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บทคัดย่อ
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการจัดการศึกษาทางเลือก กลุ่มที่ศึกษา คือ ครูการศึกษาพิเศษ จ�านวน 

2 คน เด็กและเยาวชนเร่ร่อน จ�านวน 40 คน 2) พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาทางเลือก กลุ่มที่ศึกษา คือ ผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 

5 คน 3) ทดลองใช้รูปแบบการจัดการศึกษาทางเลือก ตัวอย่าง คือ เด็กและเยาวชนเร่ร่อนที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน  

15 คน และ 4) ประเมินผลรูปแบบการจัดการศึกษาทางเลือก ตัวอย่าง คือ เด็กและเยาวชนเร่ร่อนที่เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน  

15 คน ผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอ เกษตรอ�าเภอ และครูการศึกษาพิเศษ รวมจ�านวน 

6 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง ใช้แบบแผนการทดลองรปูแบบย้อนกลบั เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั ประกอบด้วย 1) แบบสมัภาษณ์ 

2) แบบส�ารวจข้อมูล 3) แบบส�ารวจความต้องการพัฒนาอาชีพ 4) แผนการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีงานท�าบูรณาการ

พัฒนาทักษะชีวิต 5) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ 6) แบบสอบถามความพึงพอใจ 7) แบบบันทึกพฤติกรรมเร่ร่อน 8) แบบ

สนทนากลุ่ม และ 9) แบบส�ารวจความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การทดสอบล�าดับพิสัยของ วิลค็อกซอน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพเด็กและเยาวชนเร่ร่อนมีปัญหา 

ที่ส�าคัญ 2 ประการ คือ ปัญหาด้านการพัฒนาอาชีพเพื่อการมีงานท�า ได้แก่ ว่างงาน ชอบใช้ชีวิตอิสระ และครอบครัวมีฐานะ

ยากจน และปัญหาด้านการพัฒนาทักษะชีวิต ได้แก่ ขาดความอบอุ่นในครอบครัว ออกนอกสถานที่พักเพื่อเที่ยวเตร่ ติดเกม  

ติดอินเทอร์เน็ต สภาพแวดล้อมสุ่มเสี่ยงต่อการติดสารเสพติด และที่พักอาศัยเสี่ยงต่อภัยธรรมชาติ 2) รูปแบบการจัดการศึกษา

ทางเลือกเป็นโปรแกรมการพัฒนาทักษะอาชีพ แบบบูรณาการทักษะชีวิตสร้างขึ้นโดยก�าหนดตามประเด็นปัญหา และความ

ต้องการของเด็กและเยาวชนเร่ร่อนมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 3) ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการศึกษาทางเลือก  

เด็กและเยาวชนเร่ร่อนเม่ือเข้าร่วมกิจกรรมตามรูปแบบการจัดการศึกษาทางเลือก มีผลการเรียนรู้การพัฒนาทักษะอาชีพและ 

ผลการเรียนรู้การพัฒนาทักษะชีวิตหลังเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 

4) การประเมินผลรูปแบบการจัดการศึกษาทางเลือกในภาพรวม โดยตรวจสอบจากพฤติกรรมเร่ร่อน พบว่า เด็กและเยาวชน

เร่ร่อนมีพฤติกรรมเร่ร่อนลดลงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมในภาพรวม

อยู่ในระดับมากที่สุด

ค�าส�าคัญ: การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาทางเลือก  การเรียนรู้ตลอดชีวิต  เด็กและเยาวชนเร่ร่อน

Abstract
 The research aimed to 1) study the status of an alternative education model, the study groups were 

2 special education teachers and 40 homeless children and youths, 2) develop an alternative education 

model, the study group were 5 experts, 3) try-out the alternative education model, the samples were 15 

homeless children and youths who had participated in the activities, 4) evaluate the alternative education 
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model, samples were 15 homeless children and youths, directors of the District Non-Formal and Informal 

Education Centre, totaling 6 subjects by using purposive sampling. The experimental model A-B-A-B reversal 

design was conducted. Tools used in this study were 1) interview forms, 2) data survey forms, 3) vocational 

skills development needs forms, 4) evaluation plans of vocational skills development for employment  

integrated with life skills, 5) achievement tests, 6) satisfaction questionnaires, 7) behavior observation forms 

for the homeless children and youths, 8) focus groups discussions forms, 9) opinion survey forms by the 

experts. The data was analyzed by using percentage, arithmetic mean, standard deviation, Wilcoxon matched 

pairs signed-rank test, and content analysis. The research findings were as follows: 1) the status of the  

Homeless children and youths had 2 important problems including vocational skills development for  

employment such as unemployment, freedom addiction, and poverty and the problems on life skills  

development such as lack of warmth in the family, leaving their home for roaming, computer games  

addiction, internet addiction, environment at risk on drug addiction, home at risk on disasters  2) the  

alternative education model was vocational skills development integrated with life skills as defined by the 

needs and issues of the homeless children and youth which were found to be appropriate at a high level 

3) the try-out results of the alternative education model showed that the homeless children and youth who 

participated in the program activities had learning results in vocational and life skills development higher 

than those who had never participated in the activities before with the statistical significance level of .01   

4) the evaluation of the alternative education model as a whole revealed that the homeless children and 

youths had their behavior in gallivanting decreased with the statistical significance level of .01. Their  

satisfaction with the overall model was at the highest level.

Keywords: Development of an Alternative Education Model, Lifelong Learning, Homeless Children and 

 Youths

บทน�า

 บทบาทและความส�าคญัของการจดัการศกึษาทาง

เลือกเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน ตาม

เจตนารมณ์ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย กฎหมาย

ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และร่างพระราช บัญญัติการ

ศกึษาตลอดชวีติ มคีวามสอดคล้องกนั โดยให้ส�านกังานการ

ศกึษาแห่งชาตมิอี�านาจหน้าทีจ่ดัส่งเสรมิ และสนบัสนนุการ

ศึกษาทุกรูปแบบให้ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษา

อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และต่อเนื่องตลอดชีวิต สภาพปัญหา

การจดัการศกึษาทางเลอืกเพือ่ส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ

ของประชาชน พบว่า การศึกษาที่จัดโดยรัฐ ไม่อาจตอบ

สนองผู้เรียนในระบบที่แตกต่างกันได้ การศึกษาทางเลือก

จึงเป็นแนวทางหนึ่งใน การแก้ปัญหาดังกล่าวให้แก่

ประชาชน (คณะท�างานพัฒนาการศึกษาทางเลือกเพื่อส่ง

เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 2557)

 การจดัการศกึษาทางเลอืกเพือ่ส่งเสรมิการเรยีนรู้

ตลอดชีวิตของประชาชนจึงมีส่วนส�าคัญ และความจ�าเป็น

ต่อกฎหมายรัฐธรรมนญู และกฎหมายว่าด้วยการศกึษาแห่ง

ชาต ิได้ยนืยนัในสิทธแิละเสรภีาพในการได้รบัการศกึษาของ

ประชาชน การศึกษาทางเลือกจึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง 

ในการจดัการศกึษาให้กบัประชาชนในกลุม่เป้าหมายพเิศษ

กลุ่มต่างๆ ในการส่งเสริมการเรียนรู้

 สภาพของเด็กและเยาวชนเร ่ร ่อนส่วนใหญ่  

มพีฤตกิรรมชอบความเป็นอสิระ สาเหตทุีเ่ร่ร่อนเพราะชอบ

ความสนุกชอบเที่ยวเตร่ ไม่มีการวางแผนล่วงหน้า ขอทาน

และรบัจ้างทัว่ไป มรีายได้น้อยกว่า 500 บาท ต่อเดอืน หรอื

ไม่มีรายได้ (นัฏฐ์ จิตรปฏิมา 2544) ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็ก

เร่ร่อนมีภูมิหลังที่มาและเหตุผลแตกต่างกัน ปัญหาและ

อุปสรรคที่พบได้แก่ เด็กไม่บอกข้อมูลที่แท้จริงของตนเอง

ท�าให้น�าไปสู่การแก้ปัญหาและหาทางออกไม่ตรงจุด เด็กมี

ความต้องการไม่แน่นอน ท�าให้ไม่แน่ใจในความต้องการของ

ตนเองบางครั้งเปลี่ยนความต้องการไปเรื่อยๆ ท�าให้การ 

แก้ปัญหาไม่ได้ผล (กนกวรรณ ศรเีกนิ 2543) ครอบครวัเป็น

เงือ่นไขหลักทีท่�าให้เดก็ตดัสินใจออกมาเร่ร่อน เพราะบคุคล

ในครอบครวัมผีลต่อทางด้านจติใจของเดก็ เดก็ขาดความรกั
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ความอบอุ่น เงื่อนไขที่มีผลต่อการกลับไปใช้ชีวิตปกติของ

เด็กเร่ร่อน คือตัวเด็กเองมีความต้องการท่ีจะมีชีวิตที่ดีขึ้น

อยากพัฒนาชีวิตตนเอง ได้เรียนหนังสือเหมือนเด็กคนอื่น 

เพื่อที่จะได้มีอนาคตที่ดี (อาอิ ฮามากุชิ 2540)

 เด็กและเยาวชนเร่ร่อนเป็นกลุ่มเป้าหมายพิเศษ

กลุ ่มหนึ่งเป็นกลุ ่มผู ้พลาดโอกาสหรืออยู ่ในภาวะที่ยาก

ล�าบาก ในพ้ืนทีช่มุชนแออดั ขาดทีพ่ึง่ และมาจากครอบครวั

ที่ยากจนที่ไม่สามารถส่งลูกเข้าโรงเรียนได้ (ส�านักงาน 

ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

2555) เยาวชนเร่ร่อนเหล่านีค้วรได้รบัการช่วยเหลอืและได้

รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเอง 

ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และ 

ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

  เหตุเพราะจังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดที่ถูก

ก�าหนดให้เปน็ศนูยก์ลางการค้าของเอเชยีจงึเสมอืนกับเป็น

เมอืงศนูย์รวมความเจรญิเตบิโตทางด้านเศรษฐกจิ ด้านการ

ศกึษา จงึมคีนจ�านวนมากทีม่าอาศยัอยูใ่นจงัหวดั โดยเฉพาะ

เดก็และเยาวชนเร่ร่อนใช้ท�ามาหากนิเป็นแหล่งหาอาหารใน

การด�ารงชีวิต เด็กและเยาวชนเร่ร่อนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ใน

เขตเทศบาลนครอบุลราชธาน ีและในเขตอ�าเภอวารนิช�าราบ 

พื้นที่เป็นกึ่งเมืองกึ่งชนบท เป็นชุมชนแออัด บางแห่งเป็น

แหล่งที่ทิ้งขยะ บางพื้นที่เสี่ยงต่ออุทกภัยมีน�้าท่วมเป็น

ประจ�าทุกปี ท�าให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน เด็กและเยาวชนเร่ร่อนในจังหวัดอุบลราชธาน ี

มีพฤติกรรมที่จะสร้างความเดือดร้อนและร�าคาญใจให้กับ

สังคม เป็นพฤติกรรมท่ีไม่ชอบอยู่บ้านหรือท่ีพักอาศัยหรือ

อยู ่ในชุมชน เป็นพฤติกรรมที่ชอบเที่ยวเตร่หรือเร่ร่อน 

ออกจากบ้านหรือท่ีพักอาศัยหรือออกไปนอกชุมชนไปใน

สถานที่สาธารณะต่างๆ ตามตลาด หรือย่านศูนย์การค้า  

มีปัญหาในการด�ารงชีวิต ดังนั้นการจัดการศึกษาให้กับเด็ก

เร่ร่อนในระยะเริ่มแรก จึงต้องเป็นการจัดการศึกษาเพื่อ

พัฒนาทักษะชีวิตท่ีจ�าเป็นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และ

เตรียมความพร้อมให้ก่อนที่จะน�าเด็กและเยาวชนเข้าสู ่

ระบบการศึกษาปกติ หรือกลับสู่ครอบครัว (ศูนย์การศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอเมือง

อุบลราชธานี 2557) จากงานวิจัยทางด้านการศึกษาทาง

เลือกในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีงานวิจัยที่ใช้ระเบียบวิธีวิจัย

หลายลักษณะที่ใช้ท�าการศึกษาทางด้านน้ีในหลายกลุ่ม 

เป้าหมาย 

 อย่างไรกต็ามการศกึษาทางเลอืกทีศ่กึษากบักลุม่

เป้าหมายเด็กและเยาวชนเร่ร่อนในเรื่องของการพัฒนารูป

แบบการจัดการศึกษาทางเลือก ยังไม่พบว่ามีงานวิจัย

ที่ท�าการศึกษาเรื่องนี้มาก่อน จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึง

สนใจที่จะศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาทาง

เลอืกเพือ่ส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติของเดก็และเยาวชน

เร่ร่อนในจังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัย 

และพัฒนาเหตุผลที่เลือกวิธีการวิจัยและพัฒนาท�าวิจัย 

เรื่องน้ีน้ัน มีหลายเหตุผลได้แก่ เหตุผลทางด้านศาสตร์ 

เป็นการค้นหาองค์ความรูใ้หม่ทีย่งัไม่พบผูใ้ดได้ท�าการศกึษา

ในเรือ่งนีม้าก่อน เพือ่ให้สอดคล้องกบัปัญหาและตอบสนอง

ความต้องการของกลุม่เป้าหมายและหน่วยงาน และเป็นการ

ค้นหาวิธีวิทยาการใหม่อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพจาก 

สิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น เหตุผลด้านการน�าผลงานวิจัยไปใช้

ประโยชน์ส่วนแรกคือ การวิจัยเบื้องต้น เป็นงานวิจัยที่มี

ประโยชน์ทางด้านสร้างองค์ความรู้หรือเชิงวิชาการ และ 

ส่วนที่สองคือ การวิจัยประยุกต์เป ็นงานวิจัยที่สร ้าง

ประโยชน์ทางด้านการยกคุณภาพชวีติของมนษุย์และสังคม

ให้ดีขึ้น หรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม และเหตุผล 

ด้านองค์กร ผูใ้ช้ผลงานวจิยัสามารถตอบค�าถามและช่วยให้

องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดการศึกษาทางเลือก

เพือ่ส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติของเดก็และเยาวชนเร่ร่อน

ในจังหวัดอุบลราชธานี

 2. เพือ่พฒันารปูแบบการจดัการศกึษาทางเลอืก

เพือ่ส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติของเดก็และเยาวชนเร่ร่อน

ในจังหวัดอุบลราชธานี

 3. เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดการศึกษาทาง

เลอืกเพือ่ส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติของเดก็และเยาวชน

เร่ร่อนในจังหวัดอุบลราชธานี

 4. เพื่อประเมินผลรูปแบบการจัดการศึกษาทาง

เลอืกเพือ่ส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติของเดก็และเยาวชน

เร่ร่อนในจังหวัดอุบลราชธานี

	 กรอบแนวคิดการวิจัย

 การวจิยัเรือ่งการพฒันารปูแบบการจดัการศกึษา

ทางเลือกเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของเด็กและ

เยาวชนเร่ร่อนในจงัหวดัอบุลราชธาน ีผูว้จิยัได้ศกึษาเอกสาร

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการจัดการ

ศกึษาทางเลอืก โดยใช้แนวคดิทฤษฎตีามแนวคดิการเรยีนรู้

ตลอดชีวิตของอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) 

และแนวคิดการปรับพฤติกรรม ดังภาพที่ 1
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ภาพที่	1 กรอบแนวคิดการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาทางเลือกเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของเด็กและเยาวชน 

 เร่ร่อนในจังหวัดอุบลราชธานี

5 

 
 

 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการพัฒนารูปแบบการจดัการศึกษาทางเลือกเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของเด็กและเยาวชนเรร่่อนในจังหวัดอุบลราชธาน ี
 

 
รูปแบบการจัดการศึกษาทางเลือกเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของเด็กและเยาวชนเร่ร่อนในจังหวัดอุบลราชธานี 

 
 
 

1. ผลการเรียนรู ้
2. ผลของพฤติกรรม 
   เร่ร่อน 
3. ความพึงพอใจ 

แนวคิดทฤษฎี 
1. แนวคิดการเรยีนรู้
ตลอดชีวิตของอุปสงค์ 
(Demand) และ
อุปทาน (Supply) 
2. แนวคิดการปรับ
พฤติกรรม 

ระยะทดลอง (B1) 
(3 สัปดาห์) 

ระยะย้อนกลับ (A2)  
(3 สัปดาห์) 

ระยะเส้นฐาน (A1) 
(3 สัปดาห์) 

- ประเมินผลการ 
  เรียนรู ้
 - วิเคราะห์ผลการ 
  เรียนรู ้
 - การน าความรูไ้ปใช้ 
- สังเกตพฤติกรรม 
  เร่ร่อน 

- สังเกตพฤติกรรม
เร่ร่อน 
- ศึกษาสภาพปัญหา 
- ศึกษาความ
ต้องการพัฒนา 

- พัฒนาโปรแกรม
การศึกษาพัฒนา
อาชพี แบบบูรณาการ
ทักษะชีวิต 
- จัดกิจกรรมเรียนรู้/
กระบวนการเรียนการ
สอนตามโปรแกรม
การศึกษา 
- สังเกตพฤตกิรรม
เร่ร่อน 

ระยะทดลอง (B2)  
(3 สัปดาห์) 

- โปรแกรมการศึกษา 
พัฒนาอาชพี แบบ 
บูรณาการทกัษะชีวิต 
- ส ารวจความพึง
พอใจ 
- สังเกตพฤตกิรรม
เร่ร่อน 
- ประเมินผลและ
สรุปผลพฤตกิรรม
เร่ร่อน 

วิธีด�าเนินการวิจัย

 การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัและพฒันา (Research 

and Development) มี 4 ขั้นตอน ดังนี้

 ขัน้ตอนที ่1 ขัน้การศกึษาสภาพการจดัการศึกษา

ทางเลือกเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของเด็กและ

เยาวชนเร่ร่อน (Analysis)=Research : (R1) เป็นการ

วิเคราะห์ส�ารวจข้อมูลเกี่ยวกับสภาพจริงที่ปรากฏจากการ

จัดการศึกษาทางเลือกของเด็กและเยาวชนเร่ร่อน จากครู

การศกึษาพิเศษผูจ้ดักระบวนการเรยีนรู ้ส�ารวจสภาพปัญหา

และความต้องการของเด็กและเยาวชนเร่ร่อน ประเมิน

ก�าหนดประเดน็ปัญหาและความต้องการของกลุม่เป้าหมาย 

ตลอดจนก�าหนดวิธีการจัดการศึกษาทางเลือก ประชากร 

ได้แก่ เดก็และเยาวชนเร่ร่อนในจงัหวดัอบุลราชธาน ีจ�านวน 

40 คน และครูการศึกษาพิเศษ จ�านวน 2 คน โดยการเลือก

แบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบ

สัมภาษณ์ครูมีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 แบบ

ส�ารวจข้อมูลเด็กและเยาวชนเร ่ร ่อนมีค ่าดัชนีความ

สอดคล้องเท่ากับ 1.00 ค่าความเช่ือม่ันท้ังฉบับแบบ 

เคนดอลล์มีค่าเท่ากับ .720 ค่านัยส�าคัญเท่ากับ .000 และ

แบบส�ารวจข้อมูลความต้องการพัฒนาอาชีพเพื่อการมีงาน

ท�าของเด็กและเยาวชนเร่ร่อนมีค่าดัชนีความสอดคล้อง

เท่ากับ 1.00 ค่าความเชื่อม่ันท้ังฉบับแบบเคนดอลล์  

มีค่าเท่ากับ .717 

 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นการออกแบบและการพัฒนารูป

แบบการจดัการศกึษาทางเลือกเพือ่ส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอด

ชี วิ ตของ เด็กและเยาวชนเร ่ ร ่ อน (Des ign and 

Development)=Development : (D1) เป็นการออก  

แบบและพัฒนารูปแบบด้วยการน�าผลจากการวิเคราะห์

ข้อมูลสภาพการจัดการศึกษาทางเลือกในขั้นตอนที่ 1  

มาก�าหนดรูปแบบการจัดการศึกษาทางเลือก ออกแบบ

พัฒนาโปรแกรมการศึกษาทางเลือก การจัดเตรียมพัฒนา

โปรแกรมหลักสูตรการเรียนรู้ (Design) จัดท�าแผนการ 

จัดกระบวนการเรียนรู ้การเรียนการสอนตามโปรแกรม

หลักสูตร (Development) น�าต้นแบบรูปแบบการศึกษา

ทางเลือกที่พัฒนาขึ้นไปตรวจสอบความเหมาะสมโดย 

ผู้เชี่ยวชาญ แล้วปรับปรุงแก้ไขรูปแบบเพื่อน�าไปใช้ กลุ่มที่

ศึกษา ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 5 คน โดยการเลือกแบบ

เจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแผนการจัด

กิจกรรมการพัฒนาอาชีพเพื่อการมีงานท�ามีค่าดัชนีความ

สอดคล้องเท่ากบั .80-1.00 ค่าความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบัแบบเคน

ดอลล์มค่ีาเท่ากบั .428-.505 ค่านยัส�าคัญเท่ากบั .014-.036 

แผนการจัดกิจกรรมบูรณาการพัฒนาทักษะชีวิตมีค่าดัชนี

ความสอดคล้องเท่ากับ .80-1.00 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ

แบบเคนดอลล์มีค่าเท่ากับ .443-.572 ค่านัยส�าคัญเท่ากับ 

.009-.039 และแบบส�ารวจความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

ที่มีต ่อรูปแบบการจัดการศึกษาทางเลือกมีค ่าดัชน ี

ความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 
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แบบเคนดอลล์มีค่าเท่ากับ .338 ค่านัยส�าคัญเท่ากับ .028

 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นการทดลองใช้รูปแบบการจัดการ

ศึกษาทางเลือกเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของเด็ก

และเยาวชนเร่ร่อน (Implementation)=Research : (R2) 

เป็นการน�ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นในขั้นตอนที่ 2 ไปทดลองใช้ 

โดยใช้แบบแผนการทดลองรูปแบบย้อนกลับ (ABAB  

design) แบ่งระยะการเก็บข้อมูลเป็น 4 ระยะต่อเนื่อง  

มีระยะๆ ละ 3 สัปดาห์ รวมเวลาทดลองทั้งสิ้น 12 สัปดาห์ 

ตามระยะเวลาการทดลอง ดังนี้ ระยะที่ 1 (A1) คือ ระยะ

เกบ็ข้อมลูเส้นฐานพฤตกิรรมเร่ร่อน ระยะที ่2 (B1) คอื ระยะ

ทดลอง ระยะที่ 3 (A2) คือ ระยะย้อนกลับ ระยะที่ 4 (B2) 

คอื ระยะทดดลองซ�า้ ตวัอย่าง ได้แก่ เดก็และเยาวชนเร่ร่อน 

ที่มีความต้องการและยินดีเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษา 

ทางเลือก จ�านวน 15 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง  

เครือ่งมอืทีใ่ช้เป็นแบบทดสอบวดัผลการเรยีนรูท้างการเรยีน

การพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีงานท�า ก่อนเรียนและ 

หลังเรียนมีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ .80-1.00  

ค่าความเชื่อมั่นท้ังฉบับแบบเคนดอลล์มีค่าเท่ากับ .369  

ค่านัยส�าคัญเท่ากับ .007 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู ้

การพัฒนาทักษะชีวิต ก่อนเรียนและหลังเรียนมีค่าดัชนี

ความสอดคล้องเท่ากับ .60-1.00 ค่าความเช่ือม่ันทั้งฉบับ

แบบเคนดอลล์มีค่าเท่ากับ .326 ค่านัยส�าคัญเท่ากับ .018 

แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมด้วยรูป

แบบการจัดการศึกษาทางเลือกมีค่าดัชนีความสอดคล้อง

เท่ากับ 1.00 ค่าความเช่ือม่ันท้ังฉบับแบบเคนดอลล์มีค่า

เท่ากับ .364 ค่านัยส�าคัญเท่ากับ .015 แบบสัมภาษณ์เด็ก

และเยาวชนเร่ร่อนท่ีเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้มีค่าดัชนี

ความสอดคล้องเท่ากบั .60-1.00 และแบบสงัเกตพฤตกิรรม

เร่ร่อนของเด็กและเยาวชนเร่ร่อนมีค่าดัชนีความสอดคล้อง

เท่ากับ .80-1.00 

 ขัน้ตอนที ่4 ข้ันการประเมนิผลรปูแบบการจดัการ

ศึกษาทางเลือกเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของเด็ก

และเยาวชนเร่ร่อน (Evaluation)=Development : (D2) 

เป็นขั้นการประเมินผลเพื่อยืนยันผลของการน�ารูปแบบไป

ทดลองใช้กับตัวอย่างโดยท�าการประเมินผลรูปแบบ 

การจดัการศกึษาทางเลอืกจากผลการทดลองใช้รปูแบบด้วย

การสังเกตพฤติกรรม และจากการสนทนากลุ่มจากผู้มี 

ส่วนเกี่ยวข้องเพื่อยืนยันความเหมาะสมของรูปแบบการ

จัดการศึกษาทางเลือก พร้อมปรับปรุงรูปแบบการจัดการ

ศกึษาทางเลอืกให้เป็นรปูแบบทีส่มบรูณ์ และมปีระสทิธภิาพ

มากยิ่งขึ้น ตัวอย่าง ได้แก่ เด็กและเยาวชนเร่ร่อนที่เข้าร่วม

กิจกรรมการศึกษาทางเลือกเป็นกลุ ่มเดียวกันกับกลุ่ม

ตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองในขั้นตอนที่ 3 จ�านวน 15 คน 

และผู้บริหาร กศน.อ�าเภอ เกษตรอ�าเภอเครือข่ายผู้มีส่วน

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา และครูการศึกษา

พิเศษ รวมจ�านวน 6 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง  

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสนทนากลุ่มมีค่า

ดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ .80-1.00

 เนื่องจากข้อจ�ากัดของจ�านวนประชากรที่ใช้ใน

การวจิยัมจี�านวนจ�ากดั ผูว้จิยัไม่สามารถหากลุม่ทีม่ลีกัษณะ

ใกล้เคยีงกบัประชากรทีศ่กึษาเพือ่น�ามาทดสอบคณุภาพของ

เครื่องมือได้ ดังน้ันผู้วิจัยจึงตรวจสอบหาค่าสัมประสิทธิ์ 

แห ่งความเชื่อมั่นทั้ งฉบับโดยใช ้ สูตรของเคนดอลล ์  

(Kendall’s W) ตามความคิดเห็นของผู ้ เชี่ยวชาญ 

โดยพิจารณาจากค่านัยส�าคัญทางสถิติเป็นหลัก หาก 

เครื่องมือมีค่านัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ถึง .05  

แสดงว่าเครื่องมือมีความเช่ือม่ันสามารถน�าไปใช้เก็บ 

ข้อมูลได้

การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ครูผู้จัดกระบวน 

การเรียนรู้กับเด็กและเยาวชนเร่ร่อน แบบสัมภาษณ์เด็ก 

และเยาวชนเร่ร่อนที่เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ และจาก

การสนทนากลุ่มกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ข้อมูล 

โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

 2. ข้อมูลที่ได้จากแบบส�ารวจข้อมูลเด็กและ

เยาวชนเร่ร่อน แบบส�ารวจข้อมูลความต้องการพัฒนาของ

เด็กและเยาวชนเร่ร่อนมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ 

ค่าร้อยละ 

 3. ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามความพึงพอใจ 

ที่มีต่อการจัดกิจกรรมด้วยรูปแบบการจัดการศึกษาทาง

เลอืก แบบส�ารวจความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญทีม่ต่ีอรปูแบบ

การจัดการศึกษาทางเลือก มาวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าเฉลี่ย 

และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 4. ข้อมูลที่ได้จากแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้

ทางการเรยีนการพฒันาทกัษะอาชพีเพือ่การมงีานท�า แบบ

บูรณาการพัฒนาทักษะชีวิต ก่อนเรียนและหลังเรียน และ

แบบสังเกตพฤตกิรรมเร่ร่อนน�ามาวเิคราะห์ข้อมลูโดยวธิกีาร

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย และการทดสอบล�าดับพิสัยของ 

วิลค็อกซอน (Wilcoxon Matched pairs Signed-rank 

test)
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สรุปผลการวิจัย

 1. สภาพการจัดการศึกษาทางเลือกเพื่อส่งเสริม

การเรียนรู้ตลอดชีวิตของเด็กและเยาวชนเร่ร่อนในจังหวัด

อุบลราชธานี พบว่า สภาพการจัดการศึกษาของครู เมื่อลง

สู่ชุมชนที่มีเด็กเร่ร่อนอาศัยอยู่ไม่ค่อยพบเด็ก เพราะเด็กมี

การออกไปเร่ร่อนในที่ต่างๆ สภาพปัญหาที่พบ ได้แก่  

ว่างงาน ชอบใช้ชีวิตอิสระ และครอบครัวมีฐานะยากจน  

ขาดความอบอุ่นในครอบครัว ออกนอกสถานที่พักเพื่อ 

เที่ยวเตร่ ติดเกมติดอินเทอร์เน็ต สภาพแวดล้อมสุ่มเสี่ยง 

ต่อการติดสารเสพติด และที่พักอาศัยเสี่ยงต่อภัยธรรมชาติ

 2. การพฒันารปูแบบการจดัการศกึษาทางเลอืก

เพือ่ส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติของเดก็และเยาวชนเร่ร่อน

ในจงัหวดัอบุลราชธาน ีรปูแบบเป็นการพฒันาโปรแกรมการ

เรียนการสอนหรือกิจกรรมเพื่อสนองความต้องการของ 

ผู้เรียนและสอดคล้องกับสภาพประเด็นปัญหา แบ่งออกได้

เป็น สองประเดน็ ดงันี ้ประเดน็แรกเป็นเรือ่งของการพฒันา

อาชีพเพื่อการมีงานท�า สอดคล้องกับปัญหา ได้แก่ ว่างงาน 

ชอบใช้ชีวิตอิสระ ครอบครัวมีฐานะยากจน จากประเด็น

ปัญหานี้ ผู้วิจัยจึงได้ส�ารวจความต้องการพัฒนาอาชีพเพื่อ

การมงีานท�าของเดก็และเยาวชนเร่ร่อน กลุม่นี ้ซึง่ส่วนใหญ่

ต้องการเข้ารับการฝึกอาชีพในเรื่องการเพาะเห็ดฟางใน

ตะกร้า และประเด็นท่ีสองเป็นเรื่องของการพัฒนาทักษะ

ชีวิต เพื่อให้มีชีวิตท่ีดีในการอยู่ร่วมกันในสังคม เพื่อให้

สอดคล้องกับปัญหาจึงได้พัฒนาทักษะชีวิตของผู ้เรียน  

โดยจัดท�าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ

ส�าหรบัเดก็และเยาวชนเร่ร่อนตามล�าดบั ดงันี ้ปัญหาสภาพ

แวดล้อมสุม่เสีย่งต่อการตดิสารเสพตดิ จดัท�าแผนการพฒันา

ทักษะชีวิตในเรื่อง สารเสพติด มิตรช่ัวครู่ ศัตรูระยะยาว  

ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเห็นคุณค่าตนเอง ยาบ้าอันตราย 

และยบัยัง้สิง่เสพตดิ ปัญหาทีพ่กัอาศยัเสีย่งต่อภยัธรรมชาติ 

จัดท�าแผนการพัฒนาทักษะชีวิตในเรื่อง รู้รอดปลอดภัย 

น�้าท่วม ภัยธรรมชาติของชุมชน ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการ 

เตรียมตัว รู้รอด เป็นยอดดี และเตรียมรับมือหนีภัยจาก 

น�้าท่วม ปัญหาติดเกมติดอินเทอร์เน็ต ออกนอกสถานที ่

พักอาศัยเพื่อเที่ยวเตร่ จัดท�าแผนการพัฒนาทักษะชีวิต 

ในเรื่อง ใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ ซ่ึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับ

ตนเองมคีณุค่า และการเคารพในสทิธแิละเสรภีาพของผู้อืน่ 

และปัญหาขาดความอบอุ่นในครอบครัว จัดท�าแผนการ

พัฒนาทักษะชีวิตในเรื่อง ก้าวย่าง อย่างเข้าใจ ซึ่งเป็นเรื่อง

เกี่ยวกับ เบื่อคนบ่น สร้างสะพาน และเราเป็นผู้ใหญ่หรือยัง 

จากสภาพประเดน็ปัญหาของเดก็และเยาวชนเร่ร่อน ซึง่แยก

เป็น 2 ประเด็นดังกล่าว น�ามาพัฒนารูปแบบการจัดการ

ศึกษาทางเลือกเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของเด็ก

และเยาวชนเร่ร่อน โดยการพฒันาแผนจดักจิกรรมการเรยีน

รู้ด้านอาชีพส�าหรับเด็กและเยาวชนเร่ร่อนหลักสูตรวิชา  

การเพาะเหด็ฟางในตะกร้า และแผนจดักจิกรรมการเรยีนรู้

แบบบูรณาการด้านทักษะชีวิตส�าหรับเด็กและเยาวชน

เร่ร่อนน�ามาพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาทางเลือก  

โดยมส่ีวนประกอบของแผนการจดักจิกรรม ดงันี ้1) ประเดน็

ปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับผู้เรียน 2) สาระส�าคัญ  

3) จดุประสงค์ 4) ขอบข่ายเนือ้หา 5) กจิกรรมการเรยีนการ

สอนมีขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนน�าเข้าสู่บทเรียน ขั้นการให้ 

ความรู ้ขัน้สรปุ ขัน้ประเมนิผล 6) สือ่การเรยีนการสอน และ 

7) การวดัและประเมนิผล และเงือ่นไขหรอืข้อจ�ากดัของการ

ใช้รปูแบบการจดัการศกึษาทางเลอืกในการจดักระบวนการ

เรียนการสอนก่อนท�ากิจกรรมให้ผู้เรียนท�าแบบทดสอบ

วัดผลการเรียนรู ้ก ่อน และเมื่อท�ากิจกรรมจนครบทุก

กจิกรรมในแผนแล้วให้ผูเ้รยีนท�าแบบทดสอบวดัผลการเรยีน

รู้หลังการร่วมกิจกรรมอีกครั้งหนึ่ง และตอบแบบสอบถาม

ความพงึพอใจในการร่วมกจิกรรม ในส่วนของการบรูณาการ

ทกัษะชวีติ โดยน�ามาบรูณาการในขัน้ตอนกจิกรรมการเรยีน

การสอนในขั้นสรุปโดยผู้เรียนและครูหรือวิทยากรร่วมกัน

สรุปองค์ความรู ้ ครูเป็นผู้กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู ้เห็น 

ความส�าคัญของการพัฒนาอาชีพแล้วเชื่อมโยงสู่การพัฒนา

ทักษะชีวิต

 การพฒันารปูแบบการจดัการศึกษาทางเลือกเพือ่

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของเด็กและเยาวชนเร่ร่อน 

ในจังหวัดอุบลราชธานีที่สร ้างขึ้นมีความเหมาะสม 

อยู่ในระดับมาก

 3. ผลการทดลองใช้รปูแบบการจดัการศึกษาทาง

เลอืกเพือ่ส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติของเดก็และเยาวชน

เร่ร่อนในจงัหวดัอบุลราชธาน ีพบว่า เดก็และเยาวชนเร่ร่อน

เมือ่เข้าร่วมกจิกรรมตามรปูแบบการจดัการศกึษาทางเลอืก

มผีลการเรยีนรูก้ารพฒันาทกัษะอาชพีและผลการเรยีนรูก้าร

พัฒนาทักษะชีวิตหลังเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนเข้าร่วม

กิจกรรม อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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ตารางที่	1 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้การพัฒนาทักษะอาชีพ แบบบูรณาการพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชน 

  เร่ร่อนในจังหวัดอุบลราชธานี

8 

กลุ่มนี้ ซึ่งส่วนใหญ่ต้องการเข้ารับการฝึกอาชีพในเรื่องการ
เพาะเห็ดฟางในตะกร้า และประเด็นที่สองเป็นเรื่องของ
การพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อให้มีชีวิตที่ดีในการอยู่ร่วมกันใน
สังคม เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาจึงได้พัฒนาทักษะชีวิต
ของผู้เรียน โดยจัดท าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
บูรณาการส าหรับเด็กและเยาวชนเร่ร่อนตามล าดับ ดังนี้ 
ปัญหาสภาพแวดล้อมสุ่มเสี่ยงต่อการติดสารเสพติด จัดท า
แผนการพัฒนาทักษะชีวิตในเรื่อง สารเสพติด มิตรช่ัวครู่ 
ศัตรูระยะยาว ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเห็นคุณค่าตนเอง 
ยาบ้าอันตราย และยับยั้งสิ่งเสพติด ปัญหาที่พักอาศัยเสี่ยง
ต่อภัยธรรมชาติ จดัท าแผนการพัฒนาทักษะชีวิตในเรื่อง รู้
รอดปลอดภัยน้ าท่วม ภัยธรรมชาติของชุมชน ซึ่งเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับการเตรียมตัว รู้รอด เป็นยอดดี และเตรียมรับมือ
หนีภัยจากน้ าท่วม ปัญหาติดเกมติดอินเทอร์เน็ต ออกนอก
สถานที่พักอาศัยเพื่อเที่ยวเตร่ จัดท าแผนการพัฒนาทักษะ
ชีวิตในเรื่อง ใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับตนเองมีคุณค่า และการเคารพในสิทธิและเสรีภาพ
ของผู้อื่น และปัญหาขาดความอบอุ่นในครอบครัว จัดท า
แผนการพัฒนาทักษะชีวิตในเรื่อง ก้าวย่าง อย่างเข้าใจ ซึ่ง
เป็นเรื่องเกี่ยวกับ เบื่อคนบ่น สร้างสะพาน และเราเป็น
ผู้ใหญ่หรือยัง จากสภาพประเด็นปัญหาของเด็กและ
เยาวชนเร่ร่อน ซึ่งแยกเป็น 2 ประเด็นดังกล่าว น ามา
พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาทางเลือกเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตของเด็กและเยาวชนเร่ร่อน โดยการ
พัฒนาแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านอาชีพส าหรับเด็ก
และเยาวชนเร่ร่อนหลักสูตรวิชา การเพาะเห็ดฟางใน
ตะกร้า และแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการด้าน
ทักษะชีวิตส าหรับเด็กและเยาวชนเร่ร่อนน ามาพัฒนา
รูปแบบการจัดการศึกษาทางเลือก โดยมีส่วนประกอบของ

แผนการจัดกิจกรรม ดังนี้ 1) ประเด็นปัญหาและความ
ต้องการเกี่ยวกับผู้เรียน 2) สาระส าคัญ 3) จุดประสงค์ 4) 
ขอบข่ายเนื้อหา 5) กิจกรรมการเรียนการสอนมีขั้นตอน 
ดังนี้ ขั้นตอนน าเข้าสู่บทเรียน ขั้นการให้ความรู้ ข้ันสรุป 
ขั้นประเมินผล 6) สื่อการเรียนการสอน และ 7) การวัด
และประเมินผล และเง่ือนไขหรือข้อจ ากัดของการใช้
รูปแบบการจัดการศึกษาทางเลือกในการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนก่อนท ากิจกรรมให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบ
วัดผลการเรียนรู้ก่อน และเมื่อท ากิจกรรมจนครบทุก
กิจกรรมในแผนแล้วให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบวัดผลการ
เรียนรู้ หลังการร่วมกิจกรรมอีกครั้ งหนึ่ ง และตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรม ในส่วน
ของการบูรณาการทักษะชีวิต โดยน ามาบูรณาการใน
ขั้นตอนกิจกรรมการเรียนการสอนในข้ันสรุปโดยผู้เรียน
และครูหรือวิทยากรร่วมกันสรุปองค์ความรู้ ครูเป็นผู้
กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้เห็นความส าคัญของการพัฒนา
อาชีพแล้วเช่ือมโยงสู่การพัฒนาทักษะชีวิต 
 การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาทางเลือก
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของเด็กและเยาวชน
เร่ร่อนในจังหวัดอุบลราชธานีที่สร้างขึ้นมีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก 
 3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการศึกษา
ทางเลือกเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของเด็กและ
เยาวชนเร่ร่อนในจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า เด็กและ
เยาวชนเร่ร่อนเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมตามรูปแบบการจัด
การศึกษาทางเลือกมีผลการเรียนรู้การพัฒนาทักษะอาชีพ
และผลการเรียนรู้การพัฒนาทักษะชีวิตหลังเข้าร่วม
กิจกรรมสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01  

 

ตารางที่ 1  ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้การพัฒนาทักษะอาชีพ แบบบูรณาการพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชน
เร่ร่อนในจังหวัดอุบลราชธานี 

 

การทดสอบ n X  S Z P 
ก่อนร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ 15 7.67 2.225 -3.420** .001 
หลังร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ 15 20.33 2.093 
ก่อนร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต 15 9.40 2.530 -3.412** .001 
หลังร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต 15 23.67 2.895 

 **p < .01

 4. การประเมินผลรูปแบบการจัดการศึกษาทาง

เลอืกเพือ่ส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติของเดก็และเยาวชน

เร่ร่อนในจังหวัดอุบลราชธานีในภาพรวมเด็กและเยาวชน

เร่ร่อนมีพฤติกรรมเร่ร่อนในระยะเส้นฐาน (A1) กับระยะ

ย้อนกลับ (A2) และระยะทดลอง (B1) กับระยะทดลองช�้า 

(B2) มพีฤตกิรรมเร่ร่อนลดลง และพฤตกิรรมเร่ร่อนของเดก็

และเยาวชนเร่ร่อนในจังหวัดอุบลราชธานีที่ร่วมกิจกรรม

พัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการพัฒนาทักษะชีวิต มี

พฤติกรรมเร่ร่อนระยะย้อนกลับ (A2) และระยะทดลองช�้า 

(B2) ต่างก็มีพฤติกรรมเร่ร่อนลดลง อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 และความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการจัด

กิจกรรม ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

ตารางที่	2  ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมเร่ร่อนของเด็กและเยาวชนเร่ร่อน
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**p < .01 

 
 4. การประเมินผลรูปแบบการจัดการศึกษา
ทางเลือกเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของเด็กและ
เยาวชนเร่ร่อนในจังหวัดอุบลราชธานีในภาพรวมเด็กและ
เยาวชนเร่ร่อนมีพฤติกรรมเร่ร่อนในระยะเส้นฐาน (A1) กับ
ระยะย้อนกลับ (A2) และระยะทดลอง (B1) กับระยะ
ทดลองช้ า (B2) มีพฤติกรรมเร่ร่อนลดลง และพฤติกรรม

เร่ร่อนของเด็กและเยาวชนเร่ร่อนในจังหวัดอุบลราชธานีที่
ร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการพัฒนา
ทักษะชีวิต มีพฤติกรรมเร่ร่อนระยะย้อนกลับ (A2) และ
ระยะทดลองช้ า (B2) ต่างก็มีพฤติกรรมเร่ร่อนลดลง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความพึงพอใจที่มีต่อ
รูปแบบการจัดกิจกรรม ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  

 
ตารางที ่2  ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมเร่ร่อนของเด็กและเยาวชนเร่ร่อน 
 
การทดสอบ n X  S Z P 
ระยะเส้นฐาน (A1) 15 11.40 3.776 -3.419** .001 
ระยะย้อนกลับ (A2) 15 4.07 1.792 
ระยะทดลอง (B1) 15 7.27 2.712 -3.204** .001 
ระยะทดลองซ้ า (B2) 15 5.20 1.699 
  

 **p < .01 
 
 ความรู้ที่ได้รับหลังจากที่เข้าร่วมกระบวนการ
เรียนรู้ เด็กและเยาวชนเร่ร่อนรู้กระบวนการ รู้วิธีการ
จัดการมากขึ้น เมื่อมีปัญหาในระหว่างการฝึกปฏิบัติ
สามารถหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่พบได้ มีการน าความรู้
และทักษะที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน และน า
ทักษะที่ได้รับไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพสร้าง
รายได้ ตลอดจนน าวิธีการมาประยุกต์ใช้กับอาชีพอื่น ส่วน
ความคิดเห็นของผู้บริหาร กศน. เครือข่าย (เกษตรอ าเภอ) 
และครูการศึกษาพิเศษ มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า
รูปแบบการจัดการศึกษาทางเลือกที่สร้างขึ้น มีความ
สมบูรณ์เหมาะสมดี และเห็นควรน ารูปแบบนีไ้ปประยุกต์ใช้
ในการจัดการเรียนการสอนกับกลุ่มเด็กและเยาวชนเร่ร่อน
ในจังหวัดอุบลราชธานี ต่อไป 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 
 ประเด็นส าคัญที่น ามาอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้ 
 1. สภาพการจัดการศึกษาทางเลือกเพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิตของเด็กและเยาวชนเร่ร่อนในจังหวัด
อุบลราชธานี สภาพการจัดการศึกษาของครู เมื่อลงสู่
ชุมชนไม่ค่อยพบเด็ก เพราะเด็กมีการออกไปเร่ร่อนในที่
ต่างๆ เป็นไปตามที่ทองพูล บัวศรี และแววรุ้ง สุบงกฎ 

(2553) ได้ศึกษาพบว่า เด็กและเยาวชนเร่ร่อนมาจาก
ครอบครัวท่ีอยู่อาศัยในชุมชนต่ ากว่าเส้นมาตรฐานขั้นต่ า
ในเรื่องรายได้และเรื่องที่อยู่อาศัย สังคมเป็นกึ่งเมืองกึ่ง
ชนบท คนในชุมชนมีหลากหลาย ครอบครัวขาดความ
อบอุ่น ชอบอิสระ ใช้ชีวิตอยู่กับกลุ่มเพื่อน สภาพปัญหาที่
พบ ได้แก่ ว่างงาน ชอบใช้ชีวิตอิสระ ครอบครัวมีฐานะ
ยากจน ขาดความอบอุ่นในครอบครัว ชอบออกนอก
สถานที่พักเพื่อเที่ยวเตร่ติดเกมติดอินเทอร์เน็ต สภาพ 
แวดล้อมสุ่มเสี่ยงต่อการติดสารเสพติด และที่พักอาศัย
เสี่ยงต่อภัยธรรมชาติ อาจเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมของ
ชุมชนเป็นชุมชนแออัด เป็นแหล่งทิ้งขยะ และเป็นพื้นที่
เสี่ยงต่ออุทกภัย สภาพครอบครัวมีความสัมพันธ์ค่อนข้าง
ต่ า และมีฐานะยากจนหาเช้ากินค่ า สภาพสังคมรอบด้านมี
สภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย ให้เวลาส่วนใหญ่เพื่อเล่นเกม 
โดยไม่สนใจการเรียนและการท ามาหากิน สอดคล้องกับ
ทองพูล บัวศรี และแววรุ้ง สุบงกฎ (2553) ที่พบว่า ปัญหา
ที่เด็กเร่ร่อนต้องเผชิญ คือ เด็กขาดปัจจัยสี่ในเรื่องที่อยู่
อาศัยเครื่องนุ่งห่มอาหาร และยารักษาโรค รวมทั้งเครื่อง
อุปโภคบริโภคที่สนองความต้องการ ไม่ได้รับบริการด้าน
การศึกษาและการฝึกอาชีพ ซ่ึงเป็นส่วนส าคัญในการ
พัฒนาทักษะชีวิตของตน เพื่อให้ช่วยตนเองได้ในอนาคต 

 **p < .01

 ความรูท้ีไ่ด้รบัหลงัจากทีเ่ข้าร่วมกระบวนการเรยีน

รู ้เดก็และเยาวชนเร่ร่อนรูก้ระบวนการ รูว้ธิกีารจดัการมาก

ขึน้ เมือ่มปัีญหาในระหว่างการฝึกปฏบิตัสิามารถหาแนวทาง

แก้ไขปัญหาที่พบได้ มีการน�าความรู้และทักษะท่ีได้รับไป

ปรับใช้ในชีวิตประจ�าวัน และน�าทักษะท่ีได้รับไปเป็น

แนวทางในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ ตลอดจนน�าวิธี

การมาประยุกต์ใช้กับอาชีพอื่น ส่วนความคิดเห็นของผู้

บริหาร กศน. เครือข่าย (เกษตรอ�าเภอ) และครูการศึกษา

พิเศษ มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่ารูปแบบการจัดการ

ศึกษาทางเลือกที่สร้างขึ้น มีความสมบูรณ์เหมาะสมดี และ

เห็นควรน�ารูปแบบน้ีไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการ

สอนกับกลุ่มเด็กและเยาวชนเร่ร่อนในจังหวัดอุบลราชธานี 

ต่อไป

อภิปรายผลการวิจัย

 ประเด็นส�าคัญที่น�ามาอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้

 1. สภาพการจัดการศึกษาทางเลือกเพื่อส่งเสริม

การเรียนรู้ตลอดชีวิตของเด็กและเยาวชนเร่ร่อนในจังหวัด

อบุลราชธาน ีสภาพการจดัการศกึษาของคร ูเมือ่ลงสูช่มุชน

ไม่ค่อยพบเดก็ เพราะเดก็มกีารออกไปเร่ร่อนในทีต่่างๆ เป็น

ไปตามทีท่องพลู บวัศร ีและแววรุง้ สบุงกฎ (2553) ได้ศกึษา

พบว่า เด็กและเยาวชนเร่ร่อนมาจากครอบครัวที่อยู่อาศัย

ในชุมชนต�่ากว่าเส้นมาตรฐานขั้นต�่าในเรื่องรายได้และเรื่อง

ที่อยู ่อาศัย สังคมเป็นกึ่งเมืองกึ่งชนบท คนในชุมชนม ี

หลากหลาย ครอบครัวขาดความอบอุ่น ชอบอิสระ ใช้ชีวิต

อยู่กับกลุ่มเพื่อน สภาพปัญหาที่พบ ได้แก่ ว่างงาน ชอบใช้
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ชีวิตอิสระ ครอบครัวมีฐานะยากจน ขาดความอบอุ่นใน

ครอบครัว ชอบออกนอกสถานที่พักเพื่อเที่ยวเตร่ติดเกม 

ติดอินเทอร์เน็ต สภาพ แวดล้อมสุ ่มเสี่ยงต่อการติด 

สารเสพติด และที่พักอาศัยเสี่ยงต่อภัยธรรมชาติ อาจ 

เนื่องมาจากสภาพแวดล้อมของชุมชนเป็นชุมชนแออัด  

เป็นแหล่งทิ้งขยะ และเป็นพื้นที่เสี่ยงต่ออุทกภัย สภาพ

ครอบครัวมีความสัมพันธ์ค่อนข้างต�่า และมีฐานะยากจน 

หาเช้ากินค�่า สภาพสังคมรอบด้านมีสภาพแวดล้อมที ่

ไม่ปลอดภัย ให้เวลาส่วนใหญ่เพื่อเล่นเกม โดยไม่สนใจ 

การเรียนและการท�ามาหากิน สอดคล้องกับทองพูล บัวศรี 

และแววรุ้ง สุบงกฎ (2553) ที่พบว่า ปัญหาที่เด็กเร่ร่อน 

ต ้องเผชิญ คือ เด็กขาดป ัจจัยสี่ ในเรื่อง ท่ีอยู ่อาศัย 

เครื่องนุ่งห่มอาหาร และยารักษาโรค รวมทั้งเครื่องอุปโภค

บรโิภคทีส่นองความต้องการ ไม่ได้รบับรกิารด้านการศกึษา

และการฝึกอาชพี ซึง่เป็นส่วนส�าคญัในการพฒันาทกัษะชวีติ

ของตน เพื่อให้ช่วยตนเองได้ในอนาคต

 2. การพฒันารปูแบบการจดัการศกึษาทางเลอืก

เพือ่ส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติของเดก็และเยาวชนเร่ร่อน

ในจงัหวดัอบุลราชธาน ีรปูแบบเป็นการพฒันาโปรแกรมการ

เรียนการสอนหรือกิจกรรมเพื่อสนองความต้องการของ 

ผู้เรียนและสอดคล้องกับสภาพประเด็นปัญหา แบ่งออกได้

เป็น สองประเดน็ ดงันี ้ประเดน็แรกเป็นเรือ่งของการพฒันา

อาชีพเพื่อการมีงานท�า สอดคล้องกับปัญหา ได้แก่ ว่างงาน 

ชอบใช้ชีวิตอิสระ ครอบครัวมีฐานะยากจน จากประเด็น

ปัญหานี้ ผู้วิจัยจึงได้ส�ารวจความต้องการพัฒนาอาชีพเพื่อ

การมงีานท�าของเดก็และเยาวชนเร่ร่อน กลุม่นี ้ซึง่ส่วนใหญ่

ต้องการเข้ารับการฝึกอาชีพในเรื่องการเพาะเห็ดฟางใน

ตะกร้า และประเด็นท่ีสองเป็นเรื่องของการพัฒนาทักษะ

ชีวิต เพื่อให้มีชีวิตท่ีดีในการอยู่ร่วมกันในสังคม เพื่อให้

สอดคล้องกับปัญหาจึงได้พัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน โดย

จดัท�าแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบบรูณาการส�าหรบั

เด็กและเยาวชนเร่ร ่อนตามล�าดับ ดังน้ี ปัญหาสภาพ

แวดล้อมสุม่เสีย่งต่อการตดิสารเสพตดิ จดัท�าแผนการพฒันา

ทักษะชีวิตในเรื่อง สารเสพติด มิตรช่ัวครู่ ศัตรูระยะยาว  

ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเห็นคุณค่าตนเอง ยาบ้าอันตราย 

และยบัยัง้สิง่เสพตดิ ปัญหาทีพ่กัอาศยัเสีย่งต่อภยัธรรมชาติ 

จัดท�าแผนการพัฒนาทักษะชีวิตในเรื่อง รู้รอดปลอดภัย 

น�้าท่วม ภัยธรรมชาติของชุมชน ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการ 

เตรียมตัว รู้รอด เป็นยอดดี และเตรียมรับมือหนีภัยจาก 

น�้าท่วม ปัญหาติดเกมติดอินเทอร์เน็ต ออกนอกสถานที ่

พักอาศัยเพื่อเท่ียวเตร่ จัดท�าแผนการพัฒนาทักษะชีวิตใน

เร่ือง ใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ ซึง่เป็นเรือ่งเกีย่วกบัตนเอง

มีคุณค่า และการเคารพในสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น และ

ปัญหาขาดความอบอุ่นในครอบครัว จัดท�าแผนการพัฒนา

ทกัษะชวีติในเรือ่ง ก้าวย่าง อย่างเข้าใจ ซึง่เป็นเรือ่งเกีย่วกับ 

เบื่อคนบ่น สร้างสะพาน และเราเป็นผู ้ใหญ่หรือยัง  

จากสภาพประเด็นปัญหาของเด็กและเยาวชนเร่ร ่อน  

ซึ่งแยกเป็น 2 ประเด็นดังกล่าว น�ามาพัฒนารูปแบบ 

การจดัการศกึษาทางเลอืกเพือ่ส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ

ของเด็กและเยาวชนเร่ร่อน โดยการพัฒนาแผนจัดกิจกรรม

การเรยีนรูด้้านอาชพีส�าหรบัเดก็และเยาวชนเร่ร่อนหลกัสตูร

วิชา การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า และแผนจัดกิจกรรมการ

เรียนรู ้แบบบูรณาการด้านทักษะชีวิตส�าหรับเด็กและ

เยาวชนเร่ร่อนน�ามาพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาทาง

เลือก โดยมีส่วนประกอบของแผนการจัดกิจกรรม ดังนี้  

1) ประเด็นปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับผู ้ เรียน  

2) สาระส�าคัญ 3) จุดประสงค์ 4) ขอบข่ายเน้ือหา  

5) กิจกรรมการเรียนการสอนมีขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนน�าเข้า

สู ่บทเรียน ขั้นการให้ความรู ้ ขั้นสรุป ขั้นประเมินผล  

6) ส่ือการเรียนการสอน และ 7) การวัดและประเมินผล  

และเงื่อนไขหรือข้อจ�ากัดของการใช้รูปแบบการจัดการ

ศึกษาทางเลือกในการจัดกระบวนการเรียนการสอนก่อน 

ท�ากิจกรรมให้ผู้เรียนท�าแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ก่อน  

และเมือ่ท�ากจิกรรมจนครบทกุกจิกรรมในแผนแล้วให้ผูเ้รียน

ท�าแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู ้หลังการร่วมกิจกรรม 

อกีครัง้หนึง่ และตอบแบบสอบถามความพงึพอใจในการร่วม

กิจกรรม ในส่วนของการบูรณาการทักษะชีวิต โดยน�ามา

บูรณาการในขั้นตอนกิจกรรมการเรียนการสอนในขั้นสรุป

โดยผู้เรียนและครูหรือวิทยากรร่วมกันสรุปองค์ความรู ้  

ครูเป็นผู้กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้เห็นความส�าคัญของการ

พัฒนาอาชีพแล้วเชื่อมโยงสู่การพัฒนาทักษะชีวิต ซึ่งจะส่ง

ผลต่อการปรับพฤติกรรม ประยุกต์หลักการเรียนรู ้โดย 

การวางเงื่อนไขแบบการฝึกปฏิบัติมาใช้อย่างเป็นระบบ 

สอดคล้องกบัแนวคดิของ รกักจิ  ศรสีรนิทร์ (2557) ได้เสนอ

แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตว่าแนวคิดการเรียนรู้

ตลอดชีวิตเป็นยุทธศาสตร์การศึกษามีความจ�าเป็นที่จะให้

โอกาสทางเลอืกแก่คนทีไ่ม่ได้รบัโอกาสทางการศกึษาในทกุ

ช่วงวยัซึง่ยงัครอบคลมุการเรยีนรูท้กุรปูแบบตลอดช่วงชวีติ

ตรงประเด็นตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ส�านักงาน

ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

(2554) เหน็ว่าการบรูณาการ เพือ่มุง่เน้นให้ผูเ้รยีนได้เรยีนรู้

จากชีวิตจริง เรียนแล้วเกิดการเรียนรู้สามารถน�าความรู้ไป

ใช้ในชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
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อย่างมีความสุข ตอบสนองความหลากหลายของปัญหา  

มุง่พฒันาคณุภาพชวีติให้เหมาะสม กบัเพศ วยั มคีวามสมดลุ

ทั้งด้านความรู้ ความคิด และทักษะเป็นกระบวนการเรียนรู้

ที่ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริงจนเกิดทักษะ สามารถน�าไปใช้กับ

สถานการณ์อื่นได้อย่างเหมาะสม การพัฒนารูปแบบการ

จดัการศกึษาทางเลอืกเพือ่ส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติของ

เดก็และเยาวชนเร่ร่อนในจงัหวดัอบุลราชธานทีีท่ีส่ร้างขึน้มี

ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก การที่ได้ข้อสรุปเช่นน้ีอาจ

เนื่องมาจากกระบวนการสร้างแผนได้พัฒนาจากสภาพ

ประเดน็ปัญหาและความต้องการของตวัอย่างมคีวามชดัเจน

ของรูปแบบ ประโยชน์ที่ได้จากรูปแบบสามารถน�าไปใช้ได้

จริงในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับหลักการแนวคิดทฤษฎี

การเรียนรู้ตลอดชีวิตของอุปสงค์ ซ่ึงเป็นสภาพปัญหาของ 

ผู้เรียนที่พบ และตรงตามความต้องการของผู้เรียน และ

อุปทาน คือ การจัดท�าแผนพัฒนาทักษะเพื่อสนองความ

ต้องการของผูเ้รียนทีส่อดคล้องกบัสภาพประเดน็ปัญหาของ

ผู้เรียน สอดคล้องกับผลการวิจัยของทรงศักดิ์ เนียมเปีย 

(2551) พบว่า ด้านการประเมินความเหมาะสมด้าน

กระบวนการปรบัพฤตกิรรมก้าวร้าวของเยาวชนอยูใ่นระดบั

เหมาะสมมาก

 3. ผลการทดลองใช้รปูแบบการจดัการศกึษาทาง

เลอืกเพือ่ส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติของเดก็และเยาวชน

เร่ร่อนในจงัหวดัอบุลราชธาน ีพบว่า เดก็และเยาวชนเร่ร่อน

เมือ่เข้าร่วมกจิกรรมตามรปูแบบการจดัการศกึษาทางเลอืก

มผีลการเรียนรู้การพฒันาทกัษะอาชพีและผลการเรยีนรูก้าร

พัฒนาทักษะชีวิตหลังเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนเข้าร่วม

กจิกรรม การทีไ่ด้ข้อสรปุเช่นนีอ้าจเนือ่งมาจากกระบวนการ

จดัเป็นการจดัการศกึษาอยูใ่นขอบข่ายของการพฒันาทกัษะ 

โดยเน้นการฝึกปฏิบัติจริง พัฒนาทักษะอาชีพพร้อมพัฒนา

ทักษะชีวิต เป็นการศึกษาทางเลือกที่ตรงกับความต้องการ

ตรงตามสภาพประเด็นปัญหาของเด็กและเยาวชนเร่ร่อน

สอดคล้องกับทองพูล บัวศรี และแววรุ้ง สุบงกฎ (2553) ที่

กล่าวว่ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นสามารถน�าไปปฏิบัติจริงและ

พัฒนาอย่างเป็นระบบโดยมีแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อ

พฒันาทกัษะชวีติของเดก็เร่ร่อน นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบั

สุชาดา จักรพิสุทธิ์ และคนอื่นๆ (2548) ที่ได้สะท้อนถึง

เงื่อนไขทางวัฒนธรรมและปัญหาของภาคอีสานว่ารูปแบบ

ของการศึกษาทางเลือกเป็นการศึกษาท่ีตอบสนองความ

ต้องการของมนุษย์เป็นการเรียนรู้เพื่อศักยภาพปฏิบัติการ

เชิงวิถีชีวิตชุมชน และแนวคิดของส�านักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา (2552) ท่ีกล่าวว่าการศึกษาทางเลือกใน 

สงัคมไทย เป็นรปูแบบของการศกึษาทีเ่น้นการพฒันาความ

เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของผู้เรียน มีการบูรณาการการเรียน

การสอนกับเนื้อหาเข้าด้วยกันและน�าไปสู ่การปฏิบัติที่

สัมพันธ์กับปัญหาและชีวิตจริง ตามหลักการแนวคิดของ

สุรศักดิ์ หลาบมาลา (2549) ว่าวิธีการให้การศึกษาแก่

เยาวชนสามารถท�าได้หลายวิธี การศึกษาทางเลือกเกิดขึ้น

ได้ภายใต้สภาพแวดล้อม และโครงสร้างการบริหารงานที่

หลากหลาย ทกุคนสามารถเรยีนรูไ้ด้ตามความต้องการ และ

บังอร ทิวาพรภานุกูล (2552) พบว่า ความรับผิดชอบต่อ

การเรียนของผู้เรียนสูงขึ้นหลังการเข้าร่วมโปรแกรมปรับ

พฤติกรรม

 4. การประเมินผลรูปแบบการจัดการศึกษาทาง

เลอืกเพือ่ส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติของเดก็และเยาวชน

เร่ร่อนในจังหวัดอุบลราชธานีในภาพรวม เด็กและเยาวชน

เร่ร่อนมีพฤติกรรมเร่ร่อนในระยะเส้นฐาน (A1) กับระยะ

ย้อนกลับ (A2) และระยะทดลอง (B1) กับระยะทดลองช�้า 

(B2) มพีฤตกิรรมเร่ร่อนลดลง และพฤตกิรรมเร่ร่อนของเดก็

และเยาวชนเร่ร่อนที่ร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพแบบ

บูรณาการพัฒนาทักษะชีวิต มีพฤติกรรมเร่ร่อนระยะย้อน

กลับ (A2) และระยะทดลองช�า้ (B2) ต่างกม็พีฤตกิรรมเร่ร่อน

ลดลง และความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ความคิดเห็นของผู้บริหาร 

กศน. เครือข่ายเป็นเกษตรอ�าเภอ และครูการศึกษาพิเศษ 

มคีวามคิดเหน็สอดคล้องกนัว่ารปูแบบการจดัการศึกษาทาง

เลือกทีส่ร้างขึน้ มคีวามสมบรูณ์เหมาะสมด ีและเหน็ควรน�า

ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนกับกลุ่มเด็กและ

เยาวชนเร่ร่อนในจงัหวดัอบุลราชธานต่ีอไป การทีไ่ด้ข้อสรปุ

เช่นนีอ้าจเนือ่งมาจากกระบวนการจดัเป็นการจดัการศึกษา

ทีอ่ยูใ่นขอบข่ายของการพฒันาทกัษะอาชพี และบรูณาการ

พัฒนาทักษะชีวิตเข้าด้วยกันอย่างเป็นขั้นตอนที่สอดคล้อง

กับความต้องการและตรงกับสภาพประเด็นปัญหาของเด็ก

และเยาวชนเร่ร่อนโดยเน้นการสาธิตและฝึกทักษะปฏิบัติ

จรงิ สอดคล้องกบัทองพลู บวัศร ีและแววรุง้ สบุงกฎ (2553) 

ที่กล่าวว่าการจัดการศึกษานอกโรงเรียน ตามแนวความคิด

ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนเร่ร่อนควรเป็นการจัดการ

ศึกษาที่อยู่ในขอบข่ายของการพัฒนาทักษะชีวิต

ข้อเสนอแนะ

 1. ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ 

การศึกษาตามอัธยาศัย ควรน�ารูปแบบการจัดการศึกษา 

ทางเลือกจากผลการวิจัยในครั้งนี้ไปใช้เป็นแนวทางหรือ

เป็นกรอบในการก�าหนดนโยบายในการพัฒนารูปแบบ 
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การจัดการศึกษาทางเลือก รวมทั้งการจัดท�าหลักสูตร 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส�าหรับเด็กและเยาวชน

เร่ร่อนในภาพรวมของประเทศ

 2. ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด และหน่วยงานในสังกัด  

ควรใช้รูปแบบการจัดการศึกษาทางเลือกเพื่อส่งเสริม 

การเรียนรู้ตลอดชีวิตของเด็กและเยาวชนเร่ร่อนในจังหวัด

อุบลราชธานีนี้เป็นแนวทางในการจัดท�าหลักสูตรสถาน 

ศึกษาในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้

สอดคล้องตรงกับสภาพประเด็นปัญหาและความต้องการ

ของเด็กและเยาวชนเร่ร่อนแต่ละกลุ่มในพื้นที่

 3. ครูการศึกษาพิเศษ ควรใช้รูปแบบการจัดการ

ศึกษาทางเลือกเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของเด็ก

และเยาวชนเร่ร่อนในจังหวัดอุบลราชธานีนี้เป็นแนวทางใน

การจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กและเยาวชนเร่ร่อนได้ 

โดยศึกษาสภาพประเด็นปัญหาท่ีพบและส�ารวจความ

ต้องการ เพื่อให้ทราบสภาพปัญหาและความต้องการก่อน 

แล้วจึงพิจารณาจัดท�าแผนการจัดการเรียนการสอนให้

สอดคล้องตรงกับประเด็นสภาพปัญหาและความต้องการ

ของผูเ้รยีนต่อไป ส่วนในจงัหวดัอืน่หรอืใกล้เคยีงสามารถน�า

รูปแบบนี้ไปใช้ได้โดยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ตามความ

เหมาะสมตามบริบทของพื้นท่ีและกลุ ่มเป้าหมาย และ 

ควรมีการหาคุณภาพของเครื่องมืออีกครั้งหน่ึงโดยหาค่า

อ�านาจจ�าแนกและค่าความเชื่อถือได้

	 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรท�าวจิยัเกีย่วกบัรปูแบบการจดัการ ศกึษา

ทางเลือกเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของเด็กและเยาวชน

เร่ร่อนในเรื่องของความต้องการเกี่ยวกับการศึกษาขั้น 

พื้นฐาน หรือการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการศึกษาทดลอง

เป็นรายกรณี ซ่ึงเป็นการศึกษาทดลองแบบมีผู้เข้ารับการ

ทดลองเพียงคนเดียว หรือในบางกรณีอาจมีมากกว่า 1 คน 

ได้หากผู้เรียนมีความต้องการที่เหมือนกัน รูปแบบการ

ทดลองโดยใช้แผนการเรยีนรูร้ายบคุคลเป็นเครือ่งมอืทีใ่ช้ใน

การทดลอง

 2. ควรท�าวิจัยเก่ียวกับรูปแบบการจัดการศึกษา

ทางเลือกเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของเด็กและเยาวชน

เร่ร่อน โดยการศกึษาผลของการใช้รปูแบบการจดัการศกึษา

ทางเลอืกโดยใช้ระเบยีบวธิกีารวจิยัเชงิคณุภาพ เพือ่ให้ทราบ

ถึงสาเหตุของความส�าเร็จท่ียั่งยืนของการจัดการศึกษา 

ทางเลือก หรือกับกลุ ่มเป้าหมายพิเศษกลุ ่มอื่นๆ เช่น  

กลุ่มคนพิการ เป็นต้น

 3. ควรท�าวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการศึกษา

ทางเลือกเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของเด็กและเยาวชน

เร่ร่อน โดยการศึกษาเปรียบเทียบผลที่เกิดจากการเข้าร่วม

กิจกรรมการจัดการศึกษาทางเลือกที่ส ่งผลต่อสภาพ 

แวดล้อมสังคม ชุมชน ครอบครัว ตลอดจนตัวเด็กและ

เยาวชนเร่ร่อน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยผสมผสาน (Mixed 

Method) เพือ่ให้ทราบถงึผลของการจดัการศึกษาทางเลอืก

ที่ยั่งยืน ซ่ึงจะเป็นตัวกระตุ้นและแรงเสริมไม่ให้เด็กและ

เยาวชนหวนกลับไปเร่ร่อนอีกครั้งเป็นการยึดครองพื้นท่ี

ท�าให้สามารถดึงเด็กและเยาวชนเร่ร่อนเข้ามาร่วมกลุ่มกับ

เดก็และเยาวชนปกตใินการท�ากจิกรรมร่วมกนัในการยบัยัง้

หยุดพฤติกรรมเร่ร่อนต่อไป

กิตติกรรมประกาศ

 งานวิจัยฉบับนี้ส�าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณา
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ค�าแนะน�าตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ในการท�าวิจัย
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