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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกกลางคันของนักเรียนในโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32
FACTORS AFFECTING STUDENTS’ DROP OUT IN SCHOOL,
UNDER THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 32
วชิราภรณ์ โอนไธสง1
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษา เปรียบเทียบความคิดเห็น และศึกษาข้อเสนอแนะของผู้บริหาร
โรงเรียนและครูที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกกลางคั นของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 จาแนกตามสถานภาพตาแหน่ง และขนาดของโรงเรีย น กลุ่มตั วอย่ างได้ มาจากการสุ่ มจาก
ประชากรตามตารางสัดส่วนของเครจชีและมอร์แกน จานวน 468 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ .958 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผู้บริหารโรงเรียนและครู โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 มีความคิดเห็น
ต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกกลางคันของนักเรียนโดยรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ด้านครอบครัว ด้านพฤติกรรมนักเรียน และด้านโรงเรียนและสภาพแวดล้อม อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการจัดการ
เรียนการสอนอยู่ในระดับปานกลาง
2. ผู้บริหารโรงเรียนและครู โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ที่มีสถานภาพ
ตาแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกกลางคันของนักเรียน
โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
3. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียนและครูที่มีต่อการออกกลางคันของนักเรียนในโรงเรียน
ในโรงเรี ย นสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 32 ในแต่ ล ะด้ า นมี ดั ง นี้ ด้ า นโรงเรี ย นและ
สภาพแวดล้อม คือ โรงเรียนควรติดตามนักเรียนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบเพื่อจะได้แก้ปัญหาได้รวดเร็ว ทันการณ์
ด้านการจัดการเรียนการสอน คือ ครูไม่ควรมอบหมายชิ้นงานมากจนเกินไป เพื่อไม่ให้นักเรียนเกิดความท้อถอย ด้าน
พฤติกรรมนักเรียน คือ นักเรียนมักขาดเรียน หนีเรียน ไม่ปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนบ่อยครั้ง จึงต้องออกกลางคัน
และด้าน ครอบครัว คือ นักเรียนต้องอาศัยอยู่กับญาติซึ่งไม่ใช่บิดามารดา ทาให้ไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควร
คาสาคัญ: การออกกลางคันของนักเรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32
ABSTRACT
The purposes of this study were to study and to compare the administrators, and
teachers’ opinions towards factors affecting students drop out in school, under the secondary
educational service area office 32, classified by status, positions and school size. The samples were
468 people selected by the Table of Krejcie & Morgan. The research instrument was a questionnaire
with its reliability at .958. The statistics used to analyze the data were frequency, percentage, mean
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and standard deviation. The study revealed as follow:
1. The administrators’ and teachers’ opinion towards concerning factors affecting students
drop out under the Secondary Education Service Area Office 32, were at high level. After
considering at each aspect, it was found that factor of the family, student’s behavior and school
and environment factors were at high level and the factor of teaching process was at a moderate
level.
2. The opinions of the administrators and teachers with different status and positions and
who worked in the schools with different sizes towards the concerning factors affecting students’
drop out were not different.
3. The opinions of the administrators and teachers towards the concerning factors affecting
students’ drop out under the Secondary Education Service Area Office 32 were that in the school
and environment factor, school should pay attention to the students continuously and
systematically in order to solving a problems suddenly. For the teaching process factor, teacher
shouldn’t have too many assignments. For the student behavior factor, students always don’t
participate class and don’t follow school rules then they have to be school’s drop out. For the
family factor, students live without warmth because they live with parent who is not their father
and mother.
Keywords: Students’ drop out, Secondary Educational Service Area Office 32
บทนา
การศึ กษาเป็น รากฐานสาคัญ ในการสร้า งความเจริ ญ ก้า วหน้า ทางสั งคม เศรษฐกิ จของประเทศ เพราะ
การศึกษาเป็นกระบวนการในการพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ภาครัฐได้
ตระหนักถึงความสาคัญและเล็งเห็นถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการที่ประชากรภายในประเทศมีการศึกษาน้อย ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายขยายการศึกษาให้เด็กไทย
ได้ศึกษาต่อในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างน้อย 12 ปี ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550
ได้วางแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐเน้นให้คนไทยมีสิทธิเสมอกันในการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพแม้ว่า
บุคคลจะมีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องถิ่นกาเนิดเชื้อชาติภาษาเพศอายุก็ตาม และถือว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งสาคัญ
ที่สุดในการพัฒนาประเทศ (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย, 2550)
ปัญหาด้านการศึกษาที่เกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัยคือ ปัญหาที่เด็กส่วนหนึ่งศึกษาเล่าเรียนไม่จบการศึกษาภาค
บังคับ แม้ทุกภาคส่วนและทุกระดับของสังคมจะค่อนข้างให้ความสาคัญกับการขยายโอกาสและการส่งเสริมด้าน
การศึกษาแก่เด็กและเยาวชน แต่ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสังคมดูเหมื อนจะยังไม่สามารถยืนยันได้ถึงความสาเร็จของ
ภารกิจด้านการขยายโอกาสและการส่งเสริมด้านการศึกษาเสียทีเดียว ที่เป็นเช่นนี้เพราะยังมีนักเรียนอีกจานวนไม่น้อย
ที่ออกจากระบบการศึกษากลางคัน โดยสาเหตุหลักๆ ที่เลิกเรียน อาทิ ต้องอพยพตามผู้ปกครอง หาเลี้ยงครอบครัว
ฐานะยากจน ติดยาเสพติด การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ และแม้ว่ารัฐบาลจะได้พยายามให้ความช่วยเหลือปัจจัยต่างๆ
ที่จาเป็นในการศึกษา เช่น ชุดนักเรียน แบบเรียน ค่าอาหารกลางวัน แต่ปัญหาการออกกลางคันเหล่านี้ก็ยังคงมีอยู่
(สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2554)
จากข้อมูลการออกกลางคันของนักเรียนระดับประถมถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 – 2550 พบว่า จานวนนักเรียนออก
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กลางคันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยปี การศึกษา 2550 มีการออกกลางคันมากที่สุดถึง 122,130 คน
คิดเป็นร้อยละ 1.68 ของนักเรียนต้นปี และลดลงเล็กน้อยในปีการศึกษา 2551 และลดลงในปีการศึกษา 2552 ซึ่งมี
เพียงร้อยละ 0.70 ของนักเรียนต้นปี ทั้งนี้ สาเหตุสาคัญของการออกกลางคันของนักเรียนรวมทั้งประเทศในปีการศึกษา
2552 ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากการอพยพตามผู้ปกครอง คิดเป็นร้อยละ 18.00 ของจานวนนักเรียน ออกกลางคันทั้งหมด
รองลงมามีสาเหตุจากปัญหาครอบครัว และปัญหาในการปรับตัว ร้อยละ 12.78 และ 10.21 ตามลาดับ อย่างไรก็ดี
ยังมีประเด็นสาเหตุการออกกลางคันที่น่าสนใจ คือ สมรสแล้ว ซึ่งมีสูงถึง 3,259 คน คิดเป็นร้อยละ 6.58 ของนักเรียน
ออกกลางคันทั้งหมด (สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2554)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (2555 ; 2556) รายงานข้อมูลนักเรียนออกกลางคันราย
โรงสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ดังนี้ นักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2554 – 2556 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น มีจานวนทั้งสิ้น 917 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีจานวนทั้งสิ้น 974 คน รวมทุก
ระดับชั้นมีนักเรียนออกกลางคันทั้งสิ้น จานวน 1,891 คน จากจานวนนักเรียนต้นปีทั้งหมด 198,567 คน จากข้อมูล
ดังกล่าวจะเห็นได้ว่ามีนักเรียนจานวนมากที่ต้องออกกลางคันเนื่องจากปัจจัยทางสังคม ครอบครัว ตัวนักเรียน การ
จัดการเรียนการสอน และสภาพแวดล้อมที่ต่างกันออกไป นักเรียนที่ออกกลางคันนับเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดปัญหา
ทางสังคมต่างๆ เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการพัฒนาเศรษฐกิจ ปัญหายาเสพติด ฯลฯ
การออกกลางคันของนักเรียนเป็นปัญหาที่มีความสาคัญอย่างยิ่งที่ต้องเร่งดาเนินการแก้ไข ผู้วิจัยซึ่งเป็น
บุคลากรทางการศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จึงสนใจศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการออก
กลางคันของนักเรียน เพื่อเป็นแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครู ที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกกลางคันของนักเรียน
ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครู ที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อ การออกกลางคันของ
นักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จาแนกตามสถานภาพตาแหน่ง และขนาด
ของโรงเรียน
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียนและครู ที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกกลางคันของนักเรียน
ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนและครูในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จานวน 3,402 คน จาแนกเป็น ผู้บริหารโรงเรียน จานวน 178 คน และครู
จานวน 3,224 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง ได้มาจากการสุ่มจากประชากรตามตารางสัดส่วนของเครจซีและมอร์แกน ประกอบด้วย
ผู้บริหารโรงเรียนและครูในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จานวน 468 คน จาแนก
เป็นผู้บริหารโรงเรียนจานวน 123 คน และครู จานวน 345 คน
3. เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เป็ น แบบสอบถามที่ ผู้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น โดยได้ รั บ ค าปรึ ก ษา
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ และผู้เชี่ยวชาญให้คาแนะนาในการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จากนั้นนาไป
ทดลองใช้กับผู้บริหารโรงเรียนและครูในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ที่ไม่ใช่กลุ่ม
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ตัวอย่าง จานวน 30 คน ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .958 ซึง่ มีค่าสูงและผ่านเกณฑ์
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยขอหนังสือขอความอนุเคราะห์แจกแบบสอบถามจากบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรมั ย์ ส่งถึงผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จากนั้นนาหนังสือขอ
ความอนุเคราะห์แจกแบบสอบถามจากผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 แจ้งโรงเรียนใน
สังกัด โดยผู้วิจัยส่งแบบสอบถามไปยังโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง และเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง
5. การวิเคราะห์ข้อมูล นาข้อมูลที่เก็บได้ไปวิเคราะห์โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสาเร็จรูปทางด้านสถิติ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test
สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การออกกลางคันของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 สรุปผลได้ดังนี้
1. ผู้บริหารโรงเรียนและครูในโรงเรียนสังกัดสานักงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 มี
ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกกลางคันของนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ด้านครอบครัว ด้านพฤติกรรมนักเรียน และด้านโรงเรียนและสภาพแวดล้อมอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการจัดการเรียน
การสอนอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง ข้ อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ ที ม งานระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นขาดการติ ด ตาม
ประสานงานในการแก้ไขปัญหานักเรียนอย่างต่อเนื่อง รองลงมาคือ ครอบครัวมีปัญหา ผู้ปกครองหย่าร้างหรือแยกกัน
อยู่ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุดคือ หลักสูตรของโรงเรียนไม่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2. ผู้บริหารโรงเรียนและครูในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ที่มีสถานภาพ
ตาแหน่งต่างกันและปฏิบัติหน้ าที่ในโรงเรียนขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกกลางคันของ
นักเรียนโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
3. ความคิด เห็น และข้อ เสนอแนะของผู้ บริห ารโรงเรีย นและครูที่มี ต่อการออกกลางคัน ของนัก เรีย นใน
โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ประเด็นที่มีผู้แสดงความคิดเห็นมากที่สุดในแต่ละด้าน
ดังนี้ ด้า นโรงเรีย นและสภาพแวดล้อ ม คื อ โรงเรี ยนควรติด ตามนักเรียนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อ จะได้
แก้ปัญหาได้รวดเร็ว ทันการณ์ ด้านการจัดการเรียนการสอน คือ ครูไม่ควรมอบหมายชิ้นงานมากจนเกินไป เพื่อ ไม่ให้
นักเรียนเกิดความท้อถอย ด้านพฤติกรรมนักเรียน คือ นักเรียนมักขาดเรียน หนีเรียน ไม่ปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน
อย่างต่อเนื่อง จึงต้องออกกลางคัน ด้านครอบครัว คือ ครอบครัวแตกแยก นักเรียนต้องอาศัยอยู่กับญาติซึ่งไม่ใช่บิดา
มารดา ทาให้ไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควร
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกกลางคันของ
นักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ผู้วิจัยได้นามาอภิปรายผลดังนี้
1. จากการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การออกกลางคันของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 พบว่า ปัจจัยด้าน
ครอบครัวมีค่าเฉลี่ยสูงสุด แสดงว่า ปัจจัยด้านครอบครัวเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกกลางคันของนักเรียนสูงสุด ทั้งนี้
เนื่ อ งมาจากนั ก เรี ย นอยู่ ใ นครอบครั ว ที่ มี ปั ญ หาในด้ า นต่ า งๆ เช่ น บิ ด ามารดาหย่ า ร้ า ง ฐานะทางเศรษฐกิ จ
สัมพันธภาพภายในครอบครัว ฯลฯ โดยเฉพาะนักเรียนที่บิดามารดาหย่าร้างกันหรือแยกกันอยู่ นักเรียนย่อมประสบ
กับภาวะความเครียด ความไม่มั่นคงทางด้านอารมณ์และจิตใจ ขาดความมั่นใจในตัวเอง ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหา
ทางการเรียน มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์จนต้องออกกลางคัน และยังส่งผลให้นักเรียนขาดผู้รับผิดชอบในการส่งเสีย
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ให้เรียนอีกด้วย ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของชิสาพัชร์ โกสีย์รัตนภิบาล (2555) ทีไ่ ด้ศึกษาปัญหาการออก
กลางคันของนักเรียนโรงเรียนบ้านจันทเขลม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยแบ่งปัจจัย
ออกเป็น 6 ด้าน พบว่า โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านสถานภาพ
ของผู้ปกครอง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ฐานะของครอบครัวไม่ดี และรองลงมาคือ
ขาดผู้รับผิดชอบส่งเสียให้เรียน ตามลาดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของภุมริน บุญทวี (2548) ที่ได้ศึกษาปัจจัยทาง
ครอบครัวและพฤติกรรมทางสังคมที่มีผลต่อการออกกลางคันของนักศึกษาโรงเรียนอาชีวะเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่
พบว่า ปัจจัยทางครอบครัวมีผลต่อการออกกลางคันของนักศึกษาอย่างมาก นักศึกษาที่ไม่ประสบความสาเร็จในการ
เรียนเกิดจากปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ
เคียร์นีย์ (Kearney, 2008) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการออกกลางคันของนักเรียน พบว่า ครอบครัว
และตัวแปรทางสังคม เป็นปัจจัยที่สาคัญ ความยากจนส่งผลถึงการออกกลางคันของนักเรียนโดยตรง สัมพันธภาพทาง
ครอบครัวกับพัฒนาการด้านการศึกษาของเด็กมีความเกี่ยวข้องกับความสาเร็จทางวิชาการและความสนใจของเด็ก
โดยตรง
2. จากการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อ การออกกลางคันของ
นักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ที่มีสถานภาพตาแหน่งต่างกัน และปฏิบัติ
หน้าที่ในโรงเรียนขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกกลางคันของนักเรียนโดยรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน เนื่องมาจากโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์มี
บริบททางสังคมที่ไม่แตกต่างกันมากนัก เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาเหมือนกัน ปัญหาต่างๆ อันเป็นสาเหตุที่ทาให้
นักเรียนต้องออกกลางคันจึงมีความคล้ายคลึงกัน ซึ่งทุกโรงเรียนต่างก็ดาเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โดยทั้งผู้บริหารโรงเรียนและครูที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียนทุกขนาดได้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบดาเนินงานดังกล่าว
อย่างมีหลักฐานการทางานที่ตรวจสอบได้ สอดคล้องกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2547) ระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน หมายถึง การส่งเสริม พัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพ
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภู มิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะการดารงชีวิตและรอดพ้นจาก
วิกฤติ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้โรงเรียนมีระบบการช่วยเหลือนักเรียนโดยมีกระบวนการ วิธีการและเครื่องมือที่มี
คุณภาพ และมีมาตรฐาน สามารถตรวจสอบได้ เพื่อส่งเสริมให้ครูประจาชั้น / ครูที่ ปรึกษา บุคลากรในโรงเรียน
ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน และองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และเพื่อให้นักเรียนได้รับ
การดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาเต็มศักยภาพเป็นคนที่สมบูรณ์ทั้ง ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
และสอดคล้องกับงานวิจัยของภวัต สังขรักษ์ (2555 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกกลางวันของ
นักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษา อาเภอนางรอง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 พบว่า ผู้บริหาร
ครูที่ปรึกษา และครูแนะแนว ที่มีสถานภาพตาแหน่งและที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดต่ างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกกลางคันของนักเรียนโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
3. จากผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียนและครูที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ออกกลางคันของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 พบว่า ปัจจัยที่มีผู้แสดง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมากที่สุดคื อ ปัจจัยด้านครอบครัว ซึ่งมีผู้แสดงความคิดเห็นมากที่สุดคือ ครอบครั ว
แตกแยก นักเรียนต้องอาศัยอยู่กับญาติซึ่งไม่ใช่บิดามารดา ทาให้ไม่ได้รับการเอาใจใส่เท่าที่ควร ทั้งนี้เป็นผลมาจาก
ครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันพื้นฐานทางสังคม และปัญหาครอบครัวมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องมาจาก
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีความซับซ้อนและเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีการอพยพแรงงานเข้าสู่เมืองใหญ่
สังคมไทยซึ่งแต่เดิมเป็นสังคมชนบทมีแนวโน้ มเป็นสังคมเมืองมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาครอบครัวตามมาหลาย
ประการ โดยเฉพาะปัญหาการหย่าร้าง พ่อหรือแม่ต้องเลี้ยงลูกเพียงลาพัง หรือเด็กถูกทอดทิ้งให้อาศัยอยู่ญาติซึ่งไม่ใช่

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “สร้างสรรค์และพัฒนา เพื่อก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน” ครั้งที่ 2
18-19 มิถุนายน 2558 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : ภาคบรรยาย

บิดามารดา รวมถึงการมีปัญหาทางเศรษฐกิจและการให้ความสาคัญกับบทบาทหน้าที่การงานมากกว่า ครอบครัว ทา
ให้ไม่มีเวลาอบรมเลี้ยงดูเด็กอย่างเต็มที่ ส่งผลให้เด็กขาดความรักความอบอุ่น แสวงหาความรักจากผู้อื่นซึ่งจะทาให้
เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาได้ง่าย เช่น การเรียน การใช้สารเสพติด พฤติกรรมด้านชู้สาว การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
การทะเลาะวิวาท การติดเกมออนไลน์ เป็นต้น ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัย
ของชลันธร ราชรักษ์ (2554) ได้กล่าวถึงสาเหตุการออกกลางคันไว้อย่างน่าสนใจว่า เด็กขาดผู้ปกครองที่แท้จริง เด็กที่
อยู่ตามลาพัง ไม่มีคนดูแลอบรมบ่มนิสัยก็อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้เด็กเสีย ได้ สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่สาคัญ
เพราะเป็นสถาบันแรกที่ขัดเกลาทางสังคมแก่เด็กมากที่สุด ดังนั้นพฤติกรรมจะซึมซับมาจากสมาชิกในครอบครัว และ
สอดคล้องกับสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. (2552) ระบุถึงสาเหตุที่ทาให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมไม่
เหมาะสม ซึ่งมีผลมาจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ได้กล่าวถึงปัจจัยจากสภาพครอบครัว ดังนี้ ครอบครัวเป็นสถาบันหลักของ
สังคมมนุษย์ มีความสาคัญและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมภายใน และภายนอกของเด็กและเยาวชน การเลี้ยงดูที่ไม่
เหมาะสม ก่อให้เกิดเด็กมีพฤติกรรมเชิงลบ ซึ่งได้สร้างปัญหาให้กับตัวเด็ก และส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงสังคมรอบข้าง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลี้ยงดูโดยปราศจากการดูแลเอาใจใส่ การใช้ความรุนแรงในครอบครัว หรือผู้ปกครองบีบบังคับ
สร้างความกดดัน หรือคาดหวังในตัวเด็กมากเกินไปหรือการขาดตัวแบบที่ดีในการดาเนินชีวิต ทาให้เด็กสับสนและขาด
ที่พึ่ง รวมทั้งอยู่อย่างไร้ความหวัง ไม่ได้รับการขัดเกลาทั้งกริยามารยาท ระเบียบวินัยที่ดีพอ จะเห็นได้ว่าปัจจัยด้าน
ครอบครัวส่งผลกระทบอย่างมากต่อการออกกลางคันของนักเรียน หากปัจจัยด้านครอบครัวได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง
ซึ่งนับว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนย่อมลดลง หรือไม่มีนักเรียนออกกลางคันเลย
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
1. โรงเรียนควรมีมาตรการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง หรือกลุ่มที่มีปัญหาในด้านต่างๆ อย่าง
ทันท่วงที เช่น การจัดหาทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ การให้ครูที่ปรึกษาคัดกรองนักเรียนตั้งแต่
โรงเรียนเปิดภาคเรียนที่ 1 และดาเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อรับทราบปัญหา
ครอบครัวของนักเรียนตั้งแต่เนิ่นๆ และหาวิธีช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างทันการณ์
2. ผู้บริหารโรงเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาควรร่วมมือกันพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น โดยการติดตาม ประสานงานในการแก้ไขปัญหานักเรียนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป
1. การวิจัยครั้งนี้ศึกษาจากผู้บริหารโรงเรียนและครูเท่านั้น จึงควรมีการเก็บข้อมูลจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ
เช่น นักเรียนที่ออกกลางคัน พ่อแม่/ผู้ปกครอง ผู้นาชุมชน ในลักษณะงานวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อจะได้ทราบความ
คิดเห็นที่เป็นประโยชน์ มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น อันจะนาไปสู่การแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. ควรทาการวิจัยเกี่ยวกับการออกกลางคันของนักเรียนโดยศึกษาปัจจัยหลายๆ ด้าน เพื่อจะได้ทราบถึง
สาเหตุของการออกกลางคันที่ชัดเจนขึ้น และนาไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนอย่าง
มีประสิทธิภาพ
3. ควรทาการวิจัยเกีย่ วกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการนาข้อมูลจากการคัดกรองของโรงเรียนมาใช้
ประโยชน์เพื่อให้สามารถแก้ไขข้อบกพร่องที่อาจก่อให้เกิดการออกกลางคันได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้
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