
ดูแลนักเรียน

2.	กรณศึีกษานอกโรงเรยีน	จะมอบหมาย
ให้องค์การบริหารส่วนตำาบลรับผิดชอบ	 ร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายในพื้นที่	 แต่จะมีบางพื้นที่	 ที่มีการ
ดำาเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการดำาเนิน
งานที่ประกอบด้วยบุคลากรจากหลากหลายสาย
งาน	 เช่น	การดำาเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตำาบลท่าลี่	จังหวัดเลย	เป็นต้น

ส่วนการคัดเลือกกรณีศึกษาได้ผ่านการ
วิเคราะห์จากคณะกรรมการดำาเนินการและผู้
ประกบตัว	โดยพิจารณาคุณสมบัติที่ตรงกับนิยาม
ของเด็กด้อยโอกาสที่สำานักงานส่งเสริมสังคมแห่ง
การเรยีนรูแ้ละพฒันาคณุภาพเยาวชนกำาหนด	การ
รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของกรณีศึกษาจากประวัติ
ทะเบียนราษฎร์และข้อมูลจากครูประจำาชั้นรวม
ท้ังการสอบถามความต้องการ	 การช่วยเหลือจาก
กรณีศึกษาและผู้ปกครองในเบื้องต้น	 โดยกรณี
ศกึษาในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	มจีำานวนทัง้สิน้	
259	คน	โดยแบ่งเป็นเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้	 
จำานวน	39	คน	เด็กสมาธิสั้น	จำานวน	12	คน	เด็ก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำา	 (<	 2.00	 )	 จำานวน	
12	 คน	 เด็กออทิสติก	 จำานวน	 2	 คน	 เด็กพิการ
ทางร่างกาย	จำานวน	4	คน	เด็กพิการทางสายตา	
จำานวน	 2	 คน	 เด็กพิการซ้ำาซ้อน	 จำานวน	 2	 คน	
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เด็กท้องไม่พร้อม	จำานวน	28	คน	เด็กเคยใช้สาร
เสพติด	จำานวน	30	คน	เด็กติดเชื้อ	HIV	จำานวน	
3	คน	เด็กยากจนขาดโอกาส	จำานวน	68	คน	เด็ก
กำาพร้า/ครอบครัวแตกแยก	จำานวน	30	คน	เด็ก
เร่รอนไม่มีผู้ดูแล	 จำานวน	 2	 คน	 เด็กลูกแรงงาน
ก่อสร้าง	จำานวน	7	คน	และ	อื่นๆ	จำานวน	18	คน

ขอบเขตด้�นพื้นที่

พื้นที่ดำาเนินการ	5	จังหวัด	ได้แก่	จังหวัด
มหาสารคาม	 เลย	 นครราชสีมา	 นครพนมและ
หนองบัวลำาภู	 รวมทั้งหมด	 29	 พื้นที่ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ	โดยมีรายละเอียดพื้นที่ดังนี้	
1)	 จังหวัดมหาสารคาม	 5	 พื้นที่	 ประกอบด้วย	
(1.1)	องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเกิง้	(1.2)	องค์การ
บรหิารสว่นตำาบลหนองปลงิ	(1.3)	องค์การบริหาร
ส่วนตำาบลหนองกุง	 (1.4)	 องค์การบริหารส่วน
ตำาบลดอนหว่าน	และ	(1.5)	องค์การบริหารส่วน
ตำาบลหนองบัว	2)	จังหวัดเลย	5	พื้นที่	ประกอบ
ด้วย	 (1.1)	 องค์การบริหารส่วนตำาบลนาดอกคำา	
(1.2)	โรงเรยีนเหมอืงแบง่วทิยาคม	(1.3)	โรงเรยีน
เทศบาล	5	(1.4)	องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลน้ำาแคม	
และ	 (1.5)	 องค์การบริหารส่วนตำาบลทรายขาว	 
3)	 จังหวัดนครราชสีมา	 5	 พ้ืนท่ี	 ประกอบด้วย	
(1.1)	 โรงเรียนโนนไทคุรุอุปถัมภ์	 (1.2)	 องค์การ
บริหารส่วน	 ตำาบลเมืองปราสาท	 (1.3)	 องค์การ
บริหารส่วนตำาบลโนนเมือง	 (1.4)	 โรงเรียนหน
องบุนนากพิทยาคาร	และ	 (1.5)	องค์การบริหาร
ส่วนตำาบลมะค่า	 4)	 จังหวัดนครพนม	 5	 พ้ืนท่ี	
ประกอบด้วย	 (1.1)	 โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม	
(1.2)	โรงเรียนเทศบาล3	พินิจพิทยานุสรณ์	(1.3)	
โรงเรียนนาทมวิทยา	 (1.4)	 โรงเรียนเทศบาล	 4	
(1.5	 )	 โรงเรียนโพนสรรค์ราษฎร์พัฒนา	 และ	
5)	 จังหวัดหนองบัวลำาภู	 9	 พื้นที่	 ประกอบด้วย	
(1.1)	 องค์การบริหารส่วนตำาบลดงมะไฟ	 (1.2)	
เทศบาลเมือง	 (1.3)	 องค์การบริหารส่วนตำาบล 
หัวนา	(1.4)	องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลนามะเฟอืง	

(1.5)	องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลศรบีญุเรือง	(1.6	)	
องค์การบริหารส่วนตำาบลนาเหล่า	(1.7)	องค์การ
บริหารส่วนตำาบลฝั่งแดง	 (1.8)	 องค์การบริหาร
ส่วนตำาบลนาดี	 และ	 (1.9)	 องค์การบริหารส่วน
ตำาบลหนองกุงแก้ว

ผลการวิจัย
ผลการวจิยัพบวา่	ในการดำาเนนิการครัง้นี	้

1.	 จากการสนับสนุนทางวิชาการและ
ทรัพยากรของทีมพี่เลี้ยงที่ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น	 และสถานศึกษา	 ในการพัฒนา
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กด้อยโอกาส
นอกระบบการศึกษาและเด็กกลุ่มเส่ียงในระบบ
การศึกษา	 ทำาให้ได้ข้อตกลงร่วมกันซึ่งนำาไปสู่การ
ดำาเนินงานในแต่ละประเด็น	 ดังรายละเอียดดัง
ต่อไปนี้

1.1	 ข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางใน
การเลือกรายกรณีศึกษา

จากการนิยามความหมายของเด็กด้อย
โอกาสและเด็กกลุ่มเสี่ยงทั้งในระบบการศึกษา
และนอกระบบการศึกษาของสำานักงานกองทุน
สนบัสนนุการสรา้งเสริมสขุภาพ	(สสส.)	ไดก้ำาหนด
ไว้	 23	 กลุ่ม	 ประกอบด้วย	 (1)	 เด็กบกพร่อง
ทางการเรียนรู้	 (LD)	 (2)	 เด็กสมาธิสั้น	 (3)	 เด็ก
ผลสมัฤทธิก์ารเรยีนต่ำา	(<2.00)	(4)	เดก็ออทสิตกิ	 
(5)	 เด็กพิการทางร่างกาย	 (6)	 เด็กพิการทาง
สายตา	(7)	เดก็พกิารทางการไดย้นิ	(8)	เดก็พกิาร
ทางสมองปัญญาอ่อน	(9)	เด็กพิการซ้ำาซ้อน	(10)	
เด็กมีปัญหาอารมณ์/พฤติกรรม	(11)	เด็กท้องไม่
พร้อม	 (12)	 เด็กเคยใช้สารเสพติด	 (13)	 เด็กติด
เชื้อ	HIV	(14)	เด็กถูกบังคับค้าประเวณี	(15)	เด็ก
ยากจนขาดโอกาส	 (16)	 เด็กกำาพร้า/ครอบครัว
แตกแยก	(17)	เดก็อยูใ่นพืน้ทีห่า่งไกลยากลำาบาก	
(18)	เดก็ลกูแรงงานตา่งดา้ว	(19)	เดก็ไรส้ญัชาต/ิ
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ขาดหลกัฐานระบตุวัตน	(20)	เด็กเคยกอ่คดีกระทำา
ความผิด	(21)	เด็กเร่ร่อนไม่มีผู้ดูแล	(22)	เด็กลูก
แรงงานกอ่สร้าง	และ	(23)	เด็กถูกบงัคับใช้แรงงาน

ได้นำามาวิเคราะห์ความสอดคล้องของ
ข้อมูลกับข้อมูลของหน่วยงานพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์ในแต่ละจังหวัดและหน่วย
งานด้านสาธารณสุข	 พบว่าในบริบทของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ	 ที่มีความแตกต่างกันทั้ง	 5	
จังหวัดน้ัน	 มีเด็กที่มีสภาพปัญหาที่คล้ายคลึงกัน
และมักเป็นปัญหาที่เกิดจากความยากจน	การเข้า
ไม่ถึงระบบบริการ	 และการขาดโอกาสทั้งในด้าน
การศึกษาและแนวทางการดำาเนินชีวิตที่ดี	 ดังนั้น	 
จึงได้นำาไปสู่แนวทางในการเลือก	 case	 โดยมี 
ขั้นตอนการดำาเนินงานในแต่ละจังหวัดดังนี้

การจดัประชุมคณะกรรมการและทมีงาน	
เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาของเด็กและเยาวชน
ทั้งในระบบการศึกษาและนอกระบบระบบการ
ศึกษาที่เป็นเด็กกลุ่มเสี่ยงและเด็กด้อยโอกาสการ
ดำาเนินงานใน	4	จังหวัด	ประกอบด้วย	จังหวัดเลย	
จงัหวดัหนองบัวลำาภ	ูจงัหวดันครพนม	และจังหวดั
นครราชสีมา	 ผู้ดำาเนินการหลักจะเป็นหน่วยงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด	 ที่กระจายพ้ืนที่
ไปในองค์การบริหารส่วนตำาบลต่างๆ	 ร่วมกับ
ภาคเีครอืขา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง	สว่นจงัหวัดมหาสารคาม
ผู้ดำาเนินการหลักจะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคามและภาคีเครือข่าย

2)	 การคัดสรรกรณีศึกษา	 โดยส่วนใหญ่	
การดำาเนนิการของทัง้	5	จงัหวดั	จะแบ่งกรณศีกึษา
ออกเป็น	2	กลุ่มใหญ่ๆ	และมีการมอบหมายการ
รับผิดชอบ	 เช่น	 2.1)	 กรณีศึกษาในโรงเรียน	 จะ
มอบหมายให้ครูแนะแนว/ครู	การศึกษาพิเศษ	ครู
ประจำาชั้น	หรือผู้ที่มีหน้าที่บทบาทรับผิดชอบด้าน

การดแูลนกัเรยีน	2.2)	กรณศีกึษานอกโรงเรยีน	จะ
มอบหมายใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนตำาบลรบัผดิชอบ	
ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่	 แต่จะมีบางพื้นที่	 
ที่มีการดำาเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการ
ดำาเนินงานที่ประกอบด้วยบุคลากรจากหลาก
หลายสายงาน	 เช่น	 การดำาเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตำาบลท่าลี่	จังหวัดเลย	เป็นต้น

3)	 การคัดเลือกกรณีศึกษา	 ได้ผ่าน
การวิเคราะห์จากคณะกรรมการดำาเนินการและ 
ผู้ประกบตัว	 โดยพิจารณาคุณสมบัติที่ตรงกับ
นยิามของเดก็ดอ้ยโอกาสทีส่ำานักงานสง่เสรมิสังคม 
แหง่การเรยีนรูแ้ละพฒันาคณุภาพเยาวชนกำาหนด	
การรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของกรณีศึกษาจาก
ประวตัทิะเบยีนราษฎรแ์ละขอ้มลูจากครปูระจำาชัน้
รวมท้ังการสอบถามความต้องการ	 การช่วยเหลือ
จากกรณีศึกษาและผู้ปกครองในเบื้องต้น

1.2	 ข้อตกลงร่วมกันเก่ียวกับการคัด
กรองและการวิเคราะห์ปัญหาในการดำาเนินงาน
คณะกรรมการของทีมพี่เลี้ยงภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ	 ได้จัดอบรมการคัดกรองเด็กในเบื้องต้น	
โดยการใช้เครื่องมือในการคัดกรองแต่ละประเภท	 
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเด็กที่มีปัญหาในโรงเรียน	
ทั้งในเรื่องเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้	
เด็กสมาธิสั้น	เด็กออทิสติก	เด็กที่มีภาวะเรียนรู้ช้า	 
ตลอดทั้งเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางสุขภาพจิต	 
ซึง่ยงัไมค่รอบคลมุเดก็กลุม่เสีย่งนอกระบบ	ดงันัน้	
ในการดำาเนินงาน	 แต่ละจังหวัดได้มีการประสาน
งานกับหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบโดยตรง	 คือ
สถานีตำารวจของแตล่ะพืน้ที	่ในการแสวงหาขอ้มลู	
เพื่อนำามาสู่การวิเคราะห์ปัญหาในครั้งนี้	 ซึ่งมี 
ขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหา	ดังภาพที่	1	
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จากผลการวิเคราะห์ปัญหา	พบว่า	กรณี
ศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 จำานวน	 259	
คนมีปัญหาในด้านเด็กบกพร่องทางการเรียน
รู้	จำานวน	39	คน	เด็กสมาธิสั้น	จำานวน	12	คน	
เด็กผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำา	(<	2.00	)	จำานวน	
12	 คน	 เด็กออทิสติก	 จำานวน	 2	 คน	 เด็กพิการ
ทางร่างกาย	จำานวน	4	คน	เด็กพิการทางสายตา
จำานวน	 2	 คน	 เด็กพิการซ้ำาซ้อน	 จำานวน	 2	 คน	
เด็กท้องไม่พร้อม	จำานวน	28	คน	เด็กเคยใช้สาร
เสพติด	จำานวน	30	คน	เด็กติดเชื้อ	HIV	จำานวน	

3	คน	เด็กยากจนขาดโอกาส	จำานวน	68	คน	เด็ก
กำาพร้า/ครอบครัวแตกแยก	จำานวน	30	คน	เด็ก
เร่รอนไม่มีผู้ดูแล	 จำานวน	 2	 คน	 เด็กลูกแรงงาน
ก่อสร้าง	จำานวน	7	คน	และ	อื่นๆ	จำานวน	18	คน	
รวมทัง้หมด	259	คน	สาเหตขุองปญัหาจะมคีวาม
แตกต่างไปตามชนิดของปัญหาคือ

1)	 กรณีศึกษาท่ีมีปัญหาด้านการเรียนรู้:	
สภาพปัญหาจะเกิดจากตัวเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้และระดับสติปัญญาที่อยู่ในระดับ
ต่ำา	โดยการศกึษาของบา้นน้ำาแคม	องคก์ารบรหิาร

สาเหตุจากตัวเด็ก
	1.	พื้นฐานบุคลิกภาพ	เช่น	ปรับตัวยาก	ขี้อาย
	2.	ระดับสติปัญญา
	3.	สุขภาพกาย	หรือ	โรคทางจิตเวช
	4.	ขาดทักษะในการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น
	5.	ขาดทักษะในการสื่อสาร
	6.	ขาดทักษะในการแก้ปัญหา
	7.	ขาดทักษะในการควบคุมอารมณ์
	8.	ขาดความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง
	9.	เคยมีประวัติประสบเหตุการณ์ที่คุกคามชีวิต
ตนเอง

สาเหตุจาก	โรงเรียน
	-	ชุมชน
	-	สภาพแวดล้อม
	-	บุคลิกภาพของครู	/	เพื่อน

สาเหตุจากครอบครัว
	-	ฐานะ
	-	การศึกษาของผู้เลี้ยงดู
	-	บุคลิกภาพของผู้เลี้ยงดู
	-	สุขภาพกายและโรคทางจิตเวชของผู้เลี้ยงดู
	-	วิธีการเลี้ยงดู
	-	ทัศนคติของผู้เลี้ยงดูต่อตัวเด็ก
	-	ความสัมพันธ์ในครอบครัว
	-	ขาดความเข้าใจเรื่องพัฒนาการของวัยรุ่น
	-	ขาดทักษะการสื่อสาร

วางแผน	และ	
ดำาเนินการ

แก้ไข
ปัญหา

ภ�พที่ 1	แผนภูมิก้างปลาวิเคราะห์ปัญหา
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ส่วนตำาบลท่าลี่	 จังหวัดเลย	 และองค์การบริหาร
ส่วนตำาบลเกิ้ง	จังหวัดมหาสารคาม	พบว่าผลการ
ตรวจของระดับ	IQ	ของเด็กที่เป็นกรณีศึกษา	ส่วน
ใหญ่ร้อยละ	80	%	มีระดับสติปัญญาในระดับต่ำา	
ซ่ึงหมายความว่า	 เด็กมีข้อจำากัดด้านการเรียนรู้
และความกา้วหนา้ทางด้านการศกึษา	ต้องแสวงหา
แนวทางในการช่วยเหลือเฉพาะที่สอดคล้องกับ
ความถนัดและความต้องการของเด็ก	เป็นต้น

2)	กรณีศึกษาที่มีปัญหาด้านพฤติกรรม

2.1	แมว่ยัใส:	มกัมพีืน้ฐานมาจากสาเหตุ
ครอบครัว	 การเลี้ยงดู	 เด็กขาดทักษะในการแก้ไข
ปัญหา	การควบคุมอารมณ์	และการคบเพื่อน	ซึ่ง
มีทัง้กรณทีีต่ระหนกัและรบัรูป้ญัหา	และไมย่อมรบั
ปัญหาที่จะเกิดขึ้น

2.2	เสีย่งต่อสารเสพติด:	สาเหตสุว่นใหญ่
มักเกิดจากการชักชวนของรุ่นพ่ีๆ	 และการร่วม
กลุ่ม	 มั่วสุมอันเป็นผลจากการควบคุมกำากับการ
ดูแลจากครอบครัวที่บกพร่องขาดความตระหนัก	
ใส่ใจในการติดตามพฤติกรรมของเด็ก	 อีกทั้งเกิด
จากพืน้ฐานบุคลกิภาพของเด็กทีข่าดทกัษะในการ
แก้ไขปัญหา	ขาดความภาคภูมิใจในตนเอง	ความ
ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของเพื่อนและเป็นที่ยอมรับ
ของกลุ่มเดียวกัน

3)	 กรณีศึกษาที่มีปัญหาความยากจน	
เดก็กำาพรา้และเดก็อยูใ่นพ้ืนทีห่า่งไกลยากลำาบาก	
ขาดโอกาส:	สาเหตุดังกล่าวจะเป็นตัวผลักดัน	นำา
ไปสู่การเกิดปัญหาทั้งในด้านการเรียน	 สุขภาพ	
และปัญหาด้านสังคมต่อไป	 อีกทั้งเด็กกลุ่มนี้ส่วน
ใหญ	่จะขาดโอกาสในการพัฒนา	มปีญัหารมุเรา้ทัง้
ด้านร่างกาย	สภาพจิตใจ	และสังคม	ความรู้สึกดัง
กลา่วจะเปน็เครือ่งบันทอนการคิด	และสรา้งสรรค์
ในสิง่ท่ีดงีาม	ดงัน้ัน	อาจจะสง่ผลใหเ้กดิพฤตกิรรม

ก้าวร้าวต่อต้านและปัญหาสังคมที่รุนแรงต่อไปได้

จากการคดักรองและวิเคราะหป์ญัหาของ
กรณีศึกษาเป็นรายบุคคล	 ทำาให้เกิดความเข้าใจ
สาเหตุของปัญหาอันนำาไปสู่การวางแผนประกบ
ตัวรายกรณีต่อไป

1.3	 ข้อตกลงร่วมกันเก่ียวกับการจัดทำา
แผนประกบตัวรายกรณี

การพฒันาเดก็และเยาวชน	จำาเปน็จะตอ้ง
มีการดำาเนินการร่วมกันของภาคีเครือข่าย	 การ
พฒันาอยา่งเป็นรปูธรรมทีส่อดคล้องกบับรบิทของ
พืน้ทีแ่ละไดร้บัการยอมรบัทัง้ผูร้ว่มดำาเนินการการ
ประกบตัวและกรณีศึกษา	 รวมทั้งครอบครัวและ
ชุมชน	 ในการนี้จึงได้มีการประชุมคณะกรรมการ
ดำาเนินงานทั้งในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และระดับจังหวัดทั้ง	5	จังหวัด	โดยมีกิจกรรม	

1)	การใหค้วามรูใ้นการจดัทำาแผนประกบ
ตัว	 โดยการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
ในพื้นที่	

2)	 จัดทำาคำาส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการใน
การดำาเนินงานและแต่งตั้งผู้ประกบตัวอย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร	 และมีเวทีในการจัดประชุม	
ปรึกษาหารือ	วางแผนร่วมกันอย่างต่อเนื่อง	

3)	มกีารระดมความคดิเหน็	ในการจดัทำา
แผนการประกบตวัทีค่รอบคลมุปญัหา	ทัง้ทางด้าน
การเรยีนรู้	กระบวนการคดิสตปิญัญา	ดา้นรา่งกาย	
สภาพจิตใจ	และแนวทางในการดำาเนินชีวิตที่ดีขึ้น	
ในการดำาเนนิการจะเกดิแผนประกบตวัรายกรณทีี่
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของ
แต่ละรายกรณี

ขัน้ตอนการดำาเนนิการชว่ยเหลือเดก็แบบ
ประกบตัวรายกรณี	ดังภาพที่	2 
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ภ�พที่ 2	ขั้นตอนการดำาเนินการช่วยเหลือเด็กแบบประกบตัวรายกรณี	(PDCA)
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2.	 จากการดำาเนินงานทำาให้เกิดการ 
บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานใน 
ทอ้งถิน่	ในการประสานความรว่มมอืจากหนว่ยงาน 
ตา่งๆ	ทัง้ภาครฐั	ภาคเอกชน	และภาคประชาสงัคม	
โดยมีรายละเอียดในด้านต่างๆ	ดังนี ้

ในขั้นตอนการดำาเนินการของหน่วย
จัดการดูแลรายกรณี	 (case	management	 unit	
หรอื	CMU)	ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือมกีารบรหิาร
จดัการตามแผนปฏบิตักิารอย่างเปน็ระบบ	โดยทมี
พีเ่ล้ียงภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	ได้มกีารประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เป็นภาคีเครือข่าย	 
ทั้ง	 5	 จังหวัด	 คือ	 องค์การบริหารส่วนจังหวัด	 
และมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามในการ
ดำาเนินการบูรณาการการดำาเนินงานใช้ทรัพยากร
ร่วมกนัเพือ่ใหเ้กดิประโยชนส์งสดุและแกไ้ขปญัหา
เด็กและเยาวชนได้อย่างแท้จริงและย่ังยืน	 ซึ่งใน
การดำาเนินงานไดม้กีารกำาหนดบทบาท	หนา้ทีแ่ละ
มีการดำาเนินงานร่วมกัน	ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.	บทบาทของทีมพี่เลี้ยงในระดับจังหวัด	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:	 จากการวางแผนใน
การดำาเนินงานรว่มกนัมาอยา่งตอ่เนือ่ง	ทมีพ่ีเล้ียง
ระดับภาคฯเป็นทีมงานที่จัดทำาโครงการ	 เสนอ
เพ่ือขออนุมัติงบประมาณและจัดทำาสัญญารับ
ทุน	 สนับสนุนการดำาเนินงานในระดับภาคฯ	 จาก
สำานกังานสง่เสรมิสงัคมแหง่การเรยีนรูแ้ละพฒันา
คุณภาพเยาวชน	 (สสค.)	 ประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำาคำาส่ังแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำาเนนิงานในระดับภาคฯ	ซึง่มาจาก	
สหวิชาชีพและผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน	 ประกอบ
ด้วย	ด้านการศึกษา	การวิจัยการสาธารณสุขการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 การเงิน
และการบัญชี	 เป็นต้น	 ในการน้ีมีการจัดประชุม
วางแผนการดำาเนินงาน	 และได้ดำาเนินกิจกรรม
ทุกขั้นตอน	 เช่น	 การเป็นที่ปรึกษาในการเขียน
โครงการ	 ขออนุมัติงบประมาณในระดับจังหวัด	

การรว่มประชมุคดัเลอืกพืน้ทีใ่นการดำาเนนิงานของ
โครงการ	 การพัฒนาศักยภาพของทีมพี่เลี้ยงและ
ทมีประกบตวัในระดบัจงัหวดั	การให้คำาปรกึษาทัง้
ในกระบวนการดำาเนินงาน	 การเงินและการบัญชี	
การเป็นวิทยากรในระดับพื้นที่	 /	 ระดับจังหวัด	 
การตรวจเยี่ยม	สร้างขวัญ	กำาลังใจและให้ข้อเสนอ
แนะในการดำาเนินงาน	 การประชาสัมพันธ์การ
ดำาเนินงานแนวปฏิบัติที่ดีของแต่ละพื้นที่	 แต่ละ
จังหวัด	 การติดตาม	 ประเมินผลและร่วมถอด 
บทเรียน	

การดำาเนินงานของแต่ละจังหวัด	 แต่ละ
พืน้ทีผ่ลจากการดำาเนนิงาน	บทบาทของทมีพีเ่ลีย้ง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ทำาให้เกิดมิตรภาพ	
ความสัมพันธ์อันดี	 สร้างความศรัทธา	 และเชื่อ
มั่นในความสามารถในการดำาเนินงาน	 ก่อให้เกิด
จุดเปลี่ยนในการพัฒนารูปแบบการช่วยเหลือ	เด็ก
ด้อยโอกาส	 เชิงรุก	 ให้พ้นจากทุกข์และหนทาง 
ที่มืดมน	 เปลี่ยนความคิดที่ว่า เป็นไปไม่ได้	 ให้
เป็นไปได้	กล้าเผชิญกับปัญหา	เรียนรู้และต่อสู้กับ
ปัญหา	 ไม่รู้สึกว่าตนเองด้อยกว่า	 เกิดพลังใจ	 ท้ัง
กรณีศึกษาและทีมประกบตัวในการมุ่งมั่น	 ทลาย
กำาแพงความคิดเก่าๆ	 ก้าวสู่ความคิดใหม่ๆ	 คน
ที่พัฒนาได้ต้องใช้ความรักและความเมตตาและ
ให้โอกาส

2.	บทบาทผูป้ระกบตวั	(case	manager)	
การเดินทางจะไปถึงจุดหมายได้	 ย่อมมีผู้นำาทาง
หรือช้ีทางที่ดี	 ดังน้ันในการใช้ความช่วยเหลือเด็ก
ด้อยโอกาส	 ทั้งในระบบการศึกษาและนอกระบบ
การศึกษา	ในครัง้นี	้จะมทีีมพีเ่ล้ียงจงัหวัด	และทมี
ประกบตัวรายกรณี	 ได้คัดกรองจากผู้ที่อยู่ใกล้ชิด	 
รับรู้ข้อมูลของกรณีศึกษา	 สามารถเข้าถึงกลุ่ม
เป้าหมาย	 และมีความตระหนักถึง	 ความสำาคัญ
ในการแก้ไขปัญหาของเด็กรายกรณีศึกษา	 ซึ่ง 
ผู้ประกบตัวจะเป็นบุคคลสำาคัญในการขับเคลื่อน
การดำาเนินงาน	 เพราะจะเป็นผู้ให้การดูแล	 และ
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ช่วยเหลือ	 แก้ไขปัญหาของกรณีศึกษาทั้งในเรื่อง
เร่งด่วน	 และตามระบบที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของกรณีศึกษา	 โดยให้การช่วยเหลือดูแล	
และส่งเสริมศักยภาพทั้งด้านการเรียน	ด้านอาชีพ	
การดำาเนินชีวิต	 ด้านครอบครัว	 ด้านสิ่งแวดล้อม	
ปรับปรุงที่อยู่อาศัย	 และสร้างความตระหนักใน
ชมุชนให้เกิดสงัคมของการช่วยเหลอืตามศกัยภาพ	
ร่วมวิเคราะห์ปัญหา	 และส่งต่ออย่างมีระบบรวม
ท้ังมีการติดตาม	 และประเมินผลการดำาเนินการ
ช่วยเหลือ

3.	 สหวิชาชีพ/ภาคีเครือข่าย	 ในการ
ดำาเนินโครงการในระดับจังหวัด	 ผู้ รับผิดชอบ
โครงการ	 โดยตรงคือองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ซ่ึงมีบทบาทสำาคัญในการให้ความช่วยเหลือ	
สนับสนุนทั้งบุคลากร	งบประมาณ	และทรัพยากร	
ในการดำาเนินงานให้ก้าวสู่ความสำาเร็จ	 ซึ่งพบว่า
ทุกจังหวัดได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเป็นอย่างดี	 อาจมีปัญหาความเข้าใจ
ไม่ตรงกันในเรื่องขั้นตอนการดำาเนินงาน	และการ
เบิกจ่ายงบประมาณ	 แต่เมื่อมีการชี้แจง	 และให้
ข้อมูลการดำาเนินงานแล้วก็ได้รับการสนับสนุนที่ดี	 
ทั้ง	5	จังหวัด

สถานศึกษา:	 เป็นเป้าหมายสำาคัญใน
การช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส	 โดยเฉพาะเด็กใน
ระบบโรงเรียนที่รับผิดชอบ	 มีการบูรณาการการ
ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสเข้ากับกิจกรรมประจำา/	
โครงการของโรงเรยีน	เพ่ือไมใ่หเ้กดิความรูส้กึแตก
ต่าง	และใช้เทคนิคการเข้าหาเด็กด้วยเทคนิค	การ
สร้างความศรัทธา	ความไว้วางใจ	และเป็นมิตรใน
การชว่ยเหลอือย่างแทจ้รงิ	ทำาใหเ้ด็กทีม่ภีาวะเส่ียง
หรือบกพร่องทางการเรียนรู้ในโรงเรียน	 เปิดใจใน

การรบัการชว่ยเหลืออกีทัง้ไดร้บั	การสนบัสนนุร่วม
แรงร่วมใจจากคุณครู	อาจารย์	เจ้าหน้าที่ทุกคนใน
สถาบันการศึกษาเป็นอย่างดี

หน่วยงานสาธารณสุข:	 เป็นหน่วยงาน
ที่อยู่ใกล้ชิดและให้การช่วยเหลือด้านสุขภาพ	
และการวินิจฉัยปัญหาของกรณีศึกษาได้โดย	 โรง
พยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน	บางแห่งได้
จดันกัจติวทิยาในการคดักรองเดก็และใหค้ำาช้ีแนะ	
การช่วยเหลือเป็นรายบุคคล	 อีกทั้งมีจิตอาสาใน
การรว่มทมีประกบตวัรายกรณ	ีรว่มพฒันาคณุภาพ
ชีวิตของเด็กและให้คำาปรึกษาในระดับจังหวัด

องคก์ารบรหิารสว่นตำาบล:	เปน็หนว่ยงาน
ทีใ่หก้ารดแูลความเปน็อยูแ่ละพฒันาคณุภาพชวีติ
ของประชาชนในพืน้ทีท่ีร่บัผดิชอบและบางจงัหวดั
ได้รับผิดชอบในการประกบตัว	เด็กกลุ่มเสี่ยงนอก
ระบบการศกึษารว่มดว้ย	ซึง่ถอืวา่ใหก้ารสนบัสนนุ
ครอบคลุมและบูรณาการการทำางานในคร้ังนี้กับ
งานประจำาได้อย่างดี

ผู้นำาชุมชน	และชุมชน:	การช่วยเหลือเด็ก
และเยาวชนไมใ่ชบ่ทบาทเฉพาะของเจา้หน้าทีภ่าค
รัฐที่รับผิดชอบเท่านั้น	 แต่เป็นของทุกคนในชุมชน	
ดงันัน้ในโครงการจงึไดม้เีครอืขา่ยเปน็ผู้นำาในชมุชน	
และมีจิตอาสาในชุมชนร่วมกับ	อาสาสมัครชุมชน	
ในการใหค้วามชว่ยเหลอื	สนบัสนนุการดำาเนนิการ	
ให้ความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงาน	 
ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในการชว่ยเหลอืดแูลและใหข้อ้มลู	เดก็
กลุ่มเสี่ยงและเด็กด้อยโอกาส

ขัน้ตอนการดำาเนนิการดแูลชว่ยเหลอืและ
ให้การสนับสนุนการดำาเนินงาน	ดังภาพที่	3
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องคการบริหารสวนตําบล : เปนหนวยงานที่ใหการดูแลความเปนอยูและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบและบางจังหวัดไดรับผิดชอบในการประกบ
ตัว เด็กกลุมเสี่ยงนอกระบบการศึกษารวมดวย ซึ่งถือวาใหการสนับสนุนครอบคลุมและ
บูรณาการการทํางานในครั้งนี้กับงานประจําไดอยางดี 

ผูนําชุมชน และชุมชน : การชวยเหลือเด็กและเยาวชนไมใชบทบาทเฉพาะของ
เจาหนาที่ภาครัฐที่รับผิดชอบเทาน้ัน แตเปนของทุกคนในชุมชน ดังนั้นในโครงการจึงไดมี
เครือขายเปนผูนําในชุมชน และมีจิตอาสาในชุมชนรวมกับ อาสาสมัครชุมชน ในการใหความ
ชวยเหลือ สนับสนุนการดําเนินการ ใหความรวมมือและประสานงานกับหนวยงาน ผูที่
เก่ียวของในการชวยเหลือดูแลและใหขอมูล เด็กกลุมเสี่ยงและเด็กดอยโอกาส 

ข้ันตอนการดําเนินการดูแลชวยเหลือและใหการสนับสนุนการดําเนินงาน  ดัง
ภาพประกอบ 3 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วิเคราะหระดับของ
ปญหา 

 

ทีมพี่เล้ียงระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ใหคําปรกึษาดานการ
ดําเนินงาน 

สงเสริมและพัฒนาศกัยภาพ 
(Case Manager) 

ตรวจเย่ียม สรางขวัญกําลังใจ 
และใหขอเสนอแนะ 

ประชาสัมพันธ การดําเนินงาน 
แนวปฏิบัติท่ีด ี

สหวิชาชีพ/ภาคีเครอืขาย 

อบจ. : เปนผูรับผิดชอบโครงการให
การสนับสนุนท้ังงบ คนและทรพัยากร 

แหลงการศึกษา : 
มหาวิทยาลัยและโรงเรียน 
รวมใหคําปรกึษาสนับสนุน 
ชวยเหลือการดําเนินงาน 

หนวยงานสาธารณสขุ       
นักสุขภาพจิต: ชวยคัดกรอง
และใหคําช้ีแนะการชวยเหลือ
เด็ก รพสต-รพช : สงเสริม
สุขภาพพัฒนาคุณภาพชีวิต

และใหคําปรกึษา 

อบต. : ใหการสนับสนนุงบประมาณ
บุคลากรและรวมมือในการดําเนนิงาน 

ผูนําชุมชน : กํานนั ผูใหญบาน ให
คําปรกึษาชวยเหลือ สงเสริมการ

ดําเนินการ 

ชุมชนและ อสม. : สรางการมีสวนรวม/
ใหการสนับสนุนชวยเหลือ ประสานงาน 

ไมดีข้ึน 

ติดตามประเมินผลและสรุป
รายงาน 

สงตอตาม
ระบบ 

Case Manager 
ทีมพีเ่ล้ียงจังหวัด 

การดูแลและชวยเหลือ
กรณศีึกษาและท่ีสอดคลองกบั

ปญหาและตามตองการ 

ใหการชวยเหลือตามลําดับ
ของปญหาและความเรงดวน 

ปญหาซับซอนเปาะบาง 

สงเสริมและพัฒนาศกัยภาพ 
        - ดานการเรียน 
        - ดานอาชีพ 
        - ดานท่ีอยูอาศัย 
        - ดานสงัคม 

ประสานความรวมมือกับ
ภาคีเครือขาย 
- ใหความชวยเหลือ 
- ใหการดูแลสนับสนุน 
สงเสริม 
 

ดีข้ึน  

ภ�พที่ 3	ขั้นตอนการดำาเนินการดูแลช่วยเหลือและให้การสนับสนุนการดำาเนินงาน
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ทีมจัดการรายกรณีคือ	ผู้ที่ประเมิน/	เป็น
ท่ีปรึกษาคัดกรองเด็กกลุ่มเส่ียง/มีปัญหาและให้
ความช่วยเหลือเด็ก	 ให้ประสบความสำาเร็จทั้งใน
ดา้นการศกึษา	สงัคม	จติใจและอารมณ	์ทมีจดัการ
รายกรณีจะต้องทำางานร่วมกับผู้บริหารโรงเรียน	
ครู	 ผู้ปกครอง	 และบุคคลอาชีพต่างๆ	 ที่จะช่วย
กนัสร้างภูมิคุม้กันและความรูส้กึปลอดภยั	สขุภาพ
อนามยั	และเปน็ทีป่รกึษาในการจดัสภาพการเรียน
การสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ให้กับเด็ก	 ตลอดจน
เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้าน	 โรงเรียน	
และชุมชน

จากความร่วมมือที่ดีของผู้รับผิดชอบ
โครงการและภาคีเครือข่ายว่าให้เปิดมิติ	กลไกการ
ทำางานร่วมกัน	 ในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา
เด็กด้อยโอกาสและกลุ่มเส่ียงโดยสร้างโอกาสมี
ส่วนร่วมแบบบูรณาการการช่วยเหลือที่ก้าวทันข้อ
จำากัด	 ผลักดันการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการจาก
ทกุภาคสว่น	ไดร้บัประโยชนร์ว่มกนัสรา้งจติสำานกึ	
ปลุกพลังชีวิตให้เข้มแข้งและเบิกบาน	 สร้างคน	
สร้างศรัทธา	 ความเชื่อมั่นในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต	 ดังขั้นตอนการดำาเนินการช่วยเหลือและ
ให้การสนับสนุนการดำาเนินงานดังนี้

อภิปรายผล
1.	 จากการสนับสนุนทางวิชาการและ

ทรัพยากรของทีมพี่เลี้ยงที่ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น	 และสถานศึกษา	 ในการพัฒนา
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กด้อยโอกาส
นอกระบบการศึกษาและเด็กกลุ่มเส่ียงในระบบ
การศึกษา	 ทำาให้ได้ข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับ
แนวทางในการเลือกรายกรณีศึกษา	 การคัดกรอง
และการวิเคราะห์ปัญหา	 การจัดทำาแผนประกบ
ตัวรายกรณี	 ซึ่งนำาไปสู่การดำาเนินงานในแนวทาง
เดียวกัน	ซึ่งกรมสุขภาพจิต	(2547:	13)	กำาหนด
วัตถุประสงค์ของการให้คำาปรึกษาตามระบบ

การดูแลช่วยเหลือนักเรียน	 ว่าเพื่อให้การดำาเนิน
งานการให้คำาปรึกษาช่วยเหลือนักเรียนเป็นไป
อยา่งมีระบบและมปีระสิทธภิาพ	และเพือ่ใหส้ถาน
ศกึษา	ผูป้กครอง	หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง	หรอืชมุชน	
มีการทำางานร่วมกัน	 โดยผ่านกระบวนการการ
ทำางานที่มีระบบ	พร้อมด้วยเอกสาร	หลักฐานการ
ปฏบิตังิาน	สามารถตรวจสอบหรอืรบัการประเมนิ
ได้	ซึ่งสอดคล้องกับคอเร่ย์	(Corey	et	al.,	2015:	
435)	 ที่กล่าวถึงการนิเทศว่าสามารถช่วยให้ผู้ให้
ความช่วยเหลือพัฒนาทักษะท่ีจำาเป็นต่อการให้
ความช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพและถูกต้องตาม
หลักจรรยาบรรณ	 ในการนิเทศแบบกลุ่มสามารถ
ทำาใหผู้ใ้ห้ความชว่ยเหลอืไดเ้รยีนรูไ้มใ่ชจ่ากผูนิ้เทศ
อย่างเดียวเท่านั้น	แต่ได้เรียนรู้จากบุคคลอื่นๆ	ใน
กลุ่มด้วย

2.	 จากการดำาเนินงานทำาให้เกิดการบู
รณาการความรว่มมอืระหว่างหน่วยงานในทอ้งถิน่	
ในการประสานความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ	
ทั้งภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และภาคประชาสังคม	 ซึ่ง
สอดคล้องกับอมรวิชช์	 นาครทรรพ	 ที่ได้กล่าวไว้
ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่รู้
และเข้าใจเกี่ยวกับคนในท้องถิ่นเป็นอย่างดี	 ดัง
นั้นความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทีเ่ขา้มารว่มเปน็ส่วนหนึง่เพือ่สรา้งเครอืขา่ยดำาเนนิ
งานรว่มกนัอยา่งเปน็กระบวนและระบบ	ซึง่องคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก็ยังมี	 โรงเรียน	 ผู้ปกครอง	
สถานีอนามัย	 ที่เป็นกำาลังอันสำาคัญในการเข้าไป
พูดคุย	 แลกเปลี่ยนปัญหาและสร้างเป็นโมเดลใน
ท้องถิ่นให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น	 (“สสค.	 ร่วมสร้างสังคม
การเรียนรู้อย่างเท่าเทียม…”,	 2555)	 เช่นเดียว
กับพรรณพิมล	 วิปุลากร	 กล่าวว่าหน่วยจัดการ
ดูแลเด็กด้อยโอกาสรายกรณี	 เป็นเหมือนการ 
ต่อยอดระบบปกติที่มีการดูแลเด็กพิเศษหรือเด็ก
กลุ่มเสี่ยงอยู่แล้ว	 เพราะเด็กกลุ่มพิเศษหรือเด็ก
กลุ่มเสี่ยงที่ใช้เฉพาะกระบวนการปกติจะสามารถ
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ชว่ยเดก็ไดใ้นระดบัหนึง่	แตเ่รากจ็ะรูว้า่เด็กมคีวาม
ต้องการบางอย่างที่ต้องดูแลเฉพาะ	เช่น	กลุ่มเด็ก
ออทสิติก	ซึง่ปญัหาใหญข่องเขานัน้เปน็ปญัหาทาง
สงัคม	โครงการจดัตัง้และพัฒนาศนูยพ่ี์เล้ียงระดับ
จังหวัดเพื่อช่วยเหลือจังหวัดและท้องถิ่นนำาร่อง
การพัฒนาหน่วยจัดการดูแลรายกรณี	 (case	 
management	 unit)	 จึงได้เข้ามาเพ่ือพยายาม
ให้เกิดหน่วยจัดการเพื่อเชิญชวนเครือข่ายมาเป็น
หน่วยจัดการและพัฒนาให้มีความรู้	 ซึ่งหน่วย
จัดการได้มาจากบุคลากรในหน่วยงานองค์กร
ส่วนท้องถิ่น	 เช่น	 อบต.	 อบจ.	 โรงเรียน	 ชุมชน	
เป็นหลัก	 (“สสค.	 ร่วมสร้างสังคมการเรียนรู้อย่าง 
เท่าเทียม…”,	2555)

นอกจากนี้	 กรมสุขภาพจิต	 (2554:1)	
กล่าวว่า	 การดำาเนินงานเพื่อให้ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนบรรลุผลสำาเร็จและเป็นไป
อย่างยั่งยืน	 จำาเป็นต้องใช้ยุทธวิธีการทำางานร่วม
กันเป็นทีมของบุคลากรในสถานศึกษาและนอก
สถานศึกษาตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ผลักดันและบูรณาการการทำางานเข้าสู่ระบบและ
พัฒนาบุคลากรสนับสนุนปัจจัยเอื้อต่อการดำาเนิน
งาน	ติดตาม	ประเมินผล	พร้อมทั้งสร้างขวัญและ
กำาลงัใจใหแ้กผู่ป้ฏบิติังาน	เพือ่ใหเ้กดิความรว่มแรง	 
ร่วมใจ	รว่มคดิและรว่มทำาไปพรอ้มๆ	กนั	ตลอดจน
แสวงหาแนวทางในการสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง
และชุมชน	 โดยในการทำางานเป็นทีมเพื่อดูแลช่วย
เหลือนักเรียนให้ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ
นั้นประกอบด้วย	 3	 ทีม	 ดังน้ี	 (กรมสุขภาพจิต.	
2554:	45)	1)	ทีมนำา	ได้แก่	คณะผู้บริหารสถาน
ศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาซึ่งจะเป็น
ผู้วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน	 จัดทำา	 แผนกลยุทธ์	
ควบคุม	กำากับ	ติดตามและสนับสนุน	 เสริมสร้าง
พลงัรว่ม	(empowerment)	เพ่ือให้การดำาเนนิงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	2)	ทีมสนับสนุน	เป็น
ทีมหลักในการสนับสนนุประสานงานด้านวชิาการ

และอ่ืนๆ	 ให้เกิดการสร้างระบบคุณภาพข้ึน	 ทีม
สนับสนุนจะเป็นใครข้ึนอยู่กับการพัฒนาระบบ
ว่าจะมีจุดเน้นที่ระบบใด	 เช่น	 ทีมสนับสนุนของ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนหัวหน้าทีม	 คือ 
รองผู้อำานวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย	
และ	 3)	 ทีมที่เป็นทีมที่สมาชิกรับผิดชอบการ
ทำางานโดยตรง	 เช่น	 ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน	 คือ	 ทีมระดับชั้น	 ครูประจำาชั้น	 /	 ครูที่
ปรึกษาจะเป็นผู้มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนา
กิจกรรมต่างๆ	 ให้มีคุณภาพ	 รวมทั้งจากการวิจัย
ของ	 Leverne	 (2000)	 ซึ่งทำาการวิจัยเรื่องการ
ร่วมมือของโรงเรียนกับชุมชนในการแก้ปัญหาการ 
หนีเรียน	 ผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบสำาคัญ
ที่ส่งผลต่อความร่วมมือในการแก้ปัญหาพบว่า	 
โรงเรียนกับชุมชนต้องสร้างความร่วมมือกัน
ป้องกันและแก้ไขปัญหา	 โดยต้องมีการติดต่อ
สื่อสารร่วมมือระหว่างกลุ่มย่อยอย่างต่อเนื่อง	
และควรมีการประสานความร่วมมือกันระหว่าง
โรงเรียนกับตำารวจ	 สำานักงานคุมประพฤติและ
ศาล	จำาเป็นต้องมีตัวแทนระดับผู้นำาของกลุ่มย่อย	
และควรมยีทุธวธีิเพือ่สรา้งความรูค้วามเขา้ใจและ
การรูจ้กัปอ้งกนัตนเองแกผู่ป้กครองและชมุชนดว้ย

ข้อเสนอแนะ
1.	ขอ้เสนอแนะในการนำาผลการวจัิยไปใช	้

1.1	 จากผลการวิจัยน้ีสามารถนำาไปใช้
เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กด้อยโอกาส
นอกระบบการศึกษาและเด็กกลุ่มเส่ียงในระบบ
การศึกษา	 ในพื้นที่อ่ืนๆ	 นอกจากพื้นที่ของกลุ่ม
เป้าหมาย

1.2	 จากการดำาเนินงานทำาให้เกิดการ 
บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานใน 
ท้องถิ่น	 แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงานและทุก
วิชาชีพ	 ดังนั้นจึงควรประสานความร่วมมือจาก
หน่วยงานต่างๆ	ให้ครอบคลุมและหลากหลายทั้ง
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ภาครัฐ	ภาคเอกชน	และภาคประชาสังคม	

2.	ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

ควรมีการประเมินผลการดำาเนินงานของ
หน่วยจัดการดูแลรายกรณี	อีกทั้งควรมีการศึกษา

เพื่อวางกลไกในการสนับสนุนติดตามเพื่อการ
ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาเดก็ดอ้ยโอกาสนอกระบบ
การศึกษาและเด็กกลุ่มเสี่ยงในระบบการศึกษา
อย่างเป็นระบบและยั่งยืน
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