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บทคัดยอ

การศึกษาครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปจจัยที่สงผลตอการออกกลางคันของนักเรียนใน
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 จำแนกตามตำแหนงและขนาดของโรงเรียน
กลุมตัวอยางจำนวน 479 คน จำแนกเปนผูบริหารสถานศึกษา 152 คน และครู 327 คน กำหนดขนาดของกลุม ตัวอยางโดย
ใชตารางของเครจซี่และมอรแกน จากนั้นทำการสุมโดยโดยแบบกลุม (Cluster Sampling) เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเปน
แบบสอบถามมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.956 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบที (Independent Samples)การทดสอบความแปรปรวนแบบจำแนกทางเดียวและการทดสอบรายคู
ดวยวิธีการของเชฟเฟ
ผลการศึกษาพบวา
1. ปจจัยที่สงผลตอการออกกลางคันคือ ปจจัยดานพฤติกรรมของนักเรียน ดานครอบครัวผูปกครอง และปจจัย
ดานการจัดการเรียนการสอนวิธีการสอนซึ่งอยูในระดับมาก สวนดานสถานศึกษาและสิ่งแวดลอมนักเรียนนั้นอยูในระดับ
ปานกลาง
2. ผูบริหารสถานศึกษาและครู ที่มีสถานภาพแตกตางกันโดยภาพรวมมีความคิดเห็นตอปจจัยที่สงผลตอการ
ออกกลางคันของนักเรียนไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา มีความคิดเห็นแตกตางกันในดานพฤติกรรม
นักเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีขนาดแตกตางกัน โดยภาพรวมแตกตางกัน และเมื่อเปรียบเทียบความ
แตกตางเปนรายดานพบวา ผูบริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนขนาดใหญมีความคิดเห็นแตกตางจากโรงเรียนขนาด
กลางและโรงเรียนขนาดเล็ก อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คำสำคัญ : การออกกลางคันของนักเรียน
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Abstract

The research purposes were to study and to compare thefactors affecting dropout of
students in schools under the jurisdiction of Suratthani Primary Educational Service Area Office 2,
classified by position and school size.The sample was the 479 personnel consisted of 152 school
administrators and 327 teachers, determined by the Krejcie& Morgan table, and selected by the
cluster random sampling method.The research instrument was the questionnaire with reliability
0.956.The data analysis statistics were the frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test
(Independent Samples), one-way Analysis of Variance, and pair-mean different test using the
Scheffe method.
The research findings were:
1. The factors affecting dropout of students in schools were the factors of the behavior
of studentsaspect, the parent family aspect, and the teaching and learning management, teaching
methods aspect were at high level; but the school and student environment aspect was at medium
aspect.
2. The school administrators and teachers with different of status had the opinion on the
factors affecting dropout of students did not different. When each aspect consideration found the
opinion on student behavior was different with statistical significance level 0.05.
3. The school administrators and teachers with different of school size, overall was
different. When each aspect different comparison found the school administrators and teachers of
large schoolhad the opinion was different from the medium and large schools with statistical
significance level 0.05.
Keyword : Dropout of Studentsin Schools
ความเปนมาและความสำคัญของปญหา
การศึกษา ของเด็กและเยาวชนนั้นถือวามีความสำคัญตอการวางรากฐานการพัฒนาประเทศเปนหัวใจสำคัญของ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย และเปนเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของคนใหมีความรูเพื่อเปนอาวุธทางปญญา
สำหรับประชาชนในการนำไปพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคมและพัฒนาชาติบานเมืองใหรุงเรือง โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุค
ปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และมีความกาวหนามากขึ้น เปนสังคมเศรษฐกิจฐานความรูที่แขงขันกันดวย
ปญญาและมีความรูเปนฐาน ในการทำงาน ทำใหคนในสังคมตองใหความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษาภาคบังคับเพื่อ
สงเสริม ประชากรของประเทศไทยใหมีความรู และสามารถปรับตัวไดทันตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป (สำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2551 : 20)
แมวาจะมีหนวยงานทั้งภาครัฐ เอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และอื่น ๆ ที่มีสิทธิ์ ในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ตามมาตรา 12 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช
2545 แลวก็ตาม แตผลการจัดการศึกษาดังกลาวพบวา ในปการศึกษา 2556 มีประชากรวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุ 6
– 14 ป) ทั้งหมดจำนวน 8,784,418 คน มีโอกาสไดเขาเรียนจำนวน 8,449,725 คน คิดเปนรอยละ 96.19 ของประชากรวัย
การศึกษาภาคบังคับทั้งหมด และประชากรวัยเรียนอายุ 15 – 17 ป มีทั้งหมด 2,927,375 คน มีโอกาสไดเขาเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญและสายอาชีพ จำนวน 2,161,735 คน คิดเปนรอยละ 73.85 ของประชากรวัย
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งหมด แสดงวายังมีเด็กจำนวนหนึ่งที่ยังไมไดเขาเรียน หรือเขาเรียนแลวแตออก
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กลางคันทั้งในระดับการศึกษาภาคบังคับและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากการรายงานของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปดเผย ผลการสำรวจขอมูลนักเรียนออกกลางคันป 2552 ตั้งแตระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ใน 178 เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศพบวา มีนักเรียนออกกลางคัน ทั้งสิ้น
119,626 คน จำแนกเปนนักเรียนชาย 69,244 คน นักเรียนหญิง 50,382 คน หรือคิดเปน 1.4% จากนักเรียนทั้งหมด
8,513,828 คน และเมื่อแยกตามสาเหตุแบงได ดังนี้ ฐานะยากจน 39,700 คน อพยพตามผูปกครอง 18,133 คน มีปญหา
ครอบครัว 12,600 คน มีปญหาในการปรับตัว 7,403 คน หาเลี้ยงครอบครัว 5,114 คน สมรส 4,898 คน เจ็บปวย/เกิด
อุบัติเหตุ 1,052 คน ตองคดี/ถูกจับ 252 คน สวนที่เหลือ 30,474 คน เปนกรณีอื่น ๆ ทั้งนี้เมื่อจำแนกตามระดับชั้นพบวา
อนุบาล 1 ออกกลางคัน 4,365 คน อ.2 จำนวน 7,406 คน ประถมศึกษา (ป.) ปที่ 1 จำนวน 6,413 คน ป.2 จำนวน 5,488
คน ป.3 จำนวน 5,619 คน ป.4 จำนวน 5,754 คน ป. 5 จำนวน 6,378 คน ป. 6 จำนวน 6,806 คน มัธยมศึกษา(ม.)ปที่ 1
จำนวน 13,774 คน ม.2 จำนวน 18,158 คน ม.3 จำนวน 20,069 คน ม.4 จำนวน 10,833 คน ม.5 จำนวน 6,917 คน และ
ม.6 จำนวน 4,672 คน (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2554 : 20 -25)
นอกจากปญหาเด็กออกกลางคันแลว ยังพบวามีเด็กจำนวนหนึ่งที่มีอายุถึงเกณฑการศึกษา ภาคบังคับแตยังไมได
รับการศึกษา และเด็กที่กำลังเรียนอยูในแตละชวงชั้นแตมีแนวโนมวาจะออกกลางคัน เนื่องจากมีความจำเปนตองออกจาก
สถานศึกษากอนที่จะเรียนจบการศึกษา ภาคบังคับ 9 ป ทั้งนี้เนื่องจากฐานะผูปกครองยากจน อยูหางไกล การคมนาคม
ลำบาก รวมทั้งเด็กที่ไมมีหลักฐานทะเบียนราษฎรที่จะยืนยันการถือสัญชาติ ซึ่งจากสภาพปญหาที่กลาวมาแลว ผลเสียคือ
ทำใหสิ้นเปลือง คาใชจายทั้งในแงสวนตัวของเด็กและของรัฐ กลาวคือ การออกกลางคันเปนจำนวนมาก ก็จะสงผลทำให
สัดสวนของประชากรที่เปนแรงงานไรฝมือ และผลตอบแทนต่ำอยูในสัดสวนที่มากสงผลใหรายไดของประชากรลดนอยลง
ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยตรง การออกกลางคันทำใหเกิดผลเสียดานสุขภาพจิต สุขภาพทางกาย
ของนักศึกษาโดยตรง ดวยสาเหตุของการไมมีที่ศึกษาเลาเรียนประเด็นหนึ่ง ปญหาที่สงผลตอสังคมสวนรวมการกอ
อาชญากรรมการเปนภาระเลี้ยงดู ของสังคมการจัดบริการของรัฐที่ตองใชงบประมาณเพิ่มขึ้น ในขณะที่ผูที่ออกกลางคันไมมี
รายได ที่ตองจายภาษีเพื่อบำรุงประเทศ (สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2541 : 1)
จากนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่ใหความสำคัญในการศึกษาของเด็กและ
เยาวชนใหไดรับการศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับตามที่กำหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พุทธศักราช
2545 ผูศึกษาในฐานะเปนบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบในการปองกันการออกกลางคัน และหาแนวทางชวยเหลือ
นักเรียนที่ออกกลางคันแลว ใหไดรับการศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับ จึงมีความสนใจที่จะทำการศึกษา ปจจัยที่สง ผล
ตอการออกกลางคันของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษา ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 เพื่อให
ทราบวาปจจัยใดบาง ที่สงผลกระทบตอการออกกลางคันของนักเรียน และจัดเรียงลำดับของแตละปจจัยที่มีผลตอการ
ออกกลางคัน ผลการศึกษาที่ไดมาใชเปนแนวทางในการพัฒนา ปองกันแกไขเพื่อมิใหเกิดปญหาในการออกกลางคันของ
นักศึกษาอีกตอไป
วัตถุประสงคของการศึกษา
การศึกษาปจจัยที่สงผลตอการออกกลางคันของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้
1. เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการออกกลางคันของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2
2. เพื่อเปรียบเทียบปจจัยที่สงผลตอการออกกลางคันของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้น
การศึกษา ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 จำแนกตามสถานภาพตำแหนง และขนาดของโรงเรียน
3.
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สมมติฐานในการศึกษา
1. ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีสถานภาพตำแหนงตางกันมีความคิดเห็นตอปจจัยที่สงผลตอการออกกลางคัน
ของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษา ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 แตกตางกัน
2. ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดตางกันมีความคิดเห็นตอปจจัยที่สงผลตอ
การออกกลางคันของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษา ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 แตกตาง
กัน
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรตน ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครู ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ดังนี้
1) สถานภาพตำแหนง
- ผูบริหารสถานศึกษา
- ครู
2) ขนาดของโรงเรียน
- ขนาดเล็ก
- ขนาดกลาง
- ขนาดใหญ
2. ตัวแปรตาม ไดแก ปจจัยที่สงตอการออกกลางคันของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้น
การศึกษา ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ใน 4 ดาน (สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2540) ไดแก
1) ดานพฤติกรรมนักเรียน
2) ดานครอบครัว
3) ดานการจัดการเรียนการสอน
4) ดานสถานศึกษาและสภาพแวดลอม
วิธีดำเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ ผูอำนวยการสถานศึกษา และรองผูอำนวยการสถานศึกษาในสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 จำนวน 249 คน ครู จำนวน 2,188 คน รวมทั้งสิ้น
จำนวน 2,437 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ
ผูอำนวยการสถานศึกษา และรองผูอำนวยการศึกษา จำนวน 249 คน กำหนดขนาดของตัวอยางโดยใชตาราง
ของ Krejcie และ Morgan (วัลลภ ลำพาย. 2547 : 83) กลุมตัวอยางไดมาโดยวิธีการสุมแบบกลุม (Cluster Sampling)
ไดกลุมตัวอยางจำนวน 152 คน และครู จำนวน 2,188 คน กำหนดขนาดของตัวอยาง โดยใชตารางของ Krejcie และ
Morgan (วัลลภ ลำพาย. 2547 : 83) กลุมตัวอยางไดมาโดยวิธีการสุมแบบกลุม (Cluster Sampling) ไดกลุมตัวอยาง
จำนวน 327 คน รวมกลุมตัวอยางจำนวนทั้งสิ้น 479 คน
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งไดสรางตามวัตถุประสงคและกรอบ
แนวคิดในการศึกษาที่กำหนดขึ้นจำนวน 1 ชุด แบงออกเปน 3 ตอนประกอบดวย
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตัวเลือก (Checklist)
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการออกกลางคันของนักเรียน ซึ่งมีลักษณะแบบสอบถาม
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)
ตอนที่ 3 ความตองการชวยเหลือจากสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดรับการศึกษาตอกระทั่งจบการศึกษาภาคบังคับ มีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบเลือกตอบ
ไดมากกวา 1 ขอ (Multiple Choice)
การสรางและทดสอบเครื่องมือ
ผูศึกษาไดดำเนินการตามลำดับ ดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับปจจัยดานพฤติกรรมนักเรียน ปจจัยดานครอบครัว ปจจัยดานการ
จัดการเรียนการสอน และปจจัยดานสถานศึกษาและสิ่งแวดลอม มาเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม
2. นำแบบสอบถามที่สรางขึ้นตามกรอบแนวคิดแลวเสนอที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาความเหมาะสม ความถูกตอง
ของการใชภาษาและความครอบคลุมของเนื้อหา
3. แบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแลวเสนอผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงตามโครงสราง (Construct
Validity) ความเที ่ ยงตรงตามเนื ้ อหา (Content Validity) แล วหาค าดั ชนี ความสอดคล องกั นระหว างข อคำถามกั บ
วัตถุประสงคที่ตองการวัด โดยใชวิธีหาคา I O C (Index of Item – Objective Congruity) อยูระหวาง 0.60 -1.00
4. ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามคำแนะนำของที่ปรึกษา ตรวจสอบความถูกตอง และครอบคลุมของเนื้อหา
โดยผูเชี่ยวชาญ
5. วิเคราะหคาความสอดคลองกันระหวางขอคำถามกับวัตถุประสงคที่ตองการวัด I O C (Index of Item –
Objective Congruity) ไดเทากับ 0.93
6. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
6.1 นำแบบสอบถามไปทดลองใช (Try-Out) กับผูอำนวยการสถานศึกษา, รองผูอำนวยการสถานศึกษา
และครูประจำชั้นหรือครูผูรับผิดชอบงานกิจการนักเรียนที่ไมใชประชากรกลุมตัวอยาง ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้น
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 จำนวน 30 คน
6.2 การหาคาอำนาจจำแนก (Discrimination Power) โดยใชเทคนิค Item – Total Correlation
6.3 การวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) โดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha
Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ 0.956
7. นำผลที่ไดจากการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามเสนอที่ปรึกษาสารนิพนธ อีกครั้ง เพื่อปรับปรุงแกไข
ตามคำแนะนำ แลวจัดทำแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพื่อจะไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางตอไป
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูศึกษาไดดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนและวิธีการ ดังนี้
1. ขอหนังสือราชการจากบัณฑิตวิทยา มหาวิทยาลัยปทุมธานี ถึงผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ในฐานะหนวยงานตนสังกัด เพื่อขอความรวมมือเก็บรวบรวมขอมูล
2. ทำหนังสือจากสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ไปถึงผูบริหารสถานศึกษา เพื่อ
ขอความรวมมือเก็บขอมูล โดยสงแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยางโดยสารบัญอิเล็กทรอนิกส (E-filing) ตั้งแตวันที่ 10
พฤษภาคม 2559 กำหนดใหสงแบบสอบถามกลับคืน ภายใน 7 วัน
3. เมื่อครบกำหนดวันที่สงแบบสอบถามกลับคืน ผูศึกษาไดรับแบบสอบถามกลับคืน จำนวน 273 ฉบับ จาก
จำนวนแบบสอบถามทั้งสิ้น จำนวน 479 ฉบับ หรือคิดเปนรอยละ 56.9 จึงไดมีหนังสือราชการติดตามเรงรัดจัดสง
แบบสอบถามกลับคืน ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ไดรับแบบสอบถามทั้งสิ้น จำนวน 398 ฉบับ คิดเปนรอยละ 83.1
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4. ตรวจสอบความเรียบรอยและความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืน สามารถนำมาวิเคราะห ได
จำนวน 388 ฉบับ คิดเปนรอยละ 81.0
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลที่รวบรวมจากแบบสอบถาม ดวยโปรแกรมสำเร็จรูปชุดวิเคราะหขอมูลทางสถิติสำหรับ
สังคมศาสตร (SPSS for Windows) โดยแบงไดดังนี้
1. ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics)
ไดแกการหาความถี่ (Frequency) และรอยละ (Percentage)
2. ตอนที่ 2 การวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการออกกลางคันของนักเรียน โดยวิธีการ
ประมวลผลทางสถิติเชิงพรรณนา ไดแกคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยนำเสนอขอมูลในรูปแบบ
ตารางควบคูกับการบรรยายและสรุปผลการศึกษา หาคาเฉลี่ยของคะแนนจากการตอบแบบสอบถาม และกำหนดเกณฑใน
การแปลผลคาเฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553)
คาเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับนอยที่สุด
3. ตอนที่ 3 ความตองการชวยเหลือจากสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดรับการศึกษาตอกระทั่งจบการศึกษาภาคบังคับ โดยการ หาความถี่ (Frequency) และรอย
ละ (Percentage)
4. เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการออกกลางคันของกลุมตัวอยาง ทั้ง 2 กลุมที่เปนอิสระ
ตอกัน (Independent Sample Test) และมากกวา 2 กลุม โดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดี ยว (One-Way
Analysis of Variance : ANOVA) เมื่อพบความแตกตางจะทดสอบรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Sheffe’s)
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. สถิติพื้นฐาน ไดแก รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
2. สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
2.1 การหาความเชื ่ อมั ่ นของเครื ่ องมื อ (Reliability Test) ใช ว ิ ธ ี หาค าสั มประสิ ทธิ ์ แอลฟา (AlphaCoefficient Method) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach)
2.2 การหาคาอำนาจจำแนกแบบสอบถามเปนรายขอ (Discriminant Power) โดยใชเทคนิค Item – total
Correlation
3. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน
3.1 การทดสอบสมมติฐานระหวางกลุมตัวอยาง 2 กลุม โดยใช t-test
3.2 การทดสอบสมมติฐานระหวางกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุมขึ้นไป โดยใช F-test (ANOVA)
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ผลการวิจัย
1. ผลการวิจัยความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการออกกลางคันของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ในภาพรวมเปนรายดาน และรายขอ ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยที่สงผลตอการออกกลางคันของนักเรียนในภาพรวมทุกดาน
ที่
ปจจัยที่สงผลตอการออกกลางคัน
S.D.
แปลผล
X
1
ดานพฤติกรรมนักเรียน
3.99
0.38
มาก
2
ดานครอบครัว
3.67
0.33
มาก
3
ดานการจัดการเรียนการสอน
2.72
0.59
ปานกลาง
4
ดานสถานศึกษาและสภาพแวดลอม
3.07
0.32
มาก
ภาพรวม
3.24
0.13
ปานกลาง
จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ปจจัยที่สงผลตอการออกกลางคันของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.24) เมื่อพิจารณา
เปนรายดานพบวา อยูในระดับมาก 3 ดาน โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอยดังนี้ ดานปจจัยดานพฤติกรรมนักเรียน (
X = 3.99) ดานครอบครัว ( X = 3.67) ดานสถานศึกษาและสภาพแวดลอม ( X = 3.07) และอยูในระดับปานกลาง 1
ดาน คือดานการจัดการเรียนการสอน ( X = 2.72)
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครู ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ที่มีสถานภาพแตกตางกัน พบวาโดยภาพรวมมีความคิดเห็นตอปจจัยที่สงผลตอการออก
กลางคันของนักเรียนไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ผูบริหารสถานศึกษาและครูมีความคิดเห็นตอปจจัย
ที่สงผลตอการออกกลางคัน ของนักเรียนในดานพฤติกรรมนักเรียน แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อภิปรายผล
จากการศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีตอปจจัยที่สงผลตอการออกกลางคันของนักเรียน
ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 มีประเด็นที่นาสนใจอันจะเปนขอมูลนำไปสู
แนวทางในการแกไขปญหาการออกกลางคันของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ซึ่งจะชวยลดจำนวนนักเรียนออกกลางคันใหนอยลงหรือไมมีนักเรียนออกกลางคันเลย ดังนี้
1. ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการออกกลางคันของนักเรียน ใน
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก โดยปจจัย
ดานพฤติกรรมของนักเรียนมีคาเฉลี่ยสูงสุด แสดงวาปจจัยดานพฤติกรรมของนักเรียนเปนปจจัยที่สงผลตอการออกกลางคัน
ของนักเรียนสูงสุด ทั้งนี้ เนื่องจาก ทัศนคติเปนความรูสึกทางจิตใจที่กระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมไปในทิศทางใดทิศทาง
หนึ่งตอการตอบสนองตอสิ่งเรา ซึ่งอาจเปนไปทั้งทางบวกหรือทางลบ เจตคติตอการเรียนและโรงเรียนนี้ มีความสัมพันธกับ
การออกกลางคันของนักเรียนดวย (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2521) นอกจากนี้ ตัวแปรดานการขาดเรียนของนักเรียนเปนอีก
ตัวแปรหนึ่งที่ขึ้นอยูกับหลาย ๆ สาเหตุ เมื่อนักเรียนไมไดเรียนยอมทำใหความพยายาม ในการเรียน ความตั้งใจในการเรียน
และการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ทางการเรียนลดนอยลงไปดวย เมื่อสิ่งดังกลาวลดลงยอมสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน และจะนำไปสูการออกกลางคันของนักเรียน ในที่สุด ผลจากตัวนักเรียนทำใหทราบวา เมื่อใดก็ตามที่นักเรียน
เกิดความรูสึกวาครูยอมรับในตัวเขา และเชื่อวาเขามีความสามารถ เมื่อนั้นนักเรียนยอมพรอมมากขึ้นที่จะใหความ
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รวมมือกับครู ยอมรับความชวยเหลือ หรือคำตักเตือน นำเกี่ยวกับเรื่องการเรียนมากขึ้น เจตคติของนักเรียนที่มีตอโรงเรียน
มีผลตอโรงเรียน ยอมทำใหนักเรียนมีความผูกพันตอโรงเรียน และทำใหนักเรียนไดรับประโยชนอยางเต็มที่จากการเรียน
การสอน แตในทางกลับกันหากสิ่งแวดลอมในโรงเรียนทำใหนักเรียนไดรับความเจ็บปวดหรือขมขื่นแลว อาจจะทำให
นักเรียนเกิดเจตคติที่ไมไดตอโรงเรียน อันจะกอใหเกิดพฤติกรรมที่เปนปญหา ตาง ๆ เชน ปญหาการหนีเรียน เกิดความ
เบื่อหนายชิงชัง การสอนทำใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำไปดวย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของบรรจง โอิรา และคณะ
(2546) ที่ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกเขาศึกษาและการออกกลางคันตามวามเห็นของนิสิตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยทักษิณ คือ นิสิตอาจออกกลางคันเนื่องจากเห็นวาไมถนัด ไมชอบสาขาวิชาที่เรียนและคิดวา ไมเหมาะสมกับ
ตนเอง พื้นฐานทางการเรียนเดิมไมดี สติปญญาไมคอยดีทำใหเรียน ไมทันเพื่อนและไมรูเรื่อง เนื้อหาที่เรียนคอนขางยาก
และมีเนื้อหามากเกินไป ไมสามารถปรับตัวใหเขากับผูอื่นได และไมไดรับการยอมรับจากเพื่อน อาจารยไมคอยจะเอาใจใส
ดูแลนิสิต ครอบครัวมีรายไดนอยฐานะไมมั่นคงทำใหเกิดปญหาเรื่องคาใชจายไมสามารถสงเสริมใหเรียนได ครอบครัวเปน
หวงที่เรียนไกลบานจึงสนับสนุนใหเรียนใกลบาน สภาพแวดลอมและบรรยากาศภายใน มหาวิทยาลัยไมดีเงียบเหงา คับ
แคบ ไมรมรื่น ไมนาเรียน อาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกตาง ๆ ไมเอื้อตอการเรียน
2. ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการออกกลางคันของนักเรียน ใน
สถานศึกษาอีกดานหนึ่งคือ ดานครอบครัว ทั้งนี้เนื่องจากนักเรียนอยูในครอบครัวที่มีปญหาในดานตาง ๆ เชน บิดามารดา
หยาราง ฐานะทางเศรษฐกิจ สัมพันธภาพภายในครอบครัว โดยเฉพาะนักเรียนที่มีบิดามารดาหยารางกันหรือแยกกันอยู
ยอมประสบกับภาวะความเครียดความไมมั่นความมั่นคงทางดานอารมณและจิตใจ ขาดความมั่นใจในตัวเอง ซึ่งสงผลใหเกิด
ปญหาทางการเรียน มีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคจนตองออกกลางคัน และยังสงผลใหนักเรียนขาดผูรับผิดชอบในการสงเสีย
ใหเรียนตออีกดวย ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคลองกับงานวิจัยของประสิทธิ์ นิจโกฏิยานนท (2544) ที่พบวาสภาพครอบครัว
ยากจน บิดา มารดาแยกทางกัน ปลอยใหเด็กอยูกับฝายใดฝายหนึ่งตองแบกรับภาระโดยลำดับ และปญหาเศรษฐกิจใน
ครอบครัว เด็กที่ไมไดรับการเอาใจใสจากบิดา มารดาก็จะหันเหชีวิตไปสูอบายมุข การชวยเหลือจากทางโรงเรียนโดย
โรงเรียนพยายามชวยเหลือทุกวิถีทางเพื่อใหเด็กไดเรียนจบหลักสูตร ไมวาจะเปนดานวัสดุ อุปกรณการเรียน เครื่องแบบ
นักเรียน ทุการศึกษา บางครั้งเมื่อเด็กไดรับทุนการศึกษาแลวก็ใชจายจนหมด ไมไดใชจายในทางการศึกษา ซึ่งในกรณีนี้จะ
เปนการชวยเหลือที่สูญเปลา สวนครูไดปรับปรุงการเรียนการสอน โดยครูมีใบงานใหเด็กไดลงมือศึกษาและปฏิบัติ การ
ประกวดผลงานของเด็กนักเรียน นอกจากนั้น โรงเรียนยังมีมาตรการตรวจสอบเด็กขาดเรียนเปนประจำ โดยทำบันทึกการ
มาเรียนของนักเรียนทุกคน หากพบนักเรียนที่ขาดเรียนเปนประจำตองแจงถึงสาเหตุของปญหานั้น รวมถึงการเยี่ยมบานให
เห็นสภาพครอบครัวที่แทจริงของนักเรียน ซึ่งจะชวยเหลือนักเรียนใหถูกวิธี ครอบครัวแตกยก นักเรียนตองอาศัยอยูกับ
ญาติซึ่งไมใชบิดา มารดา ทำใหไมไดรับการเอาใจใสเทาที่ควร ทั้งนี้เปนผลมาจากครอบครัว ซึ่งเปนสถาบันพื้นฐานทางสังคม
และปญหาครอบครัวมีแนวโนมที่จะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากการเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีความ
ซับซอนและเปนไปอยางรวดเร็ว มีการอพยพแรงงานเขาสูเมืองใหญ สังคมไทยซึ่งแตเดิมเปนสังคมชนบทมีแนวโนมเปน
สังคมเมืองมากขึ้น ซึ่งสงผลใหเกิดปญหาครอบครัวตามมาหลายประการ โดยเฉพาะปญหาการหยาราง พอ แม ตองเลี้ยงลูก
เพียงลำพัง หรือเด็กถูกทอดทิ้งใหอาศัยอยูกับญาติ ซึ่งไมใชบิดามารดา รวมถึงการีปญหาทางเศรษฐกิจและการให
ความสำคัญกับบทบาทหนาที่การงานมากกวาครอบครัว ทำใหไมมีเวลาอบรมเลี้ยงดูเด็กอยางเต็มที่ สงผลใหเด็กขาดความ
รักความอบอุน แสวงหาความรักจากผูอื่น ซึ่งจะทำใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมาไดงาย เชน การเรียน การใชยาเสพติด
พฤติกรรมดานชูสาว การตั้งครรภไมพึงประสงค การทะเลาะวิวาท การติดเกมออนไลน เปนตน ความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะจากการวิจัยนี้ สอดคลองกับงานวิจัยของ ชลันธร ราชรักษ (2554 : 33) ที่กลาวถึงสาเหตุการออกกลางคันไว
อยางนาสนใจวา เด็กขาดผูปกครองที่แทจริง เด็กที่อยูตามลำพัง ไมมีคนดูแลอบรมบอนิสัยก็อาจเปนสาเหตุหนึ่งที่ทำใหเด็ก
เสียได สถาบันครอบครัวเปนสถาบันที่สำคัญ เพราะเปนสถาบันแรกที่ขัดเกลาทางสังคมแกเด็กมากที่สุด ดังนั้นพฤติกรรม
จะซึมซับมาจากสมาชิกในครอบครัว และสอดคลองกับสำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน (2522 : 5 – 7) ระบุถึงสาเหตุที่ทำใหเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมไมเหมาะสม ซึ่งมีผลมาจากปจจัย
เสี่ยงตาง ๆ ไดกลาวถึงปจจัยสภาพครอบครัวซึ่งถือวาเปนสถาบันหลักของสังคมมนุษย มีความสำคัญและมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมภายใน และภายนอกของเด็กและเยาวชน การเลี้ยงดูที่ไมเหมาะสม กอใหเด็กมีพฤติกรรมเชิงลบ ซึ่งไดสราง
ปญหาใหกับตัวเด็กและสงผลกระทบตอเนื่องถึงสังคมรอบขาง โดยเฉพาะอยางยิ่ง การเลี้ยงดูโดยปราศจากการดูแลเอาใจใส
การใชความรุนแรงในครอบครัว หรือผูปกครองบีบบังคับ สรางความกดดัน หรือคาดหวังในตัวเด็กมากเกินไปหรือการขาด
ตัวแบบที่ดีในการดำเนินชีวิต ทำใหเด็กสับสนและขาดที่พึ่ง รวมทั้งอยูอยางไรความหวัง ไมไดรับการขัดเกลาทั้งกิรมิ ารยาท
ระเบียบวิจัยที่ดีพอ จะเห็นไดวาปจจัยดานครอบครัว จะสงผลกระทบอยางมากตอการออกกลางคันของนักเรียน ซึ่งหาก
ปจจัยดานครอบครัวไดรับการแกไขอยางจิงจัง ซึ่งนับวาเปนการแกปญหาที่ตนเหตุ ปญหาการออกกลางคันของนักเรียน
ยอมลดลง หรือไมมีนักเรียนออกกลางคันในที่สุด
3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นตอปจจัยที่สงผลตอการออกกลางคันของนักเรียน ในสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ดานสถานภาพตำแหนง โดยภาพรวมแลวระหวางผูบริหาร
สถานศึกษาและครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการออกกลางคันไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา ผูบริหารสถานศึกษาและครูมีความคิดเห็นแตกตางกันในดานพฤติกรรมนักเรียน ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 โดย
ผูบริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นโดยเฉลี่ยสูงกวาครู ทั้งนี้ เนื่องจากทัศนคติเกี่ยวกับการศึกษาของนักเรียน เปนเครื่อง
กำหนดพฤติกรรมของมนุษย (สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2540 : 17 อางอิงมาจาก Fishbein, 1967 : 119)
ทัศนคติจึงเปนความรูสึกทางจิตใจของมนุษย ซึ่งกระตุนใหบุคคลมีพฤติกรรมไปในทิศทางหนึ่งในการตอบสนองสิ่งเรา หรือ
จินตนาการตาง ๆ ที่บุคคลเขาไปเกี่ยวของ ซึ่งการตอบสนองอาจเปนไปไดทั้งทางบวกและทางลบ แลวสะทอนออกมาเปน
พฤติกรรม ทัศนคติของนักเรียนที่มีตอการเรียนและตอโรงเรียนไมวาจะออกมาในทิศทางบวกหรือทิศทางลบก็จะสะทอน
ออกมาในรูปของพฤติกรรมตาง ๆ เพื่อเปนการตอบสนองสิ่งเราซึ่งไดแก การเรียนตอในโรงเรียน ซึ่งจะสงผลตอการเรียน
และสามารถนำไปสูความสำเร็จและความลมเหลวในการเรียนไดในที่สุดและการออกกลางคันขางตน จึงไดมีการนำตัวแปร
ทัศนคติตอโรงเรียนมาเปนตัวพยากรณ ผลสำเร็จและความลมเหลวทางการเรียนกันอยางกวางขวาง ตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน และผลการศึกษาการออกกลางคันของนักเรียน โดยใชตัวแปรทัศนคติตอการเรียนและโรงเรียนก็ไดผลยืนยัน
ตรงกันเรื่อยมาวา ทัศนคติตอการเรียนและโรงเรียนสามารถทำนายผลสำเร็จและความลมเหลวทางการเรียนได ประกอบ
กับการเบื่อหนายตอการเรียนของนักเรียน เปนความรูสึก เนื่องจากนักเรียนขาดจุดมุงหมายในชีวิตขาดแรงจูงใจ การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของครูไมนาสนใจ นักเรียนควรตั้งจุดมุงหมายในการเรียนเพื่อสรางแรงจูงใจ ทั้งการเบื่อหนายตอ
การเรียนและการเห็นวาการเรียนเปนเรื่องสนุกตางก็เปนความรูสึกตอการเรียน ซึ่งนับวาเปนตัวแปรที่พบไดมากที่เกี่ยวของ
กับการศึกษาการออกกลางคัน และดูเหมือนวาเปนตัวแปรที่มีความโดดเดนเปนพิเศษในการพยากรณการออกกลางคันของ
นักเรียน โดยมีความเชื่อกันวา นักเรียนที่มีความเบื่อหนายตอการเรียนมากเทาใด ก็ยิ่งมีแนวโนมหรืออัตราการเสี่ยงตอการ
ออกกลางคันมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การเบื่อหนายตอการเรียนหรือการเห็นการเรียนเปนเรื่องสนุก ยังอาจมองไดวาเปน
แรงจูงใจในการเรียน ซึ่งเปนเงื่อนไขสำคัญที่เสริมพลังหรือบั่นทอนพลังที่จะนำไปสูพฤติกรรมการเรียนรูตาง ๆ ดังนั้น การ
เบื่อหนายตอการเรียนจึงนับวาเปนอุปสรรคโดยตรงตอการประสบผลสำเร็จในการเรียนและสามารถนำไปสูการออก
กลางคันของนักเรียนไดในที่สุด ในทางตรงกันขามการเห็นวาการเรียนเปนเรื่องที่สนุกสนานก็จะเปนเสริมแรงกระตุนให
นักเรียนมีพลังในการเรียนรูมากยิ่งขึ้น ก็จะนำไปสูผลสำเร็จในการเรียนไดสูงขึ้น โอกาสเสี่ยงในการออกกลางคันก็ลดนอยลง
ดวย ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาและครูจึงมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันคือไมแตกตางกัน
4. การเปรียบเทียบ ดานขนาดของโรงเรียน ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติหนาที่ในสถานศึกษาที่มีขนาด
แตกตางกัน มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการออกกลางคันของนักเรียนโดยภาพรวมแตกตางกัน และเมื่อ
เปรียบเทียบความแตกตางเปนรายดานพบวา ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียนขนาดใหญ มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการออกกลางคันของนักเรียนมากกวาผูบริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติหนาที่ใน
ภาคบรรยาย
427

โรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเล็ก ทั้งนี่ เนื่องจากผูบริหารและครูที่ปฏิบัติหนาที่ในสถานศึกษาที่มีขนาดตางกัน
ปญหาการออกกลางคันจะตางกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูบริหารโรงเรียนที่ปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ปญหาตาง ๆ มากกวาโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ถึงแมวาโรงเรียนทุกขนาดจะตองปฏิบัติหนาที่ในการดูแล และแกไข
ปญหาตาง ๆ ใหกับนักเรียน แตสภาพปญหาดังกลาวก็ยังคงมีใหเห็นจากสภาพปจจุบัน ซึ่งจะพบวานักเรียนในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษาจะมีอัตราการออกกลางคันสูงกวานักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก และขนาดกลาง
ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีตอปจจัยที่สงผลตอการออกกลางคันของนักเรียน
ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ขอคนพบที่สำคัญอันจะนำไปสูขอเสนอแนะ
ในดานการแกปญหาการออกลางคันของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัด
สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 หรือเขตพื้นที่การศึกษาอื่นที่มีปญหาคลายคลึงกัน ดังตอไปนี้
ขอเสนอแนะในการนำไปใช
1. ปจจัยดานตัวนักเรียนที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุดคือ นักเรียนเสพยาเสพติดหรือแอลกอฮอล โดยเฉพาะอยางยิ่ง
นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตนซึ่งเปนวัยเสี่ยงตอการถูกหลอกลวงใหเสพยาเสพติด เปนวัยที่อยากรูอยากเห็น และ
เปนวัยที่ตองการเพื่อน ดังนั้นสถานศึกษาจึงตองเขมงวด และสอดสองในมุมอับตามจุดตาง ๆ ของสถานศึกษา เพื่อ
ปองกันมิใหนักเรียนมั่วสุมได
2. ปจจัยทางดานครอบครัวที่มีคาเฉลี ่ยต่ำสุ ดคือ นักเรียนถูกทารุณกรรมจากผูปกครอง หรือสมาชิกใน
ครอบครัว ดังนั้น บิดา มารดาจึงควรสนับสนุนการเรียนของบุตรใหไดศึกษาเลาเรียน
3. ปจจัยดานการจัดการเรียนการสอนที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุดคือ ครูมอบชั้นงานมากทำใหนักเรียนทำงานเสร็จไมทัน
ตามที่กำหนด เกิดความเบื่อหนายและทอถอย ซึ่งการบานนั้น ถือไดวาเปนกิจกรรมหนึ่งของการเรียนการสอน แตเปน
กิจกรรมที่ผูสอนไดมอบหมายใหผูเรียนนำไปปฏิบัติ นอกเหนือจากการเรียนในเวลาในชั้นเรียน ดังนั้น การทำการบานก็คือ
การเติมประสบการณในการเรียนนั่นเอง หรืออาจกลาวไดวา การทำการบานก็คือสวนหนึ่งของการเรียนการสอนนั่นเอง
โดยทั่วไปการบานนั้นมีผลตอการเรียน และผลการเรียนก็มีผลตอการเสี่ยงตอการออกกลางคัน ดังนั้น ครูควรใหนักเรียนที่
ทำการบานเปนประจำทำใหเขาใชเวลาในการเรียนมากกวานักเรียนที่ไมเคยทำการบาน
4. ดานสถานศึกษาและสภาพแวดลอมที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุดคือ การเดินทางมาโรงเรียน การคมนาคมไมสะดวก มี
ความยากลำบาก สถานศึกษาจึงควรจัดพาหนะบริการ หรือจัดรถรับ-สงใหกับนักเรียนที่เดินทางมาโรงเรียนดวยความ
ยากลำบาก ซึ่งจะเปนการลดอัตราการออกกลางคันได
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