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บทคัดย่อ 

งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงค์เพ่ือการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงในการออก
กลางคันของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม วิธีการที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือการ
สัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม ผลการวิจัยพบว่าปัยจัยเสี่ยงที่ส าคัญในการออกกลางคันของนักเรียน 
ได้แก่ ปัญหาการมั่วสุมและยาเสพติดของนักเรียน ปัญหาด้านการเรียน ปัญหาความสัมพันธ์เชิงชู้สาว
ระหว่างเรียนอันน าไปสู่การออกจากระบบการศึกษาอย่างสมบูรณ์ วัฒนธรรมการแต่งงานเพ่ิมความ
รับผิดชอบและหลุดจากระบบการศึกษาอย่างถาวร เยาวชนถูกเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้ใช้แรงงานก่อนวัย  
อันควร 
ค าส าคัญ: ออกกลางคัน  การศึกษา  ปัจจัยเสี่ยง  
 
Abstract  
  This research is a qualitative research which aims to analyze the risk factors of 
Muslim students who quit halfway from the Islamic private school. The methods of 
gathering the research are doing an in-depth interview and a focus group. The result of 
the research found that the risk factors are drug problems among the students, learning  
problems, adulterous problems which lead them to quit school completely, early 
marriage problems and premature labour problems. 
Keywords: School dropout, Education, Risk Factor  
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บทน า 
  สถาบันการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นประกอบด้วยสถาบันการศึกษาน้อยใหญ่มากมาย 
มีทั้งสถาบันการศึกษาสามัญ สถาบันการศึกษาศาสนาควบคู่สามัญ สถาบันอาชีวศึกษา  ตลอดจน
สถาบันการศึกษานานาชาติ เป็นต้น แต่ชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนใหญ่นิยมส่งบุตร
หลานเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาศาสนาควบคู่สามัญ ดังที่ ซิดดิก อาลี (2554) กล่าวว่า ชาวไทยมุสลิม
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้นิยมให้บุตรหลานศึกษาทั้งวิชาการทางโลกและวิชาการศาสนา แม้จะมีโรงเรียน
ของรัฐทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาครอบคลุมทุกพ้ืนที่แต่ชาวไทยมุสลิมยังนิยมส่งบุตรหลานเข้า
เรียนในปอเนาะมากกว่าโรงเรียนรัฐบาลเพราะสถาบันการศึกษาดังกล่าวได้ยกระดับขึ้นมาเป็นโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามมีความก้าวหน้ามาก เปิดสอนหลักสูตรควบคู่กันทั้งภาคศาสนาและภาคสามัญ 
เมื่อเรียนจบแล้วจะสามารถศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ นักเรียนจึงได้รับ
ประโยชน์ทั้งสองทางคือทางโลกและทางธรรม 

จากโครงการส ารวจคุณภาพชีวิตของประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2552 
(ปราโมทย์ ประสาทกุล, 2553) พบว่าประชากรวัยเรียนอายุระหว่าง 3-24 ปี มีอัตราการเรียนหนังสือ
แตกต่างกันไปในแต่ละช่วงอายุ โดยประชากรอายุระหว่าง 7-12 ปี ทั้งชายและหญิงมีอัตราการเรียนสูง
ที่สุด คือ ประชากรเกือบทุกคนในกลุ่มนี้ก าลังเรียนหนังสืออยู่ แต่อัตราการเรียนหนังสือได้ลดลงในกลุ่ม
ประชากรอายุ 13-18 ปี และ 19-24 ปีตามล าดับ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าประชากรวัยเรียนใน 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ส่วนใหญ่เรียนจบชั้นประถมศึกษาเป็นอย่างน้อย แต่การเรียนต่อในชั้นสูงขึ้นไปจะลดลง
เรื่อยๆ ทั้งในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประชากรที่นับถือศาสนาอิสลาม  

จากผลการส ารวจข้างต้นท าให้เห็นว่า ปัญหาการศึกษาของประชาชนชาวมุสลิมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ยังคงมีอยู่ ถึงแม้ว่ามีสถาบันการศึกษาศาสนาควบคู่สามัญเปิดขึ้นอย่างมากมายทั่วพ้ืนที่ 
โดยบางแห่งจัดได้ว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพและได้รับความนิยมจากประชาชนในพ้ืนที่สูง  
ดังที่ เดชา หันหาบุญ (2553) กล่าวว่า โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญมีโรงเรียนที่มี
ชื่อเสียงมากมาย เช่น โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ โรงเรียนพัฒนาวิทยา โรงเรียนดารุสลามอัตตัรกียะห์  
เป็นต้น โดยนักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนดังกล่าวนี้สามารถเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในประเทศ  
ทุกสาขาวิชา รวมทั้งมหาวิทยาลัยในต่างประเทศหลายแห่ง รวมทั้งผลการศึกษาของส านักงานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในปีพุทธศักราช 2552 ยังได้ส ารวจจ านวนเด็กที่ตกหล่นจากระบบ
โรงเรียนที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับในเขตพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมี
จ านวนทั้งสิ้น 9,805 คน  แยกเป็นตกหล่นจากระบบโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 3,331 คน ตกหล่นจากระบบโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 185 คน และตกหล่น
จากระบบโรงเรียนสังกัดโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม/สถาบันการศึกษาปอเนาะ จ านวน  6,289 
คน  ส าหรับจังหวัดที่มีกลุ่มเด็กที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับสูงสุด คือ 5 อ าเภอ ในจังหวัดสงขลา 
ประกอบด้วย อ าเภอจะนะ อ าเภอนาทวี อ าเภอเทพา อ าเภอสะบ้าย้อย และอ าเภอสะเดา ซึ่งมีทั้งสิ้น
จ านวน 2,632 คน รองลงมา คือ จังหวัดปัตตานี  2,461 คน จังหวัดยะลา 2,408 คน จังหวัดนราธิวาส 
1,848 คน ส่วนที่น้อยท่ีสุด คือ จังหวัดสตูล 456 คน (ศธ.เดินหน้าจัดการศึกษาภาคใต้ มอบ กศน.ตามเก็บ
เด็กตกหล่นในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าเรียน ม.ต้นสายสามัญ , 2552) จาก
งานวิจัยและผลส ารวจต่างๆท าให้ตระหนักได้ว่าประเด็นด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงเป็น
ประเด็นที่น่าเป็นห่วง โดยเฉพาะในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่ผลการส ารวจชี้ให้เห็นว่ามีสถิติ
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ของเด็กตกหล่นมากที่สุด ดังนั้นการศึกษาปัจจัยเสี่ยงในการออกกลางคันของนักเรียนในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาหลักของเยาวชนมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงเป็นสิ่ง
ส าคัญที่ควรให้ความสนใจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าผลที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่ท าให้เกิดการออกกลางคันของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามภายในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ของจังหวัดสงขลาในเชิงคุณภาพ 
 
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
  พิมพ์ วาสนา (2554) ได้ให้ความหมายของการออกกลางคันไว้ว่า หมายถึง การพ้นสภาพของ
นักเรียน การลาออก การถึงแก่กรรม การที่สถานศึกษาสั่งให้พ้นสภาพ ได้แก่การขาดเรียนติดต่อกันเกิน 
15 วัน โดยไม่มีการติดต่อ การลาหรือแจ้งข้อความใดๆต่อสถานศึกษาหรือต้องโทษคดีอาญาถึงจ าคุก เว้น
ความผิดลหุโทษหรือขาดคุณสมบัติตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
  นฤชล พิมพ์สว่าง (2553) ได้ระบุว่า การออกกลางคัน หมายถึง การที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นหยุดเรียนก่อนที่จะจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหยุด
เรียนก่อนที่จะจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม แต่ไม่นับรวมถึ งการขอ
ย้ายสถานศึกษาของนักเรียน 
  กล่าวโดยสรุปได้ว่า การออกกลางคัน หมายถึง นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้น และตอนปลาย ออกจากระบบการศึกษากลางคัน โดยมีเหตุผลอ่ืนนอกเหนือจากการย้ายสถานที่
เรียนไปยังโรงเรียนอ่ืนๆหรือสถาบันการศึกษาประเภทอ่ืน ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษา
สายศาสนา 
  ตรีภูมิ เพชรศักดาสิริ และสุวิมล ว่องวาณิช (2554) ได้สรุปปัจจัยเสี่ยงที่จ าแนกนักเรียนกลุ่มออก
กลางคันออกจากนักเรียนกลุ่มอ่ืนมีจ านวน 12 ปัจจัย ดังนี้ 

1) ปัจจัยเสี่ยงด้านครอบครัว จ านวน 4 ปัจจัย คือ รายได้ของพ่อแม่/ผู้ปกครอง ระดับการศึกษา
ของพ่อ อาชีพของพ่อ และอาชีพของแม่ 

2) ปัจจัยเสี่ยงด้านครู/โรงเรียน จ านวน 2 ปัจจัย คือ ครูไม่ได้ไปเยี่ยมบ้านนักเรียน และปัจจัยไม่มี
ครูรับฟังปัญหาและให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน 

3) ปัจจัยเสี่ยงด้านนักเรียน จ านวน 2 ปัจจัย คือ การเข้าเรียนสายและการขาดเรียน 
4) ปัจจัยเสี่ยงด้านเพ่ือน จ านวน 4 ปัจจัย คือ การมีเพ่ือนที่เคยติด 0 , ร , มส. การมีเพ่ือนไม่

ตั้งใจเรียน การมีเพ่ือนที่ออกกลางคันไปแล้ว และการมีเพ่ือนที่ชอบใช้ความรุนแรง 
จักเรศ อิฐรัตน์ และอ าพร ผาดโผน (2552) ได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามที่ออกแบบอย่างมีส่วน
ร่วมโดยคนในชุมชนและได้สรุปถึงสภาพปัญหาและสาเหตุที่เยาวชนไม่ส าเร็จการศึกษาภาคบังคับ ดังนี้ 

1) การดูแลนักเรียนของทางโรงเรียน  
 โรงเรียนไม่สามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง นักเรียนบางส่วนไม่สามารถอ่านเขียนได้ การเรียน
การสอนจัดไม่ตรงกับความถนัดของเด็ก เด็กไม่ชอบการเรียนบางรายวิชา ไม่มีกิจกรรมที่สนับสนุน
ความสามารถและความสนใจของเด็ก นักเรียนสามารถเข้าออกโรงเรียนได้อย่างอิสระเพราะไม่มีมาตรการ
ป้องกัน 
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2) ทัศนคติเก่ียวกับการศึกษาของเยาวชน 
 นักเรียนส่วนใหญ่ที่เรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาเป็นการเรียนแบบบังคับตาม พรบ.การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เด็กจึงมองไม่เห็นความส าคัญของการศึกษา มองว่าการส าเร็จหรือไม่ส าเร็จการศึกษานั้นไม่ต่างกัน
ท าให้ขาดแรงจูงใจในการศึกษา ในบางครั้งพบว่าปัญหาต่างๆส่งผลถึงปัญหาผลการเรียน ประกอบกับขาด
ความตระหนัก ขาดความเข้าใจในขั้นตอนการแก้ปัญหาจึงละเลยที่จะแก้ท าให้เกิดปัญหาสะสม เมื่อถึง
เวลาจะจบการศึกษาจึงแก้ไขยากขึ้น การแก้ปัญหาผลการเรียนนักเรียนจะไม่เตรียมตัว ไม่มีวิธีจัดการจึงมี
ปัญหางานซ้อน ไม่มีรายละเอียดของงาน ท างานไม่ทัน และท่ีส าคัญคือไม่มีกรอบเวลาที่ท างานให้แล้วเสร็จ
และเวลาส่งงานที่ชัดเจน การแก้ปัญหาผลการเรียนทับซ้อนกับเวลาเรียนท าให้เวลาไม่ตรงกันระหว่าง
นักเรียนกับครูประจ าวิชา ส่งผลให้เลยเวลาตามระเบียบและปัญหาตกค้างข้ามปีการศึกษา นักเรียนที่มี
ปัญหาส่วนใหญ่จะไม่ปรึกษาผู้ใดแต่จะท าตามกันในกลุ่มเพ่ือน นักเรียนมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อครู 

3) สภาพเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนไป 
 นักเรียนเริ่มมีปัญหาด้านพฤติกรรมในช่วง ป.6 มีการจับกลุ่มกันระหว่างผู้ที่เรียนไม่เก่ง มีการลัก
ขโมยบ้านใกล้เรือนเคียง นักเรียนแต่งตัวมาโรงเรียนแต่ไม่เข้าเรียน มีการเปิดเพลงเสียงดัง รวมกลุ่มขี่
มอเตอร์ไซค์ การทะเลาะวิวาทที่มีการใช้อาวุธ การลักทรัพย์ พ่อแม่เป็นคนต่างถิ่นไปท างานที่อ่ืนให้ลูกอยู่
กับตายายที่ตามใจมากกว่า เวลาจัดงานรื่นเริงมักจะมีการพนันมารวมด้วย เด็กรู้สิทธิตัวเองว่าต ารวจใส่
กุญแจมือตนเองไม่ได้ เด็กกินเหล้าโดยอ้างว่าผู้ใหญ่กินได้ เยาวชนหญิงมีแนวโน้มในการดื่มสุราและสูบบุหรี่
สูงขึ้น ปัญหายาเสพติด ปัญหาเกี่ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ ปัญหาเรื่องชู้สาวรวมถึงการออกจากการเรียน
เพ่ือแต่งงานตั้งแต่อายุยังน้อย การรายงานผลรายชื่อนักเรียนกับตัวคนไม่สอดคล้องกันโดยมีการแจ้งชื่อไป
ว่ายังอยู่ทั้งที่ตัวนักเยาวชนไม่อยู่แล้ว ปัญหาความเชื่อถือที่ผู้ปกครองมีให้โรงเรียนลดลงเนื่องมาจากความ
สับสนในการสื่อสาร 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1)  ค้นคว้ารวบรวมข้อมูล ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
2) วางแผนในการเก็บข้อมูล ก าหนดกรอบด้านพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย 
3) เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก สนทนากลุ่ม การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม ในกลุ่ม

เด็กออกกลางคัน ผู้เกี่ยวข้องกับเด็กที่ออกกลางคัน ผู้บริหารและครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ในพ้ืนที่ ผู้น าชุมชนและผู้น าศาสนา  

4) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการเก็บข้อมูลข้างต้นเพ่ือสรุปปัจจัยความเสี่ยงที่ท าให้นักเรียน
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่ท่ีศึกษาออกกลางคัน 

5) อภิปรายผล สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 
 

ผลการวิจัย 
  จากการเก็บข้อมูลนักเรียนที่ออกกลางคันจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์บุคลากรในโรงเรียนโดยเฉพาะกลุ่มครู
ประจ าชั้น ผู้น าชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรีภายในหมู่บ้าน กลุ่มนักเรียนหรือผู้ปกครองของ
นักเรียนที่ออกกลางคัน ถึงเรื่องราวของเด็กที่ออกกลางคัน จากการเก็บข้อมูลดังกล่าวสามารถรวบรวม
ข้อมูลและเรื่องราวของเด็กที่ออกกลางคันได้ 60 เรื่องราว จากเด็กที่ออกกลางคัน 60 คน และพบว่า
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เรื่องราวของเด็กที่ออกกลางคันมีรูปแบบที่มีความคล้ายคลึงกันเป็นกลุ่มๆ โดยปัจจัยความเสี่ยงที่ท าให้
นักเรียนแต่ละคนตัดสินใจที่จะออกจากระบบการศึกษากลางคันนั้น เกิดจากปัจจัยมากกว่าหนึ่งปัจจัย
เกือบทุกกรณี ก่อนที่จะกล่าวสรุปถึงแต่ละปัจจัย ผู้วิจัยขอสรุปถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทั้งหมดก่อนที่
จะเกิดการออกกลางคันตามข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้จากกลุ่มผู้ให้ทั้งหมด ดังนี้ 

ปัญหาการมั่วสุม เกเร ไม่อยากเรียน และติดยาเสพติด 
  จาก 60 เรื่องราวของเด็ก 60 คน พบว่าครึ่งหนึ่งของจ านวนนี้ ทั้งผู้ปกครอง สังคมรอบข้างเด็ก 
รวมทั้งตัวเด็กเองมีความเห็นต่อการออกของเด็กว่าเป็นเพราะ “เกเร น้ ากระท่อม และ/หรือยาเสพติด
ประเภทอ่ืนๆ” ซึ่งการเกเรในที่นี้ความหมายของผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่หมายความถึงการแต่งรถหรือขับขี่รถ
มอเตอร์ไซค์และมั่วสุมกันในที่ลับสายตาประชาชน น ามาซึ่งการยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดโดยเฉพาะน้ า
กระท่อม เนื่องจากเป็นสารเสพติดที่มีราคาถูกกว่าสารเสพติดชนิดอ่ืน และสามารถหาได้ง่าย ทั้งการซื้อ
หรือการแอบปลูกกันในพื้นท่ีส่วนบุคคลของผู้รู้จัก เด็กกลุ่มนี้จะถูกสิ่งต่างๆชักน า จนมีความรู้สึกว่าการตื่น
ตอนเช้าเพ่ือแต่งตัวเตรียมตัวไปโรงเรียนเป็นเรื่องที่น่าเบื่อ การอยู่ในโรงเรียนที่มีกฏระเบียบเป็นเรื่องที่น่า
เบื่อ เช่น ในครอบครัวหนึ่ง ผู้ปกครองมีอาชีพประมง ฐานะไม่จัดว่าล าบาก มีความสามารถที่จะส่งบุ ตร
เรียนในโรงเรียนในพ้ืนที่ได้ มีบุตร 3 คน โดยคนโตและคนกลางเป็นเพศชาย อายุ 17 และ 14 ปีตามล าดับ 
ส่วนคนสุดท้องเป็นเพศหญิง อายุ 7 ปี บุตรชายทั้ง 2 คนของครอบครัวนี้ออกกลางคันในขณะที่คนโต
ศึกษาอยู่ชั้น ม.3 ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและคนกลางอยู่ชั้น ป.6 จากโ รงเรียนในสังกัด 
สพฐ. ประจ าหมู่บ้าน ปัจจุบันคนโตมีอาชีพรับจ้างทั่วไป แต่คนกลางยังไม่มีการประกอบอาชีพใดๆ ส าหรับ
บุตรทั้ง 2 คนในสายตาของผู้ปกครองและคนในชุมชน ให้เหตุผลไปในทิศทางเดียวกันว่า “เกเร” “ขี้เกียจ
เรียน” สอดคล้องกับเรื่องราวของเด็กอีกหลายคนที่ตัวเด็กเองและคนรอบข้างให้เหตุผลในท านองนี้  
  ส าหรับสาเหตุอันเก่ียวกับตัวเด็กนักเรียนเองนั้น โดยเฉพาะเกี่ยวกับการเกเร มั่วสุม เสพยาเสพติด 
เป็นสาเหตุที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็นส่วนใหญ่ ทั้งตัวเด็กเอง บุคคลที่เกี่ยวข้องกับตัวเด็ก 
ผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน บางโรงเรียนได้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดที่เกินการเยียวยาในเด็ก
บางกลุ่ม ในขณะที่ทางโรงเรียนจะมีกฏเกณฑ์และบทลงโทษเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็ตาม 

ผู้ปกครองเสนอทางเลือกและน าไปสู่การเป็นผู้ใช้แรงงานก่อนวัยอันควร 
  ปัญหาที่ท าให้เด็กออกกลางคันนั้น หากโทษทุกอย่างไปยังตัวเด็กท้ังหมด คงจะไม่ถูกนัก เนื่องจาก
ชีวิตของวัยเด็กนั้นส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่ จากการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์เชิงลึกของเด็กที่ออกกลางคัน
ทั้ง 60 คน พบว่า ถึงแม้ว่าส่วนหนึ่งที่เด็กออกจากระบบการศึกษากลางคันเพราะใจเด็กไม่อยากเรียนแล้ว
นั้น การคล้อยตามของผู้ใหญ่ยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท าให้การออกกลางคันของเด็กเป็นไปอย่างสมบูรณ์ด้วย 
สิ่งเหล่านี้ถูกสะท้อนออกมาจากค าให้สัมภาษณ์จากหลายฝ่าย เช่น 

“ตอนนั้น ม.2 ผมไม่อยากเรียน ทะเลาะกับเพ่ือน แม่เลยบอกว่างั้นเลือกมา ถ้าไม่อยากเรียน ก็
ต้องท างาน เลยเลือกท างานดีกว่าเพราะไม่อยากเรียน” เรื่องราวของเพศชาย อายุ 17 ปี 
“ตอนนั้นเราเรียนอยู่ ม.5 แม่ท างานเป็นแม่บ้านอยู่ในโรงงาน แล้วประมูลที่ขายของในโรงงานได้ 
แม่เลยถามว่าเราอยากมาขายไหม เราเลยออกมาขายของดีกว่า ตอนนี้มีครอบครัว ได้ลูกแล้ว 
อายุ 3 เดือน” (เรื่องราวของเพศหญิง อายุ 20 ปี) 
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สถานการณ์ทางครอบครัวและเศรษฐกิจบังคับ 
  แต่ในขณะเดียวกันส าหรับเด็กบางคน ความไม่เอ้ืออ านวยในประเด็นต่างๆท าให้การใช้ชีวิตในวัย
เรียนของเด็กไม่สามารถด าเนินไปได้อย่างเป็นปกติสุข เด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กที่ผู้วิจัยเห็นว่าเป็นกลุ่มที่ขาด
โอกาสทางการศึกษาอย่างแท้จริง เช่น 

 “ครอบครัวนี้ที่จะอยู่ยังไม่มี ล าบาก อาศัยอยู่ดินหลวง ไปเรียนแรกๆ รอง ผอ.รู้เรื่องว่าเด็ก
ล าบาก แล้วเมียแกขายน้ าอยู่อีกโรงเรียนนึง รอง ผอ.เลยพาเด็กไปอยู่ที่บ้านแกเลย แล้วจะออกค่าใช้จ่าย
ให้ทุกอย่าง แต่ให้ไปช่วยเมียแกท าน้ าขายไปด้วย เรียนไปด้วย แต่สุดท้าย อย่างว่ านะ อยู่บ้านคนอ่ืน เด็ก
มันอึดอัด เลยออกมา ตอน ม.2 แล้วก็ไม่ได้เรียนต่อเลย ” (เรื่องราวของ เพศหญิง อายุ 23 ปี) 
  ทะเลาะวิวาทแล้วขาดพวก 
  นอกจากนี้แล้ว จากใน 60 เรื่องราว พบว่า มี 2 เรื่องราวที่มีที่มามาจากการทะเลาะวิวาทภายใน
โรงเรียนของเด็ก แล้วเด็กไม่มีพรรคพวกในโรงเรียน น าไปสู่การไม่อยากมาโรงเรียน และเกิดการผลักดันให้
เด็กออกจากระบบการศึกษาไปในที่สุด เช่น 
   “เด็กคนนี้ ตอน ม.1 – ม. 3 เรียนที่นี่ พอขึ้น ม.4 ไปต่อท่ีโรงเรียนแถวบ้านเค้าที่จังหวัดภูเก็ต จบ 
ม.4 ก็ย้ายกลับมาอยู่โรงเรียนเราตอน ม.5 ตอนนั้นมาเรียนบ้างไม่เรียนบ้าง แต่เป็นเด็กหัวดี กับเพ่ือนใน
ห้องไม่ค่อยคบ เค้าจะชอบคบกับรุ่นพ่ี ม.6 ซึ่งเป็นเด็กในหมู่บ้านเดียวกับเค้าที่มาจากภูเก็ต เป็นแกงค์เด็ก
ภูเก็ต ต่อมาเริ่มมีปัญหาชกต่อยกับเพ่ือนในชั้น เด็กก็เริ่มไม่อยากเรียน พ่อแม่ขอร้องให้เรียน แรกๆยังพอ
ฝืนๆได้อยู่ แต่พอเพ่ือนรุ่นพ่ี ม.6 ที่เค้าสนิทเริ่มจบกันหมด กลับภูเก็ตกันหมด เด็กไม่มีใคร มีเรื่องชกต่อย
กับเพ่ือนในรุ่นด้วย ก็ออกไปเลย คิดว่าตอนนี้เด็กคงไม่เรียนต่อเพราะจนถึงตอนนี้ยังไม่มาเอาเอกสารผล
การเรียนเลย คงอยู่บ้านเฉยๆ ที่บ้านเด็กฐานะโอเค มีสวนปาล์ม”  (เรื่องราวของเพศชาย อายุ 18 ปี) 
  การแต่งงานแล้วหลุดจากระบบการศึกษา / วัฒนธรรมการแต่งงานเพื่อเพิ่มความรับผิดชอบ 
  เนื่องจากนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนารวมทั้งบุคลากรทั้งหมดเป็นผู้ที่นับถือศาสนา
อิสลาม โดยการศึกษาหาความรู้นั้นไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในสายใด ไม่ได้เป็นสิ่งต้องห้ามในศาสนาอิสลาม 
ในขณะเดียวกันการศึกษาหาความรู้ยังเป็นสิ่งที่อิสลามส่งเสริมอีกด้วย แต่ส าหรับศาสนาอิสลามนั้นการที่
ชายหนุ่มและหญิงสาวมีความสัมพันธ์กันเป็นเรื่องที่ผิดต่อหลักศาสนา เรื่องราวของเด็กออกกลางคันเกือบ
ครึ่งหนึ่งจึงมีความเก่ียวข้องกับการมีความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาว 
  การกระท าความผิดต่อกฏระเบียบของโรงเรียนและผิดต่อหลักศาสนาอิสลามอันน าไปสู่การถูก
ไล่ออกจากโรงเรียน 
  จากเรื่องราวของนักเรียนที่ออกกลางคัน 60 คนนั้น พบว่ามีนักเรียนที่ถูกไล่ออกจากโรงเรียนด้วย
ความผิดเกี่ยวกับการมีความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาวในระหว่างเรียน จ านวน 2 ราย ซึ่งการมีความสัมพันธ์ฉันท์ชู้
สาวระหว่างชายหญิงที่ยังมิได้แต่งงานตามหลักการของอิสลามนั้นและถือเป็นความผิดตามหลักศาสนาเป็น
อย่างยิ่ง ส าหรับในฝั่งของโรงเรียนนั้นพบว่าโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามยืนอยู่บนความถูกต้องตาม
หลักการของศาสนาอิสลาม ดังนั้นเมื่อมีนักเรียนที่มีความประพฤติท่ีผิดต่อหลักศาสนาในด้านความสัมพันธ์
ฉันท์ชู้สาวส่วนใหญ่มีจุดยืนที่จะให้นักเรียนท าตามหลักศาสนาให้ถูกต้อง คือการนิกะห์หรือการแต่งงาน
ตามหลักศาสนานั่นเอง หลังจากนั้นทางโรงเรียนจะมีความยืดหยุ่นที่จะให้นักเรียนที่แต่งงานตามหลัก
ศาสนาแล้วเข้าเรียนได้ แต่ทั้งนี้ในสภาพความเป็นจริง นักเรียนส่วนใหญ่เลือกที่จะไม่เรียนต่อเอง   
  “ถ้าโรงเรียนทราบแล้วว่าเค้าแอบมีเพศสัมพันธ์กัน เป็นไปไม่ได้ที่เราจะปล่อยปละละเลย เพราะ
ผิดต่อหลักศาสนา คือยังไงเด็กทั้งคู่ก็ต้องกลับไปท าให้ถูกต้องตามหลักศาสนาก่อนคือต้องนิกะห์ก่อน 
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(แต่งงานตามหลักศาสนาอิสลาม) แล้วโรงเรียนจะเปิดโอกาสให้เด็กกลับเข้ามาศึกษา แต่เด็กจะกลับเข้ามา
หรือไม่กลับเข้ามาก็เป็นเรื่องของความรู้สึกของเด็ก บางส่วนพอนิกะห์เสร็จก็ย้ายโรงเรียนบ้าง ออกไปเลย
บ้าง แต่เราต้องท า เพราะถ้าไม่ให้เด็กท าให้ถูกตามหลักศาสนา ก็ผิดก็บาปทั้งครู ผู้บริหาร พ่อแม่ ผิดหมด” 
กลุ่มครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามแห่งหนึ่ง 
  ความเข้าใจผิดระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียนที่ไม่เอื้อต่อการศึกษาต่อของเด็ก 
  ประเด็นส าคัญที่คณะผู้วิจัยได้พบเจอจากการลงพ้ืนที่ประเด็นหนึ่งคือความเข้า ใจที่คลาดเคลื่อน
ระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียนอยู่ประเด็นหนึ่งที่ท าให้เกิดการผลักดันให้เด็กต้องออกกลางคัน ในทีนี้จะ
เกิดข้ึนในกรณีท่ีนักเรียนมีความจ าเป็นด้วยเหตุผลต่างๆ ที่ท าให้ต้องย้ายโรงเรียน เช่น ย้ายตามผู้ปกครอง 
มีปัญหากับเพ่ือนในโรงเรียน มีความอับอายที่จะต้องเรียนต่อในโรงเรียนเดิมจากการกระท าต่างๆ เป็นต้น 
โดยเฉพาะเมื่อเป็นการย้ายระหว่างที่ยังไม่จบในระดับการศึกษาในช่วงชั้นหนึ่งๆ เช่น ย้ายระหว่าง ม.1 ขึ้น 
ม.2 , ย้ายระหว่าง ม.2 ขึ้น ม.3 , ย้ายระหว่าง ม.4 ขึ้น ม.5 เป็นต้น ในกรณีนี้ เด็กที่ไม่มีปัญหาด้านผลการ
เรียนจะไม่เกิดปัญหา แต่กรณีที่เด็กมีปัญหาด้านผลการเรียน คือ ติด 0 ร. มส. มักจะเกิดปัญหา ในการใช้
ผลการเรียนเพื่อเรียนต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
  ประเด็นอ่ืนๆ 
  นอกจากประเด็นส่วนใหญ่ดังที่ได้กล่าวถึงข้างต้นทั้งหมดแล้วนั้น มีกรณีของเด็กเจ็บป่วย  จนไม่
สามารถมาเรียนได้ เด็กต้องคดี เด็กติดยาเสพติดจนต้องเข้ารับการบ าบัด ตั้งครรภ์ แต่ไม่มากนัก โดยจาก 
60 เรื่องราวของเด็กออกกลางคัน 60 คน พบว่า กรณีเด็กเจ็บป่วย 2 คน ติดยาเสพติดจนต้องรับการ
บ าบัดด้วยความสมัครใจของผู้ปกครองและเด็กเอง 1 คน และตั้งครรภ์จึงต้องลาออกด้วยความสมัครใจ
ของผู้ปกครองและเด็กเอง 2 คน 
 
สรุปและอภิปรายผล 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพเพ่ือรวบรวมปัจจัยเสี่ยงที่ท าให้เกิดการออกกลางคันของ
นักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภายในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ของจังหวัด
สงขลาจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มต่างๆ พบว่าปัญหาหลักที่เป็นปัจจัยเสี่ยง
ประกอบด้วยปัญหา ดังนี้ 

1) ปัญหาการมั่วสุม เกเร ไม่อยากเรียน และยาเสพติด ดังที่ผู้วิจัยได้น าเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์และมั่วสุมกันในที่ลับสายตาประชาชน น ามาซึ่งการยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด
โดยเฉพาะน้ ากระท่อม เด็กกลุ่มนี้จะถูกสิ่งต่างๆชักน า จนมีความรู้สึกว่าการตื่นตอนเช้าเพ่ือแต่งตัวเตรียม
ตัวไปโรงเรียนเป็นเรื่องที่น่าเบื่อ การอยู่ในโรงเรียนที่มีกฏระเบียบเป็นเรื่องท่ีน่าเบื่อ 

2) ปัญหาด้านการเรียน ดังที่ผู้วิจัยน าเสนอในประเด็นการไม่ชอบการเรียนและความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อนระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียนอยู่ประเด็นหนึ่งที่ท าให้เกิดการผลักดันให้เด็กต้องออก
กลางคัน 

3) ปัญหาความสัมพันธ์เชิงชู้สาวระหว่างเรียนอันน าไปสู่การออกจากระบบการศึกษาอย่าง
สมบูรณ์ โดยประเด็นความสัมพันธ์เชิงชู้สาวส าหรับนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเป็นการ
กระท าที่ผิดทั้งกฏระเบียบของโรงเรียนและหลักการของศาสนาจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส าคัญที่ผลักดันให้
เด็กออกจากระบบการศึกษา 
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4) วัฒนธรรมการแต่งงานเพ่ิมความรับผิดชอบและหลุดจากระบบการศึกษาอย่างถาวร  โดย
ประเด็นนี้มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นอ่ืนมากมาย เช่น ปัญหาการมั่วสุม เกเร ยาเสพติด ไม่อยากเรียน 
ปัญหาด้านการเรียนและปัญหาความสัมพันธ์เชิงชู้สาว และมีผู้ปกครองบางส่วนที่ใช้การแต่งงานเป็น
เครื่องมือในการแก้ปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึน 

5) เยาวชนถูกเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้ใช้แรงงานก่อนวัยอันควร ซึ่งเป็นประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องกับ
ประเด็นอ่ืนอีกมากมาย เช่น ปัญหาความสัมพันธ์เชิงชู้สาวระหว่างเรียน ปัญหาวัฒนธรรมเพ่ิมความ
รับผิดชอบ ตลอดจนปัญหาสภาพเศรษฐกิจและปัญหาครอบครัวบีบบังคับ 

6) สภาพเศรษฐกิจและปัญหาครอบครัวบีบบังคับ ดังที่ผู้วิจัยน าเสนอในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
ความยากจนทางเศรษฐกิจรวมถึงการที่บิดามารดาแยกทางหรือเสียชีวิตและไม่มีผู้ดูแลเด็กอย่างต่อเนื่อง 

จากปัญหาหลักทั้ง 6 ปัญหาที่เป็นปัจจัยเสี่ยงในการออกกลางคันนั้น เมื่อกระจายลงไปยัง
ผู้เกี่ยวข้องต่างๆ พบว่าแหล่งของปัจจัยเสี่ยงมีทั้งสิ้น 6 แหล่ง ได้แก่ ตัวนักเรียน ครอบครัว สถานศึกษา 
ชุมชนและสังคม หน่วยงานภาครัฐต่างๆที่เก่ียวข้อง ซึ่งสามารถกระจายปัญหาอันเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สามารถ
ควบคุมได้ลงไปยังแหล่งของปัจจัยเสี่ยง ได้ดังนี้ 

1) ปัจจัยเสี่ยงอันเกิดจากตัวนักเรียน ได้แก่ การขาดเป้าหมายในชีวิต ถูกคนรอบข้างชักจูงไป ใน
ที่ผิด ความคึกคะนอง อยากรู้ อยากลอง ขาดความรับผิดชอบ เห็นความส าคัญของการศึกษาน้อยกว่าที่
ควรจะเป็น กรณีเยาวชนติดยาเสพติด เยาวชนยังขาดแรงจูงใจที่จะเข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษา  ระดับ
สติปัญญา ขาดความเกรงกลัวในกฏระเบียบและบทลงโทษเกี่ยวกับการมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ไม่ชอบการศึกษาจึงเลือกทางเลือกอ่ืนที่ท าให้สามารถออกจากระบบ
การศึกษาได ้

2) ปัจจัยเสี่ยงอันเกิดจากครอบครัว ได้แก่ การดูแลและปลูกฝังเด็ก ให้เห็นโทษของการมั่วสุม 
เกเร และติดยาเสพติด ยังไม่เพียงพอ กรณีเยาวชนติดยาเสพติด ผู้ปกครองยังขาดการผลักดันให้เข้าสู่
กระบวนการบ าบัดรักษา ขาดการแนะแนวและส่งเสริมการท ากิจกรรม เพ่ือป้องกันการใช้เวลาว่างอย่าง
เป็นโทษ การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างบ้านกับโรงเรียนยังไม่เพียงพอ  การให้เด็กเรียนไกลบ้าน ไกล
ผู้ปกครอง ผู้ปกครองเห็นความส าคัญของการศึกษาน้อยกว่าที่ควรจะเป็น การส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
การเรียนของเด็กนักเรียนน้อยกว่าที่ควรจะเป็น ผู้ปกครองไม่เข้าใจ / ไม่มีความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐาน
เกี่ยวกับระบบการศึกษาในปัจจุบัน การปลูกฝังและการเน้นย้ าเรื่องความสัมพันธ์เชิงชู้สาวตามหลักอิสลาม
ยังไม่เพียงพอ การมีค่านิยมเกี่ยวกับการให้เยาวชนแต่งงานมีครอบครัวเพ่ือแก้ปัญหาต่างๆโดยเฉพาะ
ปัญหาการขาดความรับผิดชอบ ผู้ปกครองเสนอทางเลือกระหว่างการเป็นผู้ใช้แรงงานกับการกลับไปเข้าสู่
ระบบการศึกษาเพ่ือแก้ปัญหาของเยาวชนในความดูแล การไม่เปิดเผยข้อมูลความยากล าบากในการศึกษา
ของเยาวชนในความดูแลเพ่ือขอความช่วยเหลือจากสังคมและชุมชนตลอดจนโรงเรียนและหน่วยงาน
ภาครัฐในด้านการศึกษา 

3) ปัจจัยเสี่ยงอันเกิดจากสถานศึกษา ได้แก่ การดูแลและปลูกฝังเด็กให้เห็นโทษของการมั่วสุม 
เกเร และติดยาเสพติดยังไม่เพียงพอ ขาดการแนะแนวและส่งเสริมการท ากิจกรรม เพ่ือป้องกันการใช้เวลา
ว่างอย่างเป็นโทษ การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างบ้านกับโรงเรียนยังไม่เพียงพอ กรณีเด็กจากพ้ืนที่อ่ืนเข้า
มาศึกษา(เรียนไกลบ้าน) อันเกิดจากระบบประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน แต่ระบบการดูแลเด็กไกลบ้านใน
ระหว่างการศึกษาจนส าเร็จการศึกษาอาจยังถูกให้ ความส าคัญไม่เพียงพอ ความเหมาะสมในการจัดการ
เรียนการสอนและการกวดขันยังไม่เพียงพอ การแนะแนวเส้นทางการศึกษาให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง
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ยังไม่เพียงพอ ระบบการแก้ 0 , ร , มส. ของบางโรงเรียนยังไม่เหมาะสม การปลูกฝังและเน้นย้ าเรื่องการ
กระท าความผิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงชู้สาวตามหลักอิสลามยังไม่เพียงพอ เนื่องจากบทลงโทษและกฏ
ระเบียบเกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงชู้สาวของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมีความเข้มงวดกว่าโรงเรียน
ประเภทอ่ืนๆ ดังนั้นสภาพแวดล้อมของโรงเรียนและการจัดการเรียนการสอนควรปิดช่องทางหรือเอ้ือต่อ
การกระท าผิดให้น้อยที่สุด การด าเนินการในระบบการดูแลและช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาด้านการศึกษา
จากสภาพเศรษฐกิจและปัญหาครอบครัวยังไม่เพียงพอ การไม่ส่งต่อข้อมูลของนักเรียนในโรงเรียนที่
ประสบปัญหาด้านการศึกษาจากสภาพเศรษฐกิจและครอบครัวไปยังหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรต่างๆที่มี
ความพร้อมในการช่วยเหลือ 

4) ปัจจัยเสี่ยงอันเกิดจากชุมชนและสังคม ได้แก่ ชุมชนและสังคมเข้ามามีบทบาทในการ
แก้ปัญหาเรื่องการออกกลางคันไม่มากนัก การมองเห็นปัญหาการม่ัวสุม เกเร และยาเสพติด เป็นเรื่องปกติ
ของชุมชน จึงท าให้ปัญหาเหล่านี้แพร่ระบาดเข้ามาในชุมชนอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น  กรณี
เยาวชนติดยาเสพติด ชุมชนและสังคมยังขาดบทบาทในการสนับสนุนและผลักดันให้เยาวชนในชุมชนเข้าสู่
กระบวนการบ าบัดรักษา สถาบันทางศาสนาในชุมชนเข้ามามีบทบาทในการกวดขันเยาวชนเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์เชิงชู้สาวตามหลักอิสลามไม่มากนัก ขาดการผลักดันจากชุมชนและสังคมในการที่จะให้ผู้ที่
หลุดจากระบบการศึกษาและมีวิถีชีวิตในรูปแบบต่างๆกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาในรูปแบบที่ภาครัฐได้มี
ความพยายามจัดไว้ให้โดยค านึงถึงสอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน  ชุมชนและสังคมเข้ามีบทบาท
เบื้องต้นไม่เพียงพอในการดูแลเยาวชนที่ประสบปัญหาด้านการศึกษาจากสภาพเศรษฐกิจและครอบครัว 
การไม่ตรวจสอบและส่งต่อข้อมูลของนักเรียนในโรงเรียนที่ประสบปัญหาด้านการศึกษาจากสภาพ
เศรษฐกิจและครอบครัวไปยังหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรต่างๆ ที่มีความพร้อมในการช่วยเหลือ 

5) ปัจจัยเสี่ยงอันเกิดจากหน่วยงานภาครัฐต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การไม่สามารถควบคุมการ
แพร่ระบาดและการ รวมตัวมั่วสุมกันท าเรื่องผิดกฏหมายของวัยรุ่นได้  และถึงแม้ว่าปัจจุบันหน่วยงาน
ภาครัฐจะเพ่ิมการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดโดยใช้การบ าบัดรักษาตามหลักอิสลามแล้ว ซึ่งนับว่ากลุ่ม
นักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามน่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ส าคัญ แต่พบว่าข้อมูลดังกล่าวยังไม่
เป็นที่ทราบต่อประชาชนในพ้ืนที่อย่างกว้างขวางนัก ขาดหลักสูตรที่เป็นการบูรณาการด้านวิชาการ
ระหว่างสายสามัญและอิสลามศึกษา จึงท าให้นักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามต้องเรียนทั้ง
หลักสูตรแกนกลางฯ และหลักสูตรอิสลามศึกษา นอกจากนี้ถึงแม้ว่าหน่วยงานด้านการศึกษาจะมีการจัด
การศึกษาในรูปแบบต่างๆที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน แต่การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตลอดจน
การผลักดันให้ประชาชนเข้าสู่ระบบการศึกษายังไม่เพียงพอ จึงท าให้ประชาชนทราบข้อมูลและสมัครใจ
กลับเข้าศึกษาในรูปแบบต่างๆที่ภาครัฐจัดไว้ให้น้อยกว่าที่ควรจะเป็น รูปแบบการจัดการศึกษาในรูปแบบ
ต่างๆที่ภาครัฐได้จัดเตรียมไว้ให้ส าหรับผู้ที่เคยหลุดจากระบบการศึกษาอาจจะยังไม่เอ้ืออ านวยและยังไม่
สอดคล้องตามวิถีชีวิตของประชาชนจริง ตลอดจนอาจจะยังไม่สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของ
ประชาชน การไม่สามารถควบคุมการใช้แรงงานเด็กได้ในทุกกลุ่มอาชีพ โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบ 
หน่วยงานภาครัฐไม่สามารถรวบรวมข้อมูลของเยาวชนที่ประสบปัญหาด้านการศึกษาจากสภาพเศรษฐกิจ
และครอบครัวได้อย่างทั่วถึง การสนับสนุนเยาวชนที่มีปัญหาด้านการศึกษาจากสภาพเศรษฐกิจและ
ครอบครัวยังไม่เพียงพอและครอบคลุมเยาวชนที่ประสบปัญหาจริงๆ ระบบการดูแลและช่วยเหลือเยาวชน
ที่มีปัญหาด้านการศึกษาจากสภาพเศรษฐกิจและครอบครัวส่วนใหญ่เป็นเพียงการช่วยเหลือในลักษณะ
ระยะสั้นมากกว่าการดูแลจนส าเร็จการศึกษาตามเป้าหมายของเยาวชนและครอบครัว 
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