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บทคัดยอ
งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภูมิหลัง ภาพลักษณและการนิยาม
ความหมายของนักศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่ศูนยการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ตําบลสะทอน อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา โดยใช
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร และการสัมภาษณเชิงลึก
จากผูที่เกี่ยวของกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจํานวน 15
คน ประกอบดวยผูใหขอมูลหลัก จํานวน 10 คน และผูใหขอมูลรองจํานวน 5 คน
จากนั้นนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห ตีความที่สอดคลองกับวัตถุประสงค นําเสนอ
ผลการวิจัยโดยใชวิธีการพรรณนาวิเคราะห
ผลการศึกษาพบวา สังคมไดมองนักศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน วาเปน
คนที่ดอยความสามารถทางการศึกษา เปนกลุมคนที่มีปญหาและเปนที่รวมตัว
ของคนที่พลาดโอกาส ไมมีความสามารถพอที่จะเขาเรียนในระบบโรงเรียนได
โดยสังคมไดแบงแยกพวกเขาออกจากนักเรียนในระบบ มองวาพวกเขานั้นมี
คุณ ค า น อยกว า นั กเรี ย นในระบบโรงเรี ยน ในขณะที่ นั กศึกษานอกระบบขั้ น
พื้นฐาน ไดพยายามนิยามความหมายของตนเองขึ้นมาใหม เพื่อใหสังคมไดรับรู
วา แท จ ริง กลุม พวกเขาเป น ผูที่ มีค วามรู ความสามารถทางดา นวิ ช าการและ
วิชาชีพที่มีศักยภาพเทียบเทากับนักเรียนในระบบโรงเรียน เปนผูที่สามารถนํา
ความรู ไ ปพั ฒ นาต อ ยอดในระดั บ สู ง และปรั บ ใช ไ ด อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
จนประสบผลสําเร็จในการดําเนินชีวิต
คําสําคัญ: การนิยามความหมาย, นักศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน
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Abstract
The purpose of this research is to study background, image
and definitions of basic informal students from informal and voluntary
Education Center, Tambon Sathon, Na Thawi District, Songkhla
Province. The data for this qualitative study were collected from
related documents and in-depth interviews of 15 informants involved
in informal and voluntary education, which were consisted of
students, teachers and administrators. After data analysis, the data
were interpreted in corresponding with the research objective. The
results were presented subsequently using descriptive analysis.
The study found that these students were viewed as learning
disabled, problem people, a group of people losing opportunities,
and incapable to study in the formal educational system. They were
separated from students in the formal system and regarded as lower
class. Nevertheless, informal education students attempt to redefine
themselves as knowledgeable, smart equivalent to normal student
both academically and vocationally, and finally success in life.
Besides, they could gain respect and acknowledgement from others.
Keywords: definitions, informal education students
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บทนํา

การศึกษาเปนสิ่งจําเปนสําหรับมนุษย และเปนปจจัยที่สําคัญในการ
พัฒนามนุษยเพื่อใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิตไดอยางปกติสุข หากแตวาสังคม
สวนใหญมักเนนถึงความสําคัญของการศึกษาในระบบโรงเรียน แตความเปนจริง
การศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน มีความสําคัญมากในการพัฒนาคน โดยเฉพาะ
คนสวนใหญของประเทศที่อาศัยอยูในชนบทและไมมีโอกาสไดเรียนในระบบ
โรงเรียน และอีกประการหนึ่งการศึกษาในระบบโรงเรียนมักมีขอจํากัดสําหรับ
บุคคลทั่วไปที่อาจมีคุณลักษณะไมตรงตามกฎระเบียบของการรับเขาศึกษาใน
ระบบ แตการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน สามารถตอบสนองความตองการที่
หลากหลายของทุก กลุม บุคคล พรอมกับให บริก ารแกประชาชนส วนใหญใน
ประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ (วิชชุดา หุนวิไล, 2532)
นอกจากนี้ ในพระราชบั ญญั ติ ก ารศึ กษาแห ง ชาติ พ.ศ.2542 ได ให
ความหมายการจัดการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐานวา จะตองเหมาะสมสอดคลอง
กับสภาพป ญหาและความต องการของผูเรี ยนแต ละคน กระบวนการทางการ
ศึกษาที่จัดขึ้นจึงพัฒนาศักยภาพใหแกประชาชน ทั้งในดานความรู ความชํานาญ
หรื อ วิ ช าชี พ ต า งๆ ที่ จ ะส ง ผลให นั ก ศึ กษานํ า ไปปรั บ ใช ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น ได
โดยอาจจะเพิ่มหรือลดหยอนรูปแบบวิธีการเรียนใหเขากับสถานการณที่เปน
ปจจุบันแตไมไดนอกเหนือจากหลักสูตร เพราะการศึกษานอกระบบมีหลักสูตร
เป น ตั ว ควบคุ ม มาตรฐาน เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษาที่ รั บ การเรี ย นการสอนนั้ น ได
ประสิทธิภาพสูงสุด
ในปจจุบันการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน เปนทางเลือกหนึ่งใหกับ
กลุมคนอีกจํานวนไมนอย เปนการจัดการศึกษาแบบเปดโอกาสใหกับกลุมคนที่
พลาดโอกาสทางการศึ กษา กลุ มคนที่ เข ามาศึ กษาในการศึ กษานอกระบบขั้ น
พื้นฐานมาจากหลากหลายสาเหตุ นักศึกษาที่ออกจากการศึกษาในระบบกอน
ครบหลักสูตร อาจเกิดจากความจําเปนหลากหลายประการที่สงผลใหนักศึกษา
ไมสามารถเขาเรียนในระบบ อาทินักศึกษาไมสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
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โรงเรียนที่กําหนดใหนักศึกษาตองเขารับการเรียนจันทร-ศุกร ในเวลา 8.00 น.
ถึง 16.00 น. ตามเกณฑทั่วไปของสถานศึกษา สงผลใหนักศึกษาที่ตองประกอบ
อาชีพไปพรอมกับการเรียน มีภาระหนาที่ที่ตองรับผิดชอบภายในครอบครัว
หรือแมแตนักศึกษากลุมนั้นไดตั้งครรภ เหตุนี้สงผลใหนักศึกษาไมสามารถศึกษา
ในระบบได เพราะมีกฎเกณฑที่ตองเขาเรียน จันทร-ศุกร ซึ่งไมเอื้อตอความจําเปน
ของนักศึกษากลุมนี้ นักศึกษากลุมนี้จึงเลือกเขารับการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน
เพราะมีระเบียบกฎเกณฑที่ไมเครงครัด มีการจัดการศึกษาที่ใหความรูทางดาน
วิชาการเทียบเทากับการศึกษาในระบบ และยังสามารถนําวุฒิการศึกษาไปตอยอด
ไดเชนเดียวกับการศึกษาในระบบ เพื่อที่ไดรับความรูความสามารถที่นําไปปรับใช
ในชีวิตประจําวันและพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพในสังคม
แตคนในสังคมยังใหมุมมองแกนักศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน วาเปน
กลุมคนที่ดอยคุณภาพกวาในระบบโรงเรียน เนื่องมาจากสังคมไดรับชุดความรู
ชุ ด หนึ่ ง ซึ่ ง เป น ชุ ด ความรู ที่ มี ม าช า นานและไม มี ใ ครนํ า ความรู ชุ ด ใหม ม า
เปลี่ย นแปลงทัศนคติดัง กลาวได สั งคมใหคุณค าการศึกษาในระบบโรงเรีย น
เพราะในประเทศไทยนั้นไดมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจ รัฐไดมุงเนนสงเสริมหลักสูตร
การศึ ก ษาในระบบ เพื่ อ ให ป ระเทศพั ฒ นาสู ค วามทั น สมั ย ทํ า ให ผู เ รี ย นได
กลายเปนสวนหนึ่งของเครื่องมือการพัฒนาที่ขึ้นอยูกับนโยบายของรัฐมาตั้งแต
อดี ต เพื่ อรองรับ การเติ บโตของเศรษฐกิจ ให เป นไปตามแผนการพั ฒนาตาม
กระแสยุคใหม ซึ่งหลักคิดเชนนี้อยูบนฐานความคิดและอุดมการณการพัฒนา
แบบชาติตะวันตก ที่กําหนดใหโรงเรียนที่อยูในระบบ มีระบบ มีแบบแผนที่ชัดเจน
และมี กํ าลั งการผลิ ตที่ สู ง มี บุ คคลลากรที่ เก งและมี คุ ณภาพ เป นสถานที่ ผ ลิ ต
กําลังคนที่ดี เพื่อตอบสนองการเปนแรงงานในระบบเศรษฐกิจ ระบบการเรียน
การสอนในโรงเรียนถูกจัดระบบภายใตหลักสูตร ลักษณะของความรูก็เพื่อนําไป
ตอยอดการศึ กษาในระดั บ สูง ขึ้ น มิ ใ ช การให องคค วามรู เพื่อนํ า ไปปรั บใช ใ น
ชีวิตประจําวัน (พจนี เทียมศักดิ์, 2543)
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กลาวไดวา รัฐยังใชอํานาจดําเนินการสถาปนาวา การศึกษาในระบบ
โรงเรียนเปนแบบแผนที่ดี และบุคคลทุกคนควรไดรับการศึกษาในระบบโรงเรียน
และชุด ความรู ความจริงชุด นี้ไดกลื นกินสั งคมให ตกอยูภ ายใต วาทกรรมชุด นี้
เปนผลใหบุคคลใดที่ไมไดเขาเรียนในระบบโรงเรียนถูกมองวาเปนบุคคลที่ไรซึ่ง
คุณภาพและศักยภาพที่ ดี เพราะไม ไดเป นตามระเบี ยบแบบแผนที่ กําหนดขึ้ น
ความจริงชุดนี้ถูกสรางขึ้นผานการสถาปนาของรัฐ โดยนําอํานาจที่ตนเองมีมอบ
ความจริ งและอภิ สิ ทธิ์ ที่ เหนื อกว าให กั บการศึ กษาในระบบ เพื่ อที่ จะมี อํานาจ
ควบคุม เพื่อผลิตคนใหสอดคลองกับความตองการของตนเอง เทากับวาการศึกษา
ในรูปแบบอื่นมีความสําคัญรองลงมาหรือดอยกวาการศึกษาในระบบนั่นเอง
เกิ ด การกดทั บ และเบี ย ดขั บ กั น ในสั ง คม สิ่ ง เหล า นี้ ทํ า ให ค นในสั ง คม ตี ค า
ความสามารถของนั ก ศึก ษานอกระบบว า ไมมี ค วามรู ค วามสามารถที่ ดีหรื อ
เทีย บเท ากับ นัก เรีย นในระบบ เมื่อเปน เชน นี้นั กศึกษานอกระบบจึง เกิด ตรา
ประทับขึ้นโดยที่พวกเขาไมไดประทับตราเหลานั้นขึ้นมาเอง หากแตเกิดขึ้นโดย
สังคมประทับตราใหกับพวกเขา พรอมกับนิยามความหมายใหกับพวกเขาและ
เมื่ อสั งคมไดนิ ย ามสร า งความหมายให กั บพวกเขาเหล า นั้ น ส ง ผลให สัง คมมี
เอกสิทธิ์หลายประการที่จะกดทับและเบียดขับพวกเขาใหดอยกวาและเกิดการ
ไมยอมรับ ทําใหพวกเขายืนอยูในสังคมที่ไมเทาเทียมกับนักเรียนในระบบ
จากที่ ก ล า วมาทั้ ง หมดในเบื้ อ งต น ย อ มแสดงให เ ห็ น ว า ตั ว ตนของ
นั ก ศึ ก ษานอกระบบขั้ น พื้ น ฐาน ในมุ ม มองของความรู ก ระแสหลั ก ได นิ ย าม
ความหมายและกําหนดภาพลักษณใหแกนักศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน ตาม
เจตจํานงที่ความจริงเหลานั้นอยากใหเปน ไมไดเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติหรือมิได
เกิดขึ้นเองตามความจริงแตอยางใด หากแตเกิดขึ้นโดยการทับซอนของอํานาจที่
กดทั บ ความจริ ง ของตั ว ตนพวกเขาเหล านั้ นอยู ให ตกอยู ภายใต อํานาจเพี ยง
เพราะวากลุมนักศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐานมีอํานาจนอยกวา จึงถูกกดทับใหอยู
ภายใตความหมายที่ผูมีอํานาจมากกวาเปนผูสรางขึ้น ซึ่งในความเปนจริงตัวตน
ของนักศึกษานอกระบบไมไดเปนเหมือนดั่งที่ความรูเหลานั้นกําหนดใหทั้งหมด
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เพราะสิ่งที่กําหนดใหนั้นเปรียบดั่งการมองภาพลักษณของนักศึกษานอกระบบ
ซึ่งเปนไปตามความคิด ความเชื่ออันตกอยูภายใตการครอบงําของวาทกรรมของ
ความรูกระแสหลัก ซึ่งมีการใหความหมายแกนักศึกษาวา เปนกลุมนักศึกษาที่
ดอยกวานักเรียนในระบบ ไมมีคุณคาหรือศักดิ์ศรีเทียบเทากับนักเรียนในระบบ
โรงเรียน
เมื่อใดก็ตามที่ตัวตนของมนุษยถูกกดทับไว คือ การใชอํานาจเขาควบคุม
ดวยวิธีที่ไมใชความรุนแรงทางตรง แตเปนการใชความรุนแรงอยางแยบยลทําราย
เขาไปถึงจิตวิญญาณความเปนมนุษย แมวาจะใชความรุนแรงมากเพียงใดก็ยอมไม
สามารถกดทับปดกั้นการแสดงออกความเปนตัวตนของบุคคลนั้นไดอยางสิ้นเชิง
ทั้งนี้เพราะตัวบุคคลนั้น มีความคิด มีความรูสึกเปนของตนเอง มีความตองการ
และปรารถนาเปนที่ยอมรับในสังคมเฉกเชนเดียวกับบุคคลอื่นในสังคม พวกเขา
ตองการสิทธิการใหคุณคาที่เทาเทียบกันกับคนอื่นในสังคม (ไชยรัตน เจริญสิน
โอฬาร, 2554)
งานวิจัยนี้ตองการศึกษาการนิยามความหมายใหมใหกับนักศึกษานอก
ระบบขั้นพื้นฐาน โดยมองจากตัวตนของนักศึกษานอกระบบ ณ ศูนยการศึกษา
นอกระบบและการศึ ก ษาตามอัธ ยาศั ย ตํ าบลสะทอน อํ าเภอนาทวี จั งหวั ด
สงขลา วาพวกเขาเหลานี้ก็มีความสามารถอยูในสถานะที่เทียบเทากับนักเรียนที่
ไดรับการศึกษาในระบบ โดยนําตัวตนของนักศึกษานอกระบบเองมาสรางความ
จริงชุดใหมขึ้นเพื่อนําเสนอมุมมองใหมใหแกสังคมตอนักศึกษานอกระบบขั้น
พื้นฐานผานตัวตนและความสามารถที่แทจริงของพวกเขา เพื่อนักศึกษานอก
ระบบขั้นพื้ นฐานไดมี ศักดิ์ ศรีแ ละพื้น ที่ยืน ในสั งคมไดทัด เทีย มกับนั กเรี ยนใน
ระบบโรงเรียนเชนกัน
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วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาสาเหตุที่สงผลใหนักศึกษาเลือกเรียนการศึกษานอกระบบขั้น
พื้นฐาน ในศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตําบลสะทอน
อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
2. เพื่อศึ กษาภาพลั กษณ ของนักศึกษานอกระบบขั้ นพื้นฐานเหลานี้ที่ถูก
นิยามโดยสังคม
3. เพื่อศึกษานิยามความหมายของนักศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน
ทบทวนวรรณกรรม/แนวคิดทฤษฎี
ผูวิจัยไดนําแนวคิดวาทกรรมมาใชในการวิเคราะหงานวิจัยชิ้นนี้ โดยนํา
หลั กคิ ดของฟู โก ใช การวิ เคราะห วาทกรรมเป นเครื่ องมื อในการศึ กษาอํ านาจ
โดยเฉพาะอํานาจที่ถูกสรางเพื่อสรางความรู (knowledge) ความจริง (Truth)
ซึ่งในทัศนะของฟูโก สถานะของสองสิ่งนี้ไมตางจากวัตถุอื่นๆ ที่ถูกสรางขึ้น การ
ตระหนักวาอํานาจมีหนาที่ผลิตความจริง จึงเปนสิ่งจําเปน และกลาวสรุปไดวา
ความรูและความจริงที่ปรากฏขึ้นนั้นเปนเรื่องเดียวกับอํานาจ
วาทกรรมเปนเครื่องมือของการสรางและรักษาอํานาจ ที่สามารถแฝงตัว
อยูไดในทุกๆ อยางรอบตัวของมนุษย สําหรับฟูโกวาทกรรมไดกลายเปน กฎเกณฑ
ความคิด ความเชื่อ คุณคา ที่สถาบันตางๆ ในสังคมที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้นๆ ใชเปน
ตัวกําหนดเอกลักษณและความหมายใหเกิดขึ้นเพื่อนําไปสูการสรางความเห็นชอบ
ไปในทิศทางเดียว ทุกๆ อยางในชีวิตประจําวันของมนุษยสามารถมองเปนวาท
กรรมไดทั้งสิ้น หากวาสิ่งเหลานั้นกําลังเปนการสรางความหมาย หรือตีตราเสมือน
ปายที่ติดกับตัวบุคคลนั้น และสรางความหมายใหสิ่งที่นอกเหนือจากชุดวาทกรรม
นั้น กลายเปนสิ่งที่ ถูกกดทับ ดอยกวาเปนอื่น และสุดทายสิ่งเหลานั้นก็ถูกเลือน
หายไปจากสังคม โดยที่คนสวนใหญไมไดฉุกคิด ตั้งขอสงสัยถึงที่มาที่ไป แตสวน
ใหญแลวมักยอมรับอยางสนิทใจ และปฏิบัติตามวาทกรรมชุดนั้นอยางสมัครใจ
โดยเฉพาะวาทกรรมชุดนั้นเกิดขึ้นโดยผานผูมีอํานาจทางชอบธรรมในสังคม เชน
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องคกรตางๆ ที่มีความนาเชื่อถือ หรือสถาบันตางๆ ที่มีอํานาจสรางชุดวาทกรรม
ขึ้นมาครอบงําได (จันทิมา ปทมธรรมกุล, 2550)
ฉะนั้นการนําแนวคิดวาทกรรมมาวิเคราะหงานวิจัยชิ้นนี้ ก็เพื่อชี้ใหเห็น
วารัฐไดสถาปนา การศึกษานอกระบบขึ้นเพื่อที่จะรองรับ บุคคลที่ไมมีสิทธิเขา
รับการศึกษาในระบบได โดยกลาววารองรับผู ดอยโอกาส พลาดโอกาสจาก
การศึ กษาในระบบ แต ที่จริง แลวสิ่ งที่สัง คมรับ รูนั้นคื อ การศึกษานอกระบบ
รองรับผูที่ไมมีสิทธิเขารับการศึกษาในระบบ เหมือนเปนเครื่องตอกย้ําวา บุคคล
ที่เขารับการศึกษาในระบบยอมเปนบุคคลที่พรอมทั้งดานความรูความสามารถ
รวมถึงศักยภาพและฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีกวาบุคคลที่ไมสามารถเขาเรียนใน
ระบบได ชี้ใหเห็นวามีอํานาจบางอยางแอบแฝงอยูสงผลใหผูที่เรียนในระบบมี
อํานาจมากกวา ผูที่เรียนนอกระบบและนักศึกษากลุมนั้นเองก็ยอมรับความดอย
กวาโดยที่ไมมีขอกังขาใดๆ เนื่องจากถูกวาทกรรมชุดนี้กดทับอยูมาชานาน วาคน
ที่เขาเรียนนอกระบบก็คือบุคคลที่ไมมีโอกาสไมมีความสามารถเขาศึกษาตอใน
ระบบ ตามแบบแผนที่ควรจะเปน อํานาจของการศึกษาในระบบมีมาชานาน สังคม
มอบอํ านาจใหการศึ กษาในระบบมีคุ ณค ามากกว าการศึกษานอกระบบ รั ฐให
ความหมายวาบุคคลที่ตรงตามแบบแผนการศึกษา คือ ตองเขารับการศึกษาตาม
หลักเกณฑที่รัฐกําหนดขึ้นเพียงเทานั้น คือ บุคคลที่อยูในชวงวัยเรียนนั้นตองเขา
ศึกษาในระบบเทานั้นถึงจะเดินตามแบบแผนของสังคม หากบุคคลใดไมสามารถ
เขาเรียนในระดับได บุคคลนั้นถือวาไมไดเดินตามแบบแผนที่ถูกตองและเปน
บุคคลเสมือนพลาดโอกาสหรือดอยความสามารถ และตองเขารับการศึกษานอก
ระบบที่รัฐสถาปนาขึ้นเพื่อรองรับบุคคลที่พลาดโอกาส เมื่อเปนเชนนี้บุคคลที่เขา
รับการศึกษานอกระบบก็เปรียบเสมือนบุคคลที่อยูนอกเหนือกฎเกณฑที่ถูกตอง
เปนอันดับแรกของสังคมแตกลับอยูในกลุมคนรองลงมาจากการศึกษาในระบบ
หรือบุคคลที่มีความรูความสามารถรองลงมาจากสังคม
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วิธีการวิจัย
ผูวิจัยไดเลือกศึกษาในศูนยการศึ กษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ตําบลสะทอน อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เนื่องจากเปนศูนยการศึกษา
นอกระบบฯ ที่มีความโดดเดนหลายประการ คือ มีจํานวนนักศึกษามากเปนอันดับ
หนึ่งในอําเภอนาทวี มีนักศึกษาเขาสอบคิดเปนรอยละ 98 เปอรเซ็นตของจํานวน
นักศึ กษาทั้ งหมดเปนอั นดั บหนึ่ งของอํ าเภอนาทวี มีนั กศึ กษาสํ าเร็ จ ตรงตาม
หลักสูตรในแตละปการศึกษาเปนอันดับหนึ่งของอําเภอนาทวี ประการสําคัญ
นักศึกษามีผลงานไดรับรางวัลดีเดนประจําปในระดับอําเภอ นอกจากนี้คณะครู
ประจํ า ศู น ย ก ารศึ ก ษานอกระบบขั้ น พื้ น ฐานฯ ได รั บ รางวั ล ครู ดี เ ด น จาก
กระทรวงศึกษาธิการ
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใชการเก็บรวบรวม
ขอมูลเปน 2 ลักษณะ คือ 1) การเก็บขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของในรูปแบบ
ตางๆ คือ บทความ งานวิจัย รายงานวิชาการ คนควาแนวคิดทฤษฏี ในการ
วิเคราะหขอมูล รวมไปถึงเอกสารของสํานักงานการศึกษานอกระบบและตาม
อัธยาศัยของจังหวัดสงขลาหรือเอกสารขาวสารที่เกี่ยวของกับการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน 2) การสัมภาษณเชิงลึก เปนการซักถามขอมูลจากผูใหขอมูล
กลุมเปาหมาย โดยจะใชวิธีการสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง วิธีการนี้ผูวิจัยได
เก็บรวบรวมขอมูลจากผูใหขอมูลของศูนยการศึกษานอกระบบฯ ตําบลสะทอน
อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ซึ่งไดสัมภาษณในประเด็นตางๆ ที่สอดคลองกับ
วัตถุประสงค โดยผูวิจัยเขาไปยังพื้นที่ที่ใชเปนกรณีศึกษาเพื่อสังเกต ซักถาม
และจดบันทึกเกี่ยวกับการนิยามความหมายของตัวนักศึกษาที่ตองการใหสังคม
ไดรับรู รวมไปถึงสาเหตุที่สงผลใหนักศึกษาตองเขารับการศึกษานอกระบบฯ
ครอบคลุ ม ไปถึ ง การนิ ย ามความหมายของสั ง คมที่ ม อบภาพลั ก ษณ ใ ห กั บ
นักศึกษาจากการศึกษานอกระบบกลุมนี้ ผูวิจัยไดลงพื้นที่เขารวมกิจกรรมของ
นักศึกษาเพื่อใหไดขอมูลที่ตอบวัตถุประสงคไดอยางชัดเจน และมีการตรวจสอบ
ซ้ํ า ของข อ มู ล ที่ ไ ด ม าเพื่ อ ความเที่ ย งตรงและเป น จริ ง ผู วิ จั ย แบ ง ผู ใ ห ข อ มู ล
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ออกเป น 2 กลุ ม คื อ ผู ให ข อมู ล หลั ก และผู ใ หข อมูล รอง ผูใ ห ขอมู ลหลั ก คื อ
เจาหนาที่ประจําศูนยการศึกษานอกระบบฯ จํานวน 2 คนซึ่งปฏิบัติงานประจํา
ศูนย มาเป นระยะเวลาไม นอยกวา 10 ป ซึ่ งทราบข อมู ลทางด านหลั กสู ตรและ
กิจกรรมของนักศึกษาเปนอยางดี และนักศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน จํานวน 8
คน แบงเปนนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในมัธยมศึกษาตอนตนจํานวน 4 คน และ
นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในมัธยมศึกษาตอนปลายจํานวน 4 คนเพื่อตอบคําถาม
การนิยามความหมายของนักศึกษาอยางชัดเจน สวนผูใหขอมูลรอง คือ ประชาชน
ทั่วไป จํานวน 5 คน เพื่อใหทราบถึงมุมมองที่สังคมไดใหความหมายแกนักศึกษา
นอกระบบขั้นพื้นฐานวาเปนเชนไร และนําขอมูลจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ
และขอมูลภาคสนามมาตรวจสอบความสมบูรณ และความถูกตอง หลังจากนั้น
จําแนกขอมูลออกเปนหมวดหมูตามวัตถุประสงคของการศึกษา วิเคราะหขอมูล
โดยวิธีการวิเคราะหหนาที่ (Functional Analysis) เพื่ออธิบายสาเหตุของการ
เข า รั บ การศึ ก ษา ภาพลั ก ษณ ที่ สั ง คมนิ ย ามให กั บ นั ก ศึ ก ษาและการนิ ย าม
ความหมายให กับตนเองของนักศึก ษา ตรวจทานผลการวิเคราะหขอมูลโดย
ตรวจสอบขอมูลที่ไดรับมาแบบสามเสา (Triangulation) ไดแก การแสวงหา
ความน า เชื่ อ ถื อ ของข อ มู ล จากแหล ง ข อ มู ล ที่ ต า งกั น ซึ่ ง ผู วิ จั ย ได ใ ช วิ ธี ก าร
ตรวจสอบสามเส า เชิ ง บุ ค คล สถานที่ และเวลา โดยนํ า เสนอข อ มู ล ด ว ยวิ ธี
พรรณนามาวิเคราะห
ผลการศึกษา
การเข า รับ การศึ กษาของนัก ศึ ก ษาการศึ กษานอกระบบขั้ น พื้น ฐาน
มีเหตุและปจจั ยที่แตกตางกั นในแต ละบุคคล ขึ้นอยูกับสภาพความจําเปนของ
นักศึกษาแตนักศึกษาทุกคนลวนมีความมุงหวังเดียว นั่นคือ การเขามาเพื่อไดรับ
ความรูความสามารถเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง จากการศึกษาของผูวิจัยใน
กลุมนักศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน ไดขอสรุปในการเขารับการศึกษา 2 ประเด็น
นั่นคือ ปญหาดานเศรษฐกิจ และปญหาสวนตัว ซึ่งมีสวนทําใหนักศึกษากลุมนี้
เลือกเรียนการศึกษานอกระบบเพราะไมมีขอจํากัดที่สงผลตอการดําเนินชีวิต
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1. สาเหตุที่สงผลใหนักศึกษาเลือกเรียนการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน
ในศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตําบลสะทอน อําเภอ
นาทวี จังหวัดสงขลา
1.1 ปญหาดานเศรษฐกิจ
ดวยสภาพความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของสังคมไทยในปจจุบันที่
กาวเข าสูสั งคมบริโภคนิ ยมและวั ตถุนิ ยม ส งผลกระทบต อวิถีการดํ ารงชีวิ ตใน
หลายๆ ดาน คาใชจายในครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้นในขณะเดียวกัน เศรษฐกิจมีแนวโนม
ต่ําลง ภาระหนาที่ของแตละครอบครัวจึงเพิ่มขึ้นดวย ในปจจุบันการศึกษาที่มี
การแขงขันสูง ตองมีความพรอมในดานทุนทรัพยในการสงบุตรหลานเขาเรียนใน
ระบบโรงเรี ยน นั กศึ กษาที่ อยูในครอบครั วที่ ไม มี ความพร อมในด านทุ นทรั พย
จึ ง พลาดโอกาสทางการศึ ก ษาในระบบ นั กศึ กษากลุ ม นี้ จึ ง เลื อกที่ จ ะเข า รั บ
การศึกษานอกระบบ เพราะมีคาใชจายที่ไมสูง และเอื้ออํานวยตอกลุมนักศึกษา
ที่มีภาระหนาที่ตองรับผิดชอบ
“…โอยยยยยพี่เศรษฐกิจแบบนี้เรียนในระบบไมไหว
หรอก คาเทอมก็แพง คาใชจายตางๆ อีกมากมาย แคตองไป
โรงเรี ย นทุ ก วั น ก็ ต อ งมี ค า กิ น แล ว ที่ บ า นผมส ง เสี ย ไม ไ หว
หรอก ราคายางต่ํามากแบบนี้ กศน. เปนทางเลือกที่ผมชอบ
มาก เพราะมีเวลาใหทํางาน แถมคาเทอมถูก ไมมีคาใชจาย
ฟุมเฟอย ใหสิ้นเปลือง...” (สุภิมล รัตนบูล, สัมภาษณ ,
15 ธันวาคม 2558)
นักศึกษามองวาการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐานเปนสวนชวยใหพวก
เขาไดรับการศึกษาที่ดี และไมสงผลกระทบตอตัวของนักศึกษาและครอบครัวที่
จะตองใชเงินทุนสูงในการเขารับการศึกษา อีกทั้งยังชวยลดภาระของครอบครัว
ใหนอยลงเนื่องจากคาใชจายที่ไมสูง และตัวของนักศึกษาเองยังประกอบอาชีพ
ไปพรอมกับการเขารับการศึกษาไดอยางไมมีขอจํากัดใดๆ เพราะนักศึกษาสวน
ใหญที่เขารับการศึกษานั้น มีภาระหนาที่ประกอบอาชีพของตนเองในครอบครัว
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ทําใหเวลาในการเรียนลดนอยลง ไมสามารถไปเรียนตามกฎของการศึกษาใน
ระบบที่ตองเรียน จันทร-ศุกร เมื่อพวกเขาตองปฏิบัติหนาที่เพื่อแบงเบาภาระใน
ครอบครั ว จึ ง ไม ส ามารถเข า เรี ย นในระบบได ต ามปกติ ทั้ ง ที่ เ ขาเองก็ มี
ความสามารถทางดานวิชาการที่มีคุณภาพ
“...ตอนกิ๊ บ เรี ย นในโรงเรี ย นพี่ กิ๊ บ เป น ตั ว แทน
แขง ขัน วิชาการทุก ๆ ปเลยแตกิ๊ บตองช วยที่ บา นทํา งานไม
สามารถไปเรียนจันทร-ศุกรได ก็ถูกหักคะแนนการเขาเรียน
ผูปกครองตองเขาประชุม หากขาดตองโดนตัดคะแนน ทาง
บานไมสะดวกจึงจําเปนตองลาออก และเลือก (กศน.) เพราะ
ไมกระทบตออาชีพในชีวิตประจําวัน...” (วราพร สุขาเขิล,
สัมภาษณ, 5 กุมภาพันธ 2559)
จากขอความดังกลาวสะทอนใหเห็นวา ความจําเปนในการดําเนินชีวิต
ของนักศึกษากลุมนี้ไดรับผลกระทบจากปญหาเศรษฐกิจ ที่ทําใหครอบครัวไม
สามารถสงเขาเรียนในระบบไดและนักศึกษาตองหารายไดดวยตนเอง เพื่อที่จะ
ไดรับการศึกษา นักศึกษากลุมนี้จึงไมสามารถที่จะปฏิบัติตามกฎขอบังคับของ
การศึกษาในระบบที่กําหนดใหเขาเรียน จันทร-ศุกร และมีคาใชจายอาทิ ซื้อชุด
ยูนิฟอรม แบบเรียน และอีกหลากหลายประการที่กําหนดขึ้น เมื่อนักศึกษาเขา
เรียนในระบบ จึงเปนเหตุผลักดันใหนักศึกษาตองออกจากการศึกษาในระบบที่
มากไปดวยขอจํากัดในดานเวลาเขาเรียน ดวยกฎระเบียบขอบังคับของการศึกษา
ในระบบนานับประการ สงผลใหนักศึกษากลุมนี้ตองเลือกรับการศึกษานอกระบบ
เพราะการศึกษานอกระบบนั้น มีระบบการเรียนการสอนเพียง 1 วันตอสัปดาห
สงผลใหนักศึกษาที่มีความจําเปนสามารถเลือกที่จะเรียนไดโดยไมกระทบตอ
การประกอบอาชีพและภาระของตนเอง
1.2 ปญหาสวนตัว
การเข า รั บ การศึ ก ษาในระบบมี ก ฎข อบั ง คั บ หลากหลายประการที่
กํ า หนดขึ้ น เพื่ อที่ จ ะจั ด ระเบี ย บของนั ก เรี ย นที่ เข า รั บ การศึ กษาในระบบให
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เปนไปในทิศทางเดียวกัน ไมเพียงแตกฎขอบังคับที่ตองเขาเรียน จันทร-ศุกร
เทานั้น ยังมีกฎอีกประการที่สงผลใหนักเรียนหลายคนตองออกจากการเรียนใน
ระบบโรงเรียน คือ หากนักเรียนตั้งครรภในขณะเขารับการศึกษา ตองพนสภาพ
จากการเปนนักเรียน เหตุนี้จึงสงผลใหนักศึกษาตองออกจากการเรียนในระบบ
และมาศึกษาตอในการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน มีหลักสูตรที่เทียบเคียงกับ
การศึ กษาในระบบและสามารถนํ า วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาไปต อ ในระบบที่ สู ง กว า ได
เหมือนกับการจบการศึกษาในระบบเชนกัน
“…หนูทองตอนเรียนพี่ ครูจับไดก็ไลออกเลย เพราะ
ถือวาผิดกฎระเบียบของทางโรงเรียน หนูไมมีสิทธิที่จะเรียน
ตอในโรงเรียนได ทั้งๆ ที่ผลการเรียนดี และไมเคยโดนหั ก
คะแนนดานอื่นๆ เลย หนูก็ตองออกกลางคัน ทั้งๆ ที่ยังไมจบ
การศึกษา หยุดเรียนไปอายุก็เกินเขารับการศึกษาในระบบ
ดวย เพื่อนเลยแนะนํามาเรียน กศน. เพราะรับนักศึกษาทุก
ประเภทไมจํากัด ทองก็มาเรียนไดนะพี่แถมไมตองเรียนทุก
วันไดมีเวลาดูแลตัวเองดวย...” (ศศิธร สี่เหลี่ยม, สัมภาษณ,
15 ธันวาคม 2558)
และเหตุผลสวนตัวในดานนี้สืบเนื่องมาจากการศึกษาในระบบ มีการ
กําหนดกฎเกณฑอายุของผูเขารับการศึกษาจึงทําใหนักศึกษาในบางคนที่หยุด
เรียนและอายุเกินเกณฑไมสามารถเขาเรียนตอได และอีกปจจัยหนึ่งนักศึกษา
มีบุ ต รและสั ง คมการศึ ก ษาในระบบนั้ นไม ย อมรั บ แม ว า อายุ จ ะไม เกิ น เกณฑ
การศึกษาก็ตาม แตนักศึกษานั้นไมกลาเขากลับไปเรียน การศึกษาในระบบมอง
วาคนเหลานี้ทําผิด เกิดการดูถูกก็ยิ่งสงผลใหไมกลาที่จะกลับเขาไปในระบบ
โรงเรียน และที่สําคัญการศึกษานอกระบบโรงเรียนนั้นเปดกวางและผูเรียนรูสึก
วามีคนกลุมเดียวกับนักศึกษาที่เคยมีบุตรมากอนทําใหไมรูสึกอายและกลาที่จะ
มาเรี ยน มีความสุข ในการเข ามาเรีย นและตัวของผูเรียนไมรู สึกวา ตนเองผิ ด
แปลกไปจากคนอื่น เพราะในสังคมของการศึกษานอกระบบนั้น มีนักศึกษาที่
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ประสบกับปญหามาหลากหลายรูปแบบ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณกันไมมี
ใครมองหรือดูถูกกัน
จากขอมูลขางตนสะทอนใหเห็นวา นักศึกษาที่ตองออกจากการศึกษา
ในระบบโรงเรียน เพราะความจําเปนบางประการ สําหรับเหตุผลที่ตองออกมา
กลางคั น และตัว ของพวกเขานั้ น ไม ไ ดนิ่ งเฉยหรือมองว าการศึ กษาไม สํา คั ญ
นักศึกษาสวนใหญให ความสํ าคัญอยางมากตอการศึกษาและลวนแต มีความ
ตองการที่จะทําการศึกษาตอทั้งสิ้น นักศึกษามองวา การศึกษาสามารถเพิ่มพูน
ความรูความสามารถใหทัดเทียมกับบุคคลอื่นได จึงเลือกการศึกษานอกระบบ
ขั้นพื้นฐานเปนทางเลือกใหกับกลุมพวกเขา และอีกประการที่ปรากฏใหเห็นจาก
คําสัมภาษณขางตน นั่นคือ นักศึกษาที่เขามาเรียนตางก็มีความรูความสามารถ
เฉกเชนเดียวกันกับนักศึกษาในระบบโรงเรียน มีความพยายาม มีความตั้งใจใน
การที่จะศึกษาเรียนรูเ พื่อพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา และนักศึกษากลุมนี้ยินดีที่
จะทําตามกฎระเบียบของการศึกษานอกระบบ เพราะเปนกฎระเบียบเพื่อใหเกิด
ความเปนระเบียบเรียบรอยแตก็ยังเอื้ออํานวยใหนักศึกษาสามารถปฏิบัติหนาที่
ของตนเอง กฎระเบียบเหลานี้จึงไมสงผลกระทบตอชีวิตประจําวันของพวกเขา
อยางไรก็ตามแมวามีหลากหลายสาเหตุที่ทําใหนักศึกษาไมสามารถเรียนตอใน
ระบบโรงเรียนได แตการเขามาเรียนการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐานพวกเขาทุก
คนตางลวนมีจุดหมายเดียวกัน คือ เพื่อทําใหตนเองมีวิชาความรูอันเปนการ
เพิ่มพูนองคความรูที่นําไปสูการพัฒนาตนเองและสังคมตอไป
2. ภาพลักษณของนักศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐานที่ถูกสังคมมอบความหมายให
ในมุมมองของสังคมตอนักศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน ผานคานิยมที่
สังคมไทยนั้นมักจะมีคานิ ยมที่เชื่อสืบมาเป นเวลาชานานวา นักศึ กษาที่ เขารั บ
การศึกษานอกระบบนั้น ลวนแตเปนคนที่ทําตัวผิดกฎระเบียบโรงเรียน จึงโดนไล
ออก ต างเป นบุ คคลที่ ผิ ดพลาดในชี วิ ตหรื อด อยความสามารถทางการศึ กษา
ทางดานวิชาการ จึงไมสามารถที่จะเรียนตอภายในระบบโรงเรียนได สังคมให
ความหมายกับนักศึกษาเหลานี้ผานสิ่งที่สังคมสรางขึ้นมาชานาน โดยไมมีคน
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กลุมใดมองหาความจริงภายใตตัวตนของนักเรียนนอกระบบแตอยางใด สิ่งที่
สังคมมองวานักเรียนที่เขารับการศึกษานอกระบบเปนบุคคลที่ดอยการพัฒนา
ทางการศึกษากวาในระบบ ไมมีความรูความสามารถที่เทียบเทากับนักเรียนใน
ระบบ และนั่นเปนเพียงความจริงที่ถูกสรางขึ้น แตสังคมก็ยึดถือความจริงนี้มา
ชานานโดยไมมีผูใดมาเปลี่ยนแปลงความจริงชุดนี้ จนกลายเปนความจริงผูที่ไดรับ
อํานาจมากกวาก็นําอํานาจนั้นมากดทับผูที่ดอยอํานาจกวาเพื่อผลประโยชนของ
ตนเอง เปรี ยบเหมื อนการใช อํานาจโดยการแฝงไมได ใช อํานาจกดขี่ กดทั บ กั น
โดยตรงเพื่อใหอีกฝายดอยคุณคา แตกลับใชอํานาจโดยทางออมเพื่อใหตนเองมี
คุณคามากกวาและมีอํานาจเหนือกวาอีกฝาย
“…พวกเราทุกคนตางก็ถูกมองวาเกเร เปนเด็กที่ไม
เอาไหนเพราะถูกไลออกมาจากในโรงเรียน คนขางๆ บานมี
ลูกเรียนโรงเรียนในตัวอําเภอก็ชอบมาพูดเปรียบเทียบกับลูก
ของเขาวาตอไปลูกเขาจะตองสอบไดมหาลัยที่ดี แตเราเอง
เรียน กศน. คงไมมีทางที่จะมีความรูเพียงพอที่จะไปสอบเขา
หรอก...” (สุภิมล รัตนบูล, สัมภาษณ, 15 ธันวาคม 2558)
“…เมื่อ 3 เดื อนที่ผานมาเพื่อนของฟ าไดไปสมัค ร
งาน อบต. ประจําหมูบานคนสมัคร 2 คน เขารับวุฒิ ม.6 เขา
เลือกอีกคนหนึ่ง ซึ่งจบจากการศึกษาในระบบและไมเลือก
เพื่อนของฟา ทั้งๆ ที่ประสบการณการลงพื้นที่เพื่อนของฟาก็
มีมากกวาดวย ไมมีแมแตขอสอบใหวัดระดับความรู มีเพียง
ดูทรานสคลิปเพียงอยางเดียว วาจบมาจากที่ไหนอยางไรเขา
ก็ วั ด เลยว า เพื่ อ นของฟ า มี ค วามสามารถน อยกว า จึ ง ไม รั บ
เพื่อนของฟา...” (พัสรี นามสมมุติ, สัมภาษณ, 15 ธันวาคม
2558)
จากบทสัมภาษณขางตนสะทอนใหเห็นในภาพรวมที่วาสังคมยังไมเปด
กวางและยังคงยึดติดกับการตีความตามหมายความหมายเดิมที่ติดตัวพวกเขามา
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เปนเวลานาน สิ่งที่สังคมมอบใหพวกเขาเหลานั้น คือ การมองวานักศึกษากลุมนี้
ไมไดมีคุณคาหรือมีศักดิ์ศรีเทาเทียมกับการศึกษาในระบบแตอยางใด สังคม
ยังใหการแบงแยกนักศึกษาเหลานี้วาอยูในกลุมนักเรียนที่ความสามารถนอยกวา
ปกติ เกิดการเบียดขับออกจากสังคม และวางตัวไมเสมอภาคกับพวกเขา ไมวา
จะเปนสิทธิในการเขาทํางานหรือการใหโอกาสในดานอื่นๆ สังคมพยายามใช
อํานาจในการเบียดขับพวกเขาออกไปใหมีที่ยืนที่ไมเทาเทียมกับนักเรียนกลุมอื่น
ในสังคม
3. การนิยามความหมายของนักศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน
ทามกลางสิ่ง ที่สัง คมไดมอบความหมายใหกับนักศึกษาผา นคา นิย ม
และทั ศนคติ ที่ สั งคมเป นผู สร างความหมายให กั บกลุ มคนเหล านี้ มาตลอดนั้ น
เมื่อเขาเองไดรับรูวาสังคมไมยกยองและดูถูกความเปนนักศึกษานอกระบบ และใช
อํานาจความจริงเหลานั้นมาเบียดขับพวกเขาออกจากสังคมพื้นที่ที่พวกเขามีสิทธิ
ที่จะเขาไปได พวกเขาจึงพยายามที่จะตอสูตอรองกับความหมายในดานลบที่สังคม
ตีตราให โดยการเปดเผยบางแงมุมที่สังคมมิอาจรับรูหรือเขาใจมากอน พวกเขา
พยายามที่ จ ะประกาศต อ สั ง คมว า การศึ ก ษานอกระบบนั้ น เปรี ย บเหมื อ น
ทางเลื อกหนึ่ งให กับ ผู ที่พ ลาดโอกาสและต องการที่ จ ะศึ กษาต อ เปน เหมื อน
ใบเบิกทางใหกับพวกเขาเหลานั้นไดกาวไปตามความฝนที่เคยสรางไว แตอาจจะ
ไมสามารถที่จะรับการศึกษาในโรงเรียนได และพวกเขาเองยังชี้ใหเห็นอีกวา
บุค คลที่จ บการศึ กษานอกโรงเรี ยนนั้น ก็มี ความรู ความสามารถเทีย บเทา กั บ
การศึกษาในระบบ บุค คลเหล านี้ เมื่ อจบไปได ไปประกอบอาชี พที่ ดี มี เกี ย รติ
มีศักดิ์ศรี ไมไดแตกตางไปจากนักเรียนในระบบแตอยางใด ไมวาจะไปเรียนตอ
ระดับมหาวิ ทยาลั ย ไปสอบเป นพนั กงานของรั ฐหรื อสมั ครรั บเลือกผูใหญบ าน
กํานัน หรือไปเปน อบต. ของหมูบาน อีกทั้งบุคคลเหลานี้ยังมีสํานึกรักบานเกิดใน
ระดับที่สูง เพราะพวกเขาเองอยูในพื้นมาตลอดไมไดออกนอกพื้นที่ไปศึกษาที่อื่น
ทําใหในหลายบุคคลที่จบไปก็ไปพัฒนาหมูบานตําบลของตนเองใหมีการพัฒนา
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ยิ่งขึ้น ตอบโจทยการพัฒ นาในปจจุบันที่เนนคนให กลับมาพัฒนาบานเกิดไม
ออกไปหางานไกลจากบานเกิดของตนเอง
3.1 นักศึกษานิยามตนเองวาเปนผูมีความรูความสามารถโดยการสอบ
เขามหาวิทยาลัย
การสอบเชามหาวิทยาลัยนั้นเปนอีกทางหนึ่งที่เปนพื้นที่ใหนักศึกษาได
แสดงความรูความสามารถใหสังคมไดรับรู การเขามหาวิทยาลัยนั้นจึงถือเปน
พื้นที่ที่สําคัญ ที่ทําใหนักศึกษาการศึกษานอกระบบไดแสดงความรูความสามารถ
ของตนเอง ปลอยศักยภาพภายในตนเอง วาตนเองนั้นมีความรูความสามารถเพียง
พอที่จะสามารถสอบเขามหาวิทยาลัยได เสมือนกับนักเรียนในระบบโรงเรียน
ทํ า ให สั ง คมได เ ห็ น ศั ก ยภาพภายในตั ว ตนของพวกเขา โดยใช ก ารสอบเข า
มหาวิทยาลัยเปนจุดแสดงความสามารถใหกับสังคมไดรับรู
“…ในปที่ผานมามีรุนพี่หลายๆ คนเลยคะที่เขาเขา
ไปเรียนตอในระดับมหาวิทยาลัย ตามความชอบหรือความ
ถนั ด ของตั ว เอง บ า งก็ ส อบตรง บางส ว นก็ เอ็ น ทรานแบบ
นักเรียนในระบบเลยคะ เพราะตอนนี้การศึกษานอกโรงเรียน
นั้นมีการสอบ o-net แบบในระบบดวยคะ รุนพี่บอกวาพวก
เขาก็ต องอ า นหนั งสื อเพื่ อที่จ ะทํา คะแนนสอบให ได ดี เพื่ อ
นํ า ไปเข า มหาลั ย ที่ เขาต องการค ะ ...” (สุ จิ ต รา ชู แ ก ว ,
สัมภาษณ, 15 ธันวาคม 2558)
การสอบเขา มหาวิท ยาลั ยนั้ น เปนเรื่องที่ท าทายความสามารถของ
นักศึกษาเปนอยางมาก เนื่องดวยในเรื่องความพรอมของเวลาที่มีหนาที่ตอง
รับผิ ดชอบไม ไดมี เวลาเท ากับ กลุม นักเรียนในระบบ นักศึกษานอกระบบขั้ น
พื้นฐานจึงพยายามที่จะหาความรูเพิ่มเติมจากสื่อไรพรมแดน ทางอินเตอรเน็ตที่
มีเนื้อหามากมายใหคนควา พยายามฝกฝนตนเองใหมีความรูเพียงพอที่จะสอบ
เขามหาวิทยาลัยได เพื่อพิสูจนความสามารถของตนเอง และเพื่อใหสังคมไดรับรู
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ถึงความสามารถของพวกเขา อีกประการหนึ่งทางศูนยการศึกษานอกระบบฯ
ไดมีการจัดรายวิชาเสริมใหกับนักศึกษาระดับมัธยมปลายที่กําลังจะจบการศึกษา
เปนรายวิชาที่ไดเชิญอาจารยพิเศษมาติวในการสอบ o-net ซึ่งเปนคะแนน
สําคัญในการใชสอบเขามหาวิทยาลัย เปนสวนชวยใหนั กศึกษาได รับความรู
เพิ่ ม เติ ม และส ง ผลให นั ก ศึ ก ษาสามารถสอบเข า มหาวิ ท ยาลั ย ได ใ นแต ล ะป
การศึ ก ษามี แ นวโน ม เพิ่ ม มากขึ้ น กลุ ม นั ก ศึ ก ษาที่ มี ทุ น ทรั พ ย เ พี ย งพอจาก
ครอบครัวหรือจากการหารายไดดวยตนเองก็ไดลงเรียนในโรงเรียนกวดวิชาเพื่อ
ไดรับความรูที่เทาเทียมกับนักเรียนในระบบ
“…หนูเก็บตังคจากการทํางานไปลงเรียนพิเศษในที่
ที่นักเรียนในระบบเรียนกันคะพี่ หนูคิดวาเปนวิธีที่สามารถทํา
ใหหนูไดรับความรูเทากับพวกเขาเพราะไดรับความรูจากที่
เดียวกัน เมื่อกอนตอนเรีย นในระบบนั้นไม มีโอกาสไดเรีย น
พิเศษหรอกคะเพราะจนเมื่อมาเรียน กศน. หาเงินเองไดก็เลย
มีตังไปเรียนเพื่อที่จะไดรับความรูไ ปแขงขั นกับนักเรียนใน
ระบบได เพราะหนู เชื่ อว า สมองหนู กั บ เค า เราก็ เท า กั น ...”
(ธิดา นามสมมุติ, สัมภาษณ, 7 ธันวาคม 2558)
จากขอความขางตนนั้นแสดงใหเห็นถึงวานักศึกษานอกระบบ พยายาม
ที่จะนิยามตนเองใหสังคมไดรับรูวาตัวของพวกเขาเองนั้นก็มีความรูความสามารถ
ในด า นวิ ช าการไม ไ ด น อ ยไปกว า นั ก เรี ย นที่ เ รี ย นในระบบ พวกเขาแสดง
ความสามารถใหสังคมไดรับรูวาในขณะนี้นักศึกษานอกระบบก็สามารถที่สอบเขา
เรียนตอในมหาวิทยาลัยเปนจํานวนที่เพิ่มขึ้นเชนเดียวกับนักเรียนในระบบมี
ความสามารถเพี ย บพร อ มที่ จ ะศึ ก ษาต อ ในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาได โดยความ
พยายามของพวกเขาและความสามารถของพวกเขา แม วา พวกเขาจะเรีย น
การศึ กษานอกระบบก็ ต าม แต มิ ไ ด ทํ า ให พ วกเขานั้ น มี ค วามรู ที่ แ ตกต า งกั บ
นักเรียนในระบบโรงเรียนแตอยางใดเลย นั่นคือสิ่งที่พวกเขาพยายามแสดงออก
และถายทอดใหเห็นถึงความสามารถของพวกเขาที่แทจริง
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3.2 นิยามตนเองวาเปนกลุมนักศึกษาที่มีศักยภาพในตนเอง
นั ก ศึ ก ษาพยายามแสดงออกให สั ง คมได รั บ รู ว า พวกเขาเอง
มีความสามารถและศักยภาพภายในตนเอง แมวาเวลาในการเขาเรียนของพวกเขา
จะนอยกวา นักเรียนในระบบแตนั้นไมเปนผลใหลดความสามารถภายในตัวของเขา
แตอยางใด กลับกลายเปนสิ่งเหลาเอื้ออํานวยตอการศึกษาคนควาที่นักเรียนใน
ระบบไม สามารถที่จะทําได และไมเพียงแต เทานั้นผลงานทางด านวิชาการของ
นักศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐานก็ยังไดถูกใหความสําคัญเพิ่มมากขึ้น นักศึกษาไดมี
การประกวดผลงานทางดานวิชาการระดับจั งหวัด และไดเขารวมงานวิชาการ
ร วมกั บนั กเรี ยนในระบบโรงเรี ยน อี กทั้ งในทุ กภาคเรี ยนนั กศึ กษาได มี การจั ด
ประกวดโครงงาน และได รั บรางวั ลโครงงานดี เด น อาทิ รางวั ลชนะเลิ ศการ
ประกวดโครงงานระดับอําเภอ ในโครงงานเรื่องการทําผามัดยอม และโครงงาน
การทําวิ ชาชี พเพิ่ มเติ มในการสร างเสริมอาชี พการทํ าขนมพื้นบาน ผลงานของ
นักศึกษาไดรับการยอมรับจากบุคคลทั่วไปโดยเฉพาะอยางยิ่ง ในรายวิชาที่เพิ่มเติม
จากความรูทางดานวิชาการ คือ รายวิชาความรูเบื้องตนในประกอบชีพ นักศึกษา
ไดเรียนรูการประกอบอาชีพ และสามารถนําไปถายทอดใหคนในชุมชนไดมีทักษะ
ในการประกอบอาชีพไดอยางมีประโยชน นั่นแสดงใหเห็นศักยภาพของนักศึกษา
การศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐานที่ไม ไดดอยความสามารถกวาแตอยางใดดังคํ า
กลาว
“…การที่พวกเราไมไดเรียนในหองครบ 5 วันวันละ 8
ชม.นั้นนอกจากจะเอื้ออํานวยตอการทํางานในชีวิตประจําวัน
แลว พวกเรายังมีเวลาคนควาหาความรูนอกหองไดมากยิ่งขึ้น
ดวย เทคโนโลยีก็เขาถึงทุกๆ ที่แลว พี่มีอะไรก็คนควาไดงาย
การเรียนรูดวยตนเอง เปนการเรียนรูที่ดีกวาในหองสี่เหลี่ยม
เสี ยอี ก...” (สุรศั กดิ์ ยิ่ งเจริญ , สั มภาษณ , 15 ธั น วาคม
2558)
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คํากลาวของนักศึกษาทําใหรูไดวา การเรียนรูไมเปนเพียงแตการเรียนรู
ภายในหองเรียนมีกระดานสี่เหลี่ยมหนาหองเปนเครื่องถายทอดหรือหนังสือ
ที่ทางโรงเรียนใหมา เพื่อเปนคูมือในการศึกษาในแตละเทอมเปนเครื่องกําหนด
ความรูวา ในแตละชั้นปนักเรียนตองเรียนเนื้อหาเพียงใด และคุณครูเปนผูที่ตอง
ถูกเสมอในการใหความรู แตเขาไดถายทอดใหรูวาการเรียนรูดวยตนเองนั้นสิ่งที่
สําคัญ สามารถเพิ่มพูนประสบการณตรงและความรูตางๆ ที่อาจจะไมสามารถ
ไดรับจากในหองเรียน หรือกลาววานักเรียนในระบบไมมีทางที่จะไดรับความรู
ประสบการณ ต า งๆ เหล า นี้ ไ ด เ ท า กั บ พวกเขาเพราะการศึ ก ษานอกระบบ
โรงเรียนเปดกวางทางการเรียนรูใหกับพวกเขาเปนอยางดี การศึกษานอกระบบ
ฝกฝนใหใชความรูความสามารถในการปฏิบัติจริง ซึ่งจะมีวิชาเรียนที่เปนวิชาชีพ
ที่สามารถนําไปประกอบอาชีพไดจริงในตําบลหรือหมูบานของตนเอง นักเรียน
บางคนก็มีความรูความสามารถในการประกอบอาชีพเปนพื้นฐานอยูแลวเพราะ
สวนใหญนักศึกษานอกระบบจะประกอบอาชีพไปพรอมๆ กับการเรียน เหตุนี้
สงผลใหนักเรียนมีความรูความสามารถจริงไมเพียงแตอานในตําราและสามารถ
นํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูกันในหองเรียน พวกเขาพยายามเสนอใหเห็นในอีกมิติ
หนึ่งวา แทที่จริ งแลวการศึกษานอกระบบโรงเรียนนั้ นเปนทางเลือกที่ดีและ
สามารถสรางคนใหมีศักยภาพไมไดตางไปจากการศึกษาในระบบ แตเพียงเพราะ
สังคมยังยึดติดกับความหมายแบบเดิมที่ถูกสรางขึ้นมาใหพวกเขานั้นดอยกวา
เพื่อที่จะมีอํานาจกดทับพวกเขาเทานั้นเอง
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
สรุปผล
การศึกษาการนิยามความหมายของนักศึกษาการศึกษานอกระบบขั้น
พื้นฐาน พบวา นักเรียนพยายามที่จะแสดงความสามารถและศักยภาพในกลุมของ
ตนเองเพื่อที่จะนิยามความหมายใหมใหกับตนเอง เพื่อใหสังคมไดรับรูถึงตัวตนที่
แท จ ริ ง ของพวกเขา และได รั บคํ า นิ ย ามใหม ว า เป นกลุ มนั กศึ กษาที่ มี ความรู
ความสามารถและเปนกลุมเยาวชนที่มีความสําคัญในการพัฒนาประเทศเชนกัน
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1. นักศึกษานิยามตนเองวาเปนผูมีความรูความสามารถโดยการ
สอบเขามหาวิทยาลัย
นักศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐานแสดงศักยภาพภายในตนเองใหสังคมได
เห็นวา กลุมของพวกเขานั้นมีความรูความสามารถและศักยภาพในดานวิชาการ
เชนกัน โดยชี้ใหเห็นวาหลายปที่ผานมานั้น มีรุนพี่สอบเขามหาวิทยาลัยของรัฐได
จํานวนหนึ่ง หรือสามารถนําความรูทางดานการประกอบอาชีพไปตอยอดในระดับ
ปวส. ที่สามารถใหความรูทางดานการประกอบอาชีพไดโดยตรงและจบออกมา
ประกอบอาชีพหาเลี้ยงครอบครัวไดอยางสําเร็จ และในตัวของพวกเขาเองนั้นก็ได
พยายามคนควาหาความรูและฝกทําขอสอบเพื่อที่จะสอบเขามหาวิทยาลัยตาม
ความตั้งใจของตนเอง และเดินตามรอยรุนพี่ที่ประสบความสําเร็จ ไวเปนแบบอยาง
ที่ ดี เช น กั น ตั ว พวกเขาเองมี แนวคิ ด ว าหากพวกเขาสร า งชื่ อ เสี ย งและสร า ง
แบบอยางที่ดีไวใหกับศูนยการเรียนการศึกษานอกระบบฯ แหงนี้นอกจากจะ
เปนแบบอยางใหนักศึกษารุนตอๆ ไป ไดตระหนักในการที่จะศึกษาตอแลวนั้น
อีกประการหนึ่งก็เพื่อเปดเผยใหสังคมไดรับรูวา การศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน
สรางคนใหมีศักยภาพและความสามารถเชนกัน ไมไดเปนสถานที่รองรับผูที่ดอย
ความสามารถเหมื อ นที่ แ ล ว มา นั กศึ กษาให ค วามสํ า คั ญ กั บ การเรี ย นต อใน
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา เนื่ อ งจากนั ก ศึ ก ษามองว า หากตนเองสามารถสอบเข า
ระดับอุดมศึกษาไดนั้น เทากับวาความรูความสามารถของนักศึกษาการศึกษา
นอกระบบก็ทัดเทียมกับนักศึกษาในระบบทั่วไป อีกทั้งตัวพวกเขายังไดรับวิชา
ความรูใ นด า นการประกอบอาชี พที่ น อกเหนือกว า นักศึกษาในระบบอี กด ว ย
นักศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐานพยายามแสดงใหเห็นวา พวกเขาเองมีความรู
ความชํานาญในดานการประกอบวิชาชีพ เพราะในขณะเขารับการศึกษา พวก
เขาไดประกอบอาชีพไปพรอมๆ กัน สงผลใหเขามีประสบการณโดยตรง เทากับ
วานอกจากจะไดความรูทางดานวิชาการแลว ในการประกอบวิชาชีพพวกเขาเอง
ก็มีความชํานาญเชนกัน ซึ่งเขากลับมองอีกมุมหนึ่งวา นั้นคือใบเบิกทางใหพวก
เขามีงานทําที่เลี้ยงตนเองและครอบครัวไดพรอมไปกับการเรียน
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2. นิยามตนเองวาเปนกลุมนักศึกษาที่มีศักยภาพในตนเอง
นักศึกษาพยายามที่จะแสดงศักยภาพใหสังคมไดรับรูผานเวทีตางๆ
ที่เปดโอกาสใหกับนักศึ กษากลุมนี้ ตัวพวกเขาไดชี้ใหเห็นวาเขาไดสรางผลงาน
ทางดานวิชาการ การประกวดโครงงาน และเขารวมการจัดอบรมทางดานวิชาการ
และแสดงความสามารถโดยการจั ดทํ าผลงานของตนเองและได รั บรางวั ลเป น
เครื่ องหมายแสดงให เห็ นถึ งความสามารถของนั กศึ กษา ที่ มี ทั้ งความสามารถ
ทางดานวิชาการ ไมดอยไปกวานักเรียนในระบบ กลุมนักศึกษาพยายามที่จะใช
ความสามารถภายในตัวของพวกเขาแสดงออกใหสังคมไดรับรู เขาพยายามที่จะ
นําความรูความสามารถไปเผยแผใหสังคมไดเห็นในความสามารถในตัวพวกเขา
พยายามสรางสรรคผลงานที่ดีออกมาสูสังคมและพัฒนาความสามารถของตนเอง
โดยไม หยุ ดนิ่ งและที่ สํ าคั ญพวกเขาได นํ าความรู ความสามารถนั้ นไปใช พั ฒนา
หมูบานของตนเองใหไดรับประโยชนอีกดวยเชนกัน
อภิปรายผล
ถึ งแม ว าสั งคมจะสร างความหมายให กั บกลุ มนั กศึ กษา มาเป นเวลา
ช านานด วยองค ป ระกอบหลากหลายอย า งที่ ทํ าให สั งคมมองภาพและนิ ยาม
ความหมายใหพวกเขา และในอดีตนักศึกษายอมรับกับความหมายที่สังคมสรางขึ้น
ใหกับตัวเขาเอง จึงถูกกดทับใหอยูภายใตอํานาจไมมีสิทธิเทาเทียมกับนักศึกษา
ในระบบในเรื่องตางๆ ที่นักศึกษาควรจะไดรับและในดานสิทธิความเปนมนุษย
แตในปจจุบันนี้นักศึกษานอกระบบไดนิยามความหมายของตนเองขึ้นมาใหม
เพื่ อให สั ง คมได รับ รู โดยวิธี ก ารที่ ตั ว ของนัก ศึ ก ษาได พัฒ นาตนเอง เพื่อที่ จ ะ
สามารถเทียบเทากับนักเรียนในระบบนําการศึกษาที่มีเหมือนกันนั้นผลักดันใน
การสรางความหมายใหมใหกับตนเอง นักศึกษานอกระบบเองผูซึ่งอยูภายใต
คํานิยามของสังคมใตวาทกรรมหลักที่กดทับมาเปนเวลาชานาน พยายามขัดขืน
ตอสูโดยกระบวนการตางๆ ที่เปดเผยตัวตนของตนเอง เพื่อชวงชิงความหมาย
และใหหลุดพนจากการถูกกดทับเหลานั้น การกดทับเหลานั้นเกิดขึ้นโดยอํานาจ
ของวาทกรรมที่ (อานันท กาญจนพันธุ, 2555) ไดอธิบายวา วาทกรรมแปลมา
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จาก discourse ซึ่งเปนของมิเชล ฟูโกต ที่พยายามโยงเรื่องสําคัญ 2 เรื่องเขา
ดวยกัน นั่นคือ ความรู อํานาจและความจริง กลาวโดยรวมๆ ไดวาวาทกรรม
เปนการสรางความรู การผลิตความความรู หรือการนิยามความรูบางอยางขึ้นมา
เพื่อใหมีอํานาจในการกําหนดความจริง ที่มาของแนวคิดเรื่อง วาทกรรมในงาน
ของฟูโกต เกิดจากความพยายามที่จะอธิบายปญหาที่เกิดขึ้นในสังคมปจจุบัน
ซึ่งฟูโกตมองวาการสรางหลักเหตุผลตางๆ นานาขึ้นนั้น แทจริงแลวมีลักษณะของ
การครอบงําความคิด เพราะความคิดเหลานี้มาควบคุมตัวเรา และแนวทางปฏิบัติ
ของเรา กล าวได ว าวาทกรรมนั้ นเป นชุ มความจริ งบางอย าง ที่ มี ผู ถู กสร างขึ้ น
ผานความรู ความจริง และอํ านาจ หากเรามองเหตุ การณ หรือความจริงตา งๆ
ที่เกิด ขึ้น นําเอาวาทกรรมเขามาวิ เคราะห ก็จะเห็นไดว าความจริงที่ เกิดขึ้นนั่ น
มาจากการก อ รู ป ของวาทกรรมทั้ ง สิ้ น ที่ ผู มี อํ า นาจได ส รรสร า งขึ้ น มาเพื่ อ
ผลประโยชนบางอยาง ตอตนเองหรือกลุมบุคคล หากเราไมไดทําการศึกษาเรื่อง
วาทกรรมใหเห็นความจริงที่ประจักษก็คงมีหลากหลายความเชื่อที่เรายึดถือและ
ปฏิบัติโดยไมมีขอกังขาใดๆ ทั้งที่ความจริงเหลานั้นมิไดสงผลดีกับบุคคลในบาง
กลุม และเมื่อกลุมคนเหลานั้นไมรับเอาความหมายผานกระบวนการทางวาทกรรม
ที่สังคมสรางขึ้นจึงนิยามความหมายของตนเองขึ้นมาใหม เพื่อใหสังคมไดเขาใจ
ความหมายภายใตตัวตนอยางที่นักศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐานไดนิยามความหมาย
ของตน
โดยการหยิบยกดานดีหรือขอดีที่เหนือกวาของการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนเพื่อเปดเผยตัวตนของเขา แสดงอัตลักษณและจุดยืนที่มาจากภายใน
ตัวตนของเขาอยางแทจริง ใหสังคมไดเปลี่ยนความคิดมุมมองใหมและใหสังคม
ไดมอบความหมายใหมใหกับนักศึกษากลุมนี้ โดยนิยามความหมายของนักศึกษา
กลุ ม นี้ ส อดคล อ งกั บ งานวิ จั ย เรื่ อ ง การต อ รองความหมายของนั ก ร อ งหญิ ง
กลางคืนของ นวลปราง อรุณจิต (2556) กลาววา นักรองหญิงก็เชนเดียวกัน
ที่ตางก็ตกอยูในคานิยมบางประการของสังคมคานิยมที่สังคมไทยมองวา หาก
เปนผูหญิงแลวตองทํางานกลางคืนก็จะกลายเปนคนที่ไมดี ไมถูกตองตามจารีต
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ประเพณี ตีความผูหญิงเหลานั้นในเชิงลบและกดทับกดขี่พวกเขาดวยการที่มองวา
เขาดอยกวาจึงกดทับตางๆ นานา และการกดทับดังกลาวนี้ภายใตวาทกรรม
ที่สังคมมอบให ทําใหนักรองหญิงตองลุกขึ้นพลิกมุมมองของสังคมและนักรอง
หญิงไดนําเสนอดานดีของกลุมนักรองวา การดําเนินชีวิตของพวกเขานั้นเปน
อยางไรและเปดเผยตั วตนของพวกเขาว าแท จริง แลว ตัวตนของพวกเขาเป น
อยางไรมีความรูความสามารถเชนกัน ไมไดดอยคุณคาเหมือนกับที่สังคมมอบ
ความหมายให พวกเขาพยายามที่จะตอบโตตอรองโดยนําปจจัยตางๆ ไมวาจะ
เปนบริบทของพื้นที่ เวลา ความเปนหญิงที่ในสังคมยังมารับรู ซึ่งนั้นถายทอด
ทัศนะคติมุมมองใหมใหสังคมไดรับรูสิ่งตางๆ เหลานั้นลวนออกมาจากตัวตนของ
เขาเชนเดียวกับที่นักศึกษาไดถายทอดดานดีตางๆ ออกมาใหสังคมไดรับรูผาน
ตัว ตนของพวกเขา และการนิ ยามความหมายใหม ก็เกิ ดขึ้ น มาจากการสร า ง
ความหมายใหม ที่ ม องจากคุ ณ ค า ภายในตั ว ตนของเขาขึ้ น มา เพื่ อ ปกคลุ ม
ความหมายเดิมที่กดทับตัวเขามาเปนเวลาชานานเพื่อใหนักรองหญิงไดมีคุณคา
และศักดิ์ศรีเทาเทียมกับกลุมบุคคลอื่นๆ ในสังคม
จากบทความดั ง กล า วสามารถชี้ ใ ห เ ห็ น ภาพชั ด ว า สั ง คมได ม อง
การศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐานเปนเพียงที่ทคี่ นดอยความสามารถทางการศึกษา
หรือพื้นที่ที่คนมีปญหาไดกาวเขาไปเรียน เปนที่รวมตัวของคนที่พลาดโอกาส
และไมมีความสามารถพอที่จะเขาเรียนในระบบได แบงแยกพวกเขาออกจาก
นักเรียนในระบบมองวาพวกเขานั้นดอยคุณคา มีความสามารถทางดานวิชาการ
นอยกวา ไมเทีย บเท ากั บการศึก ษาในระบบ แต ในทางกลั บกั นผู ที่เขา ไปรั บ
การศึกษานอกระบบนั้นกลับมองวาการศึกษานอกระบบ เปดโอกาสใหพวกเขา
ไดพัฒนาศักยภาพความสามารถของพวกเขาใหพัฒนายิ่งขึ้น พรอมทั้งใหโอกาส
คนที่พลาดโอกาสในการเรียนในระบบที่อาจจะมีความจําเปนหลากหลายประการ
สงผลใหเขาไมสามารถทําการศึกษาภายในระบบไดและยังเพิ่มพูนโลกทัศนใหม
ใหพวกเขาไดมีวิชาความรูติดตัวไปประกอบอาชีพหรือใชในชีวิตประจําวันไดจริง
ไมวาจะเปนเพศ อายุ หรือมีความสามารถมากหรือนอยอยางใดก็สามารถเขา
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เรียนในการศึกษานอกระบบไดทั้งสิ้น นั่นก็ชี้ใหเห็นวาการศึกษานอกระบบเปด
โอกาสใหกับคนทุกๆ ชนชั้นไดเขามามีโอกาสไดรับการศึกษาเทาเทียบกันหมด
ทั้งสิ้น และในการสรางความหมายไมวา จะเปนที่สังคมไดใหความหมายหรือที่ตัว
นักศึกษาเองไดมอบความหมายใหกับตนเอง การนิยามความหมายเชนนี้จึงไมมี
ที่สิ้นสุดและนั้นก็แสดงใหเห็นวาชุดความจริงทั้ง 2 ชุดดังกลาวนั้นลวนตางก็เปน
วาทกรรมที่ ถู ก สร า งขึ้ น มาทั้ ง สิ้ น และไม มี ใ ครถู ก หรื อผิ ด ขึ้ น อยู กั บ ว า ใครจะ
เลือกใชวาทกรรมชุดใดและขึ้นอยูกับวาในหวงเวลานั้นความจริงชุดใดมีอํานาจ
มากกวากั น หากความจริ งใดมีอํานาจมากกว าก็เทากับ วาไดกดทั บเบี ยดขั บ
ความจริงอีกชุดหนึ่งใหดอยคุณคามากกวาเชนกันและเมื่อกดทับจนความจริงอีก
ชุดหนึ่งอยูภายใตอํานาจแลวนั้น ก็จะทําใหสังคมเชื่อวาที่ที่ปรากฏขึ้นนั้นคือหลัก
ความจริงที่ถูกตองเที่ยงแทปราศจากขอกังขาใด ที่สังคมอาจจะไมทราบวานั้น
เปนเพียงความจริงที่ถูกสรางขึ้นเพียงเทานั้น การนิยามความหมายของนักศึกษา
นอกระบบ จึ ง เป น การสร า งตั ว ตนขึ้ น มาเพื่ อต อสู เบี ย ดขั บ ว า ด ว ยวาทกรรม
การศึกษาในระบบโรงเรียนนั่นเอง หากแตในอนาคตวาทกรรมชุดนี้ถูกเผยแพร
และกลับมีอํานาจมากกวาวาทกรรมอีกชุดหนึ่ง การศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน
อาจจะมีอํานาจและมีคุณคามากกวาการศึกษาในระบบก็เปนได
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